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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΠΙΤΙΜΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 

Η A. Β. Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Η A. Υ. Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

'Αντιπρόεδροι

Γ. Μίστριώτης (επίτιμος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου) 
Δ. Θεοφανόπουλος (καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου)

Γ ραμματεΰς

Π. Καββαδίας (καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου)

Σύμβουλοι

Στ. Άνδρόπουλος 
Δη μ. Άντωνιάδης 
Μ. Βολονάκης 
Γ. Γαρδίκας 
ΆΦ. Γεωργιάδης 
Ίάκ. Δραγάτσης

Μ. Εύαγγελίδης 
Κ. Ζησίου 
Π. Καστριώτης 
Π. Π. Οικονόμος 
Σπ. Παγανέλης 
Γ. Παπαβασιλείου

Άλ. Φιλαδελφεύς
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ΕΙΙΙΤΙΜΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ· Τσιβανόπουλος. 'Οδός Χαλκοκονδΰλη 24. Άθήναι.

ΕΙΙ1ΤΙΜΙ01 ΕΤΑΙΡΟΙ

Ή A. Υ. ό πρίγκιψ Διάδοχος Βερνάρδ°ς τοΰ Sax- 
Meiningen. — Breslau.

Ή Α. Υ. ό πρίγκιψ Φρειδερίκος Κάρολος τοΰ Hessen.
Frankfurt a Main. (Schloss Rumperheira).

Ή A. Υ. ό πρίγκιψ Roland Bonaparte. — Paris. —10 
Avenue d’lena.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος.

Ε. Babelon — Paris. 30 Rue de Verneuil.
J. Belocli.—Roma. Via Pompeo Magno 5.
Έλ. Βενιζέλος. — Λυκαβηττού 4.
James Gordon Bennett.— New York.
Erich Bethe. — Leipzig. Davidstrasse 1.
F. W. Von Hissing. — Miinchen. Georgenstrasse 10.
G. Bonni.—Roma. Via Genova 30.
Max Bonnet. — Montpellier. Villa aux Roses (Pierre

Rouge).
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8 Πρακτικά τοϋ W15

R. C. Bosanquet.— Liverpool. — Bedford Street 40. 
Alfred Briickner. Berlin. Friedenau. Sponholz Str. 11. 
M. Ronald Burrows—London. King’s College. 
Chainonard J.—Paris. 3, square du Croisic XV1-.
G. Clemenceau, ancien President du Conseil. Rue

Franklin 6.—Paris. 
Giuseppe Aug. Colini.— Roma. Via Farini 17, int 7. 
Max. Collignon.—Paris. Boulevard Sl Germain 88. 
Domenico Coinparetti. — Firenze. Via La Marmora 20. 
Alfred Croiset.— Paris. Rue Cassette 13, VIe.
Ludwig Curtius.—Erlangen. Burgbergstrasse 45. 
Δαγκλής Παναγιώτης. - ’Αντιστράτηγος. Όδός Κανάρη 6. 
R. Μ. Dawkins.— Plas Dulas, Llandulas N. Wales. 
Charles Diehl.— Paris, VIIIe. Square du Roule 4. 
Hermann Diels.— Berlin W. 50, Nurnbergerstrasse 65. 
Ό Παν. Επίσκοπος Ζακύνθου Διονύσιος.
Wilhelm Dorpfeld.—Berlin Friedenau. Niedstrasse 22m. 
Δούσμανης Βίκτωρ—Υποστράτηγος, όδός Μενάνδρου 35. 
Η. Dragendorff.— Berlin. Gr. Lichterfelde. Zehlendor-

ferstr. 55.
Eug. Drerup.— Miinchen. Kaiserstrasse 2 Ie.
Fr. von Duhn.— Heidelberg. Neunheim Werrgasse 7. 
Mgr. Duchesne.— Rome. Ecole Frangaise. Palais Far-

nese.
Joseph Dunn. — Karlsruhe. Technische Hochschule. 
Felix Diirrhach. — Toulouse. Rue du Japon 40.
Adolf Ermann.—Berlin. Dahlem, Peter Lenestrasse 72. 
Arthur Evans.— Youlbury Berks, near Oxford.
J oseph Eydoux. — France.
Ernst Fabricius.— Freiburg-i-Baden. Gotliestrasse 44. 
Paul Foucart — Paris. Rue Jacob 19.
Gustave Fougeres.—Athenes. Ecole Frangaise.
Fr. Hiller von Gaertringen.—Berlin. Ebereschen Al-

lee 11.
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’Επιτιμίου έταΐροι Ο

Erast Gardner. — Tad worth (Surrey) Farm Corner. 
Percy Gardner. — Oxford. Canterbury Road 12. 
Ricciotti Garibaldi.— Roma. Via Pontefici 57.
Ό Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ιωαννίνων Γερβάσιος. 
Gherardo Gliirardini. — Bologna. Via dell’ Indipen-

* denza 54.
B. G. Gildersleeve. — Baltimore U. S. A. (Maryland). 
Δ. Γούναρης-— Όδός Βουλής. Ξενοδ. Touristes.
Botho Graef.— Jena. Erfurterstrasse 64.
Angelo de Gubernatis. — Roma. Universita.
Federico Halbberr. — Roma. Via Arenula 21.
Mss Jane Ellen Harrisson. — Cambridge. Newnham

College.
B. Hanssonllier. — Paris. 8 Rue Ste Cecile, IX. 
Rudolph Hoberdey.—Graz. Mandell Strasse 26.
Paul Hermann. —Dresden. Stephanienstrasse 13.
Leon Heuzev. — Paris. Auteil. 90 Boulevard Exelmans. 
B. Hodge Hill. — Athens. American School.
Otto Hirschfeld.—Berlin. Charlottenburg Mommsen-

strasse 6.
David G. Hogarth. — Oxford. Ashmolean Museum. 
Maurice Holleaux. — Paris. Quai de la Tournelle 27. 
Theophile Homolle. — Paris. Rue de Petits Champs 8. 
Andre Joubin. — Montpellier. 10 Avenue du Stand. 
Take Jonesco. — Bucarest.
Georg Karo.- Athen. Deutsches Archaologischeslnstitut. 
Bruno Keil. —Leipzig. Universitat.
Georg Frederig Kenyon.— London. British Museum. 
Wilhelm Klein.- Prag. Deutsche Universitat.
Hubert Knackfuss. —Deut. Archaolog. Institut. Athen. 
Gustav Korte. — Gottingen. Wilhelm Werberstrasse 11. 
Παΰλος Κουντουριώτης.—’Αρχηγός Στόλου. Άθήναι.

Νικοδήμου 1
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10 Πρακτικά τον 1915

Rodolfo A. Lanciani. — Roma. Piazza Sallustio 24. 
Henri Lechat.—Lyon. Quai Gailleton 22.
Philippe Legrand. — Lyon. 60. Avenue de Noailles. 
Θεόδωρος Λιμπρίτης.—3η Σεπτεμβρίου 131 A. 
Emmanuel. Loewy. — Roma. Via del Progresso 23.
G. A. Mackmillan. —London. S‘ Martin’s Street. 
Lucien Magne.—Paris. Rue de l’Oratoire du Louvre 6. 
Rev. J. P. Mahaffy. — Dublin (Ireland), Provost of Tri

nity College.
E. Martini. —Leipzig. Universitat.
Horace Marucchi.—Roma. Santa Maria in Via 7 A. 
G. Mendel. — Paris. Avenue de l’Observatoire 11.
Ed. Meyer.—Berlin. Gr.LichterfeldeW.Mommsenstr. 7/8. 
William Miller. — Roma. 36 Via Palestro.
Gabriel Millet. — Paris. 34 Rue Halle XIVe.
’Αντώνιος Μιχελιδάκης.— Ηράκλειον. Κρήτης.
Oscar Montelius. — Stockholm. Museum fur Altertii-

mer.
Jean de Mot.—Bruxelles. Rue Gerard 214.
Eduard Naville.—Geneve. Universite.
Φωκίων Νέγρης. — Άθήναι. Τρίκορφων 3.
Charles Nizet. — Paris. 7 Avenue de Breteuil.
Jules Nicole. —Geneve. 9 Chemin de Roches. 
Theodore Ouspensky. — Constantinople. Rue Imam 8. 
Ettore Pais. — Roma. Via di Ripetta 102.
S. I). Papadimitriou. — Odessa. Universite.
R. Paribeni. — Roma. Via dei Prefetti 22.
Joseph Partsch. — Leipzig. Universitat.
Giovanni Patroni. — Pavia, Universita.
Paul Perdrizet.—Nancy. Avenue de la Garrenne 4. 
Giuseppe Pellegrini. — Padua. Via Massimo 9.
Luigi A. Pernier.—Atene. R. Scuola Arch. Italians. 
Giulio de Petra.—Napoli—Pallonette. Via S. Chiara 32. 
Ernst Pfuhl. — Basel. Schonbeinstrasse 42.
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Έηιτίμιοι εταίροι 11

Alfred Philippson. —Bonn. Konigstrasse 1.
Luigi Pigorini. — Roma. Via del Collegio Romano 26. 
Edmond Pettier.—Paris-Passy. 72 Rue de la Tour. 
Ant. v. Premerstein. — Prag-Smichow, Presslgasse 13. 
Karl Purgold. — Gotha. Reinhardtsbrunnerstr. 43.
G. Radet.— Bordeaux. 9bis Rue de Cheverus.
W. M. Ramsay. — 41, Braid Avenue, Edimburgh. 
Reeves Pember W. — London.
Salomon Reinach. — Boulogne sur Seine. Avenue

Victor Hugo 16.
Theodore Reinach. — Paris. 2, Place des Btats-Unis.
E. Reisch. — Wien XVIII. Carl Ludwig Strasse 26.
La Comtesse de Riencourt. — Άθήναι.
C. Ricci. — Roma. Piazza Venezia 11.
R. B. Richardson. — Woodstok Connecticut.
A de Ridder. — Paris. 22 Rue de Marignan.
W. Ridgeway. — Cambridge. Fen Dit.ton.
Al. Rostowitz. Bey. — Le Caire.
Antonio Salinas.—Palermo. Via Emerico Amari 130. 
Ό Σ. Μητροπολίτης Σάρδεων κ. Κλεόβουλος. Κων/πολις. 
Brnno Sauer.— Kiel. Lornsenstrasse 30.
Rev. A. H, Sayce. — 8, Chalmers Cresent, Edimburgh. 
L. Savignoni. — Roma. Via dell’Anima 50.
Gustave Schlumberger. — Paris. 29 Avenue Mon

taigne VIIIB.
Hans Schrader. — Frankfurt, a. Main. Schumannstr. 49. 
*0 Σ. Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας Σεβαστιανός.
Cecil Smith. — London. South Kensington Museum. 
Antonio Sogliano. — Napoli. Via Avvocata a piazza

Dante 25.
Vittorio Spinazzolla. — Napoli. Museo Nazionale.
E. von Stern. — Halle a. Saale. Lindenstrasse 63.
Mss S. Arthur Strong — Roma. British School. Palazzo

Odescalchi
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12 Πρακτικά τοϋ 1915

F. Studniczka,— Leipzig. Leibniz Strasse 11.
Ludwig· von Svbel. —Marburg-i-H. Sybelstras.se 1. 
Hermann Thiersch. Freiburg-i-B. Zascherstr. 67.. 
Trapman Albert.
Georg·. Treu.—Dresden. Weisser Hirsch. Heinrichstr. 21. 
Sir Charles Waldstein. — Cambridge. Newton ITall. 
Otto Walter. — Oester. Archaolog. Institut. A then. 
Carl Watzinger. - Giessen. Gr. Steinweg 23.
Th. Wiegand. — Berlin, Dalilem, Peter Lennestr. 30. 
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Excellenz Wes- 

tend bei Berlin. Eichen Allee 12. 
Wilhelm Wilberg. — Oester. Archaolog. Institut. Athen. 
Adolph Wilhelm. - Wien. IX Schlickgasse 5.
A. Willems.— Bruxelles. Universite.
Paul Wolters. — Miinchen. Teng Strasse 20/1. 
Γεώργιος Ζωγράφος Χρηστάκη.—Άθήναι. Κανάρη 1.
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Τ Λ Κ ΤI Κ ΟI Ε Τ Λ I Ρ ΟI

Σημ. Οί δι’ αστερίσκου σημειούμενοι είνε εταίροι ισόβιοι.

Άγγελόπουλος ΆιΤαν. Θρασύβουλος. ’Αγορά Στοά ’Αθανάτων. 
Άγγελόπουλος Ήλίας. Ζωοδόχου Πηγής 5Α.
'Αδαμάντιου Αδαμάντιος. Αουκιανοϋ 48.
Άάανασάκης ’Ιωάννης. ’Ακαδημίας 2.
’Αμπελός Τιμολέων. Άγ. Κωνσταντίνου 26.

* Άνδρόπουλος Σταύρος. Βουκουρεστίου 19.
* Άνέζης Δημήτριος. Σαρρή 41.

Antlies Eduard. Darmstadt.
Άντωνιάδης Δημήτριος. Αυκαβητοϋ 21Α.
Άντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Αγίου Κωνσταντίνου 20. 
Άποστολάκη "Αννα. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Διαδόχου 5. 
Άποστολόπουλος Θεόδωρος. Εΰριπίδου 6.
Άρβανιτόπουλος Απόστολος. Βόλος.—Μουσείον.
Άστεριάδης Γ. Σ. Θεσσαλονίκη. Λεωφ. Βασίλειος Κωνσταντίνου 82. 
Βαλτατζής Γεώργιος. Άχαρνών 4.

* Βάσος Τιμολέων. Βουκουρεστίου 30.
Battle William. Austin Texas. U. S. A.
Βέης Κωνσταντίνος. Κάνιγγος 5.
Βερναρδάκης Κωνσταντίνος. Ίπποκράτους 2.

* Βερναρδάκης Γρηγόριος. Λαμάχου 5.
Βερσάκης Φρειδερίκος. Πειραιώς 61.
Hissing Fr. Miinchen. Georgen Strasse 10.

* Βολονάκης Μιχαήλ. Άραχώΰης 26.
* Βορέας Θεόφιλος. Μαυρομιχάλη 8.
* Βούκρας Δημήτριος. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 8.

Brueckner Alfred. Berlin. (Friedenau) Sponholzstr. 11.
H. Bulie. Wurzburg. Conradstr. I.
Γαρδίκας Γεώργιος. Σμύρνης 20.

* Γεννάδιος Ιωάννης. London Kensington Palace.
Γενοβέλης Παναγιώτης. Σοφοκλέους 8.
Hiller ν. Gaertringen Fr. Berlin. W. Ebereschen Allee 11.
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14 Πρακτικά τοϋ 1915

Γερογιάννης Κωνσταντίνος. ’Ασκληπιού 7.
Γεωργιάδης "Αθανάσιος. Ίουλιανοϋ 9.
Γιαννοΰτσος Κωνσταντίνος- Κεραμεικοϋ 3.
Girard Paul. Paris. Rue du cherche-midi 5B.
Γκίζης Βαρθολομαίος. Χαρ. Τρικοΰπη 8.
Groh Friderich. Prague. Boheme Vinohrady 411.
Γούδας Μιχαήλ. Διοχάρους 3.

* Δαμβέργης ‘Αναστάσιος. Άλκιβιάδου 22.
Δαμβέργης Νικόλαος. Πλατεία δημοπρατηρίου.
Δελακοβίας Νικόλαος. Όμηρου 36.

* Δεληγεώργης Λεωνίδας. Κανάρη 1.
* Δεληγιάννης Επαμεινώνδας. Πειραιώς 4 β·

Δόλιος "Ιωάννης. Μπουμπουλίνας 6.
* Δεμερτζής "Αλέξανδρος. Νικοδήμου 0.
* Δέρβος Γεώργιος. Καλλιδρομίου 20.
* Δημητρακόπουλος Νικόλαος. Κολοκοτρώνη 8.

Δημητριάδης Χρηστός. 'Ομήρου 12.
* Dfirpfeld Wilhelm. Berlin. Friedenau, Niedstrasse 22 III.
* Δραγάτσης "Ιάκωβος. Όδός Φιλελλήνων 14 (Λΰκειον).
* Δραγούμης Στέφανος. Λεωφόρος ’Αμαλίας 28.

Doucet Jacques. Paris. 19 Rue Spontini.
Δυοβουνιώτης Γεώργιος. Τζώρτζ 10.
Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος. Σολωμοΰ 54. «·

* Εΰαγγελίδης Μαργαρίτης. Μεθώνης 52.
* Ευταξίας Αθανάσιος. Σίνα 14.
* Ευταξίας Ιωάννης. ’Ακαδημίας 11.
* Ζαΐμης "Αλέξανδρος. Χαρ. Τρικοΰπη 12.
* Ζαΐμης Θεόδωρος. Ξενοφώντος 12.

Ζάννος Κλεάνθης. Φιλελλήνων 23.
Ζησίου Κωνσταντίνος. Σωτήρος G.
Ζυγομαλάς "Αντώνιος. ’Ακαδημίας 5 Β.

* Ζολώτας ’Εμμανουήλ. Σολωμοΰ 36.
Ζωγράφος "Ιωάννης. Πανεπιστημίου 12.
Ήλιάδης Μιλτιάδης. Άχαρνών 63.
Ήλιόπουλος Χρηστός. Ζαλόγγου 3.
Haupt Η. Giessen. Kepler Strasse 1.
Θεοδωρακάκης Στυλιανός. Παπαρρηγοπούλου 9.
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15

Θεοδωράκης Γεώργιος. Σατωβριάνδου 16.
* f Θεοτόκης Γεώργιος. Πανεπιστημίου 51. 

Θεοφανόπουλος Δημήτριος. Σατωβριάνδου 12.
.Tmleicli Walter. Jena Universitat, Sedan Strasse 8. 
Καββαδίας 'Αλέξανδρος. ’Ιωακείμ Πατριάρχου 25.

* Καββαδίας Παναγής. Καπλανών 9.
Καβαλλιεράτος ’Άννινος Μιλτιάδης. Δερβενίων 6.

* Καξάζης Νεοκλής. Άριστοτέλους 16.
* Καλαποίΐάκης Οίκ. Δημήτριος. Σοφοκλέους 5. 

Καλογερόπουλος Νικόλαος. Λυκαβητοΰ 18. 
Καλογερόπουλος Παναγιώτης. Ασκληπιού 5.

* Καλλικουνης Νικόλαος. Άγ. Κωνσταντίνου 4. 
Καλλιοντζής Ευάγγελος. Πανεπιστημίου 79 Α.

* Καπετανάκης Νικόλαος. Μετσόβου 18.
Καρέλλας Δημήτριος. ’Αναβρυτηρίου 2.
Καρκούλιας Ηρακλής. Εΰριπίδου 12.
Κάρο Γεώργιος. Φειδίου 1.

* Καρυτινός Γεώργιος. Άβέρωφ 25.
* Καστόρχης Δημήτριος. Ίπποκράτους 82.
* Καρολίδης Παύλος. Μαυρομιχάλη 5.
* Καστριώτης Παναγιώτης. Άβέρωφ 9.

Καυταντζόγλους 'Ιωάννης. Ακαδημίας 27. 
Κεραμόπουλος 'Αντώνιος. Ζαΐμη 23 Α.
Kiiu li Priedr. Copenhague St. Annaeplads 20. 
Κλοντηρόπουλος Γεώργιος. Μαυρομιχάλη 16“·

* Κουμανούδης Πέτρος. Ζαλοκώστα 8.
* Κουμανούδης 'Ιωάννης. Πειραιεύς.

Κουρουνιώτης Κωνσταντίνος. Άναγνωστοπούλου 11. 
Κούσουλας Γεώργιος. Κυκλοβόρου 43 α.
Κριεξής 'Αντώνιος. Ακαδημίας 72.
Κριεζής 'Εμμανουήλ. Τζΰιρτζ 5.
Κύρης Μιχαήλ. Στοά Άποστολοπούλου 7.
Κυπαρίσσης Νικόλαος. ’Ιωακείμ Πατριάρχου 44. 
Κυριαζής Σπυρίδων. Φερρών 18.

* Κωνσταντινίδης Πάνος. Κάνιγγος 26.
* Λάππας Μίνως. 3ης Σεπτεμβρίου 73.
* Λαμπρόπουλος 'Αλέξανδρος. ’Ασκληπιού 20.

Τακτικοί εταίροι
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16 Πρακτικά τον 1915

* Λάμπρος Σπυρίδων. Μαυροκορδάτου 10.
Λεκός Γεώργιος. Στουρνάρι» 8Τα.
Λεονάρδος Βασίλειος. Προαστείου 59.
Loewy Emmanuel. Via del progresso 28. Roma.
Λιόλιος Γεώργιος. Σατωβριάνδου 16.
Λυκάκης ’Αλέξανδρος. Θουκυδίδου 10.

* Λυκουδης Εμμανουήλ. ’Ασκληπιού 45.
Μαγιάσης ’Ιωάννης, Σόλωνος 97.

* Μακκάς Δημήτριος. Βαλαωρίτου 15.
Μακκάς Νικόλαος. Σόλωνος 10.
Μαλτέζος Κωνσταντίνος. Καποδιστρίου 29 Β.

* Μαντζάκος Χρηστός. ΙΙιπίνου 25.
Μαντζούφας Άνδρέας. Κολοκοτριόνη .86.
Μανωλίδης Σωκράτης. Προαστείου 76.
Μαρκόπουλος Βασίλειος. — ’Ιωάννινα.

* Μαρκόπουλος ’Ιωάννης. Βουλής 9.
Ματάλας ’Αθανάσιος. Πατησίων 81.

* Μαυρομιχάλης Κυριακοΰλης. ’Αμαλίας 4.
Μαυρουκάκης ’Αντώνιος. ’Ακαδημίας 71.

* Μερκούρης Σπϋρος. Πανεπιστημίου 61.
* Μεσολωράς Ιωάννης. Μαυρομιχάλη 15
* Μητσόπουλος Χρηστός. Σολωμοϋ 2.
* Μιστριώτης Γεώργιος. Στουρνάρα 47.
* Μομφερράτος ’Αντώνιος. Άριοτοτέλους 9.

Mailer Kurt. Goettingen, Plankstrasse 18.
* Μυστακίδης Βασίλειος. Constantinople (Musee Imp. Ottoman).
* Μοΰσης ’Ιωάννης. Προαστείου 45.

Μουτζουρίδης ’Ιωάννης. Δεληγιάννη 6.
Μπάρτ Γουλιέλμος. Μαυρομιχάλη 8.
Μπενάκης 'Εμμανουήλ. Κουμπάρη I.
Μπότασης ’Ιωάννης. Κηφισίας 47.
Νάξος Γεώργιος. Ηρακλείου 4.
Νεγρεπόντης Μιλτιάδης. ΌΘωνος 14.
Νικολαΐδης ’Ιωάννης. Πραξιτέλους 33.
Νικολαΐδης Λουδοβίκος. Τράπεζα ’Ανατολής.
Noaek Ferdinand. Tubingen. (Gartenstrasse 59).
Ξάνθου δ ίδης Στέφανος. Ηράκλειον Κρήτης.
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Τακτικοί εταίροι 17

Οικονόμος Παναγιώτης. Ηρακλείτου 24.
Οικονόμος Γεώργιος. » »
Παγανέλης Σπυρίδων. Σωκράτους 73 Α.
Πάλλης 'Αγαμέμνων. Πατησίων 60.
Παναγιωτόπουλος Άνδρέας. Άχαρνών 27.
Παντελίδης ’Εμμανουήλ. Αίολου 154.
Παντερμαλής Στυλιανός. ’Ακαδημίας 78.
Παπαβασιλείου Γεώργιος. Σύρου 12.
Παπαδάκης Νικόλαος. Μουσεϊον. Θή6αι.
Παπαμιχαλόπουλος Κωνσταντίνος. Άριστοτέλους 70 Α. 
Παπανδρέου Γεώργιος Δεινοκράτους 5.
Παπαζαχαρίου ’Άγγελος. Μαγνησίας 2.
Παπούλιας Δημήτριος. Βαλτετσίου 57.
Πατσουράκος Ιωάννης. Λεωφόρος Χατζηκυριάκου 17. Πειραιεύς. 
Πώπ Γεώργιος. Σταδίου 6.
Pernice Erich. Greit’swald. Universitat.
Πολίτης ’Ιωάννης. Άλεξ. Σοΰτσου 2.
Πολίτης Νικόλαος. Κυκλοβόρου 22 Α.
Πολυγένης Κωνσταντίνος. Ακαδημίας 52.
Πουρής Μιλτιάδης. Πειραιεύς.
Ραγκαβής Κλεών. Κρήτη.
Ραγκαβής ’Αλέξανδρος. Κωνσταντίνου Διαδόχου 4.
Ράλλης Δημήτριος. Πανεπιστημίου 41.
Ράλλης Κωνσταντίνος. Άναγνωστοπούλου 19 Α.
Ρεδιάδης Περικλής. Σόλωνος 36. .
Robert Karl. Halle a Saale. Universitat.
Ρωμαίος Κωνσταντίνος. Μεσολόγγιον.
Ρωμάνος ’Άθως. Paris — Legation Hellenique.
Ρώσης Ζήκος. Άχαρνών 14 Α.
Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων. Όμήρου 17.
Σβορώνος ’Ιωάννης. Δελφών 3.
.Schmidt Eduad. Galleriestrasse 4. Miinclien.
Σημαντήρας Κωνσταντίνος. Ηρακλείτου 21.
Σκιάς Άνδρέας. Βαλτετσίου 7.
Σκουζές ’Αλέξανδρος. Ρηγίλλης 12.
Σκουλούδης Στέφανος. Γεωργίου Α’. 3.
Σκούφος Θεόδωρος. ’Ασκληπιού 65.

9
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18 Πρακτοκά τον 1914

Σπηλιόπουλος Χαραλάμπης. Φιλελλήνων 5.
* Σοφούλης Θεμιστοκλής.
* Στάης Βαλέριος. Έθν. Αρχ. ΜουσεΤον.
* Στάης Σπόρος, ίίης Σεπτεμβρίου 79.

Σταμοΰλης ’Αναστάσιος. Silivrie.
Σταυρόπουλος Δημήτριος. Μύκονος.
Steele Daniel. 'Ομήρου 32.

* Στέφανος Κυπάρισσος. Σόλωνος 20.
* Στεφανόπουλος Άνδρέας. Μακεδονίας 6.
* Στρέϊτ Γεώργιος. Γεωργίου Σταύρου 1.

Στρέϊτ Στέφανος. Γεωργίου Σταύρου 1.
Studuiezka Franz. Leibnizstrasse 11. Leipzig.

* Σφακιανάκης Παναγιώτης. Σατώβριάνδου 42.
Σχλίεμαν ’Αγαμέμνων. Πανεπιστημίου 10.
Σωτηριάδης Γεώργιος. Λουκιανού 21.
Ταβουλάρης Θεμιστοκλής. Πειραιώς 26.
Τραπάντζαλης Γεώργιος. Πατησίων 73. 
Τριανταφυλλάκος Νικόλαος. Κωνσταντίνου Διαδόχου 2. 
Τρικούπης Σπυρίδων. Δώρου 6.
Τσάτσος Ιωάννης. 'Ομήρου 8.

* Τσιβανόπουλος Δημοσθένης. Χαλκοκονδύλη 24. 
Τσιπούρας Δημήτριος. ’Αγησιλάου 1Β.

* Τυπάλδος Μπασιάς ’Αθανάσιος. 'Ομήρου 14.
* Τσίλλερ Έρνέστος. Κανάρη 2.
* Τσούντας Χρήστος. Άλκιβιάδου 36.

Fabricius Ernst. Freiburg, i Baden. Cothestrasse 44. 
Frickenhans August. Universitaet. Strassburg. 
Φιλαδελφεΰς ‘Αλέξανδρος. Κάνιγγος 18.
Φιλαδελφεύς Θεμιστοκλής. Βουλής 16.

* Φιλάρετος Γεώργιος. 'Ομήρου 11’
Χατζής ’Αντώνιος. Προαστείου 81.

* Χατζιδάκης Γεώργιος. Σκουφά 10.
* Χατζιδάκης ’Ιωάννης. Ηρακλείτου 3.

Wide Sam. Uppsala. Univers. Bibliotheket.
Wiegand Theodor. Berlin. Koenig. Museen.
Zahn Robert. Berlin. K. Museum am Lustgarteu.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

j Προνπολο- 
1 γιομον Εΐδος εσόδων

ΙΊρονπολογι-
οϋ’έντα

Είοπρη

χβ'έντα

Ειοπραχϋ' έντα

ΙΚεφ. Άρ. Έπί πλέον Επί ελαττον

f A 1 ΕΙσφοραί έτήσιαι εταίρων. . . 2200 1639 80 560 20
1 » 2 Τόκοι καί μερίσματα............... 31058 3347650 1968 50
1 » 3 Έσοδα έξ ακινήτων κτημάτων. . 18 140 122
! * 4 » έκ δημοσιευμάτων. . . . 3000 1209190 1790 10

δ διάφορα........................... 250 550 65 300 05
! · 6 » έκ συνδρομής τοΰ δημοσίου 30000 12000 18000
J % 7 » έκ κεκλεισμένων χρήσεων. 123 30 93

07099 49046 85 2391 15 20443 30

’Εν ’ Αιΐήνηις τβ 31 Δεκεμβρίου 1915

Ο ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Π. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ X. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1915

Προϋπολο
γισμού

Κεφ. Άρ.
Είδος εξόδων

Προϋπολογ
σϋέντα

' ΕνταλΟ είσαι 
πλήρωμαί

Διαφορά 
επί ελαττον

1

A 1 Μισθοί προσωπικού Γραφείων
Εταιρείας.............................. 7680 7056 85 623 15

» 2 Έξοδα διαχειρίσεακ................... 2000 1502 40 497 60
» 3 Επίδομα Γραμματέως Συμβου-

λ ίου (κατά τον ’Οργανισμόν) . 720 720
Β 1 Μισθοί προσωπικού Βιβλιοθήκης 3000 2782 218
» 1 2 Έξοδα πλουτισμού κ λ. Βιβλίο-

■θήκης...................................... 7000 2395 35 4604 65
Γ Μ : υνδι,.ομαί εις περιοδικά καί βι-

βλία αρχαιολογικά.................. 1000 686 75 313 25
Δ 1 Άνασκαφαί καί πάσα πρός άνα-

σκαφάς σχετιζομένη δαπάνη . 21427 17341 35 7085 65
Β Μ Δημοσιεύματα ....... 16000 11024 75 4975 25

ΣΤ 1 Τέλη χαρτοσήμου...................... 300 300
» 2 Συντάξεις.................................. 972 972
» | 3 Έκτακτα έξοδα........................... 2000 1983 70 16 30
ζ Μ Έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων. . 1000 751 85 245 15
Δ 2 "Αγορά άς)χαίιυν.......................... 1000 1000

67099 47220 — 19879

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟ ΚΕΦΑΛ. Δ ΚΑΙ Ε

'Ητοι άνασπαφαι καί πάσα προς τάς άνασκαφάς σχετιζομένη δαπάνη καί δημοσιεύματα

Δραχ : Λ. Δρ«χ· Α.

Δαπάναι άνασκαφών Νικοπόλεως 2031 Δαπάναι διά τήν «'Αρχαιολογικήν
» - Δημητριάδος 1000 «Εφημερίδα 1914 Γ Δ . 2795 25 ί

ΜαλίωνΚρή- διά τήν «Άρχ. Έφημ.»
τη, . . . . 3824 35 1915 A Β....................... 4582 15

» » παρά την ό- διά τά «Ιΐρακτικά» 1J113 1678 30
δον Θρασύλ διά τά «Πρακτικά» 1914 267 40
λου (Τ^δείου διά σύγγραμμα Γεωργίου
Περικλεούς) 7350 40 Γαρδικα «Άρχαιολ. Με-

• Δομενίκουκαί λετήματα....................... 140
Τσαριτσάνης 416 55 διά σύγγραμ. Γ. ΟΙκονό-

* » Κεφαλληνίας 678· 85 μου («Έπιγραφαί Μακε-
.. ΙΙέλλης . . 1427 δονίας»)................. ... . 854 20

- Ερευνών Σίφνου. . . 613 20 διά σύγγραμ. Α. Άρβα-
νιτοπούλου («Στήλαι Πα
γασών)........................... 407 45

* 17341! 35 11024 75
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ Ε3ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

ΓΙρός τήν σννέλευοιν των εταίρων τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

Κύριε Πρόεδρε.

Οί υπογεγραμμένοι, άποτελοϋντες τήν εξελεγκτικήν επιτροπείαν 
τής 'Εταιρείας, προοκληΟέντες διά τοΰ ύπ’ άριθ’ 224 τής 29 Δεκεμβρίου 
έ. έ. έγγραφου του κ. ’Αντιπροέδρου, έπελήφϋημεν τής έξελέγξεοις τής 
κατά τό λήξαν έτος 1915 οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας, έκ 
τών Ταμιακών καί λογιστικών βιβλίων τής οποίας έξάγονται τά εξής 
αποτελέσματα:

α'. Χρηματικόν 

a ) Χρέωοις.

'Υπόλοιπον μετρητών ευρεδέν έν τφ Ταμείφ τή 31 Δεκεμβρίου 
1914 κατά τήν βεβαίωσιν τής ’Εξελεγκτικής Έπιτρ. . . Δρ. 2.153,55 
Είσπραχδέντα από έσοδα Γενικοί Προϋπολογισμοί . . » 49.046,95

» » κλήρωσιν 10 ομολογιών τών 20 έκατ. » 1 000,—
* » έκποίησιν ακινήτων κτημάτων. . . » 1.617,—
* » χρεώστας διαφόρους . ...................... » 16 100,—

Τό δλον............................. Δρ. 69 917 50

β) Πίοτωοις.

Πληριοδέντα εις έξοδα Γενικού προϋπολογισμού . . . Δρ. 47 220,— 
» » αγοράν 10 όμολ. Έδν. Δαν 1907 τών

20 έκατομ........................................... » 935 —
» » αγοράν 44 όμολ. Εί)ν. Δαν. 1914 τών

500 έκατομ.......................................... » 17.468 60
» » προκαταβολήν Δημοσίου........................ » 600,—

’Υπόλοιπον εύρεϋέν έν τφ Ταμείφ τή 31 Δεκεμβρίου 
1915 κατά τήν Έπιθεώρησιν τής έξελ. ’Επιτροπής. . » 3.693,90

69 917,50
β.' ’Έσοδα καί έξοδα

α') ’Έσοδα.

’Από εισφοράς εταίρων......................................................Δρ 1.639,80
" τόκους καί μερίσματα....................... .................. * 33 476,50
» έσοδα έκ δημοσιευμάτων....................................... « 1.209,90
» » διάφορα....................................................... » 550,65
• · έκ συνδρομής τοΰ Δημοσίου.................... » 12 000,—
> - έξ ακινήτων κτημάτων....................  » 140,—
» » έκ κεκλεισμένων χρήσεων.......................... » 30 —

49 046,85
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'Έκϋ·εαις τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπής. 23

β') 'Έξοδα

Εις μισθούς τού προσωπικού των γραφείων............... Δρ.
» έξοδα γραφείων καί διαχειρίσεως.......................
» επίδομα τού Γραμματέως τού Συμβουλίου ... »
» μισθούς προσωπικού τής Βιβλιοθήκης............... »
» έξοδα πλουτισμού καί συντηρήσεως Βιβλιοθήκης .
» συνδρομής είς περιοδικά καί συγγραμ. άρχαιολ.. .
» άνασκαφάς καί πάσαν σχετικήν δαπάνην.....................
» δημοσιεύματα..........................................................
» συντάξεις.................................................................. »
* έκτακτα έξοδα .......................................................... »
> έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων........................... »
» κεφάλαιον.............................................................. »

γ . Γενικός 'Ισολογισμός.

a') ’Ενεργητικόν.

Τό ενεργητικόν τής Εταιρίας τή 31 Δεκεμβρίου 1915
άνήρχετο είς................................................................ Δρ

Αποτελούμενον άπό
1) Κατάστημα Εταιρείας.............................................. »
2) Από κτήματα άκίνητα....................................... »
3) » Ταμεΐον....................................... »
4) » 80 Μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης ... ».
5) » 1697 'Ομολογίας Έθν. Δαν. Ένοποιήσ. 1898 >
6) » 365 » Παγίου Δανείου 1889 . . »
λ) » 170 » Δανείου 1907...................... »
8) » 30 » Πατριωτ. Δανείου 30 έκατ.
9) » 1 » Δανείου κεφαλοποιήσεως . »

10) »» 110 » Δανείου 1914 των 500 έκατ. »
11) » προκαταβολάς
12) » Δημόσιον. .

β') Παθητικόν

Τό δέ παθητικόν τή 31 Δεκεμβρίου 1915 άνήρχετο είς Δρ. 
αποτελούμενον άπό τό Κεφάλαιον............................... »

7 056.85 
1.502 40 

720,— 
2 782,— 
2.395.35 

686 75 
17 341.35 
11 024,75 

972.- 
1 983.70 

754 85 
1.826.85 

49 046,85

848.902,60

259.863.80 
18 447.50 
3 693.90 

229 515,25 
171 795,75 
79 025.50 
17.253,25 

25,- 
640 — 

48 110,65 
2.532,— 

18.000,— 
848.902,60

848 902,60 
848.902,60
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24 Πρακτικά τον 1915

δ'. Περιοδικά της ’ ί ρχαιολογικής Εταιρείας.

'II περιουσία τής Εταιρείας άνήρχετο τή 31 Δεκεμ
βρίου 1915 εις.......................................... · . . Δρ. 848 902,60

Άποτελουμένη έκ τών εξής :
1) από τό κατάστημα τής Εταιρείας.................... » 259.863,80
2) ^ κτήματα άκίνητα........................................ » 18 447.50
3| » υπόλοιπον ταμείου τής 31 Δεκεμβρίου 1915 . . » 3 693 90
4) » 80 Μέτοχός τής Έθν. Τραπέζης.............. » 229.515.25
5) » 1697 Όμολ Έθν. Δανείου Ένοποιήσεως 1898 » 171.795.75
6) » 365 » » ΙΙαγίου Δανείου 1889. ... >- 79 025.50
7) » 170 » Δανείου 1907 ....................... » 17.253.25
8) ». 30 » » Πατριωτ. Δαν. 30 έκατομ. . * 25,—
9) » 1 » » Δανείου κεφαλοποιήσεως . » 640,—

10) » 110 » » Δανείου 1914 τών 500 έκατ » 48.110,65
11) προκαταβολάς................................................... » 2.532,—
12) συνδρομήν Δημοσίου...................................... » 18.000,—

848 902,65

Εκτός τής ανωτέρω περιουσίας ή Εταιρεία κέκτηται πλουσίαν 
βιβλιοθήκην καί διάφορα δημοσιεύματα· ήτοι « Αρχαιολογικήν Εφη
μερίδα» Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας» κτλ. καταγεγραμ- 
μένα λεπτομερώς έν ίδιαιτέριρ βιβλίφ, έξ ών κατά τό έτος 1915 έπωλή- 
θησαν καί είσεπράχθησαν δραχμαί χίλιαι διακόσιαι εννέα καί 3|,/00 ήτοι 
επί έλαττον τών προϋπολογισθεισών κατά δρ 1790 καί ιο/0ο κατεγράφη- 
σαν δέ εις τό οίκεΐον κεφάλαιον (Α'. άρθρ. 4).

Ή διενεργηίΐεΐσα έξέλεγξις άπέδειξεν, ότι ή διαχείρισις είναι κατά 
πάντα ακριβής, καί ότι μετά τής δεούσης τάξεως καί ανελλιπώς έτηρή- 
θησαν τά βιβλία τοϋ Ταμείου καί Λογιστηρίου (καίτοι έπήλθε προσω
ρινή μεταβολή, ώς έκ τής έπιστρατεύσεως, εις τό προσωπικόν τοϋ Τα
μείου καί Λογιστηρίου). Διά τοϋτο κατά καθήκον προτείνομεν δπως ή 
ή Συνέλευσις έγκρίνη τήν διαχείρισιν τοϋ λήξαντος έτους 1915, ώς όρ- 
θώς καί κανονικώς γενομένην, επικύρωση τόν Ισολογισμόν καί Απολο
γισμόν τοϋ έτους 1915, καί έκφραση τάς θερμάς αυτής, ευχαριστίας πρός 
τό Διοικ. Συμβούλιου, συνάμα δέ καί τήν πλήρη ευαρέσκειαν αύτής πρός 
τούς υπαλλήλους τής 'Εταιρείας, διά τήν επιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν 
τών εαυτών καθηκόντων.

Έν Άάήναις τη 8 ’Ιανουάριου 1919.

Τά μέλη τής εξελεγκτικής Επιτροπείας
Α. Τυπάλδος Μπασιάς 
Μ. Β. Κύρης 
Γ, Κλοντηρόπουλος
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Συνελεύσεις των Εταίρων. 25

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

(Λογοδοσία χαΐ διαχείρισις τον έτους 1915).

Tfj 10 Ιανουάριου 1916, ήμερα Κυριακή, ώρα 10 */2 π μ. συνήλθον 
οί εταίροι εις πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν έν τφ Καταστήματι τής Εται
ρείας κατά τά άρθρα 31 καί 32 του ’Οργανισμού, ίνα έκλέξωσι τό Προε 
δρεΐον τής Συνελεύσεως καί τήν πενταμελή Εξελεγκτικήν καί επί του 
Προϋπολογισμού ’Επιτροπείαν διά τό έτος 1916. καί άκοΰσωσι τήν έκ- 
θεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας καί τήν λογοδοσίαν τού Συμβου
λίου έπί τοϊς πεπραγμένοις κατά τό έτος 1915.

Ή συνεδρίασις ήρξατο τή 10 '/j ώρψ πρό μεσημβρίας παρόντων 32 
εταίρων, εις οϋς διενεμήθη ή έν σ. 20 Καιάοταοις τών εσόδων καί εξόδων 
τής Εταιρείας κατά τό έτος 1915. Γενομένης ψηφοφορίας έξελέγησαν 
Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ό κ. Κ Πολυγένης, ’Αντιπρόεδρος ό κ. Άλεξ.
Ραγκαβής, Αλ Γραμματεύς ό κ. Χρήστος Ήλιόπουλος καί Β' Γραμμα

τέας ό κ Γ. Π. Οικονόμος Είτα διά μυστικής ψηφοφορίας άνεδείχθησαν 
μέλη τής ’Εξελεγκτικής καί έπί τού Προϋπολογισμού Επιτροπείας οί 
κ κ ’Αθανάσιος Τυπάλδος Μπασιάς, Ιωάννης Ζωγράφος, Μιχαήλ Γού- 
δας, Μιχαήλ Κύρης καίΓεώργιος Κλοντηρόπουλος.Μετά ταΰταό Γραμ
ματέας τής Συνελεύσεως άνέγνωσε τήν έν σελ 22 *Εκ&εσιν τής Εξελε
γκτικής Επιτροπείας περί τής διαχειρίσεως τής Εταιρείας κατά τό 
έ'τος 1915, ή δέ Συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε τήν διαχείρισιν ταύτην. 
Τούτων γενομένων διεκόπη έπί βραχύν χρόνον ή συνεδρία.

ΙΙροσήλθον είτα ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τακτικός Πρόεδρος τής ‘Εται
ρείας. ή Α. Β Υ. ό Διάδοχος Γεώργιος καί ή A Β. Υ. ό Πρίγκιψ Νι
κόλαος έπίτιμοι ’Αντιπρόεδροι, καί ούτως έπανελήφθη ή συνεδρία, καθ’ 
ήν ό Γραμματεύς τής Εταιρείας κ Π. Καββαδίας άνέγνω ήν συνέταξεν 
έκθεσιν περί τών πεπραγμένων τού Συμβουλίου κατά τό έτος 1915

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1916 

(Τροποηοίηοις τοϋ Οργανισμού).

Τή 19 Ιουνίου 1916, ώρα 9 Ί·2 π. μ. έγένετο συνέλευσις τών εταί
ρων πρός συζήτησιν καί άπόφασιν έπί προτάσεως τού Διοικ. Συμβου
λίου περί τροποποιήσεως τών άρθρων 9 καί 10 τού Οργανισμού τής 
Εταιρείας Παρήσαν 58 εταίροι Προήδρευσε δέ ό Πρόεδρος τής Συ
νελεύσεως μετά τού Γραμματέως συμπαρεδρεύοντος καί τού Προεδρείου 
τού Συμβουλίου.

Ό Αντιπροεδρεύων τού Συμβουλίου κ. Γ. Γαρδίκας ανεκοίνυισε 
τοϊς έταίροις τόν θάνατον τού 'Αντιπροέδρου τού Συμβουλίου Γεωργίου 
Μιστριώτου, έπιτίμου καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου.

Άνεκοινώθη είτα πρότασις τού Συμβουλίου περί τροποποιήσεως τών
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26 Πρακτικά τον 1915.

άρθρων 9 καί 10 τοϋ ’Οργανισμού τής 'Εταιρείας. Μετά συζήτησιν δέ 
επί τής προτάσεως ταύτης έγένετο αΰτη δεκτή καί διετυπώθη ώς εξής:

♦ Τά άρθρα 9 καί 10 τοϋ διά των Β. διαταγμάτων τής 11 Φεβρουα-
♦ ρίου 1899 καί 23 Νοεμβρίου 1909 εγκεκριμένου οργανισμού τής Έται- 
«ρείας αντικαθίστανται διά των εξής·

» Αρά·ρον 9 Τήν Α Μ τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, τακτικόν πρόεδρον
♦ τής Εταιρείας, άναπληροΐ έν τή προεδρίρ τού διοικητικού συμβουλίου ή 
»Α.Β Υ. ό πρίγκιψ Νικόλαος ώς αντιπρόεδρος, όν άπόντα ή κωλυόμενον 
«άναπληροΐ ό υπό τοϋ συμβουλίου τής Εταιρείας κατά τό επόμενον άρ-
♦ θρον 10 έκλεγόμενος αντιπρόεδρος, όστις έπί πλέον αντικαθιστά διαρ- 
«κώς τόν πρόεδρον εις πάσαν τήν κατά τόν οργανισμόν δικαιοδοσίαν καί 
»ένέργειαν αΰτοΰ σχετιζομένην πρός τήν χρηματικήν διαχείρισιν τής 
«'Εταιρείας καί πρός τήν έποπτείαν τής διαχειρίσεως ταύτης.

«Τόν αντιπρόεδρον τούτον άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ ό κατά 
♦τό άρθρον 10 τοϋ οργανισμού πλειοψηφών σύμβουλος

»Ή Α. Β. Υ. ό Διάδοχος Γεώργιος άνακηρύσσεται συμπρόεδρος τής 
» Εταιρείας.

«Κατά ταΰτα τό δεκαεπταμελές διοικητικόν συμβούλιον τής Έται- 
»ρείας άποτελεΐται α') έκ τοϋ προέδρου ή τοϋ κατά τά άνωτέρω άναπλη- 
»ρωτοΰ αΰτοϋ· β ) έκ των κατά τό έπόμενον άρθρον 10 έκλεγομένων 
«κατά τριετίαν άντιπροέδρου, γραμματέως καί δεκατεσσάρων συμβούλων.

»'Αρ&ρον 10. Κατά τήν δευτέραν άνά τριετίαν γινομένην τακτικήν γε
νικήν συνέλευσιν των εταίρων των έχόντων δικαίωμα ψήφου έκλέγονται 
«διά σχετικής πλειοψηφίας δέκα καί τρία μέλη τοϋ διά τήν έρχομένην
♦ τριετίαν διοικητικοϋ συμβουλίου. Ή ψηφοφορία μία οΰσα καί μυστική
♦ γίνεται διά ψηφοδελτίου αύτοπροπώπως, έν φ άναγράφονται δέκα καί
♦ τρία ονόματα έκ των έν Άθήναις ή έν Πειραιεΐ οΐκούντων εταίρων.
♦ Πας πέραντοΰ άριθμοϋ τούτου έγγεγραμμένος έν τφ δελτίφ ουδόλως
♦ λογίζεται.

♦Τό οϋτως έκλεγέν συμβούλιον συνέρχεται εις πρώτην μετά τήν έκλο- 
>λήν συνεδρίαν ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Προέδρου ή τοϋ άναπληρωτοϋ
♦ αΰτοϋ, ή έν άπουσίφ άμφοτέρων υπό τήν προεδρίαν τοϋ τάς πλείονας
♦ λαβόντος ψήφους συμβούλου, πρός πυμπλήριοσιν καί καταρτισμόν έαυ-
♦ τοϋ, καθ’ ήν διά φανεράς ψηφοφορίας έκλέγει τρία έπί πλέον μέλη τοϋ
♦ συμβουλίου έξ έταίρων, οΐτινες διατελοΰσινή διετέλεσαν έφοροι άρχαιο-
♦ τήτων τοϋ Δημοσίου, ή καθηγηταί ή ύφηγηταί τής κλασσικής ή χρι
στιανικής άρχαιολογίας, ή απλώς έξ έταίρων άσχολουμένων περί τά άρ-

♦ χαιολογικά" έν τή αύτή συνέδρια έκλέγει έκ των έαυτοϋ μελών διά φα-
♦ νεράς ώσαύτως ψήφου τόν άντιπρόεδρον καί τόν γραμματέα.

Ή άπόφασις αυτή ένεκρίθη διά τοϋ άπό 6 Ιουλίου 1916 Β. Διατά
γματος δημοσιευθέντος έν τφ ύπ άριθ. 130 φύλλψ τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως (Τεϋχ. Α’.) Τής 16 Ιουλίου 1916.
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ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1915

Συνταχ&εΐσα νττο του Γραμματέως τον Συμβουλίου Π. Καββαόία 
καί άναγνωσ&είσα έν τγ\ Γενιχβ Συνελενσει των 'Εταίρων 

rfj 10 ’Ιανουάριου 1915.

Δεινή νόσος είχε καταλάβει τον Στρατηλάτην 
Βασιλέα και fΥψηλόν Πρόεδρον τής ύπερ των μνη

μείων τής Ελληνικής μεγαλοφυΐας εργαζόμενης 
Εταιρείας ημών. Άλλ’ 6 Βασιλεύς «ήλπίσεν 
επί Κύριον καί εν τ ώ ελεεί του Θεοΰ ούκ 
εσαλεύΟη». Συνεταράχθη τδ έθνος επί τώ κιν- 
δύνω του ελευθερωτου τής Μακεδονίας καί τής 
Ηπείρου, σόμπας δ’ ό Ελληνικός λαός άνε'πεμπε 
δεήσεις προς τον "Υψιστον ζωήν αϊτού μ ενός 
ύπερ του Κωνσταντίνου. Έπηκοοςδ’ έγενετο ό θεός 
τής Ελλάδος καί έσωσε τον Βασιλέα, έδωκεν 
Αύτώ «μακρότητα η μ ε ρ ώ ν » καί έπεμψεν επ ’ 

Αύτου «πνεύμα γνώσεως καί εύσεβείας, 
πνεύμα σοφίας καί συνέσεως, πνεύμα βου
λής καί ισχύος». Χειμάζεται τό έθνος έν ται'ς
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σήμερον ήμέρα,ΐς και κλυδωνίζεται τδ σκάφος του 
ελληνικού Κράτους, άλλ’ ό Βασιλεύς αγρυπνεί!

Τον ελευθερωτήν Βασιλέα επανερχόμενου δάφνη- 
φορον εκ των πεδίων του Μπιζανιου και του Κιλκίς, 
ήξιώθημεν καί ηύτυχήσαμεν να χειροκροτήσωμεν 
I'i τη αιθούση ταύτη. ’Άς εύφημη σωμεν τώρα τον 

σωτήρα τής Ελλάδος Βασιλέα.

ΛογοδοτοΟν τδ Συμβούλιου έπί τοΐς πεπραγμένοι? του 
λήξαντος έτους άνακοινοΐ έν πρώτοις μετά λύπης, δτι τάς 
τάξεις των τακτικών έταίρων μεγάλως ήραίωσεν δ θάνα
τος, δστις έπληξεν άλλους τε καί τον έπι πολλά έτη μέλος 
τοΟ Συμβουλίου τής Εταιρείας Κλώνα Στέφανον, διευ
θυντήν καί ιδρυτήν του άνθρωπολογικοΟ Μουσείου, άνδρα 
δε σοφδν καί ζηλωτήν των αρχαιολογικών πραγμάτων, 
έπιδεξίως έργασθέντα υπέρ τής επιστήμης καί πολλαχώς 
τή Έταίρείφ γενόμενον χρήσιμον δι’ ών συν τοϊς άλλοις 
έξετέλεσεν αρχαιολογικών άνασκαφών καί ερευνών κατά 
τάς Κυκλάδας νήσους. Προς πλήρωσιν δέ του παραχθέντος 
έν τψ Συμβουλίω κενοΟ, έφαρμοσθεισών τών διατάξεων τοΟ 
’Οργανισμού, έξελέγη σύμβουλος δ έκ τών τακτικών έταί
ρων κ. Σπυρίδων Παγανέλης.

Τών έπιτίμων δέ έταίρων έξεμέτρησε το ζήν δ Γεώργιος 
Loeschcke, καθηγητής τής αρχαιολογίας έν τώ Πανεπι
στήμια) τοΟ Βερολίνου καί μέλος τής Κεντρικής Επιτρο
πής τοΟ Γερμανικοΰ άρχαιολογικοΟ Ινστιτούτου, άνήρ καί 
ώς συγγραφεϋς καί ώς διδάσκαλος μεγάλας παρασχών υπη
ρεσίας τή άρχαιολογική επιστήμη. Κατήλθεν εις τον τάφον 
δ Loeschcke μεταβαίνων ίνα συναντήση τον παλαιόν συνερ
γάτην αύτοΰ έν τοΐς Mykenische Thongef isse aaiMyke-
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Εκ&εαις των πεπραγμένων 29

nische Vasen, τον πολύκλαυστον Άδόλφον Furtwangler.

'Η οικονομική κατάστασις τής Εταιρείας εκτίθεται έν 
τώ ύπ’ οψιν 'Υμών έντύπω λογιστικώ πίνακι, έξ οδ φαί
νεται οτι τά μέν έσοδα κατά το λήξαν έτος άνήλθον είς
δρ. 49,046 τά δε έξοδα εις δρ. 47,220.

Τά κύρια έργα τής Εταιρείας κατά το λήξαν έτος 
εΐνε, ώς είκός, άνασκαφικά, περί τούτων δέ άνακοινοΰμεν 
τά έξής:

Πρώτην καί σημαντικωτάτην άνασκαφήν έξετέλεσεν ή 
Εταιρεία κατά την νοτιοανατολικήν κλιτόν τής Άκροπό- 
λεως, παρά τδ Διονυσιακόν θέατρον, συνεχίζουσα ένταΟθα 
το εργον, οπερ έπεχείρησεν άπό τοΟ 1914 προς άνακάλυ- 
ψιν τοΟ ’Ωδείου τον Περικλεούς. At έργασίαι έξετελέσθη- 
σαν και κατά το λήξαν έτος ύπό τήν αυτήν διεύθυνσιν του 
εφόρου τοΟ ΈθνικοΟ Μουσείου καί μέλους τοΟ Συμβουλίου 
Π. Καστριώτου έχοντος ώς βοηθόν τον X. Ήλιόπουλον, 
έσχον δέ τοιοΟτον αποτέλεσμα, ώστε σήμερον δύναται 
πλέον μετ’ ασφαλείας νά βεβαιωθή, δτι άπεκαλυφθη οχι 
μόνον ή θέσις ένθα έκειτο το Ώδεΐον, άλλά και τμήμα τι 
αύτοΟ. Έν τή προς το Συμβούλιον εκθέσει του ό κ. Κα- 
στριώτης άνακοινοϊ τά έξής. «Έν τω χώρω, έν ώ έγέ- 
νοντο αί έργασίαι, προύχώρησεν ή σκαφή μέχρι τοΟ βρά
χου. Άνεκαλυφθησαν δέ πρώτον κτίσματά τινα μεταγενέ
στερα και ΰπ’ αότά τείχος ίσοδομικόν, ό'περ εϊνε σπου- 
δαϊον ώς καθορίζον τον χώρον τοΟ θεάτρου τοΟ Διονύσου 
από τοΟ χώρου του Ωδείου τοΟ ΙΙερικλεους. Βαθυτερον 
επί τοΟ στερεοΟ εδάφους άπεκαλύφθησαν θεμέλια στοάς, 
ώς καί οί όρθοστάται γωνιαίου τοίχου κατά χώραν κείμε
νοι. Τούτων άποκαλυπτομένων καί κατά τήν έτέραν πλευ
ράν, θά άποτελεσθή τετράγωνος ίσως αίθουσα μήκους 25 
περίπου μέτρων, ή ορθογώνιος. ΒνταΟθα εΰρέθη έπίσης
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παχύτατον στρώμα τέφρας καί ξύλων άπηνθρακωμένων, 
απειρία δέ κεραμίδων στέγης ήμικεκαυμένων καί πλεϊστοι 
σίδηροι ήλοι, ώς καί έλάσματα σιδηρά χρησιμεύοντα προς 
σύνδεσιν των δοκών της στέγης. Ύψηλότερον τών θεμε
λίων τούτων ο βράχος προς βορράν καί προς δυσμάς είνε 
κεκομμένος καθέτως, επί δέ του άνω μέρους δριζοντίως εις 
πλάτος δύο σχεδόν μέτρων, καί αποτελεί οίονεί διάζωμα, 
οΐον ύπάρχει έν τοϊς θεάτροις. Περιέθεε δέ τοΟτο κύκλω 
κιονοστοιχία. Την εσωτερικήν δέ διάταξιν του Ωδείου 
γνωρίζομεν έκ τοΟ Βιτρουβίου λέγοντος, δτι ήτο κεκοσμη- 
μένον διά στύλων λίθινων έσω τε καί έξω του οικοδομή
ματος, άμα όέ καί ύπέρ τάς τών εδωλίων σειράς κατά 
διάταξιν Στοάς κύκλω περιθεούσης τον περίβολον. Κατ 
ακολουθίαν τούτων δυνάμεθα ήδη να άναπαραστήσωμεν 
το σχήμα του ’Ωδείου ώς έξης: Έπ'ι τοΟ διαζώματος, δπερ 
διαθέει γύρωθεν την Στοάν, ύπήρχε κιονοστοιχία ύποβα- 
στάζουσα την στέγην, όπισθεν δέ τών κιόνων ήσαν τά 
καθίσματα τών θεατών, ώς έν τώ Βουλευτηρίω τής Πρι- 
ίνης, έν δέ τή ’Ορχήστρα ήσαν μόναι αί έδραι τών μου
σικών, ώς έν τφ μικρώ θεάτρω τής Πομπηίας. Γών γενο- 
μένων δ’ έν τή άνασκαφή εύρημάτων άξιον λόγου είνε 
όστέϊνον θεατρικόν είσιτήριον, δπερ έν τή μια όψει φέρει το 
όνομα τοΟ Αισχύλου, έν δέ τή δπισθία όψει είκονίζεται έν 
κατόψει οικοδόμημα περίεργον, ίσως αύτό τό Ωδεΐον».

Καί ταΰτα μέν περί τών μέχρι λήξεως του έτους ερ
γασιών. Επαναλαμβανομένων δ’ αύτών όσονούπω, έλπί- 
ζει τό Συμβούλιον, δτι θέλει κατορθωθή κατά τό άρξάμενον 
έτος νά άποκαλυφθή ολόκληρος δ χώρος του Ωδείου καί 
ούτω καταστή ίσως δυνατή ή έξακρίβωσις του τε σχήμα
τος καί τής διατάξεως αύτοΟ. Το οικοδόμημα έκτείνεται 
προς τό μέρος τοΟ Διονυσιακοί) θεάτρου, έκεϊ δέ είνε με- 
γαλητέρα ή έπίχωσις, ώστε έλπίς ύπάρχει δτι καλλιτέρα
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εϊνε ή διατήρησις αύτοΟ. Ούτω δέ μόνον είνε δυνατ'ον νά 
λυθώσι τά σχετικώς προς το άποκαλυπτόμενον μνημεϊον 
οικοδομικά καί αρχιτεκτονικά προβλήματα, διότι πρωτο
φανές έν ΆΟήναις καί ιδιόρρυθμον ήτο τό προκείμενον 
Ώδ εϊον, έφ’ ώ καί οί αρχαίοι ύπελάμβανον, δτι είχε 
ποιηθή κατ’ άπομίμησίν τής σκηνής τοΟ βασιλέως των 
Ιίερσών. Ισως είχε σχήμα σύνηθες έν τή Μικρασιατική 
καί νησιωτική ’Ιωνία άπό τής Β*)5 έκατονταετηρίδος, οίον 
είχε πιθανώς καί ή έν Σπάρτη Σκιάς, ήν ωκοδόμησε Θεό
δωρος ό έκ Σάμου. Άλλ’ οίονδήποτε καί αν άποβή το 
τελικόν άποτέλεσμα των άνασκαφών, το μέχρι τοοδε είνε 
λίαν εύχάριστον διότι ή παλαιά τοπογραφία των ’Αθηνών 
πλουτίζεται διά τής άποκαλύψεως έπισήμου μνημείου, 
λαμπρώς δέ πιστοΟνται αί σαφείς καί κατηγορηματικαί 
μαρτυρίκι τών αρχαίων περί τής πλησίον τοΟ ίεροΰ τοΟ 
Διονύσου καί τοΟ θεάτρου, καί οή άριστερά τώ έξερχο- 
μένω έκ τοΟ θεάτρου, ύπάρξεως το0 Ωδείου. Διά τής γε- 
νομένης δ’ άνασκαφής έκλείπει προς τούτοις έκείνη ή ύπό 
τον βράχον τής Άκροπόλεως καί παρά τό Διονυσιακόν 
θέατρον ακοσμία έκ τών σεσωρευμένων χωμάτων καί λί
θων καί έξ ήρειπωμένων κοινών κτισμάτων, έκκαθαρίζεται, 
ΐσοπεδοΟται καί εξωραΐζεται ό χώρος ό συνδέων δυο ση
μαντικά μνημεία του ελληνικού πολιτισμοί), τό ’Ωδεΐον 
καί το θέατρον».

Δευτέραν άνασκαφήν έξετέλεσεν ή Εταιρεία έν Νικο- 
πόλεί τής Ηπείρου διά τοΟ έφορου αρχαιοτήτων καί μέ
λους τοΟ Συμβουλίου ’Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως, συνεχί- 
ζουσα τάς έν τή πόλει ταύτη του Αύγουστου άνασκαφάς, 
άς διά τοΟ αύτοΟ έφάρου έκτελεΤ άπό τοΟ 1913. Έστέ- 
φθησαν δέ κατά τό λήξαν έτος αί άνασκαφαί ύπό μεγάλης 
επιτυχίας, διότι άπεκάλυψαν μεγάλην καί σημαντικωτά- 
την Βασιλικήν τών παλαιών χριστιανικών χρόνων, ής τό
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έδαφος εινε κεκαλυμμένον επί έκτάσεως 300 τετραγωνικών 
μέτρων ύπό ψηφιδωτοΟ «καλλίστης, κατά τον κ. Φιλαδελ- 
φέα, χριστιανικής τέχνης καί λίαν έπιμεμελημένης έκτελέ- 
σεως». Τα κάλλιστα διατηρηθέντα μωσαϊκά εϊνε τά καλυ- 
πτοντα τά τετράγωνα εδάφη τής βορείου καί τής νοτίου πτέ- 
ρυγος τοΟ ναοΟ, έπέχουσι δέ θέσιν ΙΙροθέσεως καί Διακονι- 
κοΟ, των δύο άναποσπάστων έν έκάστω χριστιανικοί ναώ 
τμημάτων ή δωματίων εκατέρωθεν τοΟ ΙεροΟ. Κατά την 
προς το Συμβούλιον έκθεσιν του κ. Φιλαδελφέως, εντός των 
τετραγώνων τούτων απεικονίζονται διά πολύχρωμων ψη
φίδων, άλλων μέν φυσικών, άλλων δέ τεχνητών, ολόκλη
ρος, σχεδόν εΐπεΐν, ή Δημιουργία, παντοϊα δηλ. ζώα, 
πτηνά, έρπετά, άνθη καί φυτά, προς δέ καί άνθρώπιναι 
μορφαί εις φυσικόν ή όλίγον τι μικρότερον του φυσικοΟ 
σχήμα. Καί έν μέν τφ βορείω τετραγώνω παρίσταται έν 
μέσω, εντός τετραγώνου πλαισίου, κήπος έκ καρποφόρων 
δένδρων καί κυπαρίσσων, ΰπ’ αύτά δέ χήνες, νήσσοι, πέρ
δικες καί άλλα πτηνά. ΓΙέριξ δέ, έν κύκλοις συμπεπλεγ- 
μένοις, πληθύς ωδικών πτηνών, περί δέ ταΟτα εκτείνεται 
ή πλατυτάτη ζώνη σχηματίζουσα θαυμαστήν ζωοφόρον, 
έν ή παρίστανται άπειροπληθεϊς ιχθύς παντός σχήματος 
καί μεγέθους, μετ’ αότών δέ άλιεΐς καί ύδρόβια πτηνά. 
Έν δέ τώ μέσω καί κάτωθεν τής μεγάλης εΐκόνος τοΟ 
Κήπου σώζεται τετράστιχος έν δακτυλικώ έξαμέτρω έπι- 
γραφή, έξ ής διδασκόμεθα δτι ιδρυτής καί διακοσμητής 
τοΟ μεγαλοπρεπεστάτου τούτου ναοΟ ήτο ό μεγάθυμος 
άρχιερεύς Δουμέτιος. Έν τώ μεσημβρινώ τετραγώνω, έν 
μεν τώ κέντρω παρίστανται εις φυσικόν μέγεθος δύο άν- 
δρικαί μορφαί πάνοπλοι, περί δέ τήν τετράγωνον ταύτην 
εικόνα διαγράφονται δεκαέξ βλοι κύκλοι διαμέτρου ενός 
σχεδόν μέτρου, έντός τών όποιων, άνά δύο εναλλάξ συμ- 
πεπλεγμένων, παρίστανται άνά εις κυνηγός καί έν ζώον,
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άρκτος, κάπρος, έλαφος, δορκάς, καί λοιπά ζώα. Πάντες 
οί κυνη-fbt εΐνε γυμνοί το σώμα, ρ.ή φέροντες άλλο τι ή 
ένδρομίδας, υψηλά δηλ. οδοιπορικά ύποδήματα, τινές δε 
καί κράνος έπί τής κεφαλής Οδτοι μέ άκόντια μακρά εις 
τάς χεϊρας πλήττουσι καί φονεύουσι τά έναντι αύτών, εν
τός των κύκλων, θηράματα. Οί δε κύκλοι οδτοι εισί δια
κεκομμένοι μετά θαυμαστής καλαισθησίας διά φύλλων 
αμπέλου παντοίων χρωμάτων. Το δ’ δλον τής πλουσιω- 
τάτης ταύτης συνθέσεως αποπνέει ύπέροχον καλλιτεχνικήν 
έμπνευσιν. ’Αλλά καί ολόκληρος 6 Νάρθηξ κοσμείται 
επίσης ΰπό λαμπροτάτων ψηφιδωτών. Τριακόσια περίπου 
ζώα, άνθη, καρποί, πτηνά καί ερπετά πληρουσι τούς ισα
ρίθμους κύκλους καί τά τετράγωνα, εις ά συμμέτρως καί 
έν μεγίστη αρμονία χρωμάτων, εινε διηρημένον τ'ο δάπε- 
δον. ’Ιδίως έξοχου γραφικότητος εϊνε τ'ο μεσημβρινόν τοΟ 
Νάρθηκος δώμα, δπερ καταλήγει εις αψίδα, εντός τής 
όποιας διαγράφονται ριπιδοειδώς ύπ'ο πολύχρωμα τόξα εν
νέα ταώ. ΆνευρέΟησαν δ έν τή άνασκαφή τοΟ ναοΟ καί 
γλυπτά βυζαντιακής τεχνοτροπίας ίκανώς σπουδαία, ένε- 
πίγραφοι κέραμοι καί διάφορα κοσμήματα.

Έξηκολούθησε δέ ή Εταιρεία καί άς άπό του 1913 
έκτελεϊ άνασκαφάς έν Πέλλΐ], τή πατρίδι τοΟ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ύπό την διεύθυνσιν τοΟ έφορου τών έν Μα

κεδονία άρχαιοτήτων Γ. Οικονόμου, οστις έξηρεύνησεν έν 
πρώτοις τό έσωτερικόν τοΟ κατά τό 1913 άνακαλυφθέν- 
τος παρά τάς δύο οικίας οικοδομήματος καί ειτα άνέσκαψε 
τόν μεταξύ τών δύο οικιών χώρον. Κατά την προς τό Συυ.- 
βούλιον έκθεσιν αΰτοΰ «ή τοΟ οικοδομήματος έρευνα άπέ- 
δωκε τεμάχιά τινα μεγαρικών σκύφων καί νομίσματά τινα 
σαφώς βεβαιοΟντα την ηλικίαν του οικοδομήματος άναγο- 
μένην εις τούς τελευταίους χρόνους τοΟ μακεδονικοί) Ελ
ληνισμού. Μεγαλήτερον ενδιαφέρον έχει τό άποτέλεσμα
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της εξερευνήσεως τοϋ μεταξύ των δύο χτισμάτων χώρου, 
ήτις άπεκάλυψε νέα χτίσματα άνήκοντα εις Πρόπυλον 
ίσως, ευρύ καί αξιόλογου. Έντ'ος του ΓΙροπύλου εύρέΟη- 
σαν διακόσια τριάκοντα χαλκά νομίσματα καί εν άργυροΟν 
τετράδραχμου ’Αλεξάνδρου εντός πηλίνου αγγείου. Σπο
ράδην δ εύρισκονται ώσαύτως διάφορα χαλκά καί σιδηρά 
οικιακής χρήσεως σκεύη, δ'σα διέφυγον τήν δήωσιν καί 
την καταστροφήν. Εΐνε δέ ή είκών τής καταστροφής τοι- 
αύτη, ώστε ούδεμία αμφιβολία ό'τι είνε αποτέλεσμα έκ- 
πορΟήσεως. ΆφοΟ δέ οΰδέν ίχνος ΡωμαικοΟ πολιτισμού 
εύρίσκεται εν τω χώρω τούτω, εύνόητον εΐνε ότι ή κατα- 
σκαφή προέρχεται έκ των εΐσελθόντων εις τήν πρωτεύου
σαν νικητών μετά τήν ήτταν το0 Μακεδόνος Βασιλέως. 
’Αξία δέ λόγου εΐνε έπίσης ή περί τήν ύπόγειον λαξευτήν 
κρύπτην έρευνα, ήτις άπεκάλυψε λείψανα περιβόλου τής 
κρύπτης ταύτης καί σχέσιν αύτής προς τά περιβάλλοντα 
οίκοδημήματα. ’Ιδιαιτέρως δέ σπουδαία εΐνε ή άποκαλυ- 
φΟεΐσα οικία, εις ήν ανήκει τό άνωτέρω μνημονευΟέν Πρό
πυλον. Έν τω κέντρω αύτής ύπήρχε μεγάλη παραλληλό
γραμμος αύλή, έν ή ύπάρχει φρέαρ καί περί τήν όποιαν 
ύπήρχε στοά, τήν στέγην τής οποίας ύπεβάσταζον κίονες. 
Καθ’ δλου δέ ή μέχρι τοϋδε εργασία είνε άπό αρχαιολογι
κής άπόψεως πολύ ικανοποιητική, διδάσκει δέ δτι κατά τον 
τόπον τούτον τής Πέλλης πρέπει πάντως νά συνεχισΟή ή 
άνασκαφή έν προσεχεϊ μέλλοντι».

Έξηκολούθησαν δέ καί αί έν Θεαοαλία άπό πολλών 
έτών ένεργούμεναι ύπό τής Εταιρείας άνασκαφαί διά τοϋ 
έφορου αρχαιοτήτων Α. Άρβανιτοπούλου, δστις έν τή 
προς τό Συμβούλιου εκθέσει του άνακοινοΐ τά εξής: «Σκο
πός τών έφετεινών άνασκαφών ύπήρξεν ή έν τή νεωστί 
άναγνωρισθείση Δημητριάδι εύρεσις τοϋ τάφου τοϋ βασι- 
λέως Δημητρίου. Ό Πλούταρχος βέβαιοι, δτι ό υιός τοϋ
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Δημητρίου ’Αντίγονος ό Γονατάς έκόμισε μεγαλοπρεπής 
τά λείψανα τοΟ πατρ'ος αυτού καί έθηκεν έν Δημητριάδι. 
Έζητήθη λοιπόν ό τάφος εις τρία μέρη έξω των τειχών 
τής πόλεως καί εις έν εντός αυτής. Καί ό μέν τάφος δεν 
εύρέθη, άλλ’ δ κόπος δεν υπήρξε μάταιος, διότι κατά τάς 
θέσεις ταυτας εύρέθησαν συστάδες τάφων τής Γ καί Β 
π. X. έκατονταετηρίδος, οίτινες άπέδωκαν αξιόλογα εύρή- 
ματα, ήτοι τέσσαρας μεγαρικούς σκάφους μετ’ έκτυπων 
παραστάσεων των μεταμορφώσεων τής Κίρκης, τής μονο
μαχίας Μενελάου καί Πάριδος, του μύθου του Εριχθο- 
νίου καί τινων συμπληρωμάτων, χρυσά τινα ενώτια καί 
ύπέρ τά έκατ'ον πήλινα άγαλμάτια διατηροΰντα πολυχρώ- 
μους βαφάς, ών τινα φέρουσι σφραγίδα των ποιησάντων 
αύτά κοροπλαστών. Άνεκαλύφθη προς τούτοις ναός του 
ΙΙλούτωνος, τής Δήμητρας καί τής Κόρης καί εύρέθησαν 
άναθηματικαί έπιγραφαί καί ψήφισμα τών άστυνόμων, 
ΒεβαιοΟν τήν έκει ΰπαρξιν θεσμοφορίου τών δύο θεαινών».

Ό αύτ'ος έτοοος έπεαφε τή Εταιρεία έκθεσιν περί τών 
γενομένων εσχάτως έξω τών τειχών τής ΙίρυνΟος περι- 
λαλήτων Μυκηναϊκών εύρημάτων. Κατά τήν έκθεσιν ταυ- 
την εύρέθησαν «μέγας χαλκούς λέβης καί περί αύτδν τρί- 
πους χαλκούς καί πλίνθος έκ χαλκού, ύπ’ αύτδν δε τρία 
ξίφη καί δυο όβελοί. Τρεις δε μεγάλαι κερατοειδεΐς λαβαί 
έξεΐχον καί παρέκειντο. ’Εντός δέ τού λέβητος ύπήρχον 
τά άξιολογώτατα τών εύρημάτων, ήτοι α’) μέγας χρυσούς 
δακτύλιος μετά πλατείας συμφυούς σφενδόνης, δ μέγιστος 
τών άχρι τοΰδε γνωστών, φέρουν έπ’αυτής έγγλυπτον πα- 
ράστασιν θεάς καθημένης (ής όπισθεν αετός επί δένδρου) 
κρατούσης ποτήριον. Προς ταύτην προσέρχονται έν πομπή 
τέσσαρες ορθοί λέοντες, κρατούντες έκαστος έπί τών προσ
θίων, έπΐ δίσκου ίσως, πρόχους. Ύπέρκειται δήλωσις τού 
ουρανού μετά τού ήλιου καί τής σελήνης, ύποκειται δέ δ
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γνωστ'ος Οριγκ'ος (ό καθ’ Όμηρον θριγκός κνάνοιο) β ) 
έτερος χρυσούς δακτύλιος μικρότερος, φέρων εγχάρακτον 
παράστασιν πλοίου καταρράκτου, έφ’ οδ έπιβάται, παρά 
δε τήν ακτήν άνδρες και γυναίκες έκ πύλης προσερχάμε- 
ναι. γ') τρεις έτεροι δακτύλιοι ούδεμίαν φέροντες γ/υφήν, 
δ') δυο συγκρατήματα κόμης χρυσά, ώς στεράναί έκ σύρ
ματος μετά διασταυρουμένων έσω δύο χαλκών καρρίδων, 
έν αίς εινε διαπεπερασμέναι ψηφίδες ήλέκτριναι. ε’) περι- 
δέραιον πολυαρίθμων καί ποικίλων χρυσών ψηφίδων. ?') 
τέσσαρα κωνικά ελάσματα χρυσά μετ έγκρούστων κοσμη
μάτων έπικεκολλημένα επί ξύλου άνά δύο. ζ') πλακίδια 
χρυσά μικρά, ών εν αποδίδει κεραλήν ταύρου, η’) δύο 
όγκοι συρμάτων χρυσών, ώς ύλης προς ποίησιν κοσμη
μάτων, καί τμήμα χρυσής ράβδου, ώς ΰλης όμοιας, θ') 
ψηφίδες μαλακής μάζης καί κρίκοι καί ελάσματα χρυσά 
ποικίλα, ι’) δύο ημιτελή χρυσά ψέλλια έκ σύρματος, 
ια )εϊς κύλινδρος σκληράς ύλης τεφράς άργυρώδους, έφ’οδ 
εγγλυπτα ιερογλυφικά δύο άνδρών γυμνών, πτηνών τινων 
καί άλλων συμβόλων τού τύπου τών Χετταίων, ιβ') τέσσα- 
ρες χαλκαΐ λοπάδες άκέραιαι, εϊς πύραυνος ομοίως καί μία 
πρόχους χαλκή. ΤαΟτα εϊνε τά αρχαία, ά περιεϊχεν ό λέ- 
βης, ό'στις φαίνεται ό'τι ήτο ίσως απόθεμα κρυβέν επί ερει
πίων Μυκηναϊκού οικίσκου ύπο τού τελευταίου Μυκηναίου 
βασιλέως τής Τίρυνθος κινδυνεύοντος έκ τών έπερχομένων 
πολεμίων».

Επεξέτεινε δε τάς εργασίας της ή Εταιρεία κατά το 
λήξαν έτος καί εις Κρήτην, ένθα ήρξατο άνασκαφών παρά 
το χωρίον Μάλια, ύπο τήν διεύθυνσιν τού έν Κρήτη έφο
ρου τών άρχαιοτήτων ’Ιωσήφ Χατζηδάκη, όστις έν τή 
προς το Συμβούλων εκθέσει του άνακοινοΐ περί τών έργα· 
σιών τά έξής : «Ένπρώτοις άπεκαλύφθη μέρος Μινωϊκών 
ανακτόρων εύρυτάτων, ών έκαθαρίσθησαν τελείως Ί8 ίσό-
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γεια δωμάτια ή άποθήκαι. Κατά την διεύθυνσιν, ήν εχου- 
σιν οί τοίχοι, και προχείρους δοκιμάς, ή εκτασις τών άνα- 
κτόρων εικάζεται πλέον, ή διπλάσιά" θά περιελάμβανον 
επομένως ταυτα άνω τών 30 ισογείων δωματίων, πλήν 
τών άνωγαιων, διότι ούδέν τών μέχρι τοθδε έν Κρήτη 
Μινωϊκών ανακτόρων εΐχεν εν μόνον πάτωμα. Και τα ανά
κτορα δέ ταΟτα, ώς και πάντα τα άλλα έν Κρήτη, έκάη- 
σαν διά πυρός, άφοΟ πρώτον έσυλήθησαν. Διά τοΟτο τά 
κινητά εύρήματα μέχρι τοθδε δεν είνε δσα θά έπερίμενέ 
τις έκ τάσω μεγάλων ανακτόρων. Έγένοντο δ’ εϊτα έρευ- 
ναι έν τώ πέριξ χώρω, δι’ ών άπεκαλύφθησαν λείψανα 
τής συγχρόνου προς τά ανάκτορα πόλεως καί ίχνη τοΟ 
λιμένος αύτής. ’ Ανεκαλύφθη δέ και ή νεκρόπολις καί έξη— 
ρευνήθη εις τάφος τών ύστερομινωϊκών χρόνων, έν ώ εύ- 
ρέθησαν τρεις πήλιναι λάρνακες ή όστεοθήκαι, δυο ψευδό* 
στομοι αμφορείς καί άλλα πήλινα αγγεία».

Έπανελήφθησαν δέ καί αί άπό ετών έκτελούμεναι ύπο 
τής Εταιρείας άνασκαφικαί έργασίαι καί έρευναι έν Κεφαλ
ληνία. Έν τή περιφερείς τοΟ Δολιχίου, παρά το Φισκάρ- 
δον, έξηρευνήθη διά σκαφής καί έκαθαρίσθη λαξευτόν 
κατασκεύασμα, ό'περ παρέχει δψιν παναρχαίου ίεροΰ. Διά 
πολλών άναόίαθμών τών μέν κτιστών, τών δέ λαξευτών έν 
τώ βράχω, άνέρχεταί τις εις οίονεί σηκόν λελαξευμένον έν 
τώ βράχω. Ή έμπροσθεν πλευρά αύτοΰ εινε ανοικτή, έν 
τή απέναντι δέ πλευρά, τή εις το βάθος, υπάρχει κόγχη, 
έν δέ ταΐς έκατέρωθεν μακραϊς πλευραΐς ΰπάρχουσι καθ’ 
όλον τό μήκος εδώλια, άπαντα λελαξευμένα έν τώ βράχψ. 
Πλησίον δέ άνεκαλύφθη καί διά τάφρων έξηρευνήθη με
γάλη δεξαμενή. Έξηρευνήθη άκολούθως ό χώρος b έν τή 
θέσει «Αολίχα» καί έξήχθη διά τής έρεύνης ταύτης, ότι 
ύπήρχεν εκεί παλαιός συνοικισμός, ούχί όμως μυκηναϊκός. 
Έρευνα δέ έγένετο άκολούθως έν τή πετρώδει νησίδι τή
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μεταξύ ’Ιθάκης και Κεφαλληνίας (άπέναντι της έν ’Ιθάκη 
«Πόλεως» καί της έν Κεφαλληνία Δολίχας), τη καλού
μενη «Δαακαλειό». Οί ύποστηρίζοντες ότι ή πρωτεύουσα 
τής Ιθάκης (έν ή ύπήρχε το άνάκτορον τοΟ Όδυσσέως) 
έκειτο έν τή θέσει τή σήμερον καλούμενη «Πόλις», έξ 
ανάγκης δέον νά δεχθώσι, δτι ή περί ής ο λόγος νησίς, 
το Δασκαλειό, είνε ή καθ’ “Ομηρον Άστερίς, έν ή ένή- 
δρευον οί μνηστήρες τής Πηνελόπης ί'να συλλάβωσι καί 
άποκτείνωσι τον εις ΙΙύλον άποδημήσαντα προς άναζήτη- 
σιν το0 πατρός του Τηλέμαχον. Άλλ’ ή Άστερίς ήτο 
καθ’ “Ομηρον εύλίμενος, είχε δέ δυο λιμένας παρέχοντας 
ασφαλή δρμον εις τά πλοία, ένω ή προκειμένη νησίς ούδ’ 
έλάχιστόν τινα ό'ρμον εχει, μόλις δέ δυναται λέμβος νά 
προσέγγισή εις αύτήν, είνε δλως πετρώδης, έλαχίστην δέ 
ποσότητα χώματος ένιαχοΟ έχει, ένθα γενομένης σκαφής 
οόδέν απολύτως εύρέθη. 'Ολόκληρος ή νησίς άποτελεΐται 
έξ άσβεστολιθικών πετρωμάτων μικρόν υπερεχόντων τής 
θαλάσσης, είνε δέ κυρίως είπεΐν ούχί νησίς άλλα σκόπελος' 
θά έκαλεϊτο άρα ίταλιστί scoglio, έξ ου ίσως ώνομάσθη 
σκολειό, οπερ λογιώτατός τις μετέτρεψεν εις Δ ασκαλειό- 
Κατά τους παλαιούς χρόνους ήτο ακατοίκητου το Δασκαλειό. 
Κατά δέ τους προ τής ελληνικής έπαναστάσεως χρόνους 
όπήρχεν έπί τής νησΐδος μοναστήριον, έξ ού σήμερον σώ
ζονται ήρειπιωμέναι δύο έκκλησίαι καί δύο μικραί δεξαμεναί. 
Έν δέ τή Πυλάρω έξηρευνήθησαν τά παρά την Αγίαν Ευ
φημίαν έρείπια τειχών, τά καλούμενα «Παλάτια», έξήχθη 
δέ δτι ταυτα άπετέλουν φροόριον διατεταγμένου κατ’ έπαλ- 
λήλους κρηπίδας. Είχεν άρα τήν αυτήν διάταξιν, ήν καί ό 
προϊστορικός συνοικισμς δ τω 1909 ανακαλυφθείς έν τή 
ύπωρεία τοΰ υψώματος τής Κράνης, έν θέσει Ελαφώνα. 
Έν τή άυωτάτη κρηπίδι υπάρχει ισχυρός πύργος, εις δύο 
διαμερίσματα διηθημένος, καί παρ’ αυτόν φρέαρ. Έξηρευ-
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νήθη δ’ έπί πλέον καί το έν Σάμη, έν τή θέσει αΒίγγλα» 
προϊστορικόν κτίσμα έκ κυκλικών καί τετραγώνων δωμα
τίων καί έξηκριβώθη δτι τοΟτο κατά το έτερον τουλάχιστον 
των άκρων αύτοΟ ήτο Ελλειψοειδές, ήτο άρα τοιοΟτον το 
σχήμα, οια τα άποκαλυφθέντα έν τή "Αλτει της ’Ολυμ
πίας, έν Όρχομενώ της Βοιωτίας, έν Θέρμω της Αιτωλίας 
και άλλαχοΟ κτίσματα. Έν πάσαίς δέ ταΐς έργασίαις ταύ- 
ταις ταΐς έν τη παραλίρι χώρα της έπαρχίας Σάμης, τη 
απέναντι της ’Ιθάκης, ούδέν λείψανον Μυκηναϊκής τέχνης 
άνεφάνη. ’Έργα Μυκηναϊκής τέχνης εύρίσκονται μόνον 
κατά το νοτιοδυτικόν μέρος τής νήσου έν τή περιοχή τής 
ΛειβαθοΟς καί τής Κράνης, έν χώρα τουτέστι τετράμμένη 
προς την 'Ομηρικήν Πύλον καί προς την Κρήτην. Έκ 
Κρήτης δέ πιθανώς έλκει την καταγωγήν ό έν Κεφαλλη
νία Μυκηναϊκός πολιτισμός.

Προέβη δέ ή Εταιρεία καί εις σκαφικάς έρευνας έν 
Σίφνω διά τοΟ καθηγητοΟ καί μέλους τοΟ Συμβουλίου 
’Ιακώβου Δραγάτση, ό'στις έξηρεΰνησε τήν άκρόπολιν τοΟ 
αγίου Νικήτα καί τους σπουδαιοτέρους τών είκοσι καί οκτώ 
σωζομένων έν τή μικρά ταύτη νήσω πύργων. Κατά τήν 
προς το Συμβουλών έκθεσιν αύτοΟ «ή κατασκευή πάντων 
τών πύργων εϊνε ή αυτή, το σχήμα κυλινδρικόν, ή Ούρα 
προς νότον πάντοτε. Η έσωτερική διάμετρος αυτών ποι
κίλλει άπό 10, 00 μέχρι 6,38. Οί μικρότεροι αυτών δεν 
έχουσιν ύποδιαίρεσιν εσωτερικήν, ενώ οί μεγαλήτεροι διαι- 
ροΟνται εις δύο καί τινες εις τρία τμήματα. Τα κάτω δια
μερίσματα αυτών συγκοινωνουσιν έσωτερικώς πρόςτά ανώ
τερα διά κλίμακος άκολουθούσης τό κυλινδρικόν σχήμα 
του πύργου. Ό τρόπος τής οΐκοδομίας ίσοδομικός, έχων 
τάς άρμογάς τών λίθων ούχί πανταχοΰ καθέτους, άλλ’ 
ολίγον κεκλιμένας. Εύρέθησαν δ’ έντός τών πύργων θραύ
σματα αγγείων πήλινων πιθοειοών, ώς επί το πλεΐστον,
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μετ’ έντετυπωμένων γεωμετρικών κοσμημάτων καί σπει- 
ροειδών Φαίνεται δ’ ότι ή πληθϋς των εϊς την νήσον ταύ- 
την πύργων λόγον είχε την μετάδοσιν ειδήσεων δι’ ιδιαι
τέρων σημάτων, εν μέν νυκτί διά τής φρυκτωρίας, έν 
και ρω δ’ ήμέρας διά τού καπνοΟ ή άλλων άπό συμοωνίας 
τρόπων, άπό τοΟ ενός άκρου τής νήσου εις το άλλο, ώς 
σαφέστατα δηλοΟται εκ τής προς άλλήλους θέσεως αυτών 
είνε δέ ή παναρχαία βάσις τής τηλεφωνικής καί τηλεγραφι
κής. Αλλά καί πρός φρούρησιν ήσαν ιδρυμένοι οί πύργοι 
ενεκα τής ύπάρξεως των μεταλλείων, καί εις προστασίαν 
των πέριξ συνοικισμών,οίοι πολλοί παρατηρούνται έν Σίφνω. 
Έσχηματίζετο διά τών πύργων πλέγμα άνά πάσαν την νή
σον, ού κέντρον αί τρεις άκροπόλεις, ή άρχαιοτάτη τού 
'Αγίου Άνδρέου, ή μετά ταύτην τού 'Αγίου Νικήτα καί 
ή του Κάστρου».

ΤοσαΟτα περί τών άνασκαφικών έργασιών τής Εται
ρείας. Περί δέ τών επιστημονικών δημοσιευμάτων άνακοι- 
νοΐ τό Συμβούλιον τά εξής: Τής ’Αρχαιολογικής Έφημε- 
ρίδος εξεδόθησαν ήδη τό Γ’ καί Δ’ τεύχος του 1914 καί 
ολόκληρος ό τόμος τού 1915, έντός βραχυτάτου δέ χρόνου 
έκδίδονται καί τά Πρακτικά τού 1914. Πρός τούτοις δ’ 
εξεδόθησαν ύπό τής Εταιρείας καί άλλα δημοσιεύματα, 
ήτοι Επιγραφα'ι Μακεδονίας ύπό Γ. Οικονόμου τεύχος Α’ 
καί ’Αρχαιολογικά Μελετήματα ύπό Γεωργίου Γαρδίκα. Τό 
περί τών εγχρώμων στηλών τών Ιίαγασών σύγγραμμα 
διατελεΐ είσέτι ύπό τά πιεστήρια. Ή δέ Βιβλιοθήκη τής 
Εταιρείας εξακολουθεί πλουτιζομένη κατά τό σύνηθες μέ- 

τρον, πάσης φροντίδας καταβαλλομένης όπως αύτη καταρ- 
τισθή εις τελείαν ’Αρχαιολογικήν Βιβλιοθήκην.

Εν τή περυσινή λογοδοσία άνεκοίνωσεν ύμϊν το Συμ
βούλιον οτι ειχεν ύποδειχθή τή Εταιρεία ήμιεπισήμως,
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ότι ύπήγετο εις τον περί σωματείων νόμων της 23 ’Ιου
νίου 1914 και κατ’ ακολουθίαν δτι ώφειλε να προβή εις 
δ',τι διατάσσει ό νόμος, και ζητήση την άναγνώρισιν αυτής 
ύπ'ο τού δικαστηρίου. Και τοΟτο μεν έπραξεν ή Εταιρεία, 
ίνα μη φανη παρακούουσα, συγχρόνως όμως προέβαλεν 
επί δικαστηρίου ενστάσεις και ύπεστήριξε την γνώμην οτι 
δέν ύπήγετο εις τον νόμον εκείνον, διότι δεν εΐνε σωματεϊον, 
άλλ’ επιστημονικόν ίδρυμα εργαζόμενον υπέρ τής επιστή
μης και ύπέρ τού Κράτους. Σήμερον δ’ άναγγέλομεν Υμΐν
οτι έξεδόθη ήδη ή άπόφασις τοΟ δικαστηρίου, ήτις άποοεχο- 
μένη την γνώμην και τάς ένστάσεις τσΟ Συμβουλίου άνα- 
γνωρίζει την Εταιρείαν ώς αποτελούσαν Ι'δρνμα και κατ’ 
ακολουθίαν απαλλάσσει αύτήν τής ύπαγωγής εις τον μνη- 
μονευθέντα περί σωματείων νόμον (ίδε σ. 42).

ΤαΟτα είχε να άνακοινώση το Συμβούλων περί των 
πεπραγμένων τοΟ λήξαντος έτους.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:17 EEST - 54.226.8.97



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

A'.

’Έκτακτος Συνέλευοις

προς τροποποίηση· τοϋ οργανισμού

Έν Άθήναις τή 3 Δεκεμβρίου 1914, ήμερα Τετάρτη, οιρα 4 μ. μ. 
κληθέντες υπό τοϋ αντιπροέδρου τοϋ Συμβουλίου κ. Γ. Μιστριώτου, 
κατ’ άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου, συνήλθαν οί εταίροι τής έν Άθήναις 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας είς έκτακτον Συνέλευσιν πρός συζήτησιν καί 
έπιψήφισιν τοΰ εξής σχεδίου μεταρρυθμίσεων τοΰ ’Οργανισμού τής 
Εταιρείας, συνταχθέντος υπό τοΰ Συμβουλίου επί τή βάσει των διατά
ξεων τοΰ όπ’ άριθ. 281 Νόμου «περί Σωματείων» έχοντος ως εξής.

Σχέδιον Μεταρρυθμίσεων τοϋ οργανισμού 
της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας

Είς τόν διά τοΰ Β. Διατάγματος τής 11 Φεβρουάριου 1899 έγκεκρι- 
μένον ’Οργανισμόν τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, τροποποιηθέντα διά 
τοΰ Β. Διατάγματος τής 23 Νοεμβρίου 1909 έπιφέρονται αί εξής με
ταρρυθμίσεις.

‘Άρθρον 1. Τά έν τή αρχή τοΰ άρθρου 1 τροποποιούνται ώς εξής.
«Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία» ίδρυθεϊσα διά τοΰ άπό 15/27 ’Ια

νουάριου 1837 Β. Διατάγματος, ινα συντρέχη τήν Κυβέρνησιν είς τήν 
άνεύρεσιν, άνέγερσιν καί συμπλήρωσιν των έν Έλλάδι αρχαιοτήτων, 
σκοπόν έχει νά συνεργή α\) είς τήν άνεύρεσιν συλλογήν κ λ.π.

”Αρθρον 2. Διαγράφεται ή έν τφ άρθριρ 3 έδαφ. 2 λέξις «ισοβίους».
”Αρθρον 3. Τά έν τφ έδαφίιυ 3 τοΰ αΰτοΰ άρθρου 3 «Έπιτίμιοι εκ

λέγονται καθ’ δμοιον τρόπον έκ των διά τήν ΰπέροχον κοινωνικήν θέσιν 
ή τήν επιστημονικήν αξίαν δυναμένων νά προστατεύσωσι καί προαγάγω- 
σιν καθ οίονδήποτε τρόπον τά τής Εταιρείας» αντικαθίσταται διά των 
εξής. «Έπιτίμιοι εταίροι εκλέγονται δι’ απολύτου πλειονοψίας καί φανε
ρός ψήφου τή προτάσει δύο συμβούλων έκ των διά τήν ΰπέροχον θέσιν 
αυτών έν τή έπιστήμη ή έν τή πολιτείφ δυναμένων νά προστατεύσωσι 
καί προαγάγωσι καθ’ οίονδήποτε τρόπον τά τής Εταιρείας. Οί έπιτίμιοι 
εταίροι μετέχουσι τών συζητήσεων άνευ ψήφου. *0 αριθμός όμως των 
Ελλήνων έπιτιμίων εταίρων δέν δύναται νά ΰπερβή τό έν δέκατον τών 
ενεργών μελών»

”Αρθρον 4. Διαγράφεται ή λέξις «ισόβιοι» έν τή φράσει τής 3ης 
περιόδου τοΰ άρθρου 7 «τακτικοί ισόβιοι εταίροι».

"Αρθρον 5. Διαγράφεται ή λέξις «υποχρεωτικά!» έν τφ 1φ έδαφίφ 
τοΰ 8 άρθρου.

Διαγράφεται τό 2ον έδάφιον αΰτοΰ έχον οϋτω «β'.) τό άπό τοΰ Λα
χείου τών άρχαιοτήτων καθαρόν υπόλοιπον.»

Τό 3ον έδάφιον γινόμενον 2ον άντικαθίσταται διά τών εξής, β’.) αί
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άπό τυϋ Κράτους έκ των προσόδων τοΰ Λαχείου ύπέρ των αρχαιοτήτων 
ή άλλαι έτήσιαι συνδρομαί, δωρεαί καί κληροδοτήματα.»

"Αρ&ρον 6. Τό άρθρον 9 «Τά τής Εταιρείας διοικεί δεκαεπταμελές 
Συμβούλων άποτελούμενον α’.) έκ τής A. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου Κωνσταν
τίνου ώς τακτικού Προέδρου τοΰ Συμβουλίου, β'.) έκ τοΰ κατά τό επό
μενον άρθρον έκλεγομένου κατά τριετίαν ’Αντιπροέδρου, δστις άναπλη- 
ροϊ τόν Πρόεδρον άπόντα ή κωλυόμενον καί είς πάσαν Αυτού κατά 
τόν ’Οργανισμόν ενέργειαν καί δικαιοδοσίαν, ήν έγγράφως έφ’ άπαξ ή 
έκάστοτε ήθελεν αναθέσει τφ Άντιπροέδρφ τούτφ. γ'.) έκ των κατά τό 
αυτό άρθρον έκλεγομένων κατά τριετίαν Γραμματέως, Β'. ’Αντιπροέ
δρου καί Συμβούλων.» ’Αντικαθίσταται διά τών εξής. Ή 'Εταιρεία δια- 
τελεϊ υπό τήν τακτικήν Προεδρείαν τής Α. Μ. τού Βασιλέως, τό δέ 
Συμβούλων άποτελεΧται α'.) έκ τοΰ κατά τό επόμενον άρθρον 10 έκλε
γομένου κατά τριετίαν ‘Αντιπροέδρου, δστις άναπληροΧ τόν Πρόεδρον 
άπόντα ή κωλυόμενον καί αντικαθιστά Αυτόν είς πάσαν Αυτού κατά 
τόν ’Οργανισμόν ένέργειαν σχετιζομένην πρός οικονομικήν διαχείρισιν. 
γ'.) έκ των κατά τό αυτό άρθρον έκλεγομένων κατά τριετίαν Γραμμα
τέως, Β'. ’Αντιπροέδρου καί Συμβούλων».

«Ό ’Αντιπρόεδρος καί τά άλλα μέλη τού Συμβουλίου δέον νά είναι 
πολΧται "Ελληνες ενήλικοι, εχοντες τήν έλευθέραν διαχείρισιν τής πε
ριουσίας των καί έγγεγραμμένοι μεταξύ τών ένεργών τακτικών μελών 
καί νά άσκώσι τά πολιτικά αυτών δικαιώματα, είναι δέ μετακλητοί καί 
προσωπικώς καί άλληλεγγύως υπεύθυνοι διά τήν έκπλήρωσιν τών υπο
χρεώσεων αυτών καί δεν εύθύνονται δι* αποφάσεις λαμβανομένας εις 
συνεδρίαν, καθ’ ήν δέν παρίσταντο ή παριστάμενοι διεφώνησαν, ή δέ 
διαφωνία των βεβαιούται εκ τοΰ Πρακτικού τοΰ Συμβουλίου.

Δέν έπιτρέπεται νά μετέχωσι τής διοικήσεως πρόσωπα συνδεόμενα 
διά συγγένειας μέχρι τετάρτου βαθμού.»

"Αρ&ρον 7 Διαγράφονται τά έν τή αρχή τοΰ άρθρου 19 «Καί τοΰ 
Λαχείου».

Έν τέλει τού 2 έδαφίου τοΰ άρθρου 19 προστίθενται τά εξής «Ή 
ίδιότης τού Αντιπροέδρου καί τοΰ Ταμίου δέν έπιτρέπεται νά συμπί- 
πτωσιν είς τό αυτό πρόσωπον.»

Έν τή 2 περιόδφ τοΰ εδαφίου 3 τοΰ αΰτοΰ άρθρου 19 «τά παρά 
τή Τραπέζη» αντικαθίστανται διά τών εξής: «παρά τή ’Εθνική Τραπέζη.»

”Αρ&ρον 8. Διαγράφονται τά τής § 4 τοΰ άρθρου 21 έχοντα οΰτω, 
«έτερον δέ διά τό λαχείον μόνον ’Από τοΰ δευτέρου τούτου στελέχους 
έκδίδονται άποδείξεις κατά καταναλωτήν δηλοϋσαι τό ποσόν τών κατα- 
ναλωθέντων γραμματίων, τό πληρωθέν καί είσαχθέν είς τό ΤαμεΧον άν- 
τίτιμον τούτων καί τό κρατηθέν ύπό τοΰ καταναλωτοΰ ποσοστόν δέκα 
επί τοΧς εκατόν, ε'.) συντάσσει σύν τφ λογιστή πίνακα λεπτομερή τών 
πωληθέντων γραμματίων κατά πωλητήν. στ’.) πληρώνει πρός αυτούς 
τούς προσάγοντας τόν κερδίσαντα κλήρον δυνάμει ενταλμάτων τακτικών 
τά κερδηθέντα ποσά λαμβάνων τακτικήν άπόδειξιν καί προσαρτών έξω- 
φλημένον τό γραμμάτων έξ οΰ τό κέρδος, ζ'.) μετά έξάμηνον άπό τής
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κληρώσεως συντάσσει πάραυτα σύν τφ λογιστή καί παραδίδει τι) έπο- 
πτευούση έπιτροπείφ πίνακα τών κερδησάνχων καί μή προσαχθβντων 
αριθμών, ϊνα χό έκ τούτων κέρδος αναγραφή εις χά απρόοπτα κέρδη».

Διαγράφονται ωσαύτως χά έν τη § γ'. έδαφ. 2 έχοντα οΰτω.
«Τούς κατά χό άρθρον 21 έδάφ. ε'. καί ζ'. πίνακας των πωληθέντων 

γραμματίων τού Λαχείου καί τών κερδησάνχων κλήρων».
"Αρ·&·ρον 9. Τα χοΰ άρθρου 31 έδαφ. 1 «είκοσι τακτικοί εταίροι» 

αντικαθίστανται διά των εξής «δι’ ώρισμένα θέματα τό έν εικοστόν των 
τακτικών εταίρων.»

'Άρϋ·ρον 10. Τά έν τή αρχή τοϋ άρθρου 33. «Αί συνελεύσεις είναι 
έν άπαρτίςι, δσοι άν προσέλθωσι» αντικαθίστανται διά τών έξης. «Αί 
αποφάσεις τών συνελεύσεων είναι άκυροι, άν δέν παρίσταται κατ' αΰτάς 
τό έν τέταρτον τουλάχιστον τοΰ δλου αριθμού τών τακτικών μελών.

Μή γενομένης απαρτίας εις πρώτην συνέλευσιν, γίνεται νέα τοιαύτη 
εντός οκτώ ημερών, ήτις είναι έν απαρτία, δσοι άν προσέλθωσι τών 
εταίρων».

'Άρά-ρον 11. Διαγράφονται έκ τής § 2 τοΰ άρθρου 34 αί λέξεις 
«πάντως δμως μετά τήν κλήρωσιν τοΰ Λαχείου.»

'Άρ&ρον 12. Διαγράφονται τά τοΰ άρθρου 36 έχοντα οΰτω. «Επειδή 
ούδείς λαμβάνει ποσοστά λόγφ είσπράξεως έσόδων. Μόνον τοϊς πωλοΰσι 
γραμμάτια λαχείου έπιτρέπεται νά κρατώσι τά νενομισμένα ποσοστά 
δέκα έπί τοις εκατόν, δι’ δ οφείλει ό Ταμίας νά παρέχη πρός τούς ζη- 
τοΰντας μέχρι δέκα γραμματίων έπί έκπτώσει υπέρ αυτών τοΰ κεκανονι- 
σμένου ποσοστόΰ έκδίδων τήν προσήκουσαν άπόδειξιν. Τά ποσοστά τών 
ύπό τοΰ Ταμίου πωλουμένων γραμματίων εις ποσόν κατιότερον τών δέκα 
μένουσιν ώς απρόβλεπτα κέρδη υπέρ τής Εταιρείας.

Τά εκτός τής Ελλάδος πωλούμενα γραμμάτια λογίζονται εις χαρ
τονόμισμα ή καί χρυσόν κατ’ άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου».

'Άρϋ'ρον 13. Τά τοΰ άρθρου 38 «Χρήματα έν τω Ταμείφ δέν δύ- 
νανται νά κρατώνται πλέον τών πέντε χιλιάδων δραχμών, εκτός άν ύπάρχη 
ανυπέρβλητον πρός τοΰτο πρόσκομμα ή άν τό Ταμεΐον έ’χη ανάγκην νά 
ένεργήοη τάχιστα πληρωμήν ποσοΰ άνωτέρου τών 5,000 δραχμών. Τά 
πλεονάζοντα κατατίθενται άνευ ούδεμιάς αναβολής γνώμη τοΰ ’Αντι
προέδρου είτε άτόκως παρά τινι άνεγνωρισμένη Τραπέζη, ε’ίτε έντόκως 
παρά τφ Κεντρικφ Ταμείφ, ή παρά τινι άνεγνωρισμένη ιΤραπέζη. Χρή
ματα τής ‘Εταιρείας ούδενί δανείζονται ουδέ κρατούνται έκτος τοΰ Τα
μείου. Πάσα τοιαύτη παράβασις πλήν τής άλλης ευθύνης συνεπάγεται 
καί τήν άμεσον τοϋ Ταμίου άπόλυσιν.» αντικαθίστανται διά τών εξής' 
«Χρήματα έν τφ Ταμείφ δέν δύνανται νά κρατώνται πλέον τών χιλίων 
δραχμών Τά πλεονάζοντα κατατίθενται παρά τή ’Εθνική Τραπέζη ή 
έγκρίσει τοΰ αρμοδίου Υπουργείου παρά τινι άλλη άνεγνωρισμένη Τρα
πέζη. Τά κατατεθειμένα ποσά ή χρεώγραφα άναλαμβάνονται κατόπιν 
άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου λαμβανομένης συμφιόνως πρός τάς διατά
ξεις τοΰ Καταστατικού, κατατίθενται δέ πάλιν, άν δέν χρησιμοποιηθώσι 
διά τόν σκοπόν, δι’ δν άνελήφθησαν, έφ' δσον ό σκοπός οΰτος άναγρά-
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φεται έν τφ Καταστατικφ. Χρήματα τής Εταιρείας οΰδενί δανείζονται, 
ουδέ κρατούνται εκτός τοϋ Ταμείου. Πάσα τοιαύτη παράβασις πλήν τής 
άλλης ευθύνης συνεπάγεται καί τήν άμεσον τοϋ Ταμίου απόλυση».

'Άρϋ-ρον 14. Μετά τό άρθρον 45 προστίθενται τά εξής δύο άρθρα 
46 καί 47, τό δέ άρθρον 46 γίνεται 48.

ι'Άρθρον 46.— Εις τήν Εποπτικήν τής Εταιρείας αρχήν θέλουσιν 
ύποβάλλεσθαι

α'.) Τρία αντίτυπα τοΰ Καταστατικού αυτής εντός μηνός από τής 
άναγνωρίσεως ώς καί από τής έγκρίσεως πάσης τροποποιήσεως τοΰ Κα
ταστατικού.

β'.) έτησίως πρό τής 31 Μαρτίου εις διπλοϋν 1) ’Απολογισμόν των 
εσόδων καί εξόδων τοϋ προηγουμένου έτους κεκλεισμένον τήν 31 Δεκεμ
βρίου 2) Άντίγραφον τοΰ Πρακτικού τής Συνελεύσεως περί έγκρίσεως 
τοΰ ’Απολογισμού τούτου καί 3) Κατάσταση» έμφαίνουσαν τήν κινητήν 
καί ακίνητον περιουσίαν τής Εταιρείας καί τάς έξ αυτής έτησίας προσ
όδους αναλυτικούς.

γ'.) Πίνακα των μελών έτησίως πρό τής 1 Μαρτίου ή έκάστοτε επί 
τη αιτήσει τής εποπτικής αρχής.

δ'.) Πίνακα των μελών τής διοικήσεως εις έκάστην μεταβολήν τών 
άποτελούντων αυτήν προσώπων.

Αρθρον 47.— Ή διάλυσις τής 'Εταιρείας καί ή τροποποίησις τοΰ 
Καταστατικού αυτής άποφασίζονται διά πλειονοψηφίας τών τριών τε
τάρτων τών παρόντων μελών έν τή Γενική Συνελεύσει, ήτις συγκαλεϊται 
είδικώς πρός τόν σκοπόν τούτον καί απαρτίζεται άπό τό ήμισυ τουλάχι
στον τών έχόντων ψήφον μελών.

Έν περιπτώσει διαλύσεως τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τά τρία 
τέταρτα τής περιουσίας αυτής δομούνται τφ Πανεπιστημίω, τό δέ έν τέ
ταρτον τφ Ύπουργείψ τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως χάριν αρχαιολογικών σκοπών.

Έκκαθαρισταί τής περιουσίας τής Εταιρείας ορίζονται ό κατά τόν 
χρόνον τής διαλύσεως τής Εταιρείας ’Αντιπρόεδρος αυτής καί ό ’Αντι
πρόεδρος τοΰ Άρείου Πάγου καί ό τού Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

"Αρθρον 15. Τά τοΰ εδαφίου 3 τοΰ άρθρου 46 «ό παρών ’Οργανι
σμός αντικαθιστά τόν διά τού άπό 9 Μαίου 1895 Β. Διατάγματος έγκε- 
κριμένον ’Οργανισμόν καί τάς διά τών άπό 30 Ιουλίου 1895, 20 ’Απρι
λίου 1896 καί 2 Νοεμβρίου 1896 Β. Διαταγμάτων εγκεκριμένος ωσαύτως 
προσθήκας καί τροποποιήσεις αυτού.» αντικαθίστανται διά τών εξής.

«Ό παρών ’Οργανισμός αντικαθιστά τόν διά τού άπό 11 Φεβρουά
ριου 1899 έγκεκριμένον ’Οργανισμόν καί διά τοΰ άπό 23 Νοεμβρίου 1909 
Β Διατάγματος εγκεκριμένος προσθήκας καί τροποποιήσεις αϋτοΰ.»

Προσωρινή διάταξις. Πάσαι αί άνωτέρω μεταρρυθμίσεις, όπως καί 
αί τροποποιήσεις τοϋ Οργανισμού αί έγκριθεΐσαι διά τοΰ Β. Διατάγματος 
τής 23 Νοεμβρίου 1909 θέλουσι συμπεριληφθή εις τόν διά τοϋ Β. Διατάγμα
τος τής 11 Φεβρουάριου 1899 έγκεκριμένον ’Οργανισμόν τής Εταιρείας.

Οΰτω δέ κωδικοπεποιημένος θέλει ύποβληθή είς τό Πρωτοδικεΐον
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συμφώνως τφ άρθρφ 26 τοΰ Νόμου 281 «περί Σωματείων» διά τά περαι
τέρω.

Ή συνεδρίασις ήρξατο ακριβώς ώρφ 4η μ. μ. καταλαβόντος τήν 
Προεδρικήν έδραν τοΰ ’Αντιπροέδρου και γραμματεύσαντος τοΰ Γραμ- 
ματέως.

Ό Πρόεδροϊ κηρΰξας τήν έναρξιν τής συνεδριάσεως είσηγήσατο 
το υπό συζήτησιν σχέδιον μεταρρυθμίσεων είπών τάδε' « Κύριοι συνά
δελφοι, έκάλεσα υμάς εις έκτακτον συνέλευσιν, δπως μεταρρυθμίσωμεν 
τό Καταστατικόν ημών κατά τόν Νόμον 281 «περί Σωματείων». Ήγέρθη 
αμφιβολία έν τφ Συμβουλίφ, αν καί ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία υπάγε
ται εις τόν Νόμον τοΰτον. Προς έξέτασιν τοΰ ζητήματος ό Πρόεδρος 
των τακτικών Συνελεύσεων κ. Κ. Πολυγένης ήρώτησε καί τό Ύπουρ- 
γεϊον τής Εθνικής Οικονομίας, ποιαν γνώμην έχει περί τοΰ ζητήματος 
τούτου. Τό ' Γπουργεΐον ήρώτησε τόν Νομικόν Σύμβουλον, δστις άπε- 
φάνθη, δτι ΰπαγόμεθα. Δεν έχομεν δυσκολίαν νά ύπαχθώμεν, διότι θη- 
ρεύοντες τό αγαθόν, έχομεν καταστατικόν, σχεδόν κατ’ έλάχιστον διαφέ- 
ρον τοΰ Νόμου. Κατά ταΰτα τό Σαμβούλιον συνελθόν συνέταξε σχέδιον 
μεταρρυθμίσεων, δπερ, ώς θέλετε ΐδει, δέν διαφέρει πολύ τοΰ Νόμου. 
Πρέπει δμως νά άναγνωσθή, ϊνα συζητηθή καί ψηφισθή υπό τής Συν- 
ελεύσεως, δπως ύποβάλωμεν τοΰτο εις τήν Κυβέρνησιν. Παρατηρώ μό
νον, δτι τά παρά τοΰ Νόμου ειλημμένα έν τφ ήμετέρφ Καταστατικφ 
δέν είναι δεκτικά συζητήσεως.»

Ό κ. Άντωνιάδης λαβών τόν λόγον είπεν, δτι ή Εταιρεία ίδρύθη 
διά Β. Διατάγματος 1837 έπέχοντος θέσιν Νόμου καί επιδιώκει σκοπόν 
δημόσιον έργαζομένη υπέρ τοΰ δημοσίου, επομένως δέν είναι σωματείον 
ύπαγόμενον είς τάς διατάξεις τοΰ νέου Νόμου. Ούχ ήττον ή Εταιρεία 
ύπό τήν έπιφύλαξιν ταύτην δύναται νά ενεργήση τροποποιήσεις τοΰ Όρ- 
γανισμοΰ τόσον μάλλον, δσον αύται είναι επωφελείς Προτείνει λοιπόν, 
ΐνα ή Συνέλευσις δεχθή τάς προτεινομένας τροποποιήσεις ύπό τήν ανω
τέρω έπιφύλαξιν.

Μετά συζήτησιν, καθ’ ήν έλαβον τόν λόγον οί κ. κ. Π. Καββαδίας, 
Μ. Ήλιάδης, Κ. Πολυγένης καί Γ. Μιστριώτης καί άλλοι έγένετο δε
κτή ή πρότασις αυτή.

Προτάσει δέ τοΰ κ ’Αντιπροέδρου άπεφασίσθη, δπως είς τό έγ
γραφον τό άπευθυνθησόμενον είς τό Πρωτοδικεϊον πρός έγκρισιν τών 
τροποποιήσεων έκτεθώσιν ακριβώς οί λόγοι, ών ένεκα ή Συνέλευσις φρο
νεί, δτι ή ’Αρχαιολογική ‘Εταιρεία δέν ύπόκειται είς τόν περί «σωμα
τείων» νεαρόν Νόμον.

Εΐτα άναγνωσθέντα έγένοντο δεκτά τά άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11,12, 13, 14, 15.

Επί τοΰ άρθρου 47 άπεφασίσθη. δπως εν περιπτοισει διαλύσεως 
τής Εταιρείας πάσα ή περιουσία της περιέρχεται είς τό I Ιανεπιστήμιον 
χάριν αρχαιολογικών σκοπών.

Προτάσει τοΰ κ. Ήλιάδου έγένετο δεκτόν, δπως δ άποχωρών έξα-
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κολουθεΐ νά εύθύνηται έναντι τής 'Εταιρείας διά τάς πρός αίιτήν υπο
χρεωθείς του, καθ’ δν χρόνον ήτο μέλος αυτής.

ΕΙτα έγένετο δεκτόν τό σύνολον των μεταρρυθμίσεων.

Β'.

Αϊτη αις

τής έν Άϋ'ήναις ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας

ενώπιον των εν Άθήναις Πρωτοδικών

*0 εσχάτως ψηφισθείς καί ήδη εις εφαρμογήν τεθείς ύπ’ άριθ. 281 
τής 21/23 ’Ιουνίου 1914 περί Σωματείων νόμος έχων ύπ’ δψει, δτι πολλά 
τών έν τφ Κρατεί λειτουργοΰντων Σωματείων δέν έξεπλήρουν δι’ έλ- 
λειψιν νομοθετικής προνοίας τόν σκοπόν τής ίδρύσεως αυτών, άφ’ 
ενός μέν έλαβε τά προσήκοντα μέτρα, όπως ή λειτουργία των σωμα
τείων ένεργήται ύφ’ ώρισμένας καί μή δυναμένας νά παραβιασθώσι 
διατυπώσεις, άσφαλίσας διά των διατυπώσεων τούτων τήν πραγμάτω- 
σιν τοΰ σκοπού των Σωματείων κατ' αντιθέτων πρός αυτόν ενεργειών 
καί πράξεων τών διοικούντων ταϋτα καί τών μελών αυτών, άφ’ ετέρου 
δέ άπένειμεν εις τά κατά τάς διατάξεις αύτοΰ συνεστηκότα Σωματεία 
νομικήν προσωπικότητα καί διάφορα πλεονεκτήματα, ώς προκύπτει έκ 
διαφόρων διατάξεων αύτοΰ καί ίδίφ τών άρθρων 27, 44 καί 45 άπο- 
κλείσας αυτών τά μή άνεγνωρισμένα Σωματεία.

’Αλλά μεταξύ τών Σωματείων, περί ών προβλέπει ό νόμος οΰτος, 
προδήλως δέν υπάγεται ή έν Αθήναις άπό τοΰ έτους 1837 λειτουρ
γούσα Αρχαιολογική Εταιρεία, άν λάβωμεν ύπ" δψει τόν τρόπον τής 
συστάσεως αύτής, τόν σκοπόν της, τό διέπον αύτήν διοικητικόν σύστημα, 
τά τής διαχειρίσεως τής περιουσίας αύτής, τήν σχέσιν της πρός τήν πο
λιτείαν καί έν γένει τόν οργανισμόν αύτής. Καθόσον ή Αρχαιολογική 
Εταιρεία καί διά νόμου συνέστη ήτοι διά τοΰ άπό 15/27 τοΰ 1837 Β. 
Διατάγματος, δπερ έχει ίσχύν νόμου, καί διά πολλών έτι μεταγενεστέρων 
νόμων πολλαχώς άνεγνωρίσθη, καί δή διά μέν τοΰ νόμου ΑΧΛ' τοΰ 
1887 περί «Λαχείου» άπηγορεύθη πάν λαχεΐον έσιυτερικόν ή έξωτερικόν 
πλήν τοΰ τής Αρχαιολογικής Εταιρείας κανονιζομένου έκτοτε έπί τή 
βάσει τοΰ νόμου τούτου διά Β. Διαταγμάτων, διά δέ τοΰ ΑΧΠΘ' τής 2 
Φεβρουάριου 1889 ετέρου νόμου έπετράπη εις αύτήν ή σύναψις δανείου 
λαχειοφόρου έξ εϊκοσιν εκατομμυρίων διά τοΰ κατόπιν έκδοθέντος ΓΝΖ' 
τής 7 "Ιουλίου 1905 «Περί συγχωνεύσεως τοΰ λαχείου τής Εταιρείας 
ταύτης καί τοΰ λαχείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου» έθεσπίσθη δπως έκ τών 
προσόδων τοΰ λαχείου άποδίδωνται εις αύτήν δραχμαί 300,000 κατ’ έτος· 
διά τοΰ μετεγενεστέρου ΓΤ1-Β (3392) τής 24 Οκτωβρίου 1909 «περί δα
πανών ’Αρχαιολογικής ύπηρεσίας» άνετέθησαν τή "Αρχαιολογική Έται- 
ρείφ πάσαι αί μέχρι τοΰ νόμου τούτου ένεργούμεναι ύπό τοΰ 'Υπουργείου
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αρχαιολογικού έργασίαι, καί ή επιμέλεια, έποπτεία και φύλαξις των αρ
χαιολογικών μουσείων, των μνημείων καί αρχαιολογικών χώρων, των 
άνασκαφών καί λοιπών εργασιών, οί δέ ΰπ’ αυτής διοριζόμενοι έφοροι, 
έπιστάται, φύλακες καί έπιμεληταί έκηρύχθησαν ώς δημόσιοι υπάλληλοι 
υπαγόμενοι υπό τάς διατάξεις τοϋ 'Υπουργείου των Εκκλησιαστικών, ή 
δέ υπηρεσία αυτών θεωρείται ώς υπηρεσία συντάξιμος. Διά του αΰτοϋ 
δέ νόμου ώρίσθη ότι ή Εταιρεία εις τάς άνατεθείσας αυτή εργασίας 
ταύτας προβαίνει έπί τή βάσει προϋπολογισμού συντασσομένου ΰπό τού 
Συμβουλίου αυτής, έγκρινομένου υπό τοΰ 'Υπουργείου των Εκκλησια
στικών καί δημοσιευόμενου εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως- διά 
τοΰ κατόπιν έκδοθέντος ΓΤΟΑ' τής 10 ’Οκτωβρίου 1909 ετέρου νόμου 
ώρίσθη, ότι τά ΰπό τής Εταιρείας ταύτης έκδιδόμενα χρηματικά εντάλ
ματα υποβάλλονται εις τήν θεώρησιν τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, ό δέ 
προϋπολογισμός αυτής δημοσιεύεται έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως 
άμα τή έγκρίσει αύτοΰ ΰπό τοϋ έπί των Εκκλησιαστικών 'Υπουργείου- 
καί τέλος διά τοΰ νεωτέρου ΓΧΟΑ' τής 26 Μαΐου 1910 νόμου «Περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ αμέσως ανωτέρω μνημονευ- 
θέντος νόμου ΓΤΟΑ » ώρίσθη έν άρθρφ 5 αύτοΰ, ότι προκειμένου περί 
αρχαιολογικών σκοπών άναστηλώσεως αρχαίων μνημείων ή εργασιών 
έν τοΐς Μουσείοις ένεργουμένων παρά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
καί καλλιτεχνικών δημοσιευμάτων αυτής έπιτρέπεται ή άνευ δημοσίου 
διαγωνισμού έκτέλεσις συμφώνως πρός τό καταστατικόν τής 'Εταιρείας 
ταύτης έπί τή βάσει των αποφάσεων τοϋ Συμβουλίου αυτής. Έκ τοϋ 
συνδυασμού όλων τών ανωτέρω νόμων καί έκ τής αποστολής τής 'Εται
ρείας ταύτης προκύπτει κατάδηλον ότι ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία δέν 
εΐνε Σωματεΐον, διότι δέν εργάζεται ούτε υπέρ τών συμφερόντων τών 
εταίρων, οΰτε υπέρ τών σκοπών αύτών, άλλ’ εΐνε καθίδρνμα διά νόμου 
συνεστηκός καί άνεγνωρισμένον καί δή δημόσιον καθίδρυμα υπό μορ
φήν ιδιωτικήν έξαρτώμενον από τοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας. Τό 
Ύπουργεϊον έργάζεται υπέρ τών αρχαιοτήτων αμέσως μέν διά τής παρ’ 
αύτφ αρχαιολογικής υπηρεσίας, έμμέσως δέ διά τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, ήτις άποφάσει τοΰ Συμβουλίου αυτής καί τή έγκρίσει τοΰ 
υπουργού έκτελεϊ τάς άνασκαφάς αντί τοΰ Κράτους καί πρός όφελος 
αύτοΰ, διότι τά ευρισκόμενα αρχαία κατατίθενται άπαντα εις τά δημό
σια Μουσεία, εις α ή Εταιρεία καταθέτει έπίσης καί όσα αγοράζει. Ή 
αυτή Εταιρεία οίκοδομεΐ ίδίαις δαπάναις καί καταρτίζει Μουσεία, τά 
Μουσεία όμως ταϋτα είσίν έπίσης Μουσεία τοΰ Κράτους, διατελοΰντα 
ΰπό τήν διοίκησιν, διεύθυνσιν, φύλαξιν καί διαχείρισιν τών υπαλλήλων 
τοΰ Κράτους, ήτοι τών υπαλλήλων τής Αρχαιολογικής ΰπηρεσίας τοΰ 
'Υπουργείου τής Παιδείας (’Εφόρων αρχαιοτήτων, έπιμελητών, έπιστα- 
στών, φυλάκων κτλ.). Διαφορά δέ ώς πρός τάς έργασίας τάς γιγνομέιας 
υπό τής’Αρχαιολογικής ΰπηρεσίας τοΰ ’Υπουργείου καί έκείνας, ας ενερ
γεί ή ’Αρχαιολογική‘Εταιρεία, μία μόνον ύπάρχει, δηλονότι δι’ έκείνας 
μέν καταβάλλει τήν δαπάνην αυτό τό Κράτος (έκ τοΰ Προϋπολογισμού), 
δια ταυτας δέ αύτή ή 'Εταιρεία έκ τοϋ ταμείου αύτής. "Αν δέ ποτέ ή
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Εταιρεία περιέλθη εις αδυναμίαν νά έργάζηται ή αν διαλυθή, οί άποτε- 
λοϋντες αυτήν Εταίροι κατ' ούδέν ζημιοΰνται, ζημιοΰται μόνον τό Κρά
τος, δπερ άπόλλυσι τό ετερον των δύο οργάνων, δι’ ών εργάζεται υπέρ 
τών αρχαιοτήτων. "Αν δέ πρός πάντα ταΰτα συνδυάση τις καί τό δτι οί 
υπάλληλοι τής Εταιρείας έξωμοιώΰησαν ύπό τοΰ ανώτερου παρατεθέντος 
νόμου ΓΤΟΔ' τής 24 ’Οκτωβρίου 1909 πρός τούς δημοσίους υπαλλήλους 
καί ή υπηρεσία των έκηρύχθη συντάξιμος καί δτι επί τών υπό τής Εται
ρείας έκδιδομένων επί τη βάσει τοΰ προϋπολογισμού αυτής ενταλμάτων 
εφαρμόζονται αί διατάξεις τοΰ περί Δημοσίου Λογιστικού νόμου, ό δέ 
προϋπολογισμός αυτής ύπόκειται είς τήν έγκρισιν τού 'Υπουργείου καί 
δημοσιεύεται έν τή Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως, ούδεμία δύναται νά 
ύπολειφθή αμφιβολία δτι ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία είνε δημόσιον κα- 
θίδρυμα καί δτι ούδεμίαν άπολύτως σχέσιν έχει πρός τά Σωματεία, περί 
ών προνοεΐ ό είρημένος περί Σωματείων νόμος.

Επειδή, καίπερ ένεκα τών έκτεθέντων λόγων ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία κατ' ούδένα λόγον καί έξ ούδεμιάς άπόψεως δύναται νά ύπαχθή είς 
τήν κατηγορίαν τών Σωματείων, περί ών προνοεΐ δ είρημένος ύπ’ άριθ. 
281 τής 21/23 ’Ιουνίου 1914 περί Σωματείων νόμος καί επομένως ουδό
λως συντρέχει νόμιμος περίπτωσις, δπως έφαρμοσθώσι καί ώς πρός τήν 
"Αρχαιολογικήν Εταιρείαν τά ύπό τού νόμου τούτου διατασσόμενα, έν 
τούτοις ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία λαβοΰσα ύπ' δψει, δτι διά τών ύπό τού 
νόμου περί Σωματείων αναγραφόμενων ειδικών διατάξεων ρυθμίζεται 
πληρέστερον καί πραγματοΰται σκοπιμώιερον καί ό ύπ’ αυτής έπιδιωκό- 
μενος σκοπός, άπεφάσισε νά προσαρμόση τόν οργανισμόν αύτής πρός 
τάς διατάξεις ταύτας τοΰ είρημένου νόμου, έφ' ω καί συμμορφουμένη 
πρός τήν διάταξιν τού άρθρου 50 τού έν λόγιρ νόμου προέβη είς τήν 
τροποποίησιν τού οργανισμού αύτής, καθόσον δέν προσηρμόζετο πρός τόν 
νόμον τούτον δι’ άποφάσεως τής εκτάκτου συνελεύσεως τών εταίρων αύ
τής άποκλειστικώς έπί τούτω συνελθούσης τή 3 Δεκεμβρίου 1914, καί 
διά τήν περίπτωσιν καθ' ήν παρά τά έκτεθέντα ήθελε τό δικαστηρίου 
θεώρηση, δτι καί ή Εταιρεία αδτη ύπάγεται είς τά ύπό τού διαληφθέν- 
τος νόμου προβλεπόμενα Σωματεία, ύποβάλλει συμφώνως πρός τούς 
δρους τοΰ άρθρου 26 τού αυτού νόμου τόν οδτω προποποιηθέντα ορ
γανισμόν αύτής, δπως διαταχθή ή ένέργεια τών έν τώ άρθρο) 27 τού 
αυτού νόμου πρός άναγνώρισιν αύτής άναγραφομένων διατυπώσεων.

Διά ταΰτα έξαιτοΰμαι.
"Οπως είς περίστασιν, καθ’ ήν τό Δικαστήριον ήθελε θεωρήση, δτι 

καί ή αίτουμένη ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία υπάγεται είς τά Σωματεία, περί 
ών προνοεΐ δ ύπ* άριθ. 281 τής 2L/23 Ιουνίου 1914 περί Σωματείων 
νόμος, διατάξη τούτο πρός άναγνώρισιν τής Εταιρείας ταύιης τήν ενέρ
γειαν τό»ν έν άρθρφ 27 τού είρημένου νόμου αναγραφόμενων διατυ
πώσεων .

Εν Ά&ήναις rfj 19 Δεκεμβρίου 1914.
Ό πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Κ. ΠοΧνγένης
4
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Τ'.

Άπόφασις Πρωτοδικείου ’Αθηνών

Άριθ. 7122
Τό Δικαστήριον των έν Άθήναις Πρωτοδικών.
Συγκείμενον έκ τών Δικαστών Μ. Μελισσινοΰ Προεδρεύοντος (κω

λυόμενου του Προέδρου), Π. Μελετοπούλου και Σπ. Μαύρου Είσηγητοΰ.
Συνεδρίασαν δημοσία έν τω άκροατηρίω του τήν 24ην Δεκεμβρίου 

1914 έτους, παρουσία τοϋ τε Είσαγγελεύοντος Δικηγόρου I. Νικητοπού- 
λου (κωλυόμενου τοϋ ΕΙσαγγελέως κα'ι τών αμέσως αΰτοϋ αναπληρωτών) 
καί τού Ύπογραμματέως Δ. Δαμιανού, ϊνα άποφανθή περί τής άναγνω- 
ρίσεως ή μή τοΰ κατωτέρω σωματείου.

Ή έν Άθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία διά τής πρός τό Δικαστή- 
ριον τούτο άπευθυνομένης αϊτήσεώς της από Δεκεμβρίου 1914 έξητή- 
σατο τήν άναγνώρισιν τής ανωτέρω Εταιρείας, περί ής ύποβάλ?,.ει τά ΰπό 
τοΰ Νόμου άπαιτούμενα έγγραφα.

Τής αίτήσεως ταύτης ό Πρόεδρος τοϋ Δικαστηρίου τούτου διά πρά- 
ξεώς του ά>ρισε δικάσιμον τήν έν αρχή τής παροΰσης σημειουμένην συν
εδρίασήν καθ’ ήν

Άκοΰσαν τοϋ Είσαγγελέως Ίδόν τά ΰποβληθέντα αΰτφ έγγραφα. 
Σκεφθέν κατά τόν Νόμον

Επειδή, ώς έκ τοΰ συνόλου τοϋ Ν. 281 (1914) ασφαλώς συνάγεται, 
ή διά τούτου κυρουμένη άναγντόρισις τών σωματείων ΰπό τοΰ Δικαστη
ρίου αφορά συλλ,όγους καί ενώσεις επιδιώκοντας σκοπούς, ους αυτός 
οΰτος ό Νόμος αναγνωρίζει, οΰχί δέ καί καθιδρύματα (Οίκονομίδου 
συνεχ. $ 2δ σημ. 1) άνεγνωρισμένα διά σειράς δλης νόμων από τοΰ έτους 
1837 καί έντεΰθεν ώς ή αίτοΰσα Αρχαιολογική Εταιρεία, ήτις δέν άπε- 
^τέλει ώς έρρήθη σωματεΐον, αλλά καθίδρυμα άναγνωρισθέν πολλαπλώς 
ώς τοιοΰτον νομοθετικώς

Διά ταΰτα Απορρίπτει τήν περί άναγνωρίσεως αϊτησιν τής έν ΆΟή- 
ναις έδρευούσης Άρχαιοΐ.ογικής 'Εταιρείας

Έκρίθη καί άπεφασίσΟη έν Άθήναις τήν 29ην Δεκεμβρίου 1914 
έτους καί

ΈδημοσιεύΟη αυτόθι τήν 30ήν τοΰ αΰτοΰ μηνος καί έτους έκτάκτως.

Ό Πραεδρεύων Ο Υπογραμματενς

Μ. Μελισαινός Δ. Δαμιανός

"Οτι ακριβές άντίγραφον οπερ έκδίδεται έφ’ «πλοΰ δυνάμει τοΰ Νό
μου 281 (1914).

Έν Άθήναις τή 7 Μαΐου 1915.

Ό Υπογραμματενς
Π. Σταυρίδης
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Λ'.

Βασιλικόν Διάταγμα

Περί τροποποιήαεως τον όργανισμοϋ 

τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΙΙροτάσει τοΰ Ήμετέρου έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Εκπαίδευσε ως Ύπουργοΰ, έγκρίνομεν τάς κάτωθι τροποποιήσεις χών άρ
θρων 9 και 10 τοΰ διά των Βασιλικών 'Ημών διαταγμάτων τής 11 Φε
βρουάριου 1899 καί 23 Νοεμβρίου 1909 εγκεκριμένου οργανισμού χής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ψηφισθείσας ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως 
τών Εταίρων αυτής τή 19 ’Ιουνίου έ. έ.

Τρυποποίηοίς τον όργανισμοϋ τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας

Τά άρθρα 9 καί 10 τοΰ διά τών Β. διαταγμάτων τής 11 Φεβρουά
ριου 1899 καί 23 Νοεμβρίου 1909 εγκεκριμένου οργανισμού τής Εται
ρείας αντικαθίστανται διά τών εξής.

”Αρθρον 9. Τήν Λ. Μ. τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, τακτικόν Πρόε
δρον τής Εταιρείας, άναπληροΐ έν τή προεδρία τοΰ διοικητικού Συμβου
λίου ή Λ. Β. Υ. ό πρίγκηψ Νικόλαος ώς αντιπρόεδρος, δν άπόντα ή κω- 
λυόμενον άναπληροΐ ό ΰπό τοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας κατά τό επό
μενον αρθρον 10 εκλεγόμενος αντιπρόεδρος, δστις έπί πλέον αντικαθιστά 
διαρκώς τόν πρόεδρον εις πάσαν τήν κατά τόν οργανισμόν δικαιοδοσίαν 
καί ένέργειαν αΰτοϋ σχετιζομένην πρός τήν διαχείρισιν τής ΈταιρεΛις 
καί πρός τήν έποπτείαν τής διαχειρίσεως ταΰτης. Τόν αντιπρόεδρον 
τούτον άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ ό κατά τό αρθρον 10 τοΰ ορ
γανισμού πλειοψηφών σύμβουλος.

Ή A. Β. Υ. δ Διάδοχος Γεώργιος άνακηρύσσεται συμπρόεδρος τής 
Εταιρείας.

Κατά ταΰτα τό δεκαεπταμελές διοικητικόν συμβούλιον τής'Εταιρείας 
άποτελεΐται α') έκ τοΰ προέδρου ή τοΰ κατά τά άνωτέρω άναπληρωτοΰ 
αΰτοΰ’ β ) έκ τών κατά τό επόμενον αρθρον 10 εκλεγόμενων κατά τριε
τίαν άντιπροέδρου, γραμματέως καί δεκατεσσάριον συμβούλων.

“Αρθρον ΙΟ. Κατά τήν δευτέραν άνά τριετίαν γινομένην τακτικήν 
γενικήν συνέλευσιν τών εταίρων τών έχόντων δικαίωμα ψήφου έκλέγον- 
ται διά σχετικής πλειονοψηφίας δέκα καί τρία μέλη τοδ διά τήν έρχομέ- 
νην τριετίαν διοικητικοΰ συμβουλίου. Ή ψηφοφορία μία οΰσα καί μυ
στική γίνεται διά ψηφοδελτίου αυτοπροσώπως, έν φ άναγράφονται δέκα 
καί τρία ονόματα έκ τών έν ΆΟήναις ή έν Πειραιεΐ οϊκούντων εταίρων.
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Πας πέραν τοΰ αριθμού τούτου εγγεγραμμένος έν τώ δελτία) ουδόλως 
λογίζεται.

Τό ούτως έκλεγέν συμβούλιον συνέρχεται εις πρώτην μετά τήν εκλο
γήν συνεδρίαν ύπό τήν προεδρίαν τοΰ προέδρου ή τοΰ άναπληρωτοΰ αΰ· 
τοΰ, ή έν απουσία άμφοτέρων ύπό τήν προεδρίαν τοΰ τάς πλείονας λα- 
βόντος ψήφους συμβούλου, πρός συμπλήριοσιν καί καταρτισμόν έαυτοΰ, 
καθ' ήν διά φανερδς ψηφοφορίας εκλέγει τρία επί πλέον μέλη τοΰ συμ
βουλίου έξ εταίρων, αΐτινες διατελοϋσιν ή διετέλεσαν έφοροι αρχαιοτή
των τοΰ Δημοσίου, ή καθηγηταί ή ύφηγηταί τής κλασσικής ή χριστιανικής 
αρχαιολογίας, ή απλώς έξ εταίρων άσχολουμένων περί τά αρχαιολογικά· 
έν τή αυτή συνεδρία έκλέγει έκ των έαυτοΰ μελών διά φανεράς ωσαύ
τως ψήφου τον αντιπρόεδρον καί τόν γραμματέα.

Ό αυτός Ήμέτερος 'Υπουργός δημοσιεύσει καί έκτελέσει τό παρόν 
διάταγμα Ημών.

’ Εν ΆΦήναις 6 ’Ιουλίου 1916.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
Ό 'Υπουργός 

Κ. Α. Λιδωρίχης
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:17 EEST - 54.226.8.97



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:17 EEST - 54.226.8.97



ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΩΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Έπανελήφθησαν εφέτος at δαπάνη τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας υπό τήν έμήν διεύθυνσιν άνασκαφαί πρός τελικήν άποκά- 
λυψιν τοΰ χώρου τοΰ ’Ωδείου τοΰ Περικλέους, οστις καθωρίσθη 
δια των μέχρι τοΰδε άποκαλυφθέντων λειψάνων και άλλων σχε
τικών εόρημάτων, περί ών διελάβομεν ήδη έν τή ΑΕ 1914 σελ. 
143-166.

Εφέτος ήσχολήθημεν εις τήν έκχωμάτωσιν τοΰ ανατολικής 
τής Άκροπόλεως και μέχρι σχεδόν αύτοΰ τοΰ βράχου χώρου, 
οστις άποκαλυφθεΐς άπετέλεσε μετά τοΰ ήδη από τοΰ παρελθόν
τος έτους άνεσκαμμένου ολόκληρον τετράγωνον χώρον 25 πε
ρίπου μέτρων. Έκεΐ ήλθον εις φώς μεταγενέστερα οικοδομήματα 
έξ αρχαίων λίθων έκτισμένα, ώς καί πίθοι τινές έκ κεράμου χρη
σιμοποιούμενοι πρός έναπόθεσιν υγρών (υδατος, ελαίου, οίνου) 
ή άλλων τροφίμων, αρχιτεκτονικά τεμάχια ώς καί τινα ενεπί
γραφα, αγαλμάτων γυμνόν Διονύσου και μικράν κεφαλήν γυ
ναικεία'/, ίσως Άρτέμιδος.

Μετά τήν συντελεσθεΐσαν κατεδάφισιν τών κτισμάτων τού
των εις βαθύτερα στρώματα άπεκαλύφθη αυτός ούτος ό βράχος 
λελαξευμένος, ού ή διεύθυνσις καί τό σχήμα προσαρμόζονται ώς 
συνέχεια τοΰ ήδη έκ τής προγενεστέρας εργασίας άποκαλυφθέν- 
τος, άποτελών, ώς φαίνεται, τό κοιλον (δπερ πιθανόν νά ήτο τε
τράγωνον), τοΰ ’Ωδείου.

Ύπό τά μεταγενέστερα ταΰτα κτίσματα ευρέθη καί εύρυτάτη 
ασβεστοκάμινος κατασκευασθεΐσα επί τοΰ βράχου, δν καί κατέ
στρεψαν πρός τό μέρος τοΰτο. Ή εύρεσις ταύτης εξηγεί τήν γε- 
νομένην μεγάλην καταστροφήν τοΰ ’Ωδείου καί τών υλικών άτινα 
έχρησιμοποιοΰντο διά ταύτην, ών ούκ ολίγα μαρμάρινα θραύ
σματα ευρέθησαν έν αυτή ήμικεκαυμένα έν μέσψ πυκνού στρώ
ματος ελαιοπυρήνων, οϊτινες ώς καύσιμος ύλη έτίθεντο έκεΐ.
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Προχωρούσης τής άνασκαφής εΰρομεν εις βάθος 3 μέτρων 
τείχος ίσοδομικόν, άπό βορρά πρός νότον διήκον, ου τό σήμερον 
άποκαλυφθέν μήκος είναι 10 μέτρων. Τούτου σφζεται μόνον ό 
κάτω δόμος, ενιαχού δέ καί δύο δόμοι. Είναι ελληνικών χρόνων 
έκ λίθου πειραϊκοϋ (άητίτου) καί δύναται ασφαλώς να θεωρηθή 
ως καθορίζον τόν χώρον του ’Ωδείου τοΰ Περικλέους άπό τοΰ 
Διονυσιακού θεάτρου. Επομένως τό ύπά τών συγγραφέων τοπο- 
θετούμενον ένταύθά που Ώδείον άναζητητέον έσωθεν τού τεί
χους δηλ. έν η θέσει ημείς έξ άρχής είργάσθημεν καί εύρομεν 
έκτος τών άλλων ένδείξεων καί τεκμηρίων καί κρηπιδώματα 
κατά χώραν, άτινα συνεπλήρουν τήν ΒΑ πλευράν τού λελαξευ- 
μένου τοίχου.

Κατά τάς τελευταίας ημέρας τοϋ Νοεμβρίου καί όλίγον πρό 
τής διακοπής τών άνασκαφών, ένεκα τοΰ έπελθόντος χειμώνος 
κάτωθεν τοΰ ίσοδομικοΰ τείχους εύρέθη εις βάθος 3 μέτρων γω
νία Στοάς (ή Αιθούσης) σχήματος ΤΤ. Ταύτης σφζεται τό κρη
πίδωμα έκ δύο βαθμίδων, τοΰ μέν πρός βορράν σκέλους σφζε- 
ται μέχρι τριών μέτρων μήκους, τοΰ δέ πρός δυσμάς μέχρι δέκα 
μέτρων (δσον ήδη άπεκαλύφθη). Τό τεχνικώς έξωμαλυσμένον 
έδαφος, δπερ άπό τοΰ παρελθόντος έτους άπεκαλύψαμεν, εύρί- 
σκεται είς τό αύτό έπίπεδον, μετά τοΰ ήδη άποκαλυφθέντος, ού
τως όλόκληρος ή έκτασις τής Στοάς έχει μήκος περί τά 20 μέ
τρα, ίσως δέ καί τά πλάτος αυτής νά ήτο ίσον περίπου. Είς τήν 
γωνίαν ταύτην τής Στοάς εΰρομεν παχύτατον στρώμα τέφρας 
καί ξύλων άπηνθρακωμένων, δπερ έπεκτείνεται έπί δλης τής 
άνασκαφείσης έκτάσεως, καθώς καί σωρείαν πηλίνων κεραμίδων 
στέγης στρωτήρων καί καλυπτήρων ήμικεκαυμένων καί ούκ ολί
γους σιδηροΰς ήλους μετά σιδηρών έλασμάτων, άτινα έχρησί- 
μευον διά τήν σύνδεσιν τών δοκών τής στέγης.

Καί τά δλίγα ταΰτα εύρήματα θεωροΰμεν ούχί πλέον άπλάς 
ένδείξεις, άλλά σπουδαία τεκμήρια άνήκοντα άναμφιβόλως είς 
αύτό τό ’φδείον.

Έν τή γωνία τής Στοάς εύρέθη κατά χώραν ορθοστάτης τοί
χου έκ πώρινου σκληροΰ λίθου πειρα'ίκοΰ, ιδρυμένος έπί τής ύψη- 
λοτέρας βαθμίδος τοΰ κρηπιδώματος. Τό σχήμα τής Στοάς ταύ-

Πρακτικά τοϋ 1915
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της άποκαλυπτομένης καί της νοτίου πλευράς (άτε μη άνασκα
φείσης είσέτι) θά άποτελέση μεγάλην τετράγωνον Στοάν.

'Γψηλότερον των θεμελίων τούτων καί τ<5ΰ ορθοστάτου της 
Στοάς ό βράχος πρός βορράν καί πρός δυσμάς είναι κατά μήκος 
όριζοντίως κεκομμένος είς πλάτος 180, άποτελών οίονεί τό διά
ζωμα, άκριβώς ώς παρατηρεϊται εν τοΐς θεάτροις- διότι θέατρον 
καί ’Ωδεΐον ήτο ταυτόσημον, ώς τό του Ήρώδου έν Άθήναις 
καί θέατρον έλέγετο καί ’ί,έδεΐον.

Τήν εσωτερικήν διάταξιν τοϋ ήμετέρου ’Ωδείου γνωρίζομεν 
έκ τοϋ Βιτρουβίου δτι ήν μεν μικρόν, αλλά πολυτελές διά στύ
λων κεκοσμημένον, οί’τινες ήσαν έσω τε καί έξω τοΰ τής σκη
νής οικοδομήματος, άμα δέ καί όπέρ τάς των έδωλίων σειράς 
κατά ρυθμόν Στοάς κύκλω περι&εούσης τον περίβολον.

Ή άποκάλυψις τής Στοάς ταύτης καί ή κατά μήκος τής 
κορυφής τοΰ κοίλου, ήτοι τής γραμμής τής άνωτάτης σειράς τοΰ 
διαζώματος διάταξις, ώς βλέπομεν τοΰτο έπί των ήδη άποκαλυ- 
φθέντων δύο πλευρών, τής βορείου καί δυτικής, συμφωνοϋσι 
πληρέστατα περί τής έσωτερικής αδτοΟ διατάξεως.

Ώς καί άνωτέρω εΐπομεν, τό κοΐλον δεν ήτο άμφιθεατρικόν, 
άλλά τετράγωνον, συνεπώς επειδή μόνον μουσικαί παραστάσεις 
έν αύτφ έτελοΰντο, διά τοΰτο φαίνεται δτι δεν ήσαν ώς είς τά 
θέατρα αί έδραι ήμικυκλικώς διατεθειμέναι άπέναντι τής σκηνής, 
άλλά κατελάμβανον πάσαι τήν γύρωθεν Στοάν- δι’ δ καί ό Πλού
ταρχος λέγει δτι ήν Πολύεδρον. Έν δέ τή όρχήστρα ύπήρχον 
μόνον αί έδραι τών μουσικών ώς έν τφ μικρφ θεάτρφ τής Πομ
πηίας.

Κατόπιν τούτων δυνάμεθα ήδη νά φαντασθώμεν καί άνα- 
παραστήσωμεν τό σχήμα τοΰ ’Ωδείου. ’Ήτοι έπί τοΰ διαζώμα
τος δπερ διαθέει γύρωθεν τήν τετράγωνον Στοάν, δπήρχε κιονο- 
στοιχία υποβαστάζουσα τήν στέγην, όπισθεν δέ τών κιόνων ήσαν 
αί σειραί τών καθισμάτων τών θεατών, άκριβώς έν τφ Βουλευ- 
τηρίφ τής Πριήνης. Καί ό Σουΐόας έν λέξει «'Ωδεΐον » λέγει- 
Τόπος έστί ΰεατροειδής, έν φ είώθασι τά ποιήματα άπαγγέλλειν 
πριν τής είς τό θέατρον άπαγγελίας (Σχολ. Άριστ. Σφηκ. 1109).

Μεταξύ τών άλλων άντικειμένων εΰρομεν όστέϊνον σύμβο·
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λον Θεατρικόν, στρογγυλόν, ήτοι είσιτήριον, φέρον επί τής μιας 
όψεως τό όνομα AI C X Υ Λ Ο Υ καί οίνωθεν μέν τοϋ όνόματος 
XIII, κάτωθεν όέ. I Γ. Έκ του σχήματος των γραμμάτων άπο- 
όίόομεν είς τούς ρωμαϊκούς αύτοκρατορικούς χρόνους. Προφα
νώς πρόκειται περί θεατρικού εισιτηρίου άναφερομένου εις τήν 
παράστασιν έργου τινός τοΰ μεγάλου τραγικού. Τό δέ επί τού 
όπισθεν είκονιζόμενον έν κατόψει οικοδόμημα ίσως άναφέρεται 
εις αύτό τούτο τό ’Ωδεΐον διότι τού Θεάτρου τού Διονύσου έχο- 
μεν ήδη επί νομίσματος τήν εικόνα αυτού δλως διάφορον, επο
μένως δέν δύναται νά είναι τού Διονυσιακού θεάτρου.

Καί ταΰτα έν συνόλφ υπήρξαν τά μέχρι σήμερον ικανοποιη
τικά αποτελέσματα τής έφετεινής ημών άνασκαφής.

'Ως προς ήμάς λογιζόμεθα εύτυχεϊς, διότι κατωρθώθη τε
λείως νά όρισθή ή Θέσις τού ’Ωδείου μεθ’ όλας τάς δυσχερείς 
περιστάσεις, άφ’ οΰ, ώς γνωστόν, τά μεν ’Ωδεΐον έκάη, τό δέ 
ύλικον αύτοΰ διεσπάρη άκολουθήσαν τήν στυγνήν εκείνου τύχην.

Έν τούτοις τά περισωθέντα χύτου ελάχιστα λείψανα είσί 
μάρτυρες, αψευδείς πλέον τοΰ καταστραφέντος περικλεούς μνη
μείου.

Έν 3Αθηναις zrj 16 Δεκεμβρίου 1915.

II. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΙΚΟΙΙΟΑΕΩΣ 

(1915)

'Αρχαιοτάτη χριστιανική Βασιλική.

Τήν 31 ’Ιουλίου παρελθόντος έτους ήρξάμην τών έν Νικο- 
πόλει, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας άνασκαφών, &ς 
ήδη άπό τριετίας ενεργώ έν τή αρχαία εκείνη έλληνορρωμαίκή 
πόλει. Έξηκολούθησα δέ τήν άνασκαφήν επί τοΰ αύτοΰ χώρου, 
έν θέσει « Βασιλόσπιτο », όπου καί κατά τό προπαρελθόν θέ
ρος είργάσθην καί όπου είχον άποκαλύψει μεχα τετραγωνικόν 
κτίριον, φέρον έν τφ μέσψ τετράγωνον περιστόλιον μετ’ αύλής, 
πέριξ δέ τούτου δωμάτια, μικρά καί μεγάλα, μετά ψηφιδωτού 
δαπέδου έν τή στοά τοΰ περιστυλίου. Τό σπουδαίον τούτο κτί
ριον είχον έκλάβει κατ’ άρχάς ώς μικράν'αγοράν ή πλουσιωτά- 
την ιδιωτικήν έπαυλιν, ήδη όμως έκ τής έφετεινής παραπλεύ- 
ρως άνασκαφής έβεβαιώθην ότι πρόκειται περί συναφούς πρός 
τήν άποκαλυφθείσαν Βασιλικήν οικοδομής καί δή περί Μητρο- 
πολιτικον Μεγάρου.

’Όντως πέρυσιν έν τή αύτή θέσει, αλλά πρός Α. εις άπό- 
στασιν εκατόν περίπου μέτρων άνεκάλυψα μεταξύ των θάμνων, 
άκανθων καί πτερών, έξ ών βρίθει ό χώρος ούτος, ήμικνκλικόν 
τοίχον μεγάλης αιρΐδος, μετ’ άκριβεστέραν δ’ ερευνάν έπείσθην 
ότι αδτη άπετέλει μέρος μεγάλου χριστιανικού ναού, όστις δ’ 
όμως τοιαύτην υπέστη καταστροφήν, ώστε μετά τήν πτώσιν πάν
των των έςωτερικών τοίχων έτάφη έξ όλοκλήρου, μόνον δέ ’ίχνη 
διεσώθησαν τού εξωτερικού διαγράμματος, ολόκληρον δέ τό εμ
βαδόν έσχημάτιζε λόφους χωμάτων καί κεράμων, οΰς κατεκά- 
λυψεν ή έπιχωριάζουσα λίαν έκεΐ πράσινη πτερίς.

Διαγνούς άπαξ τήν σπουδαιότητα τοΰ ερειπίου έπελήφθην 
αμέσως τής σκαφικής έρευνης, κατηρξάμην δέ άπό τής 'Αιρΐδος 

ή Ιερας Κόγχης, ώς έκαλεΐτο αΰτη παρά τοίς Βυζαντινοΐς.
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Μετά σύντονον εργασίαν ολίγων ήμερων ή άνασκαφή ταύτης 
άπεκάλυψεν ολόκληρον τον εσωτερικόν αυτής χώρον, παραδό- 
Εως δ’ όμως αντί ούτος νά όμοιάζη πρός τόν πλείστων χριστιαν. 
ναών, τούναντίον κατά την άνασκαφήν παρετηρήθη δτι εντός 
αύτοΰ ύπήρχε χτίσμα ήμικυκλικόν, δπερ μη έφαπτόμενον τοΰ 
τοίχου τής 'Αψΐδος, αλλά χωριζόμενος απ’ αύτοΰ διά διαδρόμου 
η υπογείου αήραγγος, έσχημάτιζεν οίονεί πυρήνα έν αύτή. Έπ’ 
αύτοΰ δ’ άνήρχετό τις διά κλίμακας, ήν άπεκαλύψαμεν καί ήτις 
άποτελεϊται έκ πέντε βαίΐμίδων. ΈπΙ δέ τής άνω επιφάνειας θά 
ύπήρχόν ποτέ θρόνοι, είς εν τφ κέντρφ υψηλότερος, ό 'Επισκο
πικός και είτα άλλοι ταπεινότεροι εκατέρωθεν, οί τών Πρεσβυ
τέρων καί άλλων κληρικών, έξ ού καί τό τμήμα τούτου τοΰ ναοΰ 
εκαλείτο Σύνϋρονον (είκ. 1).

Εντός δέ τών χωμάτων άνευρέθησαν πληθύς μαρμάρινων 
λεπτών πλακών, δι’ ών, ώς άπεδείχθη κατόπιν, ήτο έπεστρωμέ- 
νον άνωθεν τό Σύνθρονον τοΰτο μέχρι τοΰ τοίχου τής άψίδος, 
καλυπτομένης ούτω καί τής σήραγγος.

Μετά τήν εργασίαν ταύτην προέβημεν είς τήν άνασκαφήν 
τοΰ κεντρικού χώρου τοΰ ναοΰ, όστις είναι λίαν επιμήκης, διότι 
έχει μήκος μέν 50 μ. άπό τοΰ έξωτερικοΰ τοίχου τής Ίεράς 
Κόγχης μέχρι τής προσόψεως τοΰ Έςωνάρθηκος,. πλάτος δέ μέγι- 
στον (τό τοΰ Νάρθηκος) 36 καί πλέον μέτρα. Καί εύθύς μέν παρά 
τήν κλίμακα τής 'Αψΐδος, είς ενός περίπου μέτρου άπόστασιν 
απ’ αύτής άπεκαλύφθη επί τοΰ έδάφους τοΰ ναοΰ κοίλωμά τι 
ήμίσεος μ. βάθους καί έν σχήματι Ω· Τοΰτο είνε πλινθόκτιστον 
κατά τά τοιχώματα, τό δέ βάθος αύτοΰ άποτελεϊται έκ μεγάλης 
μαρμάρινης πλακός, έφ’ ής ευρέθησαν κατατεθειμένα δλίγα τινά 
δοτά ανθρώπινα. Τό κοίλωμα τοΰτο ήτο τό Έγκαίνιον τής Εκ
κλησίας, τά δέ όστά είσιν άναμφισβητήτως ιερά λείψανα. ’Επί 
τοΰ κοιλώματος τούτου θά ήτο άνιδρυμένη ή Άγια Τράπεζα, ής 
δ’ δμως δέν άνευρέθησαν τεμάχια, έκτος έάν μεγάλαι τινές και 
χονδραί μαρμάριναι πλάκες έκεΐ που πλησίον άνευρεθεΐσαι, άνή- 
κουσιν είς αύτήν. Παραπλεύρως δέ καί Εκατέρωθεν τοΰ «Έγκαι- 
νίου» άπεκαλύφθησαν δύο επιμήκη βάϋρα μήκους 3,75 καί πλ. 
1,17, ύψους δέ ενός καί πλέον μ. άτινα ήσάν ποτέ κεκαλυμμένα
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62 Πρακτικά, τον 1915

οι δρϋομαρμαρώσεως, ώς μαρτυροΰσι πολλοί τεμάχια λευκών 
μαρμάρινων πλακών έπ’ αυτών ετι πρεσκεκολλημένα. Εις τί ποτέ 
έχρησίμευον τά βάθρα ταΰτα είνε άδηλον, άλλ’ επειδή τό μέρος 
τοΰτο τοΰ ναοΰ, έν ώ ή αγία τράπεζα, περιελάμβανε συνήθως 
καί τον Άμβωνα καί τούς θώκους ή στασίδια των χραλτων, εκα
λείτο δέ σολκα (ή σωλέα), διά τοΰτο δεν είνε άπίθανον επί των 
βάθρων τούτων νά έστηρίζοντο οί θώκοι των ψαλτών. 'Ολόκλη
ρος δ’ ό χώρος ούτος περιεφράσσετο υπό κιγκλίδων ή δριφάκτων, 
τών παρά τοΐς πρώτοις Χριστιανοΐς «Διαστύλων » καλούμενων, 
διότι πλεΐστα τεμάχια άνεύρομεν ές αυτών, δύο δε ακέραια κατά 
χώραν έκατέρωθεν τών δύο βάθρων. Εις δέ την σολέαν ταύτην 
είσήρχετό τις διά τής κεντρικής θύρας, τών «αγίων θυρίων» κα- 
λουμένων καί διά πλαγίων, ών διεσώθησαν τά ίχνη.

Καθ’ δλον δέ τό μήκος τοϋ κεντρικού ναοΰ από Α. πρός Α. 
οιήκον έκατέρωθεν τοΰ άςωνος αύτοΰ δύο κιονοστοιχίαι ών άπεκα- 
λύφθησαν οί στνλοβάται, μήκους 25 μ. Αιά τών κιονοστοιχιών τού
των έσχηματίζοντο δύο έσωτερικαί στοά/, διηρεϊτο δ’ ή Βασιλική 
αύτη, ώς αί πλεΐσται παρόμοιαι, είς τρία κλίτη.Έχ τών κιονοστοι- 
χιών τούτων δέν έσώθησαν ή τεμάχια μονολίθων κιόνων, άν καί 
είνε άβέβαιον εάν άνήκουσιν είς τήν κάτω ή άνω κιονοστοιχίαν, 
έπειδή κατά τον κρατούντα τύπον, υπήρχε σχεδόν πάντοτε καί 
Άνω δροφος, ώς « Γυναικωνίτης » χρησιμοποιούμενος (εικ. 2).

Κατά τήν έκκαθάρισιν τοΰ δαπέδου τοΰ χώρου τούτου άπε- 
καλύφθησαν είς πλεΐστα σημεία αύτοΰ, ιδίως περί τά άκρα, θαυ
μαστής τέχνης χ)τηφιδωτά διαφόρων παραστάσεων, ιδίως έκ τοΰ 
ζωολογικοΰ καί φυτικοΰ κόσμου, αλλά περί τούτων θά διαλά- 
βοιμεν ευθύς κατωτέρω.

Μετά τήν άνασκαφήν ταύτην έτράπημεν πρός τήν έςερεύνη- 
σιν τών έκατέρωθεν τής 'Ιεράς Κόγχη; δύο λόφων, διότι τοιού- 
τους έσχημάτιζον αί δύο τετράγωνοι πτέρυγες, ών κατά τό κρα
τούν έθος έν ταΐς χριστιανικαΐς έκκλησίαις, ή μεν ές αριστερών 
έπέχει θέσιν Προϋέοεως, ή δ’ έκ δεςιών Διακονικού. Τά δύο 
ταΰτα τετράγωνα εχουσιν έκάτερον άνά 7x7 μ. εμβαδόν, ώστε 
είνε εύρυχωρότατα, θά έφωτίζοντο δέ διά θυρίδων ή παραθύρων 
διμερών ή τριμερών, διά κιονίσκων χωριζομένων. οία συνηθίζον-
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Πρακτικά τον 1915

ται έν τοΐς βυζαντ. ναοί; καί ών άνεύρομεν έν τη άνασκαφη 
των τετράγωνο)'/ τούτων ικανά λείψανα. Συνεκοινώνουν δέ τά 
τετράγωνα ταΰτα πρός μέν τό κεντρικόν κλιτό; διά των μεσο- 
κιονίων των εσωτερικών κιονοστοιχιών, πρό; δέ τά πλευρικά κλίτη 
δι’ ίδιας θύρα; επί τοΰ δυσμικοΰ τοίχου αυτών εύρισκομένης.

Άλλ’ δ,τι και ενταύθα έξέπληξεν ήμάς ήσαν τ’ άποκαλυφθέντα 
ψηφιδωτά, άτινα διατηρηθέντα τό πλεΐστον ακέραια καλύπτου- 
σιν όλόκληρον, ως πολύχρωμοι καί θαυμαστοί τάπητες, τό εμ
βαδόν αύτών. Σπανίως άνασκαφή χριστιαν. ναού παρουσίασε το- 
σοΰτον καί τοιοΰτον πλούτον καί κάλλος ψηφιδωτών, δύναταί 
τις δέ άφόβως νά εΐπη δτι τά τών δύο τετραγώνων τούτων εϊσίν 
έκ τών καλλίστων καί περιφανεστάτων, έξ ών διεσώθησαν έκ 
τών πρώτων αίώνων της χριστιαν. τέχνης.

Τέλος έπελήφθην της άνασκαφης όλοκλήρου τού δυτικού 
τμήματος τοΰ ναού, δπερ άποτελεΐται άπό λίαν έπιμήκη Νάρ
θηκα καί άπό έκτεταμένον επίσης ' Εξωνάρϋηκα.

Ό Νάρθηξ, δ δρομικός πρόναος τών χριστιαν. ναών, έχει 
ένταύθα μήκος μέν περί τά 35 μ. πλάτος δέ 4,50. Διαιρείται 
δέ εις τρία τμήματα, ήτοι τό κεντρικόν, δπερ άποτελεΐται έκ με
γάλης αιθούσης μήκους περί τά 18 μ. επί τών τεσσάρων τοίχων 
της όποίας υπάρχουσιν επτά άνραι, δι’ ών συγκοινωνεί πρός 
άπαντα τά λοιπά τμήματα τοΰ ναού. Καί πρός μέν τόν κυρίως 
ναόν συγκοινωνεί διά τριών μεγάλων θυρών, έξ ών ή μεσαία, ή 
«Βασιλική» καλουμένη, είνε μεγίστη, διότι έχει πλάτος 3 μ. 
δι’ αύτης δέ εισέρχεται τις εις τό κεντρικόν κλίτος, διά δέ τών 
δύο πλαγίων, είς τά πλευρικά, πρός Β. καί Ν. κλίτη (είκ. 3).

Διά τών εκατέρωθεν, έπί της βόρειας καί μεσημβρινής πλευ
ράς θυρών, έπικοινωνεΐ ό κεντρικός Νάρθηξ μετά δύο δωματίων, 
ών τό μέν πρός Β. είνε μικρόν τετράγωνον, μήπω τελείως άνα- 
σκαφθέν, τό δέ πρός Ν. έχει μεγάλην έκτασιν (μήκους 12 μ. 
περίπου), άπολήγει δέ πρός μεσημβρίαν είς άψϊδα. Έπί τού 
άνατολικού τοίχου τού δωματίου τούτου τοΰ Νάρθηκος υπάρχει 
μικρά άύρα άγουσα πρός τά έξο) της Βασιλικής.

Τέλος έπί τοΰ δυσμικοΰ τοίχου τοΰ κεντρικού τμήματος τοΰ 
Νάρθηκος ύπάρχουσι δύο ϋύραι, άντίστοιχοι πρός τάς έναντι έπί
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Πρακτικά τον 1915

του άνατολ. τοίχου πλαγίας, τάς άγουσας προς τά πλευρικά 
κλίτη καί διά των όποιων έπικοινωνεί ό Νάρθηξ μετά τοΰ «Έξω- 
νάρθηκος». Ούτος δεν έξηρευνήθη εισέτι ή κατ’ έλάχιστον τμήμα, 
φαίνεται δ’ δμως λίαν εκτενής, διότι σχηματίζει χώρον μήκους 
18 μ. και πλ. 14.

Καί ένταΰθα διά τής άνασκαφής άπεκαλύφθη θαυμαστόν 

•ψηφιδωτόν, δπερ καλύπτει, κατά τό πλεΤστον άρτιον διατηρού
μενο'/, όλόκληρον τήν επιφάνειαν τοΰ εδάφους τοΰ Νάρθηκος 
και έν μέρει τοΰ Έξωνάρθηκος. Ούτω ό ναός, ως έκ τής περι- 
γραφείσης κατόψεως αύτοΰ έμφαίνεται, ήν ναός δρομικός, ήτοι 
«Βασιλική», ως έκλήθησαν ούτοι έκ τής όμοιότητος προς τά δι
καστικά ίδρύματα των εθνικών, είχε δέ τό δάπεδον αύτοΰ καθ’ 
όλοκληρίαν κεκαλυμμένον υπό ψηφιδωτοΰ, είς ου τήν λεπτο
μερή περιγραφήν προβαίνομεν ήδη ως άποτελοΰντος σπουδαιό
τατο'/ μνημεΐον τής αρχαίας έλλην. χριστιαν. τέχνης.

Τό ψηφιδωτόν δάπεδον της χριοτ. Βασιλικής Νικοπόλεως.

Τό ψηφιδωτόν τής Βασιλικής Νικοπόλεως άποτελεΐ ένιαίόν 
τι, πανταχοΰ δ’ έν αύτώ ή αυτή έκδηλοΰται καλλιτεχνική έμ- 
πνευσις και τεχνοτροπία μέχρι καί τών έλαχίστων, ώστε φανε
ρόν είνε 8τι τοΰτο συνετέθη καί κατεσκευάσθη όπό ένός καλλι
τέχνου, έξετελέσθη δέ δπό πολλών συγχρόνως ψηφοθετών. Μό
νον περί τοΰ ψηφιδωτοΰ τοΰ « Έξωνάρθηκος» δύναταί τις 
νά έχη τινάς άμφιβολίας, έάν είνε σύγχρονον προς πάντα τά 
λοιπά τής χριστιαν. ταύτης Βασιλικής ψηφοθετήματα. Έν συν- 
όλψ δέ έν τφ ψηφιδωτώ τούτω δαπέδψ ό καλλιτέχνης διενοήθη 
ν’άναπαραστήση ολόκληρον σχεδόν ειπειν την Δημιουργίαν, πάντα 

δηλ. τά ζψα καί πτηνά, έρπετά καί φυτά καί έν τελεί καί αύ- 
τόν τόν άνθρωπον, δρώντα καί κινούμενον έν φυσική καταστά- 
σει έν μέσω τής θείας ταύτης δημιουργίας. Ούτως ή γιγαντιαία 
αύτη ψηφιδωτή εϊκών είνε οίονεί ύμνος τις θεσπέσιος προς τόν 
"Γψιστον Πλάστην τοΰ ωραίου τούτου καί μεγαλοπρεποΰς Σύμ- 
παντος, δστις έν συνόλω άποτελεΐ ύπερτάτην τινά καί θείαν αρ
μονίαν. "Ινα δ’ ευθύς ό άναγνώστης λάβη πλήρη έννοιαν τοΰ
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68 Πρακτικά τον 1915

κάλλους καί μεγαλείου της μοναδικής ταύτης εκ ψηφίδων δια- 
κοσμήσεως της άρχαίας Βασιλικής Νικοπόλεως άρχόμεθα αμέ
σως άπό της περιγραφής των εν τοϊς δυσί εκατέρωθεν της Μ. 
'Αψΐδος τετραγώνοις παραστάσεων καί δή άπό τοΰ βορεινού:

Ψηφιδωτόν Προΰ'έοεως (Βορεινή Πτέρνξ).

Τοΰτο άποτελεΐται έκ μεγάλης κεντρικής είκόνος (3.01 X2,3δ), 
παριστώσης κήπον μετά όπωροφόρων δένδρων καί κυπαρίσσων. 
Αυταί είσιν εξ των αριθμόν, τά δ’ δπωροφόρα τρία : μηλέα, ροιά 

(ροδηά) καί άχοαδέα. Οί ωραίοι των καρποί μετά ζωηρών ερυ
θρών καί έρυθροκιτρίνων χρωμάτων έξέχουσιν εν μέσω τοΰ βα- 
θυπρασίνου φυλλώματος τών δένδρων. Ύπό ταΰτα καί έν τώ 
πρώτω έπιπέδω παρίστανται δύο χήνες φυσικοΟ μεγέθους, μεταξύ 
δ’ αύτών πέρδικες, άνω δ’ επί τών φυλλωμάτων τών δένδρων 
πτηνά μικρά μόλις επ’ αύτών καταπτάντα (είκ. 4).

Κάτωθεν δέ της θαυμαστής ταύτης τοπογραφικής συνθέσεως 
υπάρχει ψηφιδωτή επιγραφή με χαρακτήρας βυζαντινούς καί 
εις τέσσαρας στίχους. Ή σπουδαιοτάτη αΰτη έπιγραφή διεσώθη 
εύτυχώς σχεδόν άθικτος, εχει δέ μήκος 2,41 καί πλάτος 0,58. 
Ύψ. γραμμάτων 0,10-0,11. Τά ψηφία εισί λευκά εντός βαθυ- 
κυάνου έδάφους, εχει δέ ώδε συμπεπληρωμένη :

"Τ CUK6ANON ΠεΡΙφΑΝΤΟΝ ΑΠΙΡΙΤΟΝ εΝΘΑΔΘΔΟΡΚΑΟ 
ΓΑΙΑΝ MeCCON 6ΧΟΝΤΑΟΟφΟΙΟ ΙΝΔΑΛΜΑΟΙΤΘΧΝΗΟ 
ΠΑΝΤΑ ΠβΡΙΐφΟΡβΟΥΟΑΝ OCA ΠΝΙβΙΤβ ΚΑΙ βΡΠ6Ι 
ΔΟΥΜβΤΙΟΥ ΚΤβΑΝΟΝ ΜβΓ ΑΘΥΜΟΥ ΑΡΧΙβΡΗΟΟ

Πρώτην φοράν έκ τής επιγραφής ταύτης μανθάνομεν τό δνομα 
τοΰ κτίτορος, τοΰ «μεγάθυμου άρχιερέως Δουμετίου», άνδρός φι- 
λομουσοτάτου, ως δηλοϊ τό μέγα τοΰτο μνημεΐον, άλλ’ ού δυστυ
χώς ούοαμοΰ άλλοθι ήδυνήθημεν μέχρι τής στιγμής ταύτης ν’ 
άνεύρωμεν μνημονευόμενον τό δνομα. Εις ωραίους δ’ έξαμέτρους 
στίχους έξαγγέλλει ή έπιγραφή αΰτη τό θέμα τοΰ δλου ψηφι-
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70 Πρακτικά τοϋ Π) 15

δωτοΟ, δηλοΰσα ότι τούτο συμπερι λαμβάνει ωκεανόν, γην και 
ουρανόν μετά των εν χύτοίς ζώντων πλασμάτων και φυτών. 
ΙΙρός πλείονα όέ εξαρσιν τής όλης κεντρικής συνθέσεως μετά 
τής επιγραφής περιβάλλεται αϋτη υπό πλουσιωτάτου πλαισίου 
εχοντος οΰτω : Εύθύς περί την εικόνα και τήν επιγραφήν υπάρχει 
κόσμημα έξ αστραγάλου ή όρμου κατά τό κλασσικόν σχήμα, μετ’ 
αυτόν οέ Σπειρο μαίανδρος κυανοΰς πλ. 0,24 (είκ. δ). ΕΙτα επεται 
πλατύτατος πλοχμός έκ δύο άντιστρόφως συμπλεκομένων, μιας 
πράσινης καί έτέρας κεραμοχρόου, ταινιών, έξ ών άποτελοΰνται 
σειρά κύκλων, εντός των όποιων παρίστανται ποικιλόχρωμα μι
κρά πτηνά ωδικά, φέροντα πρός Ιτι μεγαλητέραν άρμονίαν χρω
μάτων, ταινίαν ροδόχρονν περί τον λαιμόν. Μετά τόν πλοχμόν όέ 
τούτον άκολουθεΐ έτι πλατυτέρα ζώνη, ή θαυμασιωτάτη άπασών, 
βαθυπρασίνου καί κυανού χρίσματος, παριστώσα τόν ’Ωκεανόν 

(είκ. 6, 7 καί 8). Έν αυτή όντως (πλ. Ο,δδ-0,63) παρίσταται πλη- 
θύς ιχθύων, μικρών, μεγάλων καί πελωρίων Ιτι, φυσικού μεγέθους, 
παντός όέ σχήματος, είδους καί χρώματος. Εκτός ό’ αυτών καί 
άνόρες γυμνοί άλιεύοντες ή παίόες κάμακίζοντες ιχθύες, πτηνά 
καί φυτά ύόρόβια, σηπίαι, όκτάποδες κλπ. όιαθέει όέ ή ζφοφόρος 
αύτη πέριξ τό δάπεδον είς μήκος 21 μ. Μετ’ αύτήν ώς άκρότατον 
κόσμημα πλαισιοΐ τήν εικόνα Μαίανδρος πλ. 0,46 καί μήκους 23 
μ. άπέχων μόλις 0,12 τών πέριξ τοίχων τού τετραγώνου. Ό 
Μαίανδρος δ’ ούτος είνε διπλούς χειαστί συμπεπλεγμένος, άνά 
μικρά δέ διαστήματα διακοπτόμενος σχηματίζει τετράγωνα πλαί

σια έντός τών όποιων παρίσταται τετράφυλλος ρόδοξ φέρων έν 
τώ μέσφ δύο κλαδίσκους όιαγωνίως διασταυρουμένους (είκ. 9).

Ψηφιδωτόν Διακονικού (Μεοημβρ. Πτέρνξ).

Καί έν τή πτέρυγι ταύτη ύπάρχει έν τψ μέσω μέγας τετρα

γωνικός πίναξ (2,22x2,40), έν τώ όποίω παρίστανται δύο αν- 

δρες γενειώντες καί φέροντες θώρακα, ασπίδας, κνημϊδας καί 
δόρατα, άλλ’ ασκεπείς τάς κεφαλάς. Μεταξύ τούτων παρίστα- 
ται δένδρον, κάτωθεν δέ τούτου θηρίον τι. Δυστυχώς ό μέγας 
ούτος πίναξ είνε κατά τό πλεΐστον κατεστραμμένος, μετά δέ τού
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έλλείποντος μεγάλου τμήματος αΰτοΰ συνεξηφανίσθη καί επι

γραφή τις ψηφιδωτή εις το ύψος τοΰ στήθους των δύο ανδρικών 
μορφών κατά πλάτος διήκουσα, έξ ής μόλις αι δύο τελευταΐαι λέ
ξεις τών δύο πρώτων στίχων διεσώθησαν έχουσαι ούτω :

...................... \MoNAC
"560NTAC

Τί ποτέ παρίστα ό πίναξ ούτος άδηλον, πάντως δ’ δμως ού- 
δέν θέμα έκ τής 'Αγίας Γραφής, άλλ’ έθνικόν τι, διότι επί παν
τός τούτου τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου δ,τι παρίσταται ανάγεται είς 
τον φυσικόν κόσμον, μη έπιτρεπομένης τής άπεικονίσεως άγίων 
προσώπων επί τοΰ εδάφους τών ναών (είκ. 10 καί 11).

Τόν τετράγωνον τοΰτον πίνακα πλαισιοΐ πέριξ θαυμαστόν 
καί ύπέροχον άληθώς σύμπλεγμα έκ δεκαεξ κύκλων, σχηματι- 
ζομένων διά τών άντιθέτως συνελισσομμένων καί συμπλεκομέ- 
νων κλάδων τεραστίας άναδενδράδος. Εντός τών δεκαεξ τούτων 
κύκλων, άνά πέντε κατά πάσαν πλευράν τοΰ τετραγώνου, έχόν- 
των δέ διάμετρον 0,80-0,90 περίπου, παρίστανται άνά ζεύγη 
εναλλάξ άνδρες ΐϊηρευταί γυμνοί τέλεον ή καί φέροντες κράνη 
μετά άνεμιζομένης στενής καί μακράς χλαμιδος καί ύποδήματα 
μετά Ιμάντων, τάς συνήθεις τοϊς θηρευταΐς καί όδοιπόροις, «εν- 

δρομίδας», άκοντίζοντες δέ μεθ’ όρμής διά μακρών άκοντίων ή 
δοράτων τά έναντι αυτών μετά λύσσης κατ’ αδτών όρμώντα θη
ρία, άρκτους, ύαινας, κάπρους ή καί ελάφους. Είς μάλιστα τού
των πλήττει διά μαχαίρας άλέκτορα (είκ. 12-19).

Πέριξ τοΰ θαυμασιωτάτου τούτου συμπλέγματος τών κύκλων 
έξελίσσεται είς μήκος 23 μ. ώς καί έν τφ προηγουμένφ βορ. 
τετραγώνιρ (τή Προθέσει) ή Ζφοφόρος τοΰ 'Ωκεανού, αλλά μετά 
έτι μεγαλητέρας ποικιλίας, διότι έν αύτή παρίστανται πολλαί 
άνθρώπιναι μορφαί άλιέων, ών τινες καί ενεπίγραφοι (είκ. 20-21).

Ούτω ευθύς άμα ώς είσέλθωμεν έκ τοΰ κεντρικοΰ κλιτούς παρα- 
τηροΰμεν έντός τοΰ ώκεανοΰ άνδρα γυμνόν καταδιώκοντα πτηνόν 
ύψίπουν καί μακρόλαιμον, πιθανώς ίβιν ή φοινικόπτερον, άνωθεν δ’ 
αυτού διά ψηφίδων φέρεται τό όνομα θφ6ΛΛ¥ΡΑ0 (είκ. 22).
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ΙΙεραιτέρω δέ ούχΐ μακράν 'έτερος γυμνός άνήρ κα&ήμενος επί 

βράχον καί συλλαμβάνω'/ διά δικτύου μέγαν ίχθύν, άνωθεν δ’ 
αύτοΰ τδ δνομα 6PMHC. Άμφότερα τά ονόματα ταΰτα έλή- 
φθησαν είκή και ώς έτυχεν εκ φιλολογικής παραδόσεως τού 
εθνικού παρελθόντος άνευ ούδεμιά; βαθυτέρας έννοιας ή συμβο
λισμού. Τέλος περί την ώραίαν τού ’Ωκεανού Ζωοφόρον εξελίσ
σεται δ δμοιος πρός τον τής βορ. πτέρυγος Μαίανδρος επισφρα
γίζω'/ τό μοναδικόν τούτο ψηφιδωτόν δάπεδον.

Ψηφιδωτόν κυρίως ναοϋ.

Έν τούτω έγένετο, ώς ήδη έμνημονεύσαμεν εν τφ οίκείφ 
τόπω, ή μεγίστη καταστροφή τού ψηφιδωτού, ένεκα τής έλαχί- 
στης έπιχώσεως, ήτις πιθανώτατα προέρχεται έκ τής στέγης, 
ξύλινης ούσης, ώς είθισται έν ταΐς πλείσταις άρχαιοτάταις Βασι- 
λικαΐς. Έκ των διασωθέντων ψηφιδωτών τά πλεϊστα ευρηνται 
πρός τό δυτικόν τμήμα τού κεντρικού κλιτούς, ένθα τούτο σώ
ζεται είς καλλίστην σχετικώς κατάστασιν παρ’ δλην την φθοράν 
την προελθοϋσαν έκ τού σφόδρα πολυσύχναστου τούτου χώρου 
τού ναού, διότι έντεΰθεν είσήρχοντο καί έξήρχοντο έπΐ αιώνας 
μυριάδες ευσεβών. Διά τούτο καί την διασωθεΐσαν εύθύς παρά 
τό κατώφλιον τής μεγάλης «Βασιλικής Πύλης» ιρηφιδωτήν επι

γραφήν μόλις καί μετά μεγίστης δυσχερείας ήδυνήθήν ν’ άνα- 
γνώσω, των ψηφίων τό πλεϊστον τελείως φθαρέντων έκ τής τρι
βής. Φαίνεται μάλιστα δτι καί έπεσκευάσθη αυτή τό πάλαι, άλλ’ 
άτέχνως, έξ ου καί ψηφία τινά είσιν δλως δυσδιάκριτα. Ή έπι- 
γραφή αυτή έχει μήκος μέν 1,80 πλ. δε 0,62, άποτελεϊται δ’ 
έκ πέντε στίχων, χωριζομένων διά κυανών βαθειών γραμμών, 
ο ίου χρώματός είσι και τά γράμματα. ’Ιδού τό κείμενον αύτής:

+ ΛΙΘΟΝ ATTACTPATTTONTΑθνΧΑΡΙΝ 6ΝΘΑ Κ6ΝΘΑ 
6ΚΘ6Κ.θλωΝΤθΛΥΠ6Υθε ΚΑΓΛΑΙΗΝΠΟΡε ΠΑΟΑΝ
ΔΟΥΜετιοε περιττνετοε αμωμη τω ν iephwn 
ΑΡΧΐερεγεπΑΝΑΡΐετοεοΛΗοπΑΤΡΗεγε.ΓΑφΕΓ
ΑνΤΗΗΠΥΛΗΤΟΥΚΥΔΙΚΑΙΟΐεΐεεΛΘΟΝΤωΝ

Δ I
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Εύθΰς μετ’ χύτην καί παρ’ χύτην εκατέρωθεν εκτείνεται τά- 
πης δλος θαυμασίων ψηφιδωτών εντός κύκλων, οί'τινες πάντες 
κατά τον βυζαντ. τρόπον συμπλέκονται μετά πολλής ποικιλίας 
σχημάτων καί χρωμάτων. Οί κύκλοι ούτοι πλαισιοΰνται ύπό ζω
νών καί ταινιών, αί'τινες διαιροΰσι τό δάπεδον τοΰ ναού εις με
γάλα όρθογώνια σχήματα. Εντός δέ τών κύκλων παρίστανται 
τά έξης είδη: Μήλα, μελινζάναι, όρνιθες, ιχθύες, αταφυλαί, αμ

φορείς, δρνεις Ινδικαί (;), κριός, κάμηλος, πλοχμοί, άλέκτορες καί 
δύο θαυμασιώτατοι ιαώ. ’Αντί κύκλων ενιαχού, κατά μήκος τοΰ 
ναού παρά τά πλευρικά κλίτη άπαντώσιν εναλλάξ κύκλοι καί 
ρόμβοι.

Πρός Α. δέ παρά την σωλέαν καί έκατέρωθεν τοΰ άξονος τού 
ναού σώζονται δύο τών αρίστων ψηφιδωτών, έν οίς παρίστανται 
άνά δύο ιαώ μεγαλοπρεπέστατοι, κύπτοντες τάς κεφαλάς εντός 
μεγάλων καί κομψών αμφορέων ή γαοτρών, έξ ών φύονται κλή
ματα άνακλαδιζόμενα άνωθεν εις ωραίους έλιγμούς, πλήρη δέ 
βοτρνων, ους ραμφίζουσι διάφορα πολύχρωμα πτηνά. Παρ’ αυτά 
δέ τά ψηφιδωτά ύπάρχουσι καί ετερα παριστώντα έλάφους, δορ- 
κάδας, κύνας, λέοντας καί παντοΐα άλλα ζώα.

Ψηφιδωτά Νάρθηκος και ' Εξωνάρϋ·ηκος.

Επίσης θαυμαστόν, ώς παμμέγιστος τάπης καλύπτων τό δά
πεδον, είνε τό ψηφιδωτόν τού Νάρθηκος. Καί ενταύθα εχομεν 
τήν αύτήν γεωμετρικήν τοΰ χώρου διαίρεσιν, έν μέν τή κεντρική 
καί τή βορείως αίθούση εις κύκλους σχηματιζομένους έκ πολυ- 
χρώμων πλοχμών, έν δέ τή μεσημβρινή εις τετραγωνίδια.

Εντός τών κύκλων τής κεντρικής μεγάλης τοΰ Νάρθηκος 
αιθούσης παρίστανται διά πολυχρώμων ψηφίδων παντοία ζιρα 
καί φυτά, τό δλον 88 τον άριθμόν, είσί δέ ΐαΰτα ίδίως πτηνά 
καί έκ τούτων τά πλεΐστα όρνιθες, άλέκτορες, νήσσαι, χήνες, 

πέρδικες, έρωδιοί, πελαργοί, κλπ. είτα ίχθύες, καρποί, λαγωοί, 
σταφυλαί κλπ. κλπ. Ταΰτα δέ πάντα μετ’ έξοχου άκριβείας καί 
μετά μοναδικής αρμονίας χρωματισμοΰ. 'Ολόκληρον δέ τό σύμ
πλεγμα τών κύκλων πλαισιοί πέριξ πλατυτάτη ζώνη έκ πλοχ-

Πρακτικά τοϋ 1915
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μοδ διαμ. 0,60 τοΰ καλουμένου «rota syrica» καί δν σχημα- 
τίζουσι τέσσαρες ταινίαι διαφόρου χρώματος. Έκαστος δύναται 
να φαντασθή οΐον πλούτον και μεγαλεΐον παρουσιάζει τδ ψηφι
δωτόν τοΰτο του Νάρθηκος δάπεδον. Άλλ’ οόχ ήττον θαυμα
στόν είνε καί τό μεσημβρινόν τμήμα, τό άπολήγον, ώς εϊδομεν, 
εις άψΐδα. Τοΰτο διά καθέτων και οριζοντίων ταινιών διαιρείται 
εις εκατόν τεσσαράκοντα επτά τετραγωνίδια, διότι όπάρχουσιν 
21 σειραί μετά 7 τετραγωνιδίων έκαστη. Απερίγραπτος δ’ έστιν 
ή ποικιλία των εντός αυτών παριστανομένων ζώων, φυτών, άν- 
θέων και άλλων αντικειμένων! Έχομεν καί ένταϋθα ολόκληρον 
τήν ζφολογίαν καί βοτανικήν, δεν λείπει δέ οΰδέν έκ τών δυνα- 
μένων να έςεγείρωσι τήν άδηφαγίαν τών γαστρίμαργων, οίον 
σηπίαι, λαγωοί, πίνναι, άγγουράκια, πέρδικες, φασιανοί καί τα 
τοιαΰτα! Έν τώ μέσιρ δέ του ψηφιδωτού τούτου παρίσταται καί 
ποτήριον τής θείας Μεταλήψεως, «κάλυξ» δηλ. (δισκοπότηρο), ώς 
έμφαίνουσιν αί επίχρυσοι ψηφίδες, δι’ ών συνηρμολογήθη. Άλλα 
σπουδαιότατη είνε καί ή εόθύς μετά τά κατώφλιον τής θύρας 
ιμηφιδωτή επιγραφή, τρίτη αυτή άποκαλυφθεΐσα επί τοΰ δαπέ
δου τής περίφημου ταύτης Βασιλικής. Αΰτη διεσώθη καθ’ 61ο- 

κληρίαν άκεραία, άποτελεϊται δ’ έκ τεσσάρων στίχων, χωριζο- 
μένων δι’ έρυθρών γραμμών, έχει δέ μήκος μέν, 1,72 καί πλ. 
0,49.

Ώς αί δύο προηγούμεναι καί αΰτη είνε συντεθειμένη εις <5α 
κτνλικόν έξάμετρον, τά δέ ψηφία αύτής έχουσι τό αύτό ύψος καί 
τόν αυτόν βυζαντινόν τύπον πρδς έκείνας. Τό κείμενον τής έπι- 
γραφής έχει ώς εξής :

-μΟΙΚΟΝΑΠΑΟΤΡΑΠΤ ΟΙ^Τ ΑΘΥ ΧΑΡΙ Ν6ΝΘΑΚ6ΝΘΑ 
ΔΗ ΜΑΤ Ο ΚΑΙ KOCMHC6KAI ΑΓΛΑΙΗΝ Π Ο Ρ 6 Π A C A Ν 
ΔΟΥΜβΤΙΟΟΤΤΘΡΙ ΠΥΟ TOCAMCUMH Τ (I) Ν Ι6ΡΗΟ)Ν 
ΑΡΧΙ6ΡεΥΟΠΑΝΑΡΙΟΤΟΟΟΛΗΟΠΑΤΡΗΟΜ6ΓΑφ6^

roc

Τό θαυμαστότατον δ’ δμως πάντων έν τή μεσημόρ. ταύτη 
πτέρυγι τοΰ Νάρθηκος είνε τό εν τή ή μικυκλική κόγχη ■ψηφιδω

τόν. Έν αύτό) παρίστανται ριπιδοειδείς εννέα ταώ μέ ήνεφγμέ- 
νον εις σαπφείρινον καί κυανοΰν κύκλον τό πτέρωμα κάτωθεν
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αψίδων στηριζομένων επί κιονίσκων έν σχήματι στοάς. Έν τφ 
μέσω δέ τοΰ ημικυκλίου τούτου καθίσταται άμφορεύς ή κάνθα

ρος έξ ου εκφύεται καί άνακλαδοΟται πράς τάνω καί έκατέρω·· 
θεν, πληρούσα άπαντα τόν κενόν χώρον, ωραία άμπελος πλήρης 
βοτρύων, &ς ραμφίζουσι διάφορα μικρά πτηνά.

Τό δλον τούτο ψηφιδωτόν είνε εν των αρίστων διασωθέντων 
έκ τής αρχαίας χριστιαν. τέχνης.

Καί ό Έξωνάρθηξ ήν ομοίως κεκοσμημένος διά ψηφιδωτού 
δαπέδου, άλλά τούτο εΐνέ πως άτεχνότερον πεποιημένον, δεν άπε- 
καλύφθη δ’ είσέτι έξ όλοκλήρου.

Γλυπτά μάρμαρα και ένεπίγραφοι κέραμοι.

Άλλ’ εκτός τοΰ μοναδικού τούτου ψηφιδωτού ή άνασκαφή 
τής αρχαίας Βασιλικής Λουμετίου ήνεγκεν εις φως καί πληθύν 
μαρμάρινων άρχιτεκτονικών μελών, τεμάχια γλυπτών, ιδίως ανα
γλύφων καί κεράμους μετά σφραγίδων ή ένεπιγράφους, περί ών 
δ’ δμως δεν επιτρέπει ό παρών χώρος, δπως διά μακρών καί 
λεπτομερώς διαλάοωμεν. Έκ τούτων πλεϊστά είσι σπουδαιότατα, 
οίον άνάγλυφον παριστών σταυρόν, εκατέρωθεν δέ δύο αμνούς 

συμβολίζοντας τόν Ίησοΰν Χριστόν, ειτα περί τά είκοσι τεμά

χια μαρμάρινων αναγλύφων μεγάλων, φερόντων επ’ άμφοτέρων 
τών πλευρών παραστάσεις έκ πτηνών, σταφυλών, σταυρών, ιχθύων 
καί τών τοιούτων. Τά ανάγλυφα ταΰτα θ’ άπεΐέλουν 'ίσως όιά- 
στυλα ή στηθαία περί την «σωλέαν», ώς είθιστο κατά τούς πρώ
τους χριστιαν. χρόνους έν ταΐς Βασιλικαίς.

Τέλος πλεϊσται κέραμοι φέρουοι σφραγίδας εκ σταυρών ποι- 
κιλοτρόπως πεποικιλμένων καί χριστιαν. έπιγραφάς, έξ ού φα
νερόν γίνεται· μεθ’ όπόσης φροντίδος καί δαπάνης φκοδομήθη ό 
μεγαλοπρεπής ουτος ναός, δστις ώς έκ τής περιβλέπτου τοποθε
σίας έφ’ ής άνιδρύθη, άκριβώς άνωθεν τής μεγάλης τής πόλεως 
Δεξαμενής, καί έκ τοΰ πλούτου καί μεγαλοπρεπείας αυτού, θά 
ήτο άναμφισβητήτως ό Μητροπολιτικδς ή Καθεδρικός ναός Νι- 
κοπόλεως. Έκ πασών δέ τών ένδείξεων, οίον τού τρόπου τής 
τοιχοδομίας καί τοΰ σχήματος, είτα έκ τών ψηφιδωτών καί έπι-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:17 EEST - 54.226.8.97



ΑναακαφαΙ Νικοηόλεως

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:17 EEST - 54.226.8.97



94 Πρακτικά τον 1915

Κάιοψις Χριοτιαν. Βασιλικής Λουμετίου εν Νικ οπόλε ι.
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γραφών καί ές άλλων έτι κειμηλίων καθίσταται πιθανώτατον, 
σχεδόν βέβαιον, δτι ή Βασιλική αυτή άνηγέρθη κατά τό μέσον 
τοΰ ζ' αίώνος μ. X. (είκ. 23).

Την κάτοψιν το0 ναοΰ έξεπόνησεν ό δόκιμος τής Άρχαιολ. 
Εταιρείας άρχιτέκτων κ. Γεώργ. Ευγένιος. Λεπτομερής δέ περι
γραφή αυτοΟ μετά πινάκων καί εικόνων των περίφημων ψηφι
δωτών δημοσιευθήσεται έν τοίς τεύχεσι τής Άρχαιολ. Έφημε- 
ρίδος τοΟ τρ. έτους.

ΙΙρός διατήρησιν δέ τών ψηφιδωτών κατεσκευάσθησαν, δα- 
πάναις τοΰ Δημοσίου, έπί τών δυο τετραγώνων (τής βορ. καί 
μεσημβρ. πτέρυγος) τεράστιαι έκ ψευδαργύρου στέγαι, τά δέ 
λοιπά κατεχώσθησαν εκ νέου διά χώματος, διότι άλλως αί διη
νεκείς βροχαί, αί λίαν έπιχωριάζουσαι έν Ήπείρω, θά κατέστρε- 
φον ταύτα όλοσχερώς.

Έν Κοοίνθο» τ?) 30 Μαίου 1916.

ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΨΕΥΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:17 EEST - 54.226.8.97



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΤΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ I ΕΝ ΣΙΦΝΩι

Άποφάσει τού Συμβουλίου της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
άναλαβών τήν ερευνάν των κατά τήν πατρίδα μου Σίφνον παρου- 
σιαζομένων πολλών αρχαίων κυλινδρικών πύργων, μετέβην εκεί 
περί τάς άρχάς ’Ιουλίου και παρέμεινα μελετών καί εργαζόμε
νος μέχρι που τών άρχών Αύγουστου. Ή ερευνά αΰτη τών κτι
ρίων τούτων, ών ούτε οι χρόνοι, ούτε δ σκοπός ειχον έξακρι- 
βωθή, έπρεπε νά περιστραφή περί τήν άρχήν τής ίδρύσεως αυ
τών, τούς χρόνους, καθ’ οΰς έχρησιμοποιήθησαν, και τόν σκοπόν, 
δι’ δν κατεσκευάσθησαν καί παρουσιάζονται έν τοσαύτη πληθύϊ 
άποκλ ειστικώς επί τής νήσου ταύτης. Διότι ύπάρχουσι καί επί 
άλλων νήσων, δπως επί τής ’’Ανδρου, τής Τήνου καί αλλαχού, 
άλλα είς μικρόν άριθμόν. ’Επί τής Σίφνου εχω άπαριθμήση εί
κοσι καί όκτώ εν δλω, ούς καί εχω σημείωση επί τού χάρτου 
αυτής, τού πρό τινων ετών υπό τού συνδέσμου τών Σιφνίων έκ- 
δοθέντος.

’Έπρεπε λοιπόν νά έξετασθώσι λεπτομερώς οι κυριώτεροι 
τούτων καί λόγω μεγέθους καί λόγω διατηρήσεως. Διότι καί 
διαφόρων διαμέτρων είνε καί διαφόρου συντηρήσεως, ιδίως είς 
ύψος. Πρός τούτο άναγκαΐον ήτο νά έρευνηθή τό εσωτερικόν 
ιδίως τών καλλίτερα διατηρουμένων, νά σχετισθή δέ καί & τρό
πος τής κατασκευής αυτών πρός άλλα άρχαΤα κτίρια επί τής 
νήσου διατηρούμενα. Καί τούτο άκριβώς έγένετο, ώς φαίνεται 
εκ τής ύποβαλλομένης σειράς τής έργασίας. τής συντελεσθείσης 
κατά τό άνω χρονικόν διάστημα.
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Έξητάσθησαν δηλ. μετ’επιστασίας καί έμελετήθησαν οί πύρ
γοι: του Ααουτέρη, εις το ΒΔ. της νήσου, τό Καμπαναριό, ό 
Πύργος τοΰ Καδέ, ό πύργος ’ς τής Άμουδάραις, τοΰ Καστανά, 
τού ’Αργυρού, καί ό "Ασπρος πύργος, παρεβλήθησαν δέ προς 
δύο σωζομένας άκροπόλεις, την τοΰ άγ. Άνδρέου καί την τού 
άγ. Νικήτα, ώς καί πρός τα σωζόμενα ερείπια τού περιβόλου 
τού Κάστρου καί τον μη έσωτερικώς έρευνηθέντα, εις άρκετόν 
δε ύψος σωζόμενον πύργον τοΰ άγ. Δημητρίου των Έξαμπέλων.

'Ο πύργος τοΰ Ααουτερη, επί άποτομωτάτης όρεινης προεξο
χής όπέρ τόν δρμον των Καμαρών κείμενος, σώζει πρός Β. ύψος 
1,70, μειούμενον πρός πάντα τα σημεία τοΰ κύκλου αύτοΰ, ένεκα 
τής καταπτώσεως, έχει την είσοδον πρός Ν., άνοίγματος 1,05. 
’Από τής εισόδου ταύτης άρχίσαντες την ερευνάν καί καθαρί- 
σαντες τό εσωτερικόν, εύρέθημεν πρό δύο διαμερισμάτων, τοΰ 

ενός ευθύς μετά ταύτην, μεγαλειτέρου, ού τό έδαφος πρός τό 
βόρειον μέρος ανώμαλον, μέρος τοΰ βράχου, έφ’ ού ϊδρυται ό 
πύργος. Έν τώ διαμερίσματι τούτω, εύθύς μετά την είσοδον πρός 
τά δεξιά, άπεκαλύφθη ή άρχή κλίμακος φερούσης πρός τό άνώ- 
τερον διαμέρισμα τοΰ πύργου, ή τά ανώτερα τοιαΰτα, καταπε- 
πτωκότα ήδη. Τής κλίμακος σώζονται δύο βαθμίδες καί τρίτης 
μικρόν μέρος, πλάτους 1,08. Τό διαμέρισμα τοΰτο τοΰ πύργου 
έκαλύπτετο είς ύψος κατάτό κέντρον 2,60 ύπό των καταπεσόν- 
των από τής στέγης χωμάτων καί των παμμεγίστων ογκολίθων 
των τοίχων αύτοΰ.

Έν τοϊς χώμασι τοΰ διαμερίσματος τούτου άνευρέθησαν είς 
διάφορα στρώματα κάτωθεν των βαρυτάτων λίθων, θραύσματα 
αγγείων διαφόρων χρόνων, άπό των παλαιοτάτων, διά των κα
λών χρόνων, τών Μακεδονικών, τών 'Ρωμαϊκών μέχρι τών νεω- 
τάτων. Μεταξύ τούτων καί κύλινδροι μαρμάρινοι, μήκους 0,65, 
περιμέτρου 0,70, έκ τών χρησιμευόντων είς έπίστρωσιν τών στε
γών τών οικιών καί σήμερον.

Πρός τά άριστερά τής εισόδου τό μικρότερον διαμέρισμα χω
ρίζεται τοΰ μεγαλειτέρου διά τοίχου πλάτους 0,44, σψζομένου 
ύψους πρός τό βόρειον άκρον 2,06, άπαρτιζομένου έκ λίθων δια-
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φόρου μεγέθους, ούχΐ μεγάλων δμως. Είς τό διαμέρισμα τοΰτο 
εισέρχεται τις διά θύρας εις τό μέσον τοΰ διαχωριστικοΰ τοίχου 
κειμένης, ανοίγματος ενός μέτρου, σωζούσης πρός τάριστερά τώ 
είσερχομένω παραστάδα εκ πρασίνου σχιστόλιθου ΰψους 1,66, 
πάχους 0,12. Εντός τοΰ μικροτέρου τούτου διαμερίσματος άνευ- 
ρέθη σωρεία τεμαχίων αγγείων πήλινων διαφόρων χρόνων. ’Ιδία 
άνευρέθησαν τεμάχια πίθων μεγίστων μετά πλατύτατων καί πα ■ 
χυτάτων προεξεχόντων χειλέων περί τό στόμιον καί μετά έντε- 
τυπωμένων περί τό σώμα κοσμημάτων σπειροειδών κανονικωτά- 
των, ή καί σχημάτων χιαστί διασταυρουμένων μετά μικρών κύ
κλων κοσμηματικών κατά τάς σχηματιζομένας γωνίας. ’Άλλα 
έφερον είς ταινίαν συνεχή διακόσμησιν τοΰ γεωμετρικοΰ τρόπου 
κατά τετράγωνα διαχωριζόμενα υπό καθέτων γραμμών τριών ή 
τεσσάρων καί φέροντα χιαστί οιεσταυρωμένας διπλάς γραμμάς, 
είς τά τριγωνικά άνοίγματα τών όποιων άνά εν κυκλικόν έντυ
πον κόσμημα. Έπί τής κοιλίας τοΰ πίθου αί αύταί χιαστί δια
σταυρούμενα! γραμμαί, άλλ’ είς μέγα σχήμα.

ΙΊλήν τούτων διάφορα μέρη άγγείων διαφόρων χρόνων άνευ- 
ρεθέντα μαρτυροΰσι τήν χρησιμοποίησιν τοΰ πύργου κατά πά
σας τάς περιόδους άπό τής άρχικής Εδρύσεως μέχρι τοΰ χρόνου 
τής καταστροφής.

Ό τρόπος τής οίκοδομίας τοΰ πύργου τούτου εκ λίθων άπο- 
κοπέντων έκ τοΰ χώρου, έν φ ΐδρυται, είνε ίσοδομικός μετά πλα
γίων πως δμως τών γραμμών τών χωριζουσών τούς παμμεγί- 
στους λίθους, πρός τελειοτέραν σύνδεσιν. Ή διάμετρος αύτοΰ 
είνε μέτρων 6,38, είνε δηλ. έκ τών τριτευόντων πύργων τών 
σιρζομένων επί τής νήσου, δεσπόζων δμως πάσης τής πρός Β. 
καί Δ. θαλάσσης καί τών ταύτη νήσων, δπως καί πολλοΰ μέ
ρους τής πρός Β. κατευθύνσεως τής νήσου.

Μεταξύ τών θραυσμάτων τών άγγείων, τών άνευρεθέντων έν- 
ταΰθα, έξέχουσι τέσσαρα τεμάχια παμμεγίστου πίθου, ου τό πλά
τος τοΰ χείλους είνε 0,13. ΙΙλήν τούτων πολλά τεμάχια μετά 
έντετυπωμένων κοσμημάτων, ιδία τής σπείρας τής διπλής μετά 
διπλής σειράς μικρών κύκλων είς εκάστην σύσφιγξιν τής σπεί
ρας, τρεις μέγιστοι πυθμένες τών ίδιων πίθων, τεμάχιον μολυ-
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βδίνου ελάσματος προς σύνδεσιν, τεμάχιον σίδηρου έργαλείου 
κατιωμένου. ΤαΟτα καταγραφέντα κατετέθησαν εις την μικράν 
συλλογήν των άρχαιοτήτων τής Σίφνου.

Δεύτερον ήρευνήσαμεν τόν πύργον τον φέροντα τό δνομα 
Καμπαναριό, έκ τού σχήματος τής σωζομένης θύρας αύτοΰ, κεί
μενον άνωθεν τοΰ χειμάρρου των Καμαρών, άντικρύ που των 
άγίων ’Αναργύρων. Οδτος σώζει τό περισσότερον ύψος αύτοΰ 
πρός Δ. καί έν μέρει προς Β., ένθα διατηρούνται οκτώ δόμοι 
αύτοΰ έκ σχιστόλιθου. Τα πρός Ν. καί Α. κατεστραμμένα μέ
χρι τοΰ βράχου. Όλίγιστα θραύσματα άγγείων άνευρέθησαν έν 
αύτω, όμοια τοΐς τοΰ προηγουμένου πύργου. Τα τεμάχια των λί
θων των άπαρτιζόντων τούς δόμους αύτοΰ είνε παμμέγιστα. “Εν 
τούτων έχει μήκος 2,90, ύψος 0,60. "Ετερον 1,90. Τό ιδιαίτε
ρον χαρακτηριστικόν τούτου είνε ή θύρα. ήτις εις μόνον τοΰτον 
σφζεται πλήρης. Είνε τοξοειδής άνω, ύψους 1,76, πλάτους 1,03 
καί πάχους 0,58. Σώζει πλήρες τό τόςον άνω, συμπληρούμενον 
δΤ έσφηνωμένου εις τό μέσον κανονικώς τετμημένου έν σφηνο- 
ειδεϊ σχήματι λίθου λευκοΰ. Ένθεν καί ένθεν ή θύρα έπί τοΰ 
πάχους τοΰ τοίχου χύτης κατά συμμετρικάς άποστάσεις φέρει 
όπάς μεγάλας, ήμικυκλικάς άνω, πρός εισαγωγήν μοχλών ασφα
λιστικών. Αύται είνε άνά τρεις εκατέρωθεν, χωροΰσαι είς ικα
νόν βάθος, καί συναντώμεναι πρός άλλας έσωθεν τοΰ τοίχου παρά 
τήν άριστεράν τω είσιόντι παραστάδα μετ’ άλλων καθέτως πρός 
ταύτας φερομένων, πρός σύσφιγξιν τοΰ μοχλοΰ.

Ό πύργος ούτος άντικρύζει τόν πρός τό ΒΔ. δμοιον των 
'Ρεουδίών καλούμενον, σψζόμενον είς μικρόν ύψος, έφ’ ού έπι- 
κάθηται άλως· γεωργοΰ τίνος, καί πρός τό ΝΔ. τήν άκρόπολιν 
τοΰ άγ. Άνδρέου, έχει δέ διάμετρον τήν αύτήν καί ό τοΰ Ααου- 
τέρη.

Κατά τόν αύτόν τρόπον ιδρυμένος είνε καί ό έν θέσει Καδέ 
πύργος, έκ παμμεγίστων λίθων, ών τινες μήκους 2,66, ύψους 
1,07, είς δέ έχει ύψος 1,27. ’Έχει τήν θύραν πρός Ν. κατε
στραμμένη'/ όμως. Τό μεγαλείτερον σωζόμενον ύψος αύτοΰ είνε
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1,72 κατά τό πρός Β. καί Α. μέρος. Τό άνοιγμα τής θύρας αύ- 
τοΰ είνε 0,92. ώς και τό πάχος τοΰ τοίχου. Δυστυχώς τοϋ εσω
τερικού ούοέν σώζεται. Εντελώς μετετράπη τούτο όπό νεωτά- 
της χρήσεως, ουδέ παρουσίασε τι τό άςιον λόγου. Ούτος σχετί
ζεται πρός Δ. μέν προς τήν άκρόπολιν τοΟ άγ. Άνδρέου, πρός 
Ν. δέ πρός τόν Άσπρον πύργον.

Καί ό κατά τήν θέσιν Άμουδάραις, πρός τό νότιον τής νή
σου πλησίον τής Μονής τής Παναγίας τοϋ Βουνοΰ, όπως καί ό 
τοϋ Καστανά πρός τό Βόρειον καί ό κατά τό ΙΙετάλι τοΰ Άρ- 
γυροϋ τήν αύτήν παρουσιάζουσιν όψιν, έχοντες τάς αότάς δια
στάσεις πρός τόν προηγούμενο'/. Ό πύργος τοϋ Άργυροΰ διατη
ρεί έκ τής είσόδου τάς δύο μεγάλας, εν σχήματι όρθογωνίου πρί
σματος παραστάδας, αί όποΐαι θά εφερον άνω ώς επίθεμα άλλον 
μέγαν λίθον, εκεί που κατακείμενον οδτω δ’ ή θύρα δεν θά ήτο 
άψιδωτή.

Εκείνος όμως, περί τόν όποιον έστράφη τό περισσότερον 
μέρος τής έρεύνης καί μελέτης είνε ό ’Ασπρος Πύργος λεγόμε
νος, κείμενος είς τό νοτιώτατον άκρον τής νήσου καί δεσπόζων 
πάσης τής πρός τά εκεί θαλάσσης καί των εν άπόπτφ έν θαυ- 
μασία θέα πρός πάντα τά σημεία τοΰ όρίζοντος νήσων, σχετιζό- 
μενος δέ πρός τήν άκρόπολιν τοΰ άγιου Άνδρέου καί πάσαν τήν 
πρός τοΰτο αναπεπταμένη'/ τής νήσου εκτασιν. ’Ονομάζεται 
’Άσπρος Πύργος έκ τοΰ χρώματος τοΰ λίθου, δι’ οΰ είνε ιδρυ
μένος. Είνε ό μεγαλείτερος των επί τής νήσου πύργων καί ό 
καλλίτερο'/ διατηρούμενος, έν σχέσει πρός τούς λοιπούς πάντας. 
Έχει διάμετρον 10,60 εσωτερικήν. Έκαλύπτετο τά εσωτερικόν 
αύτοΰ ύπό των χωμάτων των καταπεσόντων άνωθεν άπό τάς 
διαφόρους όροφάς αύτοΰ, υπό των μεγίστων όγκολίθων, ύπό των 
άπό μακροτάτου χρόνου άναφυέντων τεραστίων σχοίνων, είς βά
θος άλλαχοΰ οκτώ, άλλαχοΰ δέ καί δέκα μέτρων.

Είσήλθομεν διά τής πρός Ν. κατεστραμμένης θύρας καθα- 
ρίζοντες καί άποσπώντες τούς βαθύτατα έρριζωμένους σχοίνους 
καί άπορρίπτοντες τούς ογκολίθους, προβάντες μέχρι τοΰ κατω- 
τάτου εδάφους. Μετά τόν καθαρισμόν τοΰ συνόλου παρουσιάσθη
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ή δλη δψις των εσωτερικών διαιρέσεων αύτοΰ σαφής. Τό πάχος 
τοΰ περιθέοντος τοίχου είνε 1,24. Τό μεγαλείτερον σφζόμενον 
ύψος αύτοΰ είνε πρός τό βόρειον μέρος μέτρων 4,00, ό τρόπος 
δέ τής οίκοδομίας ό αυτός πρός τούς των άλλων πύργων.

Εύθύς μετά τήν άνευ υπερθύρου θύραν ευρίσκεταί τις εντός 
τοΰ είς τρία μέρη διηρημένου εσωτερικού τοΰ πύργου τούτου, 
καί πρώτον είς τό μεσαΐον διαμέρισμα, χωριζόμενον τών δύο 
ένθεν καί ένθεν μικροτέρων τοιούτων διά τοίχων διατηρούντων 
ύψος 4,37, συγκοινωνούντων δέ μετ’ αύτοΰ διά θυρών είς τό 
μέσον τών τοίχων τούτων κατεσκευασμένων και σωζουσών καί 
παραστάδας καί υπέρθυρον. Οι τοίχοι οϋτοι, έκ μικροτέρων λί
θων κατεσκευασμένοι, έπαθον συγκλονισμόν υπό τών καταπε- 
σόντων άνωθεν λίθων καί χωμάτων καί τό ύπέρθυρον δέ τής 
πρός τά άριστερά τώ είσιόντι θύρας διαρραγέν συνέκλινε πρός τά 
κάτω, δι’ δ έκρίθη άναγκαΐον νά άφεθώσι τά πέρις χώματα, 
δπως ήσαν, πρός άποφυγήν καταπτώσεως.

Εντός τοΰ μεσαίου τούτου διαμερίσματος, τοΰ καί μεγαλει- 
τέρου, καθ’ όσον έχωροΰμεν πρός τό κατώτερον μέρος, ήρχισαν 
νά παρουσιάζωνται θραύσματα αγγείων πάντων τών χρόνων, δπως 
καί είς τόν πύργον τοΰ Ααουτέρη, πήλινων καί υελίνων.

Εύθύς μετά τήν είσοδον, ένθεν καί ένθεν τής θύρας άπεκα- 
λύφθησαν δύο πρόμοχθοι τοΰ αύτοΰ καί ό τοίχος λίθου, ενεσφη- 
νωμένοι είς τόν τοίχον τοΰτον, ύψους 0,42, πλάτους 0,38, πά
χους 0.25, είς ύψος 0.83 από τοΰ εδάφους, φέροντες κυλινδρι
κήν μεγάλην όπήν διαμέτρου 0,13, είς ήν βεβαίως ένετίθετο τοΰ 
αύτοΰ σχήματος μοχλός. Τό τέρμα τοΰ τοίχου ένθεν καί ένθεν 
τής θύρας κατά τάς παραστάδας είνε καθαρώς ίσοδομικόν, δπως 
καί ό άλλος τοίχος, πλήν τοΰ δτι καί εδώ αί συναρμογαί τών 
λίθων είνε είς μέν τόν άλλον τοίχον πλάγιο», εδώ δέ κάθετοι.

Πρός τά δεξιά τιρ είσερχομένφ, κατά τήν γωνίαν τήν σχη- 
ματιζομένην υπό τοΰ κυκλικοΰ τοίχου τοΰ πύργου καί τοΰ τοί
χου τοΰ δεξιού εσωτερικού διαχωρίσματος εύρέθη κατά χώραν 
άμφορεύς πήλινος τών συνήθων χρόνων 'Ρωμαϊκών, κεκλιμένος 
πρός τήν γωνίαν, ούτως ώστε νά φαίνηται σώος έντελώς' εύθύς 
δμως ως έπεχειρήσαμεν νά άνασηκώσωμεν αύτόν, διεμοιράσθη
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εις τεμάχια, εις ά είχε χωρισθή υπό της άνωθεν πιέσεως. ’Ακρι
βώς κάτωθεν τούτου ήρχιζεν οχετός διά μικρών πλακών έπε- 
στρωμένος, πλαγίως διευθυνόμενος προς τό στόμιον δεξαμενής 
κείμενον πρό της πύλης τοΰ αριστερού διαμερίσματος. Τό στό
μιον τούτο, μονόλιθον, έκ φαιού σχιστόλιθου, είχε παρ’ αυτό 
προς Β. μάρμαρον μήκους 1,00, πλάτους 1,56, ύψους 0,11, 
επί τής άνω επιφάνειας τοΰ όποιου, είς άπόστασιν απ’ άλλήλων 
0,39, δύο τετραγωνικά! έντομαί, είς υποστήριξιν πιθανώτατα ορ
γάνου προς άντλησιν τού ύδατος τής δεξαμενής.

'Η δεξαμενή αύτη, έν τώ βράχψ κατεσκευασμένη, μετά πα- 
χείας έπ’ αύτοΰ έπαλοιφής, είνε διπλή, χωριζομένη είς δύο διά 
διαφράγματος πάχους 0,80 προς τό έν καί 0,65 πρός τό έτερον 
μέρος τής έν τώ μέσω ένωτικής θύρας, έχούσης πλάτος άνω 
0,56 έν συγκλίσει διπλού τόξου, κάτω 1,19, ύψους δέ 2,12. Τό 
πρός Δ. τμήμα τής δεξαμενής έχει μήκος 4,12, πλάτος 1,17, 
βάθος 2,30. Τό πρός Α. μήκος 4,33, πλάτος 1,83, ύψος 2,38. 
’'Ανω συγκλίνουσιν οί τοίχοι καί καλύπτονται υπό πλακών με
γάλων φαιού σχιστόλιθου.

ΙΙέραν τής δεξαμενής, κατά τήν δεξιάν γωνίαν άνευρέθγ] μι
κρά τοιαύτη, άπαρτιζομένη έκ δύο μεγάλων μονολίθων πλακών 
σχιστόλιθου, μιας έστρωμένης έπί τοΰ έδάφους, πολύ μεγάλης 
καί μιας καθέτως όρθιας πρός Δ. κα! μικρού τοίχου πρός Ν. 
Τούτο ήτο μεταγενέστερον κατασκεύασμα. Εύθύς υπό τούτο άνευ- 
ρέθησαν τεμάχια αγγείου χρώματος κιρροΰ μετά ίχνους κοσμή
ματος (Ρομβοειδούς, χρώματος έρυθροΰ, έπιτεθέντος διά παχέος 
χρωστήρος. Έκεΐ ομοίως άνευρέθη και σπόνδυλος πήλινος έκ 
τών άνευρεθέντων άλλοτε είς τούς παναρχαίους τάφους τής έπ! 
τής νήσου θέσεως Βαθύ, μετά έγχαραγών πέριξ ήμικυκλικών 
κα! στιγμών πρό αυτών.

Κατά τήν άριστεράν γωνίαν τοΰ αύτοΰ διαμερίσματος έπ! 
κτιστής έκ καλώς ήρμοσμένων λίθων βάσεως έπ! τοΰ τοίχου τού 
πύργου στηριζομένης, μήκους 1,44, πλάτους 0,97, άνευρέθη 
κατασκεύασμα μοιρμάρινον μέγα μήκους 1,29, πλάτους 0,97, 
ύψους 0,18, φέρον έπ! τής άνω έπιφανείας κυκλικήν εντομήν, 
διαμέτρου 0.88, έν είόει οχετού περιθέουσαν τήν κοιλότητα τήν
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σχηματιζομένην επί τής επιφάνειας ταύτης καί άπολήγουσαν εις 
προεξοχήν, οίονεί προς διέξοδον ύγροΰ. "Ομοιον τούτφ κατα
σκεύασμα σώζεται προ ετών έξωθεν του πύργου έκ φαιοΰ μαρ
μάρου καί πρδς Δ. αότοΰ επί τοΰ βράχου.

Εντεύθεν τοΰ στομίου τής δεξαμενής καί αριστερά τφ είσι- 
όντι μαρμάρινον κατασκεύασμα δλίγον τεθραυσμένον, έν είδε1 
κάλπης νεκρικής μετά κοιλότητος άρκετά βαθείας, ύψους 0,22’ 
διαμέτρου 0,17. "Εσωθεν τής θύρας τοΰ πύργου, επί τοΰ βρά
χου, έφ’ ού έδράζεται ούτος, φαίνεται τό κατώφλιον μετά τε
τραγωνικού ανοίγματος μήκους καί πλάτους 0,18, καί εντός τού
του δευτέρου κυκλικοΰ, διαμέτρου 0,09, είς 8 εισήρχετο ή προ
εξοχή τοΰ γιγγλύμου τής θύρας, όπως καί προς τάριστερά τε
τραγωνική έντομή μήκους 0,11 καί πλάτους 0,09 πρός στήρι- 
ξιν τοΰ άπό τοΰ άλλου μέρους τοΰ θυρώματος καθέτου μοχλοΰ.

Τό πρός τά δεξιά διαμέρισμα τοΰ πύργου μετά τοΰ κεκλι
μένου ύπό τής καταπτώσεως μεγάλου τοίχου, ύψους 4,37, έχει 
θύραν ύψους 1,92, πλάτους 1,19. Μεταξύ τής θύρας τής με
σαίας καί τοΰ τοίχου τοΰ πύργου πρός Ν. υπήρχε θυρίς άνοίγ- 
ματος μέτρου, κατεστραμμένη νΰν. Έν τώ διαμερίσματι τούτιρ, 
πρός τό τελευταίον έδαφος είς βάθος πέντε μέτρων άνευρέθησαν 
διάφορα τεμάχια πήλινων αγγείων.

Έν τώ κεντρικώ διαμερίσματι επί τοΰ τοίχου, τοΰ άντικρύ 
τής κυρίας εισόδου, ύπάρχουσιν είς ύψος άπό τοΰ έδάφους 1,50, 
δύο κόγχαι τριγωνικά! ανοίγματος 0,45 ύψους καί 0,37 πλά
τους κατωτέρου.

Τό πρδς τά αριστερά τώ είσιόντι διαμέρισμα χωρίζεται καί 
αύτό δι’ όμοιου τοίχου είς τό αύτό ύψος των 4,37 σωζομένου, 
μετά όμοιας θύρας. Εύθύς δμως μετά την κυρίαν θύραν τοΰ πύρ
γου ό τοίχος τοΰ διαμερίσματος κόπτεται υπό κλίμακος έκ λευ- 
κοΰ λίθου, παρακολουθούσης τήν κυλινδρικήν μορφήν τοΰ πύρ
γου. Τής κλίμακος σώζονται δέκα καί έξ τών βαθμιδών, μήκους 
1,03, πλάτους 0,35, ύψους 0,22. Ή κλΐμαξ στερεωτάτη, έδρα- 
ζομένη έπί τοΰ περιβάλλοντος τοίχου, ήγεν είς τά άνώτερα τοΰ 
πύργου διαμερίσματα, ενθυμίζει δέ τήν κατασκευήν τοΰ πύργου 
τοΰ Άγ. Πέτρου έν νΑνδρψ. Έκ φόβου καταπτώσεως τών βαθ-
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μίδων άφέθησαν τά χώματα τάς τελευταίας αστήρικτους άνω 
σήμερον βαθμίδας τής κλίμακος.

Τοιαύτη ή δψις τοΰ έρευνηθέντος ’Άσπρου Πύργου.
Έν τοίς χώμασιν εις βάθος §ξ μέτρων καί κάτω, μέχρι τοΰ 

φυσικοΰ έδάφους, άνευρέθησαν πλεΐστα θραύσματα άγγείων, άνη- 
κόντων εις παλαιοτάτους χρόνους, δπως καί είς χρόνους 'Ρω
μαϊκούς καί μεταγενεστέρους, καταδεικνύοντα τήν χρησιμοποίη- 
σιν τών ίδρυμάτων τούτων εις πάσας τάς περιόδους τοϋ βίου τής 
νήσου. Οδτω πλήν τών άνω σημειωθέντων άνευρέθησαν:

1. Τρία άρτοειδή πήλινα κατασκευάσματα μετά οπής πρός 
έξάρτησιν είς τα υφαντικά εργαλεία. Τό έν τούτων φέρει έγκε- 
χαραγμένον τό γράμμα Α κακοτέχνως.

2. "Εν όμοιον μικρόν πήλινον έν σχήματι πυραμίδος άποκε- 
κομμένης τήν κορυφήν, τών συνήθων.

3. Δύο πήλινοι λύχνοι μετά ροδάκων άνω.
4. Πήλινου ειδωλίου γυναικός μέρος καλώς διατηρούμενου 

περιλαμβάνον τά κατά τό στήθος γυναικός μετά τοΰ άριστεροϋ 
μαστοΰ καί τοΰ κατ’ αυτό χιτώνος έζωσμένου.

5. Άγγεΐον σχήματος ληκύθου λεπτότατου έρυθροΰ χρώμα
τος τεθραυσμένον.

6. Πίθου μεγίστου τεμάχια ως τά τοΰ πύργου τοΰ Ααουτέρη.
7. Μέρος πήλινου άγγείου χρώματος φαιοΰ, χονδροΰ, βα

ρέος, κακοτέχνως κατεσκευασμένου, Ιχοντος έγχαραγάς όπισθεν.
8. Ααβαί, χείλη, πυθμένες άγγείων διαφόρων χρόνων, έν 

οίς καί τινα μετά γανώσεως.
9. Ε!ς κύλινδρος έκ σκληροτάτου υπερύθρου λίθου.
10. Τρία τεμάχια χειρομύλου.
11. Μέρος άγγείου σκυφοειδοϋς άβαθοΰς, λίθου όμοιου τώ 

τοΰ χειρομύλου.
12. Εστίας μαρμάρινης μικρας τεμάχια, υπό τοΰ πυρός 

έφθαρμένα.
13. Τεμάχια ύελίνων άγγείων.
14. Μέρος έπικράνου παραστάδος μαρμάρινου.
Πάντα ταΰτα καταγραφέντα κατετέθησαν είς τήν συλλογήν 

τής νήσου τήν άρχαιολογικήν.
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Πλήν των πύργων τούτων ήρχισα ερευνάν καί εις τό εγγύς 
τοΰ Άσπρου πύργου κατά τήν προέχουσαν άκραν τυμβοειδές 
κατασκεύασμα, το όποιον έχει βάαιν πέρτΕ έκ μεγάλων όγκολί
θων κλιμακοειδής τεθειμένων καί χρησιμευόντων ώς ανάλημμα 
των χωμάτων τοΰ μεγίστου τούτου κατασκευάσματος, ιδία προς 
Λ. καί Ν. Ήρχισα δέ τήν ερευνάν, διότι τό μέν αί βροχαί, τό 
δέ οί καλλιεργοΰντες τον παρά τό κατασκεύασμα άγρόν, έξικνού- 
μενον μέχρι καί πέραν τών βάσεων αύτοϋ, αλλά καί άλλοι επί
τηδες σκάψαντες όλίγφ πρότερον, είχον άρχίση νά καταστρέ- 
φωσι τοΰτο, πρίν ή γείνη ειδική ερευνά αύτοΰ. Καί δοκιμαστι
κής διά τήν περαιτέρω εργασίαν ήνέωξα τάφρον μήκους 9,64, 
άπολήγουσαν μέτρα τρία εντεύθεν τοΰ κέντρου, πλάτους 2,00, 
ϊνα ίδω εάν όντως ήτο άςιον περαιτέρω έρεύνης καί μελέτης τό 
μέρος. Έφθάσαμεν εις βάθος άνώτατον πρός τό κατά τό κέντρον 
τής τάφρου άκρον 5,68, είς τό μέσον 4,00, καί εις τό κατά τήν 
περιφέρειαν άκρον 1,55. Εις τό πρώτον σημείον μετά τά τρία 
μέτρα εύρέθημεν πρό βράχου ευθραύστου, αύτοΰ τούτου, έφ’ ου 
τό κατασκεύασμα, τό φέρον παρά τοΐς έγχωρίοις τό όνομα Σω- 
ροΰδι. Τδν αύτόν βράχον συνηντήσαμεν καί είς τά μέσον καί είς 
τό άλλο άκρον. Έτοιμαζόμην νά δοκιμάσω καί πρός άλλην δι- 
εύθυνσιν, πλήν τής άπό Ν. πρός Β., τά κατασκεύασμα τοΰτο, 
άλλ’ έν τψ μεταξύ ήλθε τηλεγραφική άπάντησις είς τήν πρός τό 
Σ. Ύπουργείον έρώτησίν μου, εάν έπετρέπετο νά προβώ είς έρευ
ναν, 0ι’ ής καθίστατο μοι γνωστόν, ότι δεν ήδύνατο νά παραχω- 
ρηθή άδεια άνευ γνώμης τοΰ ’Αρχαιολογικού συμβουλίου. Αιά 
τοΰτο, καί επειδή ό χρόνος δέν έπέτρεπε νέαν αναμονήν άποφά- 
σεως, διακόψας έπέχωσα καί πάλιν τό άνοιχθέν μέρος, ίνα μή 
6πό τών βροχών πληρωθή ύδάτων, ή κίνηση τήν περιεργίαν τών 
πέριξ έχόντων κτήματα πρός λαθραίαν άνασκάλευσιν.

Μετά τήν εργασίαν ταύτην έξήτασα τά παρά τό Κάστρον 
σωζόμενα ερείπια τείχους, όπως καί άλλους πύργους, είς ών τήν 
έπίσκεψιν μόνον ήρκέσθην, ϊνα άντιπαραβάλω πρός τούς έρευνη- 
θέντας, όπως είνε ό τών Ελλήνων καλούμενος, ό τοΰ Φιλιπ- 
πάκη, τής Χερρονήσου. τής Φεγγάρας, τής Μαύρης σπηληάς,
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τής Μερσίνης, τοΰ Ταξιάρχη τής Σκάφης.Έκεΐνο δμως, τά όποιον 
μετά την ερευνάν των πύργων έπέσπασε περισσότερον τήν προσο
χήν μου καί έλυπήθην διότι δεν είχον περισσότερον χρόνον εις 
τήν διάθεσίν μου προς ερευνάν, είνε άκρόπολις πλήρης, Ανεξέ
ταστος παρά τίνος δλως μέχρι σήμερον. ΕΙνε ή πρός τό βόρειον 
τής νήσου, εντεύθεν τής Χερρονήσου, πέραν τοΰ άγ. Σιλβέστρου, 
άντικρύ τοΰ άγ. Συμεών, υπέρ τήν Χώνην άκρόπολις τοΰ άγ. 
Νικήτα. Έχει ανάγκην πολλής έρεύνης τό μέρος. ΕΙνε φκοδο- 
μημένη έκ λίθου φαιοΰ, από τοΰ τόπου ειλημμένου, κατά τρό
πον μικτόν, έξ ογκολίθων μεγάλων, εχουσα τάς μακροτέρας πλευ
ράς μήκους υπέρ τά τεσσαράκοντα μέτρα, τάς δέ βραχυτέρας περί 
τά είκοσι. Σώζεται κατά τό πλεΐστον, πλήν τοΰ άκρου βορειο
δυτικού, διατηρεί δέ ύψος ένιαχοΰ 2,50 καί δεξαμενήν μεγίστην 
μετά τοιχώματος 2,00 πλάτους. Είς τό εσωτερικόν, πέριξ μεγά
λης σχηματιζομένης αύλής, κατά σειράν υπάρχουσι διάφορα δια
μερίσματα, ών σαφή τά χωρίσματα. Καί εδώ ήρχισαν νά άνοί- 
γωσι λάκκους οί έχοντες πλησίον κτήματα, πρός άνεύρεσιν Αρ
χαιοτήτων.

ΕΙνε άνάγκη απόλυτος νά έρευνηθή επακριβώς τό μέρος. 
Εργασία μηνός ύπεραρκεϊ. Σχέδιον πλήρες καί τής άκροπόλεως 
και τών προ αύτής, ως καί τών πύργων μετά πασών των λεπτο
μερειών, κατήρτισα ήδη, δημοσιευθησόμενον εν Ιδιαιτέρα μελέτη 
μετά τών εξαγομένων τής έρεύνης ταύτης έν περισσοτέρα ευρύ- 
τητι καί διά τών προσηκουσών είκόνων άναπτυσσομένων.

Συντόμως καί περιεκτικώς μόνον ένταΰθα σημειώ, δτι έκ τής 
έρεύνης ταύτης τής όλιγοχρονίου έόείχθή, δτι ή πληθύς τών πύρ
γων ή επί τής Σίφνου παρατηρουμένη, λόγον είχε τήν μετάδο- 
σιν ειδήσεων οι’ Ιδιαιτέρων σημάτων, έν νυκτί διά τής φρυκτω
ρίας, έν καιρψ ήμέρας διά τοΰ καπνοΰ ή άλλων από συμφωνίας 
τρόπων, άπό τοΰ ένός άκρου τής νήσου εις τό άλλο, καί πρός 
φρούρησιν, λόγιο τής ύπάρξεως τών μεταλλείων, καί πρός συν- 
εννόησιν πρός άλλήλους. Έσχηματίζετο οδτω πλέγμα τούτων 
κατά πάσαν τήν νήσον, ου κέντρον αί τρεις Άκροπόλεις, ή άρ-
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χαιοτάτη τοΰ άγ. Άνδρέου, ή ευθύς μετά τχύτην τοΰ άγ. Νι
κήτα και ή τοΰ Κάστρου.

Έδειχθη όμοίως έκ τής έρεύνης έν τοΐς έρειπίοις των έξετα- 
σθέντων, δτι ούτοι έχουσιν άρχαιοτάτην τήν καταγωγήν, χρησι- 
μοποιηθέντες κατά πάσας τάς περιόδους τής ζωής τής νήσου, 
μέχρι τών χρόνων τής ’Ενετοκρατίας, μεταβαλλόμενοι έκάστοτε 
και επισκευαζόμενοι άναλόγως τών χρόνων καί τών αναγκών 
τών καταλαβόντων ή ένοικησάντων. Διότι και οίκήτορας μετήλ- 
λαξαν από τών τραχυτέρων όπλιτών, τών προασπιστών τών πέ- 
ριξ μικρών συνοικισμών, οί'ους πολλούς φαίνεται δτι είχεν ή νή
σος, μέχρι τών ειργ^νικωτάτων ποιμένων καί άγροόιαίτων, οίτι- 
νες εδρόντες τούτους έγκαταλελειμμένους έχρησιμοποίησαν πρός 
ένοίκησιν. ϊοΰτο τούλάχιστον δεικνύουσι τά έν αύτοΐς άνευρε- 
θέντα ίχνη τής διαβάσεως αύτών. Τινές δέ τών πύργων τούτων 
ίδρύθησαν καί έν Μακεδονικοϊς χρόνοις καί έν Τωμαϊκοΐς, ώς 
δεικνύει ό τρόπος τής ίδρύσεως, δτε έκρίθη άναγκαία ή προσθήκη 
καί νέων σημείων συνεννοήσεως.

Έν Άθηναις τη 30η Νοεμβρίου 1915.

Ό επί της εοεύνης καί μελέτης 
τών αρχαίων εν Σίφνω πύργων σύμβουλος

ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗι 

ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΜΑΛΙΑ

Έξερχόμενοι τής πόλεως 'Ηρακλείου διά της πύλης τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου καί άκολουθοΰντες την πρός τάς άνατολικάς 
επαρχίας καί τόν νομόν Αασηθίου άγουσαν οδόν συναντώμεν 
κατά μικρά διαστήματα καθ’ δλον τό μήκος της όδοΟ ταύτης 
μέχρι της Μιλάτου λείψανα Μινωϊκων συνοικισμών.

Καί πρώτον εύθύς έξωθεν της πόλεως Ηρακλείου εύρίσκο- 
μεν λείψανα του έπινείου της Κνωσού καί παρατηροΰμεν τούς 
άγρούς κατεσπαρμένους διά γαστρίων Μινωϊκών. Άνατολικώτε- 
ρον προχωροΰντες 2 1/·, περίπου μίλλια συναντώμεν τάς έκβολάς 
τοΰ ποταμού Άμνισοΰ μέ μικράν πεδιάδα γύρω, εις τό μέσον 
της όποιας ύψούται λόφος καλούμενος νύν μέν Παλαίκαστρον, 
έπί Ενετοκρατίας δέ Μεσοβοΰνι. ΈπΙ τού λόφου τούτου καί πέ- 
ριξ συνελέξαμεν πολλά Μινωϊκά γαστρία. Έπί δέ τών υπερκει- 
μένων λόφων άνεύρομεν προ πολλών ετών τό υπό τοΰ Όμηρου 
άναφερόμενον «Σπέος Είλειθυίας». Μετά τόν Άμνισόν ή όδός 
καταλείπουσα την άπότομον καί βραχώδη άκτήν ανέρχεται έπί 
τοΰ «Κακοΰ Όρους». Μετά την από τοΰ όρους κάθοδον άπαν- 
τώμεν πάλιν στενόμακρον πεδιάδα περιοριζομένην πρός βορραν 
υπό της θαλάσσης, πρός νότον δέ υπό λόφων, οϊτινες άποτελοΰσι 
τά τελευταία κράσπεδα τών δυτικωτάτων παραφυάδων τών όρέων 
τοΰ Αασηθίου. Άφοΰ κατέλθωμεν άπό τοΰ Κακοΰ Όρους καί διέλ- 
θωμεν τόν «Παχύν’Άμμον» συναντώμεν λείψανα άρχαίου λιμέ- 
νος ή δρμου ΜινωϊκοΟ, ως είκάζομεν άπό τών πέριξ ευρισκομέ
νων γαστρίων. Έκει που παρά τό «Χάνι τοΰ Ντάλια» πρό δε
καετίας ένεργήσας μικράν ερευνάν ό έν Ούψάλα καθηγητής κ. 
Sam Wide άνεΰρε δύο τρεις οίνοχόας άκεραίας άνηκούσας εις 
τάς άρχάς τής Ύστερομινωϊκής εποχής. Μετά ημισείας ώρας 
άκόμη δρόμον καί εις άπόστασιν επτά ’Αγγλικών μιλλίων άπό 
τής πόλεως κεΐται τό χωρίον «Γοΰρνες», παρ’ω φανερά είσι τ«
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λείψανα Μινωϊκοΰ συνοικισμού, καί δπου πρό δύο ετών άνεσκά- 
ψαμεν τάφους Πρωτομινωικούς καί Ύστερομινωϊκούς. ("Ιδε «’Αρ
χαιολογικόν Δελτίον»).Έν καί ήμισυ μίλλιον άνατολικώτερον κεΐ- 
ται τό χωρίον «ΓοΟβες». Καί παρά τό χωρίον τοΰτο έπέδειςεν 
ήμίν χωρικός Μινωϊκούς πίθους τεθαμμένους ακόμη εντός της 
γης εις τεμάχια. Επίσης είς τήν παραλίαν ενταύθα φαίνονται 
λείψανα των αυτών χρόνων συνοικισμού ή επινείου. Διαβάντες 
κατόπιν τόν ποταμόν «Άποσελέμην» φθάνομεν είς τήν «Χερσό
νησον», τό γνωστόν έπίνειον της «Αύττου» κατά τους Ιστορι
κούς χρόνους, ίσως δέ καί παλαιότερον. Τέλος μετά πορείαν δυο 
ώρών από της Χερσονήσου, διά τραχείας όδοΰ, παρά τήν βρα
χώδη άκτήν φθάνομεν είς τό χωρίον «Μάλια».

’Ενταύθα εκτείνεται πάλιν πεδιάς περιοριζομένη πράς βορ- 
ράν μέν υπό τής θαλάσσης, προς νότον δέ άπό τάς υπώρειας των 
ορέων τής Δίκτης ή Αασηθίου, πρός δυσμάς από τό ανατολικόν 
άκρωτήριον τής Χερσονήσου καί τόν δρμον τής «Σταλίδας»- 
πρός άνατολάς δέ άπό χείμαρρον δ στις είναι τό δριον των νο
μών Ηρακλείου καί Αασηθίου.

Είς πολλά σημεία τής παραλίου ταύτης πεδιάδος εδρίσκον- 
ται Μινωϊκά λείψανα.

Μάλιστα δέ πέραν του πρός άνατολάς όρίου τού νομού Ηρα
κλείου είς θέσιν καλουμένην «"Αζυμο» οί χωρικοί εύρίσκουσι 
κατά καιρούς ψήγματα ή φυλλάρια χρυσού λεπτότατα, πρός τού- 
τοις δέ καί γαλόπετρες. Έκ των είς τό Κρητικόν Μουσεΐον φυ- 
λαττομένων γαλοπετρών πολλαί εδρέθησαν ενταύθα καί δεν υπάρ
χει άλλος τόπος εν Κρήτη, δπου νά εδρέθησαν τόσαι γαλόπε- 
τραι καί ίδια Μεσομινωϊκών χρόνων.

Ό Spratt είς τό βιβλίον του «Travels and Researches 
in Crete» 1865 έν σελ. 112 τού πρώτου τόμου διηγείται-

« Έν περίπου μίλλιον βορειοανατολικώς τού χωρίου είς άπό- 
« στάσιν ολίγων έκατοστύων δαρδών άπό τής άκτής φαίνονται 
« ερείπια άρχαίας πόλεως. Ό τόπος καλείται « Αιβάδι Έλλη- 
« νικό». Ή θέσις κείται έπί τραχείας βάσεως πρός άνατολάς χει- 
« μάρρου, παρά τό στόμιον τού όποιου δπάρχει κοιλότης, ένθα 
« δύνανται νά εδρίσκωσι καταφΰγιον παραπλέοντα πλοιάρια. Πρό
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« τινων ετών ποιμήν τις άνεκάλυψε τυχαίως δλιγα φύλλα χρυ- 
« σοΰ εις τήν επιφάνειαν τοΰ άγροΰ. Τότε οί κάτοικοι τοΰ χωρίου 
« έλπίζοντες, δτι τούτο έμαρτύρει υπαρξιν θησαυρού εκεί πλη- 
« σίον έπεδόθησαν μετά ζήλου εις άνασκαφάς άτακτους έπί τι- 
« νας εβδομάδας. Άλλ’ άντημείφθησαν μόνον δΤ όλίγων ούγ- 
« γιων τού πολυτίμου μετάλλου εύρεθέντος έν σχήματι φύλλων 
«λεπτών ή πετάλων».

Οί χωρικοί διηγούνται άκόμη τό περιστατικόν, πάντες δέ 
όμολογούσιν, δτι ή περαιτέρω σκάφη διεκόπη άποτόμως' διότι 
εις των σκαπτόντων προχωρήσας άπερισκέπτως βαθέως κατεπλα- 
κώθη καί έφονεύθη ύπό τά έπ’ αύτοΰ καταρρεύσαντα χώματα.

Καί ό φίλος καθηγητής κ. X. Τσούντας έπισκεφθείς πρό τι- 
νων ετών άρχαιολογικούς τινας τόπους τής ανατολικής Κρήτης 
εξέλεξε τό ’Afw^or (οδτω λέγεται ό τόπος) ώς παρέχον πλείο- 
νας ελπίδας δι’ έρεύνας άρχαιολογικάς προς άνακάλυψιν Μινωϊ- 
κών εύρημάτων.

Εις ήμάς Ιδοσαν τελευταϊον άφορμήν, ί'να προτείνωμεν είς 
τήν γέραράν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, δπως προβή δι’ εμού 
εις τακτικήν έξερεύνησιν τού τόπου τά έξης δύο περιστατικά'

Πρώτον πρό 5 ετών χωρικοί εύρον κατά τύχην δύο χαλ
κούς λέβητας είς τήν πλησίον τοΰ «Άζύμου» παραλίαν. Δεύτε
ρον πέρυσιν άλλοι χωρικοί εύρον καασέλες πήλινες.

Μεταβάς έπί τόπου παρετήρησα δτι αί λάρνακες έξήχθησαν 
άπό τάφον Μινωίκόν. Έξερευνήσας δέ τά επιπόλαια τοΰ Άζύ
μου καί τών πέριξ παρετήρησα, πλήν τών πολλών Μινωϊκών 
γαστρίων, καί κτίρια κεκαυμένα διά σφοδρού πυρός, ώς συμβαί
νει είς τά Μινωϊκά ανάκτορα, έπί πάσι δέ τούτοις καί λίθον φέ- 
ροντα κεχαραγμένον Μινωϊκόν γράμμα.

Γενομένης εύμενώς δεκτής τής άναφοράς μου παρεσκευά- 
σθην άμέσως διά τάς άνασκαφάς καί έξήλθον είς Μάλια τήν 15 
Μα'ί'ου.

Α'. Μινωϊκός τάφος.

Τόν τάφον τούτον είχον άνεύρει, ώς προείπομεν, οί χωρικοί 
κατά τύχην κόπτοντες λίθους έκ τοΰ φυσικού βράχου διά ύπο-
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νόμων' άλλα καί πρό τής τελευταίας ταύτης καταστροφής ή θά
λασσα εΖχεν άποσπάση' τό ήμισυ σχεδόν τοΰ τάφου.

Έκειτο ό τάφος παρά τό χείλος της θαλάσσης, είχε δέ λα- 
ξευθη εντός τιτανόλιθου, ούχ'ι μαλακού, ως έσυνειθίζετο παρά 
τοΐς Μινωϊκοΐς.

Ή άνω επιφάνεια τοΰ βράχου ήτο όμαλώς επίπεδος έκ φύ- 
σεως. ΈπΙ της επιφάνειας ταύτης έσκαψαν κανονικως όρθογώ- 
νιον λάκκον πλάτους 0,82, μήκους δέ πλέον των 2 μ. ’Αλλά 
πόσον ήτο άκριβως τό μήκος τοΰ λάκκου δεν γνωρίζομεν διότι 
τό πρός την θάλασσαν άκρον αύτοΰ έχει άποσπασθή από τούς 
πετροκόπους. Καθά μαρτυροΰσιν δμως ουτοι δεν εχουσιν άπο- 
κόψει πολύ μέρος τούτου. Τόν λάκκον τούτον έσκαψαν καθέτως 
άκριβως πρός τά κάτω μέχρι της 1,65 μ. Κατόπιν ή λάξευσις 
έξηκολούθησεν εύρυνομένη γύρω, ώστε άπετελέσθη κοιλότης σπη
λαιώδης άκανονίστως στρογγυλή, έχουσα διάμετρον 3 μ. περί
που. Άκριβέστερον δεν είναι δυνατόν νά μετρηθη τό σπήλαιον 
διότι καί πρό των σημερινών λιθοτόμων ή θάλασσα επί αιώνας 
είσώρμα έν καιρφ τρικυμίας εντός τοΰ σπηλαίου καί περιέλειχεν 
αυτό γύρω.

’Εντός τοΰ σπηλαίου εύρέθησαν τέσσαρες πήλιναι λάρνακες 
τοΰ συνήθους ορθογωνίου σχήματος των όψιμων 'Γστερομινωϊ- 
κών χρόνων.

Ή μεγαλυτέρα, ής σώζεται καί τό κάλυμμα, είναι χρωμα
τισμένη όι’ έρυθροΰ χρώματος, αί δέ άλλαι εντελώς άχρωμά- 
τιστοι.

Κτερίσματα εύρέθησαν:
α'. μία οίνοχόη έχουσα γάνωμα ώχρόξανθον καί έπ’ αύτοΰ 

διά καστανού χρώματος επί των ώμων σπειροειδής ζώνη. Οι με
ταξύ δύο σπειρών μένοντες κενοί τόποι πληροΰνται έκαστος υπό 
μικροΰ βομβοΰ. Κάτω των ώμων περί την κοιλίαν ζώναι διά τοϋ 
αύτοΰ χρώματος. ’Επί τοΰ τραχήλου πέριξ κόσμημα κυματοειδές, 
δμοιον τοΰ όποιου άπαντά συχνά είς την βάσιν υστερομινωϊκών 
άγγείων έκ Κνωσοΰ ή άλλαχόθεν. Ή επιφάνεια τοΰ άγγείου 
έστιλβώθη διά τριβής μετά τήν δπτησιν.

β'. Μικρός ψευδόστομος άμφορίσκος. Έχει άποτριβη τό γά-
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νωμχ καί τά κοσμήματα' φαίνεται έν τούτοις, δττ ταΰτα ήσαν 
γεγραμμένα διά καστανού χρώματος επί ξανθής αλοιφής.

γ\ Εύρύ ποτήριον μέ πόδα χαμηλόν καί λαβήν. Συνεκολ- 
λήθη έκ τεμαχίων καί συνεπληρώθη διά γύψου.

δ'. Τρεις μικραί σφχιρικαί οίνοχοΐσκαι μόνωτοι. Αί δύο μι- 
κρότεραι έ'φερον μόνον ζώνας επί τής κοιλίας διά μελανός χρώ
ματος, ή δέ μεγαλυτέρα πλήν των ζωνών καί τρίγωνα δικτυωτά 
περί τούς ώμους.

Πλήν τούτων εύρέθησαν καί πολλά γαστρία, θά ύπήρχον δέ 
πάντως καί μικρότερα πράγματα, οιον γαλόπετραι καί ψήφοι 
περιδέραιου, άλλά παρεσύρθησαν υπό των είσορμώντων κυμάτων 
ή συναναμιγέντα τή άμμω, ές ής πληροΰται ό τάφος, δεν εύρέ
θησαν. ΙΙαρά τον τάφον τούτον φαίνονται ίχνη άλλου όμοιου τά
φου τελείως κατεστραμμένου.

Β'. Λάκκος, έν ώ λέβητες χαλκοί.

Περί τά έξήκοντα μέτρα πρός άνατολάς τού προειρημένου 
τάφου χωρικός βαδίζων πρό έτών προσέκρουσεν επί τίνος σίδη

ρου πράγματος, τό όποιον παρατηρήσας άκριβέστερον είδεν, οτι 
δεν ήτο μεμονωμένον καί σκάπτων, ί'να έξαγάγη αύτό, έξήγα- 
γεν όλόκληρον λέβητα, δστις έπεκάθητο άλλου μεγαλυτέρου 
τοιούτου.

Οί λέβητες διατηρούνται εις άρκετά καλήν κατάστασιν καί 
είναι σφυρηλατημένοι έκ καθαρού χαλκού. Τά σημεία τής σφύ- 
ρας είναι καταφανή. Έχουσιν έκαστος άνά τρεις πόδας έκ τού 
μετάλλου συνηλωμένους έπί τής κοιλίας καί τού πυθμένος καί 
τοξοειδείς όριζοντίους λαβάς συνηλωμένας έπί τής κοιλίας ύπό τό 
χείλος. Αί δύο λαβαί είναι μεγαλύτεραι, άντικρύ άλλήλων, ή δε 
τρίτη πολύ μικροτέρα μεταξύ των δύο μεγαλυτέρων.

Σκάψαντες τό μέρος τούτο εΰρομεν λάκκον άκανόνιστον 
έσκαμμένον έντός τού βράχου. Εντός δέ τού λάκκου εύρέθησαν 
γαστρία χονδροειδών άγγείων, μάλιστα δέ χυτρών άχρωματίστων 
καί τεμάχια ένός πίθου Μινωϊκοΰ. Ούδέν λείψανον δστοϋ εύρέθη 
έν τώ λάκκω τούτω. Αέν πρόκειται άρα περί τάφου. Πιθανωτέρα
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φαίνεται μοι ή είκασία, ότι ένταΰθα είχε τό έργαστήριόν του 
πτωχός πισσωτής έπιδιορθών καί διά πίσσης επαλείφων τά συ- 
χνάζοντα εις τούς παρακειμένους δρμους ακτοπλοϊκά καί άλιευ- 
τικά πλοιάρια. Ό πίθος θά έχρησίμευε πρός φύλαξιν τής άγρας 
πίσσης, οίδέ λέβητες πρός τήξιν τής στερεάς τοιαύτης. Δι’ άπλοΰν 
άλιέα μοί φαίνεται μεγάλη πολυτέλεια δύο χαλκοί λέβητες.

Εικών 3.

Γ'. Μινωϊκόν Άνάκτορον.

Εις τούς κατά την θέσιν «’Άζυμο» αγρούς ευρίσκουσιν ένίοτε 
άκόμη καί σήμερον μικροί βουκόλοι, διημερεύοντες εκεί, ψήγ
ματα χρυσού. Φαίνονται έκεϊ γαστρία καί θεμέλια οικιών. Τήν 
προσοχήν μου δμως εί'λκυσε μάλιστα μικρά έξαρσις γής γνωστή 
υπό τό ίδιον όνομα «Ζουροκεφάλι». Καλοΰσι δέ νΰν οί Κρήτες 
«Κεφάλα» ή «Κεφάλι» πάσαν μαστοειδή εξαρσιν τού εδάφους 
ή πάντα μικρόν ομαλόν λόφον. Ή εξαρσις αΰτη τού εδάφους 
εχει τετράγωνον περίπου σχήμα καί περιβάλλεται άπό τήν ανα
τολικήν καί νοτίαν πλευράν υπό άναλήμματος διά μεγάλων κυ
βολίθων άτελώς είργασμένων. Έν τώ άγρώ φαίνονται άκόμη δύο 
τρεις λάκκοι σκαφέντες υπό των χωρικών πρό εξήκοντα περίπου
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ετών, ώς προείπομεν. Έν τφ άγρώ τούτω έκρίναμεν ότι θά έκειτο 
τό σπουδαιότερον Μινωϊκόν οίκδόμημα καί ένταΰθα ήρχίσαμεν 
τάς έρευνας ημών.

Παρετηρήσαμεν εις τό δψηλότερον μέρος τού άγροΟ όγκον 
μέγαν προέχοντα τής επιφάνειας καί συνιστάμενον έκ συμφύρ
ματος λίθων, άσβέστου καί πλίνθων. ΤαΟτα πάντα ύποστάντα 
την έπίδρασιν ισχυρού πυρός συνετάκησαν καί συνανεμίγησαν 
εις όγκον συμπαγέστατον μόλις προσβαλλόμενον υπό τής συνή
θους σιδηράς σκαπάνης. Διά τής έπιδράσεως τού πυρός οί μέν 
τιτανόλιθοι μετεβλήθησαν είς άσβεστον, οί πλίνθοι έγένοντο σκλη
ρότατοι, οί δέ πυριτικοί λίθοι έμειναν αναλλοίωτοι ή έτάκησαν 
έν μέρει όπου τό πΰρ ήτο σφοδρότατον.

ΙΙαρά τόν όγκον τούτον ήνοίξαμεν μακράν τάφρον 20 περί
που μέτρων διήκουσαν άπό άνατολών προς δυσμάς καί πλατείαν 
10 μέτρα. Εύθύς δέ άπό τής πρώτης ήμέρας συνηντήσαμεν τοί
χους βαίνοντας άπό άνατολών πρός δυσμάς, την Ιπομένην δέ 
καί άλλα τμήματα τοίχων ένουμένων πρός τούς πρώτους καθέ- 
τως. Δέν Ιμενεν έκ τούτου ούδεμία άμφιβολία, ότι εΐχομεν πρό 
ήμών μέγα οικοδόμημα, δπερ ώφείλομεν νά παρακολουθήσωμεν 
καί άποκαλύψωμεν.

ΙΙαρακολουθοΰντες τούς διά τής σκαφής άποκαλυπτομένους 
βαθμηδόν τοίχους έπεξετείναμεν τόν άνασκαπτόμενον χώρον είς 
μήκος μέν 34 μέτρων, πλάτος δέ 15 μ. Καί έξηκολούθουν μέν 
άκόμη οί τοίχοι πρός πάσας τάς διευθύνσεις, άλλά δέν ηύρύνα- 
μεν έπί πλέον την άνασκαφήν διότι ούτε πίστωσιν ούτε καιρόν 
εΐχομεν δι’ εύρυτέρας έρεύνας εφέτος.

Οί τοίχοι είσιν ώκοδομημένοι, όπως συνήθως έν τοΐς Μινωϊ- 
κοΐς άνακτόροις καί οίκίαις έν Κνωσώ, Φαιστω, 'Αγ. Τριάδι καί 
Τυλίσω, ήτοι τά θεμέλια διά μικρών χειροπλινθών, εύθύς υπέρ 
τό έδαφος διά μεγάλων ήμιξέστων λίθων, υψηλότερα δέ διά λο
γάδων πάλιν λίθων, συναρμοττομένων δι’ άφθόνου άργιλλώδους 
πηλού. Ενταύθα δέ άπαντώσι καί όλόκληρα τμήματα τοίχων 
έκτισμένων δι’ ωμών ή τούλάχιστον άτελώς ώπτημένων πλίνθων. 
Τοίχους διά μεγάλων πλίνθων άπεκάλυψε καί ή Miss Boyd 
(νΰν Mrs Hawes) εις Γουρνιά. Εύρέθησαν δέ όμοιοι πλίνθοι καί
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εις τα άλλα έν Κρήτη Μινωϊκά κτίρια, αλλά μόνον σποράδην. 
ΈπΙ ενός των πλίνθων τούτων σώζεται όκτάκτινος άστήρ, έμ
βλημα τοΰ εργαστηρίου (ίδέ εικόνα 6). Μήκος έκαστου πλίνθου 
Ο,δΟ μ., πλάτος 0,3δ, πάχος 0,10. Παρετηρήσαμεν δτι, ό πρός 
κατασκευήν των πλίνθων πηλός έ'χει συναναμιγή ούχΐ ως συνή
θως μέ άχυρα, άλλά μέ φύκη τής θαλάσσης, άτινα άφθονα εκ
βράζονται είς τάς πλησίον παραλίας, όταν πνέωσι σφοδροί βό
ρειοι άνεμοι.

Είκων 6.

Χωροΰντες πρός τα κάτω |είς βάθος 1,30 [από τής σημερι
νής επιφάνειας καί έν μέτρον περίπου ύψηλότερον κατόπιν εύρε- 
θέντος πατώματος ευρομεν τεμάχια μεγάλα [ανθράκων, λείψανα 
παχέων άπανθρακωθεισών δοκών. Τήν διάμετρον ενός τούτων 
μετρήσαντες εΰρομεν 0,3δ μ. Και τόσον μόνον αν ήτο άρχικώς 
τό πάχος τής άπανθρακωθείσης δοκού θά ήτο αύτη παχυτάτη, 
άλλά χωρίς αμφιβολίαν ήτο πολύ μεγαλύτερον. 'Αλλου τεμα-
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χίου άνθρακος ή διάμετρος ήτο 0,27. Τό μήκος των τεμαχίων 
ήτο 0,80-0,1 μ. Εύνόητον δτι τοΰτο δεν παριστα τό μήκος των 
καεισών δοκών. Αέγσμεν δτι πρόκειται περί δοκών καί ούχί στύ
λων, διότι δεν εΰρομεν ούδαμοΰ μέχρι σήμερον τάς συνήθεις λι- 
θίνας βάσεις τών ξύλινων στύλων τών Μινωϊκών οικιών. Πλησίον 
των άνθράκων τούτων εΰρομεν άγγεϊά τινα πήλινα καί πολλά 
τεμάχια τούτων καί τεμάχια κεράτων καί όστών καί ελεφαντό- 
δοντος είργασμένα, λείψανα πιθανώς πολυτελούς πυξίδος. Αιά 
μικρών σημείων σταυρού σημειοΰμεν είς τό διάγραμμα τό μέρος, 
δπου εύρέθησαν τά μεγάλα κάρβουνα.

ΙΙροχωρήσαντες εις βάθος 2,20 από τής σημερινής επιφά
νειας τού εδάφους εΰρομεν τό πάτωμα του άνασκαπτομένου οι
κοδομήματος. ΙΙροϊούσης δέ τής σκαφής άπεκαλύψαμεν όκτω- 
καίδεκα δωμάτια τής οικίας ή τών άνακτόρων διατεταγμένα ώς 
δεικνύει τό πρόχειρον δημοσιευόμενον διάγραμμα (εικών 7).

ΙΓρός τό άνατολικόν άκρον παρατηρούμεν τοίχον προχω- 
ροΰντα προς άνατολάς εις άπόστασιν 10,40 μ. άπό τού δωμα
τίου I καί IX. Ιόίς τό μέρος τοΰτο φαίνεται δτι σχηματίζει γω
νίαν κάθετον πράς άλλον τοίχον διευθυνόμενΟν πράς νότον. "Αν 
προχωρή άνατολικώτερον έτι καί επί πόσον δεν γνωρίζομεν άκόμη' 
διότι είς τό σημείον τοΰτο έπαύσαμεν τήν σκαφήν. Οΰτε τού πρός 
νότον διευθυνομένου τοίχου τήν εκτασιν έζητήσαμεν εφέτος. Παρα- 
κολουθούντες τόν τοίχον τούτον πρός δυσμάς βλέπομεν δτι τό 
δλον αυτού άποκαλυφθέν μήκος είναι περίπου 34,50. Δεν εύρέθη 
δμως οΰτε πρός άνατολάς οΰτε πράς δυσμάς τό άκρον αυτού. 
Εκατέρωθεν τού τοίχου τούτου φαίνονται είς το διάγραμμα άνά 
δύο παράλληλοι πρός τόν μεσαΐον τούτον τοίχοι καί είς ισην 
άπ’ άλλήλων άπόστασιν. Τά μεταξύ τών πέντε τούτων παραλλή
λων τοίχων έπιμήκη κενά υποδιαιρούνται διά καθέτων τοίχων 
είς δωμάτια, έξ ών άπεκαλύψαμεν εφέτος, ώς προείπομεν, δκτω- 
καίδεκα. Ό είς τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν φαινόμενος τοίχος 
είναι έκτισμένος άποκλειστικώς διά πλίνθων.

Είς τό διάγραμμα σημειοΰνται αί διαστάσεις τών τοίχων καί 
τά άνοίγματα τών θυρών διά κρίνομεν περιττόν νά όμιλήσωμεν 
ιδιαιτέρως περί τούτων.
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Ό μεσαίος επιμήκης τοίχος πρός το δυτικόν άκρον είναι 
υπερβαλλόντως παχύς (2,35 μ.)· ΈπΙ τού παρόντος δεν δυνά- 
μεθα να έξηγήσωμεν τό γεγονός τούτο. Έσωτερικώς οί τοίχοι 
είναι πανταχοΰ κεχρισμένοι, δπως συνήθως καί οί των γνωστών 
ήδη Μινωικών κτιρίων. ’Ήτοι πρώτον έπαλείφεται επί τού τοί
χου παχύ (0,05) στρώμα πηλού καί έπειτα πολύ λεπτότερον 
(0,01) στρώμα ασβέστου. Πολλαχοΰ είναι χρωματισμένη ή επι

φάνεια τών τοίχων συνηθέστερον δι’ ερυθρού χρώματος. Ενια
χού δέ εύρέθησαν καί μικρά τεμάχια φέροντα πλείονα χρώματα, 
ίσως λείψανα τοιχογραφιών.

Τό πάτωμα τών δωματίων ή αποθηκών εύρέθη εις βάθος 
2,4.0 μ. από τού ύψηλοτάτου σημείου της σημερινής επιφάνειας 
τού εδάφους, αλλού δε άβαθεστερον. "Ολων τών δωματίων τό πά
τωμα ητο πεποιημενον ιος εςής' Μετά τήν έξομάλυνσιν τού εδάφους 
εκαλυπτετο τούτο οιά γης κοσκινισμένης, ήτις έξαπλουμένη επί
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τοΰ Ιδάφους είς στρώμα 0,03-0,05 μ. είτα έκοπανίζετο ή έπα- 
τεΐτο ή συνεπιέζετο οπωσδήποτε, ί'να παρουσίαση τήν επιφάνειαν 
ομαλήν και κατά τό δυνατόν συμπαγή. Έπί τής επιφάνειας ταυ- 
της έχρίετο άσβεστος χωρίς άμμον. Φαίνεται δέ η επιφάνεια λε- 
λεασμένη διά τριβής. Είς τό δωμάτων II ευρέθη όρθογώνιος 
ήμίξεστος λίθος χρισμένος δι’ άσβεστου γύρω. Τό χρίσμα τούτο 
συνέχεται μέ τό τοΰ πατώματος τοΰ δωματίου. Ασφαλώς άρα 
ό λίθος δεν μετεκινήθη. ΙΙαρά τάν λίθον τούτον εύρέθη πλάξ πα- 
χεία 0,20 μ. περίπου καί ολίγον πλατυτέρα τοΰ έπικεχρισμένου 
λίθου. Ή άνω επιφάνεια τοΰ λίθου είναι λελειασμένη καλώς καί 
έχει είς τό μέσον σφαιροειδή κοιλότητα άβαθή' περί ταύτην οέ 
παρά τό χείλος σειράν άλλων όμοιων πολύ μικροτέρων κοιλοτή
των (ίδέ εικόνα 8).

Ύποθέτομεν ότι ό είς τήν θέσιν του λίθος έχρησίμευεν ώς 
[όάσις, έφ’ οΰ εκειτο ή φέρουσα τάς κοιλότητας πλάξ καί ούτω 
έσχηματίζετο είδος τραπέζης, χρησιμευούσης ίσως διά σπονδάς 
ή ώς παιγνίδιον. Σημειοΰμεν ένταΰθα ότι καί έν Γουρνίοις εύ
ρέθη πλάξ πολύ μικροτέρα καί ακανόνιστος, καθό άποκεκρου- 
σμένη γύρω, φέρουσα δμοια μικρά κοιλώματα- διό καί φωτο- 
γραφοΰμεν ταύτην όμοΰ πρός παραβολήν. Φυλάσσεται έν τφ 
Μουσείω Ηρακλείου (άριθ. 113 λίθινα).

Κινητά ευρήματα έν τοϊς άνακτόροις.

Ό τόπος φαίνεται ότι καί είς τήν αρχαιότητα καί είς τούς 
σημερινούς χρόνους, ώς έσημειώσαμεν ήδη, είχε πολλάκις άνα- 
σκαφή καί όιαταραχθή πρός άναζήτησιν θησαυρών, τοσούτω μάλ
λον καθόσον σποράδην άνεφαίνετο χρυσός. Έκ τούτου εξηγείται 
ή σπάνις των εύρεθέντων κινητών πραγμάτων. ’Αλλά καί έν γέ- 
νει τά γαστρία κατά τήν πορείαν τής άνασκαφής μοί έφαίνοντο 
αραιότερα τοΰ συνήθους είς τάς άνασκαφάς των Μινωϊκών τόπων. 
ΕΕκάζομεν έκ τούτου, ότι καί οί έπιδρομεΐς οί πυρπολήσαντες τό 
άνάκτορον τοΰτο είχον περισσότερον καιρόν, ί’να έν άνέσει άφαι- 
ρέσωσι παν ό,τι ένόμιζον χρήσιμον έαυτοΐς πρίν ή παραδώσωσιν 
αυτό είς τό πΰρ.
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Είς τήν εικόνα 9 δημοσιεύομεν τά άκέραια ή συγκολληθέντα 
πήλινα αγγεία.

α'. Ή προς άριστεράν τής είκόνος πηλίνη πρόχους έχει 
σχήμα σύνηθες εις τάς άρχάς τής Τστερομινωϊκής έποχής. ’Έχει 
καταφανή τα σημεία τοΰ τρόχου. Τό χρώμα όμως αυτής εχει 
τελείως άποτριβή.

β'. Ή είς τό μέσον πρόχους ή οίνοχόη φέρει πλουσίαν δια- 
κόσμησιν, ήν ό Έβανς νομίζει ώς χαρακτηριστικήν τής Ύστερο- 
μινωϊκής α'. εποχής κατά τήν ταξινόμησιν τοΰ ίδιου. ΈπΙ τοΰ 
πηλοΰ έστρώθη ώχρόξανθος αλοιφή, επί ταύτης δέ έγράφησαν 
τά κοσμήματα διά καστανού χρώματος. ΈπΙ τούτου τέλος προσε- 
τέθησαν άλλα λεπτότερα διά λευκοΰ κοσμήματα ή λεπτομέρειαι.

γ'. ΙΙρός δεξιάν οίνοχόη άκεραία. Μόνον τό άκρον τής αυ
λακωτής προχόης είναι άποκεκρουσμένον καί συνεπληρώθη διά 
γύψου. ΈπΙ τής ώχρας άλοιφής σπεϊραι και ζώναι διά μέλανος 
ή καστανού χρώματος. Είς τήν ένωσιν τοΰ λαιμοΰ πρός τούς 
ώμους πλαστικόν κορδόνιον.Τοιοΰτο πλαστικόν κορδόνιον άπαντα 
συχνά είς τάς οίνοχόας τής Μεσομινωϊκής και των πρώτων χρό
νων τής 'Τστερομινωϊκής εποχής, εκλείπει δέ είς τούς μετέπειτα 
χρόνους.

δ'. Είς τήν κάτω σειράν τής είκόνος φαίνεται μόνωτον κύ- 
πελλον φέρον ώς κόσμημα τρεις διπλούς πελέκεις μέ τούς στυ- 
λεούς αυτών. Τό άγγεΐον είναι ελλιπές καί είς τεμάχια. Συνε- 
κολλήθη δμως καί συνεπληρώθη διά τήν ένδιαφέρουσαν διακό- 
σμησιν. Διπλοί πελέκεις έπΐ πήλινων άγγείων γεγραμμένοι δεν 
είναι πολύ σπάνιοι είς τό Κρητικόν Μουσεΐον, ούδέν δμως κύ- 
πελλον ένθυμοΰμαι μέ τοιοΰτο κόσμημα.

ε'. Τά άλλα μικρά πήλινα πράγματα είς τό κάτω μέρος είναι 
άναθηματικαί πήλιναι κεφαλαί σκήπτρων, οίαι εύρίσκονται πολ- 
λαί είς τάς Κρητικάς άνασκαφάς.

Εύρέθησαν και μικρά λυχνάρια ακέραια άχρωμάτιστα επί
σης καί οίνοχοΐσκαι. Ταΰτα δύνανται νά άνήκωσι καί είς τήν 
Μεσομινωϊκήν έποχήν (ίδέ εικόνα 10) καθώς καί τό είς τό μέσον 
καί άνω τής είκόνος πήλινον είδώλιον. Ή δεξιά χειρ καί οί άκροι
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πόδες έλλείπουσιν. Έχει σχήμα καθημένου, σεβίζοντος. Είχε 
χρώμα μέλαν έξίτηλον νυν.

ϊό είς τδ άνω μέρος τής είκόνος 11 φαινόμενον ώς άκέραιον 
άγγεΐον είναι τεμάχιον μόνον συμπληρωθέν κατά αναλογίαν έξ

ΕΙκών 11.

άλλου όμοίου αγγείου ευρισκομένου εις τό Μουσειον Ηρακλείου 
(υπ’ άριθ. 5531 πήλινα. Seager Mochlos fig. 23 άνω). Τό 
ήμέτερον είναι πεπλασμένον χωρίς τροχόν εκ σκοτεινού πηλοΟ, 
κεχρωματισμένον διά μελανός χρώματος καί λελεασμενον διάτρι-
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βής. Φαίνεται έκ πρώτης δψεως ώς άνηκον είς τήν Πρωτομινωι
κήν εποχήν. Τήν γνώμην ταύτην επιμαρτυρεί και ή παραβολή 
αύτοΰ πρβς τό εκ Μοχλού άγγείον. δπερ εύρέθη είς τάφον Πρω
τομινωικόν. Καί τά άλλα έν τή είκόνι μικρά τεμάχια τά μεν είς 
τήν άνω σειράν και πρός δεξιάν κάτω άνήκουσι προφανώς είς 
τήν Μεσομινωϊκήν έποχήν και μάλιστα είς τήν πρώτην αυτής 
περίοδον, τά δέ προς άριστεράν κάτω άνήκουσιν, άν μή δλα, τινά 
δμως είς τήν Πρωτομινωικήν έποχήν. Ευρέθησαν έν τουτοις πάντα 
ταΰτα υπέρ τδ πάτωμα των άνακτόρων, δπερ είναι ασφαλώς 
Ύστερομινωϊκόν. Ή άνωμαλία αυτή φαίνεται ακόμη μεγαλύ
τερα' διότι σκάψαντες δοκιμαστικόν λάκκον βαθύτερον τοΰ πα
τώματος δεν άπηντήσαμεν λείψανα παλαιοτέρου συνοικισμού.

Έλπίσωμεν δτι ή έξακολούθησις τών έρευνών ένταϋθα θά 
διαφώτιση τό σκοτεινόν τούτο ζήτημα.

Λίθινα.

Λίθινα αγγεία ακέραια δεν εϋρομεν. Ή έν τή είκόνι 12 λο- 
πάς συνεπληρώθη έκ τεμαχίου στεατίτου. Ύπό ταύτην φαίνεται 
τεμάχιον άλλης βαθυτέρας λοπάδος. Τά δέ άλλα τεμάχια έκ 
διαφόρων σκληρών καί τινα έκ πολυχρώμων λίθων άνήκουσιν 
είς μικρότερα άγγεία ίδία κύπελλα, ή πυξίδας.

Μεταλλικά.

Σπανιώτατος ευρέθη ένταΰθα ό χαλκός. Μόνον δύο μικρά 
τεμάχια τελείως κατιωμένα χαλκού εύρομεν. Αλλά δέν είναι 
δυνατόν νά διακρίνη τις ουδέ είς τί είδους πράγμα άνηκον ταΰτα.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής άνασκαφής συνελέξαμεν έν 
8λψ 3 γραμμάρια χρυσού σποραδικώς είς φύλλα λεπτότατα, 
άτινα δέν δυνάμεθα νά ϋποθέσωμεν. δτι έχρησίμευον είς τίποτε 
άλλο ή πρός έπιχρύσωσιν πραγμάτων έκ προστυχωτέρου ύλικοϋ, 
άλλά τί πράγματα έπεχρυσοΰντο διά τούτων μόνον μίαν έπισφαλή 
νύξιν έχομεν έξ δλης τής μέχρι τούδε άνασκαφής. Πήλινον μι
κρόν τεμάχιον ίσως από στρογγύλην τράπεζαν προσφορών φέ-
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ρει έπί τής άνω έρυθράς επιφάνειας του δύο ή τρία ελάχιστα 
στίλβοντα ώς χρυσός σημεία. Elvat ταΰτα χρυσός ή είναι ψήγ
ματα μαρμαρυγίου, οΐα άπαντώσι συχνά έντός τοΰ πηλού ίδια 
είς αγγεία έκ Βασιλικής; Τούτο θά μάς δείξη ή χημική άνά- 
λυσις.

'Π πόλις. 'Ο λιμήν. Ή νεκρόπολις.

ΙΙερί τά άνάκτορα πρός πάσαν διεύθυνσιν παρετηρήσαμεν 
άνά τούς άγρούς πολλά θεμέλια κτιρίων ή σωρούς πετρών, οΰς 
ο£ ίδιοκτήται των άγρών έξάγουσιν έκ τής γης καλλιεργοΰντες 
αύτούς. Πρός τούτοις δε καί πολλά γαστρία Μινωϊκών χρόνων.

’Από των ανακτόρων πρός τήν βορειοδυτικήν διεύθυνσιν τα- 
πεινούται βαθμηδόν τό έδαφος, είς άπόστασιν δέ όκτακοσίων πε
ρίπου μέτρων άπολήγει είς άμμώδη παραλίαν. Είς τό μέρος τούτο 
καί τά θεμέλια καί τά γαστρία είσίν άφθονώτερα καί μάλιστα 
είς τήν παρά τό χείλος τής θαλάσσης. Είκάζομεν ενταύθα δτι 
ύπήρχε τό έπίνειον τής πόλεως.

Κατ’ ευθείαν πρός βορβάν βαίνοντες άπό των ανακτόρων 
φθάνομεν μετά διάστημα ένός χιλιομέτρου περίπου είς άκτήν 
βραχώδη. Παρά ταύτην φαίνονται έντός χαραδρών μεταξύ βρά
χων όστά άνθρώπινα καί γαστρία Μινωϊκά. Μικροί δέ ποιμένες 
διημερεύοντες εκεί εύρίσκουσιν ένίοτε φύλλα χρυσού, χρυσάς ψή
φους περιδέραιου καί γαλόπετρας. Άνά τούς άγρούς φαίνονται 
άναλήμματα καί θεμέλια καί γαστρία, είκάζομεν έκ τούτων δτι 
ή πόλις έξετείνετο μέχρι σχεδόν τής άκτής, παρ’ ήν ύπήρχεν ή 
νεκρόπολις.

Ή έξερεύνησις πάντων των τόπων τούτων έλπίζω νά γίνη 
κατά τό προσεχές lap.

Έν Ήρακλείω 15 Ιουλίου 1915.

ΙΩΣΗΦ ΧΑΤΖΙΛΑΚΙΣ
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΪΝΑΙ

ΕΝ ΘΕΣΣΑΑΙΑι

(Τήν τακτικήν Ικθεσίν μου περί των γενομένων από του 
έτους 1913 άνασκαφών και ερευνών, εντολή τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας, έν Θεσσαλία καί Περραιβία, κατέστησαν ολίγον 
άνώμαλον αί έκτακτοι περιστάσεις, περί ών ανέγραψα έν τοϊς 
Πρακτικοΐς του 1914 σελ. 218, ήτοι ή έκ νέου έπιστράτευσίς 
μου καί ή έπΐ εννέα μήνας παραμονή έν τή ένεργώ στρατιωτική 
υπηρεσία' διό συνεχίζω ενθάδε τήν έκεΐ διακοπεΐσαν περί τού
των έκθεσιν).

1913. — Β'. ΘΕΣΣΑΑΙΑ

α') Έν Αργίσατ], Λαρίο?) καί zfj Θεαααλικη πεδιάδι.

’ Ετέρα ϋέοις τον ’’Αιραγος' ή Όμηρικη ’Άργιοσα· ερμηνεία της 

Κενιανρομαχίας· το βααίλειον τον ΓΙολνποίτον και οι Περ- 

ραιβοί· ΌρμένιονΑρμένιον Λάριοα Πελασγικόν "Αργος· 

σνγκρότησις των ’Ομηρικών ιτιών σύστημα προϊστορικών 

ερεννών κοαμημαζική τών προϊστορικών αγγείων καΰσις 

ιών νεκρών Ίωλκός.

Κατά τήν προμνημονευθεΐσαν είς Άτραγα περιήγησιν, περι- 
ήλθομεν τούς παρά τόν Πηνειόν μεταςύ Ααρίσης καί τοΰ ’Άτρα
γος τόπους· έν θέσει νϋν Γκρέμορα καλουμένη, ήν ό πίνας τής 
Ελληνικής στρατιωτικής χαρτογραφίας σημειοί διά τής λέξεως 
Γκρεμός, υπάρχει εύθύς όπέρ τήν άριστεράν όχθην τού Πηνειού 
έν τερπνοτάτη καί κοίλη θέσει λόφος χωματώδης μέγας, επίπε
δος τά άνω, μείζων καί όμοιότατος τω έπΐ τής άκροπόλεως τών
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Φερών καί τώ παρά τά στενά τοΰ Σαρανταπόρου, τής ύποτεθεί- 
σης Κύφου, περί ου εΐπομεν έν τοίς Πρακτικοΐς 1914 σελ. 1 96' 
μη δυνηθέντες νά διέλθωμεν τον λίαν βαθύν ένταΰθα ποταμόν, 
δεν ήρευνήσαμεν αύτόν λεπτομερώς’ έμάθομεν όμως την ΰπαρςιν 
κτιστής κλίμακος μαρμάρινης.

Ένταΰθα τίθεται ύπό των γεωγράφων ή 'Άργιοοα, περί ής 
ό Στράβων έν Θ' 439 19 λέγει «ή μέν ούν ”Αργιοοα (πρβ. 
Ήσύχ. « "Αργείς [γρ. ’Άργιοοα] πόλις Θεσσαλική »’ ή παρά τό 
"Αργος έτυμολογία είναι εμφανής), ή νυν "Αργονρα (παρ’ Άϋη ■ 

ναίω όμως άπαντα "Αργονρα πόλις της Εύβοιας), έπί τώ ΙΙη- 
νειώ κεΐται- όπέρκειται δ’ αύτής ’Άτραξ εν τετταράκοντα στα- 
δίοις, τώ ποταμφ πλησιάζουσα καί αυτή»’ ή εντεύθεν άπόστα- 
σις μέχρι μεν τοΰ νΰν «Άλήφακα», κατ’ ευθείαν διά των γηλό
φων λογιζομένη, είναι περί τά 13 χλμ. (μέχρι Κουτσοχέρου 
περί τά 10 χλμ.), μέχρι δέ των στενών «Καλαμακίου», ών ύπέρ- 
κειται φρούριον άρχαΐον έν θέσει «Λοΰτσα», ή άπόστασις είναι 
8 χλμ.’ διό οί Έλληνες ανέγραψαν έπί της τελευταίας ταύτης 
θέσεως, της άνταποκρινομένης πρός τε την άπόστασιν τών 40 
σταδίων καί τόν υπό τοΰ γεωγράφου χαρακτηρισμόν τής θέσεως 
ώς «τώποταμώ πλησιαζούσης», τόν ’Άτραγα. ΙΙαρά Λιβίω δμως 
(32, 15, 8 inde Atracem est profectus. decern ferme 
milia ab Larisa abest) ή αύτή σχεδόν άπόστασις πρός τόν 
Άτραγα λογίζεται άπό τής Ααρίσης, άλλαι δέ πηγαί καθιστώσι 
πιθανωτάτην τήν έν «Άλήφακα» θέσιν τοΰ Άτραγος’ περί τού
των σκοπώ νά διαλάβω εύρύτερον άλλαχοΰ, άφ’ οΰ συμπληρώσω 
έρευνας τινάς. Σημειωτέον δέ δτι αί λίαν πολλαί άνώνυμοι, ή 
άμφιβόλως γνωσταί άρχαΐαι πόλεις καί τετειχισμέναι κώμαι τής 
Θεσσαλίας, ήδύναντο ευχερέστατα νά καθορισθώσι διά μικρών 
άνασκαφών, όι’ ών θά έπανήγοντο εις φώς έν ή δύο έκασταχοΰ 
ψηφίσματα, άναγράφοντα διαρρήδην έκάστην.

"Οτι δμως ή ’Άργισσα εκειτο έπί τοΰ μνημονευθέντος λόφου, 
δύναται νά θεωρηθή πιθανώτατον καί έκ τών ήδη έκτεθέντων 
καί ένεκα τοΰ σχήματος τοΰ λόφου καί έκ τών παρακειμένων 
μικρών καί πολλών τύμβων, οίτινες άσφαλώς περιέχουσι τάφους 
έπισήμων άνθρώπων τής Μυκηναίας λεγομένης περιόδου’ έπειδή
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δ’ έκειτο ή πολίχνη αδτη κατά τήν άριστεράν όχθην τοΰ Πη
νειού, δστις είναι τό φυσικόν δριον της Περραιβίας καί της κυ
ρίως Θεσσαλίας, θά άνηκεν άρχήθεν τοΐς ΙΙερραιβοΐς, καθ’ & όρ- 
θώς αναγράφει ό Στράβων, λέγων ε. ά. «τήν δ’ άνά μέσον (ένν. 
”Ατραγος καί Άργίσσης) ποταμίαν είχον Περραιβοϊ» καί τι προ 
τούτων «ταύτην τήν χώραν (ένν. τήν παρ’ Όμήρω άναγραφομέ- 
νην τώ Πολυποίτη) πρότερον μέν ωκουν Περραιβοϊ, τό πρός θα- 
λάττη μέρος νεμόμενοι καί τώ Πηνειφ μέχρι τής εκβολής αύ-
τοΰ------είτα ταπεινώσαντες εκείνους Ααπίθαι κατέσχον αυτοί
τά χωρία, Ίξίων και ό υίός ΙΙειρίθους, δς καί τό ΙΙήλιον κατε- 
κτήσατο, βιασάμενος τούς κατάσχοντας Κενταύρους, άγριόν τι 
φΰλον. τούτους μέν ούν εκ ΙΙηλίον ώσε και ΑΙ&ίκεοαι πέλασσε, 

τοΐς δέ Ααπίθαις τά πεδία παρέδωκε' τινά δ’ αυτών καί οί ΙΙερ- 
ραιβοί κατεΐχον, τά πρός τω Όλύμπφ' έστι δ’ δπου καί ολοι 

άναμίξ τοΐς Ααπίθαις ωκουν ·■>. «
Είναι δέ φανερόν δτι διά τούτων παρέχονται νύξεις λόγου 

άξιαι καί λίαν επιτυχείς πρός ερμηνείαν τής τε περίφημου παρά 
τοΐς άρχαίοις Κένταυρομαχίας καί των υπό τοΰ Όμηρου παρα- 
δοθέντων έν τω Καταλόγφ περί τού βασιλείου του ΙΙολυποίτου 
έν Β 738 κ. έ.:

οϊ δ’ "Αργισσαν έχον καί Γυρτώνην ένέμοντο,
"Ορθήν Ήλώνην τε πόλιν τ’ Όλοοσσόνα λευκήν, 
των αύθ’ ήγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης, 
υιός Πειριθόοιο, τόν αθάνατος τέκετο Ζεύς, 
τόν p υπό Πειριθόω τέκετο κλυτός 'Ιπποδάμεια 
ήματι τφ, δτε φήρας έτίσατο λαχνήεντας, 
τούς δ’ έκ Πηλίου ώσε καί ΑΕΘίκεσσι πέλασσεν' 
ούκ οΐος, άμα τώ γε Αεοντεύς δζος "Αρκος, 
υίός ύπερθύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο" 
τοΐς δ’ άμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο.

Καί δτι μέν ή Κενταυρομαχία είναι λίαν παλαιός πόλεμος 
έγχωρίων θεσσαλικών λαών, συμπλησιασθείς ύπό τοΰ έπους διά 
καθορισμού τοΰ Πολυποίτου ως υίοΰ του Πειρίθου, καθίσταται
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φανερόν εκ τε των άλλων παραδόσεων περί αότοΰ και τοΰ συ
σχετισμού πρός τόν θησέα, Ήρακλέα κλ., και εκ της άναγρα- 
φής του Πειρίθου ως υίοΰ τοΰ Διός' δτι δέ ό Πολυποίτης κατείχε 
ΙΙερραιβικήν χώραν, συνάγομεν εκ τοΰ δτι ούδεμία των δπό τοΰ 
Όμηρου άναφερομένων πόλεων αύτοΰ (πλήν ίσως της Γυρτώνης) 
εκειτο κατά τήν δεξιάν δχθην τοΰ ΙΙηνειοΰ, καί έκ τοΰ δτι τό 
βασίλειον αότοΰ διήκε μέχρι τοΰ κέντρου της Περραιβίας, ήτοι 
τής Όρθης καί Όλοοσσόνος, περί ών βλ. τά προειρημένα έν τοΐς 
ίίρακιικοϊς 1914 σελ. 165.

Άλλ’ ούτως ούδαμοΰ άναφαίνεται ή κατά τήν δεξιάν δχθην 
τοΰ Πηνειοΰ εύδαιμονεστάτη καί άρίστη χώρα, ή διήκουσα άπό 
τής Άργίσσης καί τοΰ ’Άτραγος μέχρι των Φερών, ών τό βα- 
σίλειον καθορίζεται έν Β 711 κ έ., ώς περιλαμβάνον τούς άπό 
των Νοτίων τερμάτων τής Βοιβηΐδος λίμνης πρός τόν Βορειότα- 
τον μυχόν τοΰ Παγασιτικοΰ κόλπου τόπους διά Γλαφυρών μέχρι 
Ίωλκοΰ, πόλεων σαφώς γνωστών νυν καί καθωρισμένων ακρι
βώς' όφείλομεν άρα έν τοΐς τόποις τούτοις νά ύπονοήσωμεν έτε
ρον βασίλειον, δπερ λανθάνει έν τψ Καταλόγφ έν Β 734-737.

Ένταΰθα οήλα οή αναγράφονται τάδε:

οΐ δ’ έχον Όρμένιον οι’ τε κρήνην 'Γπέρειαν 
οι’ τ’ εχον Άστέριον Τιτάνοιό τε λευκά κάρηνα 
τών ήρχ’ Εόρύπυλος Εδαίμονος άγλαάς υιός' 
τώ δ’ άμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νηες εποντο'

άλλ’ ένταΰθα υπάρχει μεγίστη σύγχυσις, περί ής πλεΐστα άνα- 
φέρει ό Στράβων, παραλαμβάνων γνώμας καί πολλών προγενε
στέρων γεωγράφων' ούδεμίαν δμως λύσιν έπιτυχή τών άποριών 
εκθέτει' διό νομίζομεν δτι έν τοΐς στίχοις τούτοις όπόκειται χά
σμα, προελθόν μάλιστα έκ τίνος όμωνυμίας πόλεων.

Διότι τό Όρμένιον άναφέρεται ώς κώμη υπό τώ Πηλίω παρά 
τόν Παγασιτικόν κόλπον, καί είναι ή διά πολυγωνικών τειχών 
τετειχισμένη άρχαία κώμη υπέρ τά νΰν «Αεχώνια» έπί τοΰ λό
φου «Νεβεστίκη», ήτις έθεωρεΐτο ούσα ή Νήλεια (βλ. Πρακτικά 

1910 σελ. 211-212 καί 1912 σελ, 218), τό 0έ ’Αοτέριον καί
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ή Τίτανος κεΐνται πιθανώτατα κατά τήν πεδιάδα της Καρδίτσης 
περί τό νΰν χωρίον «ΙΙαλαμά» καί έν τοΐς εγγύς τόποις' δεν 
είναι άρα δυνατόν νά κατέχη τις ταύτοχρόνως τό ’Ορμένιον, το- 
σοΰτον μακράν εντεύθεν κείμενον μεταξύ τού βασιλείου τού Φι- 
λοκτήτου καί τού των Φερών, καί τά κατά τήν πεδιάδα σημει- 
ωθέντα μέρη' επίσης κρήνη Ύπέρεια ενταύθα δέν είναι δυνατόν 
νά νοηθη ή έν μέσαις Φεραΐς, τη πρωτευούση τού Εύμήλου, ούσα, 
άλλ’ άλλος τις ομώνυμος καί εύυδρος ή πετρώδης, «κραναός», 

τόπος, ίσως ό κατά τήν νΰν «Δρύσκολην» έν τη πεδιάδι, τά κα- 
λούμενον Μεϋύδριον ή Εύύδριον έν τοΐς ίστορικοΐς χρόνοις.

Δέον άρα νά χωρισθώσιν εις δύο βασίλεια οι προτεθέντες στί
χοι, ως έξης περίπου:

οϊ δ’ έχον ’Ορμένιον----------------------------

των ήρχ’ Εΰρύπυλος Εύαίμονος αγλαός υιός' 
τφ δ’ άμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο' 

καί οΐ δ’ έχον ’Αρμένιον οϊ τε κρηνήν Ύπέρειαν, 

οϊ τ’ εχον ’ <4σι«ρ<ον Τιτάνοιό τε λευκά κάρηνα,
των ήρχ’ - -................. ......................................
τφ δ’ άμα------------------- - μέλαιναι νήες εποντο'

ουτω νοείται έτερον μέν τά βασίλειον τού Ευρνπνλου, έχον πρω
τεύουσαν τό περίφημον 'Ορμένιον, έτερον δέ τό έν τη πεδιάδι, 
έχον πρωτεύουσαν τά Αρσένιον, παρά τά νΰν «Γκερλί», έν τη 
πεδιάδι εύλόγως τιθέμενον' ή τό μέν κατά τάν Παγασιτικόν βα- 
σίλειον μετά τού Όρμενίου άνήκεν άλλω τινί, το δ’ ένταΰθα μετά 
τού Αρμενίου τω Εύρυπύλφ' καί έτι άπλούστερον, γράφων τις 
οϊ ό’ εχον Αρμένιον και συνεχώς τά λοιπά άνευ χάσματος, δύ- 
ναται νά έχη κατά τάς άνω ερμηνείας λύσιν τινά εύλογον, καί- 
τοι ούτω θά παρέμενον άνερμήνευτα πολλά περί τοΰ Όρμενίου 
παραδοθέντα, έκτος άν καί ταΰτα ήθελέ τις νά άποδώση τφ 
Άρμενίω. Ούτως άρα ή παραδοχή τοΰ χάσματος καί τό δτι ύπό- 
κεινται έ. ά. δύο βασίλεια ερμηνεύει τά πάντα.

’Αλλά και ούτως έρμηνευομένων οπωσδήποτε τούτων, έπέρ-
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χεται σημαντική άπορία : διά τί δήλα δή δ 'Όμηρος παρέλιπε 
την Λάρισαν κα! την Κρα ννώνα, τάς άναμφισβητήτως μεγίστας 
καί σπουοαιοτάτας των κατά την δλην Θεσσαλίαν πόλεων, έφ 
ών και νεολιθικοί μεγάλοι συνοικισμοί καί των μετέπειτα περιό
δων ύπάρχουσι, καί περί ών ούδεμία σοβαρά άντιλογία δύναται 
νά προκύψη δτι δήθεν δεν κατωκοΰντο, ή δεν ήκμαζον κατά τε 
την υπό τοΰ Όμηρου περιγραφομένην περίοδον, καί καθ’ ήν αδ- 
τός ό ποιητής έζη- δεν δύναται δέ οδδεμία των εν τφ Καταλόγφ 
πόλεων νά ταυτισθή προς τάς δύο ταύτας, καθοριζόμενων σα
φώς των όρίων των βασιλείων έκάστων.

Καί ή μέν Κραννών δύναταί τις νά δεχθή δτι μετωνομάσθη 
εκτοτε, καί άναφέρεται δτι εκαλείτο πρότερον Έφνρη' άλλ-5 ή 
Λάρισα ούτε μετήλλαςέ ποτέ ονομασίαν και λέξις πελασγική 
όμοφώνως θεωρείται- τό λεγόμενον δτι αΰτη εκαλείτο Πελασγι

κόν *Άργος είναι δυσχερέστατον πρός παραδοχήν διότι σαφώς 
δνομάζεται ούτως δπό τοΰ Όμηρου ή σύμπασα κατά τήν μεγί
στων αδτής πεδινήν εκτασιν Θεσσαλία- έάν δέ δεχθώμεν δτι, δπως 
εκαλείτο *Άργος ή δλη Πελοπόννησος καί ή πόλις *Άργος, οδτω 
Πελασγικόν ’Άργος ώνομάζετο ή τε Λάρισα ως πόλις καί ή 
Θεσσαλία ώς χώρα, θά περιπέσωμεν είς άλλας δυσχερείας, κυ
ρίως εις τό δτι δεν άναφέρεται ώς πρωτεύουσα ή πόλις βασιλείου 
τίνος τό Πελασγικόν ’Άργος, έν ώ ή πόλις Άργος άναφέρεται.

Καί δμως είναι περίεργον δτι ό 'Όμηρος άριθμεϊ μετά των 

Τρώων τό βασίλειον τοΰ 'Ιππόθου καί περιγράφει διά τοιούτων 
χαρακτηρισμών, ώστε νά νομίση τις δτι αδτόχρημα ή Θεσσα- 
λική αΰτη Λάρισα περιγράφεται- διότι λέγει έν Β 840-844 :

Ηππόϋοος δ’ άγε φΰλα Πελασγών έγχεσιμώρων 
των, οϊ .Λάρισαν εριβώλακα ναιετάασκον- 
τών ήρχ’ 'Ιππόθοός τε Πύλαιός τ’ όζος Άρηος, 
υίε δύω Λήΰοιο Πελασγού Τευταμίδαο-

πρόκειται δέ περί βασιλείου εχοντος μίαν μόνον, μεγάλην βε
βαίως πάλιν, μετά σημαντικής περιοχής, καί ταύτην οικουμένην 
υπό Πελασγών μόνον, ούσαν δέ καί εριβώλακα, ήτοι έν πεδιάοι
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κειμένην, ή εύφορον πεδιάδα κατέχουσαν' γνήσιοι δέ Πελασγοί 
είναι οί ηγεμόνες αύτής, ό δ’ έτερος τούτων, ό πρεσβύτερος, ό 
καί κυρίως ήγεμών βεβαίως, έχει όνομα Ιππικόν, οίον άρμόττει 
Επποτρόφω χώρα, όποία ήτο άναμφισβητήτως άνέκαθεν ή θεσ- 
σαλική Λάρισα, λίαν πεφημισμένη καί μέχρι τής σήμερον.

Είναι δέ άςιον σημειώσεως ότι οί άρχαΐοι γεωγράφοι καί 
ύπομνηματισταί τοΰ Όμήρου άδυνατοΰσι να προσαρμόσωσι τάς 
άνω περιγραφείσας ύπό τοΰ ποιητοΰ ιδιότητας πρός τινα κατά 
τήν Τρωάδα ή εγγύς περαιτέρω καλουμένην Λάρισαν, ως άδυ- 
νατοΰσι νά προσαρμόσωσι τούς παρεχομένους ύπό τοΰ Όμήρου 
χαρακτηρισμούς τή Θήβΐ], ήν εΰρομεν έν Θεσσαλία σπουδαιοτά- 
την μέν επίσης έκ των άνασκαφών άποδειχθεισαν πόλιν, προσαρ- 
μοζομένην δέ πρός τάς περιγραφάς τοΰ ποιητού' διότι ό Στρά
βων έν ΙΓ' 620, 2 λέγει: «ποίλαι μεν ονν αι Αάρισαι, δει δέ των 
έγγύς τινα δέξασθαι, μάλιστα δ’ άν τήν περί Κύμην υπολάβοι
τις όρθώς------ τής μέν έν τή Καϋστριανή Λαρίσης ονδέν έχο-
μεν τεκμήριον ισχυρόν ως ήν ήδη τότε" ονδε γάρ τής Εφέσου" 
τής δέ περί τήν Κύμην μαρτύριόν έστι πασα ή Αιολική ιστορία, 
μικρόν ύστερον των Τρωικών γενομένη»' άλλ’ ούδέ τό τελευταΐον 
τούτο είναι ισχυρόν μαρτύριόν, έάν μή προσαρμοσθή πρός τούς 
τόπους αύτούς καί τά φΟλα" έπίσης λέγει ό Στράβων περί τής 
θήβης των Κιλίκων ε. ά. 614, 65 «έν δέ τή μεσογαία από πεν- 
τήκοντα σταδίων έστίν ή θήβη έρημος, ήν φησιν ό ποιητής ύπό 
ΙΙλάκω υληέσση" ονιε δε Πλάκος ή Πλαζ έκεΐ τι λέγεται, ovfr 

ϋλη νηέρκειται, καίτοι πρός τή ’Ίδη»" βλ. περί τούτων καί 
Πρακτικά 1908 σελ. 194-198.

Πολλά δέ καί άλλα όμοια άπορήματα ήδύνατό τις νά φέρη 
πρός τό ζήτημα' άλλ’ ημείς άρκούμεύα έν τφ παρόντι τοΐς προ
ειρημένος, είς τήν ερμηνείαν των θεσσαλικών τόπων καί ιστο
ριών χρησίμοις' νομίζομεν δέ ότι έν τοΐς Όμηρικοΐς έπεσιν υπάρ- 
χουσι τοπικα'ι διηγήσεις, συνυφασμέναι μετά τών συμβάντων κατά 
τά Τρωικά' ότι δήλα δή, άποικήσαντες έκ Θεσσαλίας ένεκα τών 
συχνών έπιδρομών καί μεταστάσεων πολλάκις πρό τών Τρωικών 
κάτοικοι είς τήν μικράν ’Ασίαν καί τούς έγγύς τόπους, καί συναπο- 
κομίσαντες τάς έν ταΐς μητροπόλεσιν αυτών παραδόσεις καί Εστο-
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ρίας, ίδρυσαν χά πολλά ομωνύμους έκείνχις αποικίας καί διεφύ- 
λαξαν τάς διηγήσεις ταύτας' δτε δέ μετέπειτα έγένετο δ μέγας 
Τρωϊκός πόλεμος υπό των έν τή ηπειρωτική Έλλάδι κατοίκων, 
κατά των όμαιμόνο>ν βεβαίως απογόνων των μνημονευθέντων 
άποίκων, αί νέαι διηγήσεις περί τοϋ δεκαετούς τούτου πολέμου 
διεσταυρώθησαν παρά τώ λαώ ούτως, ώστε δ τρεις τούλάχιστον 
γενεάς μετά τά Τρωικά γράψας τά επη 'Όμηρος εύρε φερομέ- 
νας εν τε ταΐς άποικίαις καί έν ταϊς μητροπόλεσι διεσταυρωμέ- 
νας δημώδεις ποιήσεις των εθνών, πόλεων καί γενών έκαστων 
έπΐ τούτων δέ στηρίζονται τά επη' διότι άλλως δεν ερμηνεύον
ται αί τοπογραφικώς τοσοΰτον άληθεις περιγραφαί καί χαρα
κτηρισμοί τών πόλεων έκαστων ύπ’ αύτοΰ' ούδέ ήτο δυνατόν 
τότε, δυσχερές δέ καί σήμερον, εις άνθρωπος νά περιέλθη, νά 
θεωρήση έπακριβώς, καί νά χαρακτηρίση άρμοδίως τοσαύτας 
πόλεις καί τόπους.

Ύπό τοιοΟτον άρα πνεύμα περίπου νομίζομεν δτι πρέπει νά 
έξετάζωνται τά ύπό τών άρχαίων παραδεδομένα, ίδίως τά υπό 
τού μεγίστου καί άρίστου τών συγγραφέων, τοϋ Όμήρου, άτινα 
καί τής προσηκούσης έρμηνείας δέονται καί άςια υπέρ πάντα 
είσί, καί προσομοίως νά έρευνώνται καί συσχετίζωνται ύπό τών 
άρχαιολόγων ταΰτα πρός τούς άνασκαπτομένους τόπους, ούχί δέ 
καθ’ δ σύστημα νΰν έξετάζονται τά πολλά, άτοπον λίαν καί 
άπροσδιόνυσον διότι οί καθ’ ήμάς άρχαιολόγοι καί άρχαιοδίφαι, 
έλάχιστα προσέχουσι τοΐς ύπό τών άρχαίων συγγραφέων παρα- 
δεδομένοις' λαβόντες δέ διά τίνος ήμερών τινων άνασκαφής μετά 
χείρας ομάδα οστράκων καί εύρηματίων, μονονουχί γραπτάς λύ
σεις χρησμών φέρον έκαστον τούτων έθεώρησαν κατατάξαντες 
δέ αύτά έπιμελώς εις βυθμούς καί τάς έπ’ αύτών κοσμήσεις θαυ- 
μάσαντες, έλυσαν δι’ αύτών, ιί>ς ένόμισαν, καί τάς χρονικάς δια
φοράς καί τών λαών την γένεσιν καί τάς πορείας καί τών έθνών 
τάς σχέσεις καί τόν χαρακτήρα.

Καί ταΰτα μέν λέγοντες ούδόλως νομίζομεν δτι δέν πρέπει 
ταΰτα νά έςετάζωνται μετ’ άκριβείας' τούναντίον επιστημονικόν 
καθήκον πρώτιστον είναι ή έπιμελεστάτη τών πραγμάτων καί 
πραγματίων τούτων έξέτασις, ύπέρ πάντα δ’ άκριβώς έφροντίσχ-
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μεν καί ημείς νά διερευνήσωμεν ταΰτα ούτως, ώστε έφ’ έκαστου 
εύρηματίου άλλοθέν τε καί έκ των εν Φθιώτισι Θήβαις άνασκα- 
φών ήμών έπεγράψαμεν είδικώς τό στρώμα, την θέσιν καί την 
κατάστασιν, έν η εύρέθη" άλλ’ άποφυγόντες τήν μονομέρειαν 
καί ύποτέλειαν της λίαν έκτεταμένης συγκρίσεως καί παραβο
λής τούτων μόνον, προσεπαθήσαμεν νά εύρωμεν τήν έφ’ έκαστου 
τόπου γενικήν ιστορικήν ακολουθίαν, ώς αΰτη ένεφανίζετο οι’ 
ευρημάτων πάντων των χρόνων, καί ώς υπό των άρχαίων συγ
γραφέων τυχόν έκασταχοΰ παρεδίδετο- προ πάσης δ’ έρεύνης 
άνασκαφικής έποιήσαμεν τήν προσήκουσαν έπιλογήν, έξετάζον- 
τες τόπους, χαρακτηριζόμενους υπό της άρχαίας παραδόσεως ώς 
ό.ντας λίαν σπουδαίους καί σημαντικούς.

"Οτι δέ τό ήμέτερον σύστημα της γενικής έξετάσεως τοΰ τό
που έκάστου καί τοΰ πρός τάς άρχαίας παραδόσεις στενού σχε- 
τισμοΰ έν συνολική έρεύνη των χρονικών περιόδων αύτοΰ είναι 
άρτιώτερον τής ειδικής μέν έν τινι σημείφ ή χρονική περιόδφ 
έρεύνης αύτοΰ, γενικωτάτου δέ συσχετισμού προς άπασαν, εί δυ
νατόν, τήν ύδρόγειον σφαίραν τών ές χύτης εύρημάτων, άποδει- 
κνύουσι τα έξής παραδείγματα : ένεργήσαντες άνασκαφάς έπί 
μέν τοΰ έν Σέσκλφ προϊστορικού μικροΰ συνοικισμοΰ ό ήμέτε- 
ρος X. ϊσούντας, έπί δέ τοΰ έν Ζερελίοις τοΰ 'Αλμυροΰ οί "Αγ
γλοι Wace καί Thompson, καί έξετάσαντες, ώς προσήκε, 
μετά μεγάλης λεπτομέρειας τά στρώματα καί τα ευρήματα, 
κατέληξαν εϊς χρονολογικά καί έθνολογικά συμπεράσματα άνευ 
ούδεμιάς άφετηρίας" διότι έπί μέν τοΰ έν Ζερελίοις συνοικισμοΰ 
υπήρχον άνωτάτω άναμίξ θραύσματα Ιστορικών χρόνων καί αρ
χαϊκών καί γεωμετρικών καί μυκηναίων έπί ένάς στρώματος" 
άπό τίνος άφετηρίας δύναταί τις νά χρονολόγηση τά υποκείμενα ; 
άπό ούδεμιάς άναμφισβητήτως καί έπωφελώς, πλήν άπό της τε
λευταίας, τής άρχαιοτάτης, δεομένης καί ταύτης έρμηνείας- ού
τως interpres eget interprete, ώς λέγει ό Κικέρων. Όμοίως 
έν Σέσκλω ούδεμία ύπήρχεν άνωτάτω χρονολογική άφετηρία 
σαφής, μηδέ μυκηναίων θραυσμάτων εύρεθέντων έκεΐ.

Καί δμως έξήγαγον συμπέρασμα οί "Αγγλοι έθνολογικόν τε 
καί χρονολογικόν περί συμπάσης τής Θεσσαλίας, καθ’ δ ή μέν
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εν τή χώρα ταύτη έμφάνισις της χαλκής περιόδου είναι σύγχρο
νος τη έν Κρήτη έπικληθείση Τρίτη ’ Οψίμω Μινωϊκή, ή δέ κατά 
τήν μυκηναίαν περίοδον δήθεν κατάπτωσις τής τέχνης έν Θεσ
σαλία (έν Ζερελίοις δήλα δή) δηλοί δτι κατ’ χύτην φκει έκεϊ 
λαός φυλετικώς διάφορος των Ελλήνων- άλλ’ έν τοιαύτη περι- 
πτώσει, άληθευούση, πάντα τα ύπό τού Όμήρου καί των άλ
λων μετέπειτα άρχαίων συγγραφέων παραδεδομένα ήμΐν περί 
δέκα βασιλείων έν Θεσσαλία τής περιόδου έκείνης, ών έν του 
Άχιλλέως, ίσάξιον, εί μή μεΐζον τοΰ των ’Ατρειδών, θά είναι 
κενοί λόγοι, οί δέ άνθρωποι έκεΐνοι θά κατήλθον διά μιας καί 
αίφνιδίως έξ ουρανού ίσως" έννοεΐται δμως δτι τοιαΰτα συμπε
ράσματα έκ τής άνασκαφής ένός καί δύο πτωχιστάτων προϊστορι
κών συνοικισμών, έκ τών ύπερτριακοσίων τούλάχιστον, οϊτινες 
δύνανται άσφαλώς νά άριθμηθώσιν έν Θεσσαλία, δέν δύνανται νά 
έςαχθώσιν είναι τό αύτό, ως έάν τις μετά τρισχίλια έτη άνα- 
σκάψη τό «Μπραχάμι» παρά τάς νΰν ’Αθήνας καί έκ τών έξ 
αύτοΰ ευρημάτων χαρακτηρίση τον δλον σημερινόν πολιτισμόν 
τής Ελλάδος καί τής Εσπερίας Εύρώπης.

’Επίσης ό X. Τσούντας έλάχιστα έφρόντισε περί τών άρ
χαίων παραδόσεων, έξήγαγε δέ μέγιστα συμπεράσματα έκ τι- 
νων κοσμήσεων καί τρημάτων, λέγων τάδε (πρβ. « Αί Άκρο- 
πόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου» σελ. 398-399) « αί πλεισται έκ 
τών συμφωνιών, τάς όποιας παρετηρήσαμεν μεταξύ τής Θεσ
σαλίας καί τών βορειοτέρων χωρών, άναφέρονται είς τήν τέ

χνην τής νεωτέρας περιόδου τού λιθικού αίώνος. Τότε έμφανίζε- 
ται είς τήν θεσσαλικήν κεραμεικήν τδ σπειροειδές κόσμημα, 

τότε αί διακεκομμένοι κεντηταί αύλακες έπί τών έγχαράκτων 
άγγε/ων, τότε τό πρώτον άπαντώσιν έπί τών κεφαλών τών ειδω

λίων τρήματα κλ. ’Επειδή δέ κατά τά αλλα ή κεραμεική τής άρ- 
χαιοτέρας περιόδου διαφέρει ούσιωδώς, δεν είναι άπί&ανον, δτι 
τούς νεωτερισμούς εφερεν είς την Θεσσαλίαν ό έτερος τών δύο 
λαών — ό τών Πελασγών πιθανώς — τότε μεταναστεύσας 
κτλ.»- τό σπειροειδές αρα κόσμημα, αί κεντηταί αύλακες καί τά 
τρήματα δύνανται νά έρμηνεύσωσι τό ζήτημα τής καθόδου τών
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Πελασγών, περί ών ή Ελληνική άρχαιότης τοσαΟτα παρέδω- 
κεν ήμϊν!

Άλλ’ αν τά περί τής νΰν τέχνης των λίαν απλών κεραμέων 
προχείρως διερευνήση τις, θά κατανόηση πόσον επισφαλές πράγμα 
είναι ή εξαγωγή συμπερασμάτων εκ τινων σπειρών, αύλακίων 
καί τρημάτων ήμεϊς μεταβάντες εις άπλοΰν παρά τόν Βόλον κε- 
ραμουργεΐον καί επί μακρόν συζητήσαντες μετά του κεραμέως 
καί των βοηθών αύτοΰ περί τής αιτίας, δι’ ήν έποίουν σπείρας, 
στικτά τρήματα καί αυλάκια περί τάς στάμνους καί χύτρας, κο
σμήματα δέ φύλλων, κλάδων, στεμμάτων, λεοντοκεφαλών κττ. 
περί τά « κανάτια πολυτελείας », ως ώνόμαζον αύτά, έλάβομεν 
απαντήσεις, εξ ών κατελήξαμεν εις τό συμπέρασμα δτι, άν οί νΟν 
άπλοι κεραμείς, οί ίσχυρώς προσομοιάζοντες τοϊς παναρχαίοις 
έκείνοις, έμάνθανον τήν τεραστίαν σημασίαν, ήν οί περί τά προϊ
στορικά άσχολούμενοι αρχαιολόγοι άποδίδουσι ταΐς σπείραις αύ- 
τών, τοϊς αύλακίοις, τοϊς τρήμασι και λοιποΐς κοσμήμασι, θά 
ήπόρουν.

Έτέρα άπόδειξις περί τής σφαλεράς όδοΰ πρός έξαγωγήν 
συμπερασμάτων διά τής ύπερλεπτομεροΟς μέν έξετάσεως τών 
κοσμημάτων και υπερτιμήσεως αύτών, περιφρονήσεως δέ τών 
κοινοτάτων τεχνικών τρόπων έν τοϊς εργοις έκάστοις, είναι δτι, 
έν φ οί δΐοι Πελασγοί έφημίζοντο ώς κτίσται, οί κρίνοντες καί 
διονυχίζοντες αυτούς άρχαιολόγοι πολλάκις άγνοοϋσι τά τής 
κτιστικής τέχνης, π. χ. ό X. Τσούντας, λέγων περί τοΰ έν Δι- 
μηνίφ τάφου, ου παρατίθησι μεγάλην είκόνα ε. ά. σελ. 154 
«χρήσις πηλού πρός σύνδεσιν τών λίθων φαίνεται δτι δέν έγινε»' 
άλλ’ ό προχείρως κομίζων τό «πηλοφόρι» παϊς τών κτιστών δύ- 
ναται εύχερώς καί άσφαλώς νά διακρίνη τό « λασποτοΐχι » τής 
«ξερολιθιάς», ήτις καί «ξεροτοΐχι» καλείται' είναι δέ άπλαϊ ξη- 
ρολιθίαι οί τοίχοι καί οί θόλοτ τών τάφων τούτων ώς πρός τούτο 
υπήρξαν ευτυχέστεροι βεβαίως ό Wolters καί Lolling γρά- 
ψαντες περί τής κτιστικής τοΰ έτέρου μεγάλου θολωτού τάφου 
Διμηνίου έν Athen. Mitteil. 1888 σελ. 435 δτι οί λίθοι έκτί- 
σθησαν ohne jedes Bindemittel aufeinander.

'Ότι δέ καί είς λογικά σφάλματα δύναται νά άγάγη ή τοι-
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κύτη έμμονή περί τήν εξαγωγήν μεγάλων συμπερασμάτων έκ 
μικροτάτων αιτίων, άποδεικνύει τό φερόμενον υπό τοΰ X. Τσούντα 
ως μέγιστον των επιχειρημάτων αυτοΰ κατά τής περί καύσεως 
των νεκρών θεωρίας’ καταπολεμών δήλον δτι αυτήν έ. ά. σελ. 
129-130 λέγει «άλλα ϋειικώτερα τεκμήρια εναντίον τής καύ
σεως παρέχουσι τά κτερίσματα' πρώτον άνεκαλύφθησαν είς τούς 
τάφους τής Σύρου πλείονες καρφίδες, αΐτινες έχρησίμευον αντί 
πορπών προς σνγκράτησιν τοϋ Ιματίου επί τών ώμων' επί τεσσά
ρων δέ έξ αυτών έσώζοντο κατά τήν άνακάλυψίν των λείψανα 

κλωστής (ταΰτα υπογραμμίζονται υπό τοΰ X. Τσούντα), ήτις ως 
φαίνεται έχρησίμευεν, δπως μετά τήν έμπόρπησιν συνδέωνται τά 
δύο άκρα τής καρφίδος καί κωλύηται οΰτω το Ιμάτιον νά έξο- 
λισθήση. Προφανώς λοιπόν οί νεκροί, επί τών όποιων άνεκα
λύφθησαν αί καρφίδες αΰται, έτάφησαν φορονντες Ιμάτια' τά 
λείψανα δμως τών κλωστών αποδεικνύουσιν, δτι τά [μάτια αυ
τών δεν έκάησαν ».

Άλλ’ άφ’ ου οί νεκροί έτάφησαν φοροΰντες [μάτια, πώς τά 
μέν [μάτια πάντα «έλειωσαν», ώς νΰν λέγομεν, ήτοι άποσυνετέ- 
θησαν δλως ύπό τοΰ χρόνου, καί ούόέν άφήκαν ίχνος, διετηρή- 
θησαν δέ λείψανα άσθενοΰς κλωστής, συγκρατούσης τά δύο άκρα 
τής καρφίδος, τής συνδεούσης τά άκρα τοΰ ίματίου; τό πράγμα 
είναι λογικώς, ήτοι ούσιαστικώς, άδύνατον' διότι ή κλωστή μό
νον άν ήτο έκ χρυσού ήδύνατο νά σωθή' καί έκ νήματος χαλκού 

άν ήτο, θά κατιοΰτο’ βεβαίως ή κλωστή ήτο νήμα άπλοΰν, έξ 
ού ποιοΰνται τά [μάτια, φυτικής τίνος ή ζωικής ούσίας, λίνου, 
έρίου, βάμβακος ή όμοιου’ τουλάχιστον ό X. Τσούντας ούτω νοεί 
αύτήν' διά τίνος θαυμασίας έπιδράσεως ή μέν κλωστή διέφυγε 
τήν άποσύνθεσιν, τά δέ [μάτια, υπέκυψαν τελείως 6π’ αύτήν; 
διότι καί άραχνοϋφή άν είχον ποιηθή, θά ήσαν πάντως ισχυρό
τερα τής κλωστής. Φαίνεται δτι τριχοειδή τινα βιζίδια έξέλαβεν 
ό X. Τσούντας ώς κλωστάς.

Καί ταΰτα μέν είναι παραδείγματα τινα έκ πολλών, άτινα 
ήδύνατό τις νά συγκομίση έκ βιβλίων καί έκθέσεων λίαν σημαν
τικών άρχαιολόγων, οίτινες, πολλά καί γενναία κατορθώσαντες, 
είναι συγγνωστοί, άν άνθρωπίνως περιέπεσον είς τινα άστοχή-

Πρακτικά τοϋ 1915
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ματα έξ ύπερβάλλοντος ζήλου και θάρρους, άκολουθούντες συ- 
στήματί τινι, ή ίδιον προσπαθοΰντες νά δημιουργήσωσι, τής τοι- 
αύτης φιλοτιμίας συνεπαγόμενης φύσει καί περίπτωσιν εις σφάλ
ματα, οΐα καί εγώ ήρίθμ·ησα έμαυτώ’ άλλ’ εάν βώμεν περαι
τέρω περί την έξέτασιν γνωμών ετέρων αρχαιολόγων, περί τά 
προϊστορικά άσχοληθέντων, θά ίδωμεν παράδοξα' αρκεί προς 
τοΰτο εν παράδειγμα: ό Γ. Σωτηριάδης, έξέθηκεν έν δημοσία 
διαλέξει άπό τοΰ βήματος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τώ 
1908, δτι έν Βοιωτία που, άποκαλύψας τάφον νεολιθικού νε
κρού, εϋρε διατηρούμενον ετι το κρέας, ήτοι την σάρκα, έπί τί
νος δστοΰ αυτού καί σκώληκα έπικαθήμενον' δλίγα ετη πρότε- 
ρον ό αυτός Γ. Σωτηριάδης, εύρών έπί τίνος λόφου κατά τήν 
Χαιρώνειαν νεκρούς τεθαμμένους, έκόμισεν αύτούς έν θριάμβω 
είς ’Αθήνας, καί διεκήρυξεν αύτούς ώς όντας τούς ιερολοχίτας 

τοΰ 338 π. Χρ.' άλλ’ ό X. Τσούντας έςήγαγεν αύτόν έκ τής 
πλάνης, είπών ότι ήσαν νεκροί νττερόισχίλια έτη άπέχοντες των 
ιερολοχιτών έκείνων.

Τούτων άρα ένεκα νομίζω ότι πρώτιστα μέν πρέπει νά έρευ- 
νηθώσιν έν Θεσσαλία τόποι σπουδαίοι, περί ών ή άρχαία παρά- 
δοσις άφήκεν ήμΐν άναμνήσεις σημαντικάς, οίοι είναι ή Ίωλ- 
κός (1), α£ Φεραί, ή Κραννών, ή Αάρισα, α£ Θήβαι, ή "Αλος, 
ή Φάρσαλος, ήτις φαίνεται ούσα ή πόλις Ελλάς τού Όμήρου, 
και άλλαι όμοιαι, ή δ’ ερευνά αυτών νά γένηται γενικωτέρα, εί 1

(1) Ό Fr. Staehlin έν Pauly2 R. Ε. έν λέξει Ίωλχος αποδίδει τφ 
X. Τσούντςι τήν πρώτην ιδέαν περί τοΰ δτι «5 τη έκειτο έπί τοΰ νΰν κα
λούμενου Κάστρου τοΰ Βόλου ή «Παλαιό»· καί όντως μέν ό X. Τσούντας 
ένωρίτερον παντός άλλου, καθ’ δσον γινώσκω, προέτεινε τοιαύτην γνώ
μην· άλλ’ ού μόνον δέν άπέδειξεν αυτήν, άλλ’ ούδέν χωρίον άρχαίου συγ- 
γραφέως προσεκόμισε πλήν τοΰ υπό τοΰ Leake κομισθέντος Στράβω
νος· τό δέ μέγιστον κατέστησεν αυτήν λίαν άνίσχυρον ό ίδιος, γράψας 
έ. ά. σελ. 400 σημ. 2 «πιθανόν όμως είναι έξ άλλου, ότι όταν ή πόλις 
παρήκμασε καί άπώλεσε τήν δύναμίν της, οί κάτοικοι έγκατέλειψαν τόν 
πανάρχαιον συνοικισμόν καί εκτιοαν νέον υψηλότερα, πρός τούς πρόπο- 
δας τοΰ Πηλίου». Άλλ’ αί είκασίαι αύται οί) μόνον πι&αναί δέν είναι, 
άλλ’ άπεδείχθησαν ύπ’ έμοΰ καί έσφαλμέναι’ βλ. Πρακτικά 1909 σελ. 
155-158.
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δυνατόν, ούχί μονομερής’ δεύτερον δέ πρέπει ή έξέτασις των ευ
ρημάτων νά τελήται λεπτομερέστατη, άλλ’ αύτοτελής, άνευ όή- 
λον δτι των άπειρων εκείνων πρός μεμακρυσμένους τόπους παρ
αλληλισμών, ών τάς όμοιότητας δύναταί τις εφάπαξ νά θεώρηση 
τό πλεϊστον τυχαίας καί συμπτωματικάς και τη φύσει τοΰ άν- 
θρώπου έν γένει όφειλομένας' διότι, εάν μή πρώτον πρός τά εγ
γύτατα βεβαιωθή ή διά παραλληλισμών συγγένεια έκάστων και 
αί βαθμίδες αύτής, είναι ματαιοπονία ή πρός τά λίαν μεμακρυ- 
σμένα παραβολή’ τρίτον πρέπει νά έρευνώνται άριστα αί άρχαΐαι 
παραδόσεις καί μύθοι, νά βασανίζωνται δέ άπασαι αί γνώμαι τών 
παλαιών συγγραφέων, οίτινες καί εγγύτερον πρός τά εξεταζό
μενα πράγματα ή ήμεΐς ήσαν, καί ισχυρότεροι την κρίσιν καί 
τόν νοΰν έν γένεί’ ουτω δεν πρέπει νά ύπερφρονώμεν, διότι έχο- 
μεν μέσα Ιρεύνης τελειότερα εκείνων, στερούμεθα δέ τής πνευ
ματικής αύτών διαύγειας, ής ένεκα καί πάντα τά μέσα καθίσταν
ται άτελή' τελευταΐον δέ πρέπει μετά μεγίστης έπιμελείας νά 
έξετασθη ή τοσοΰτον ίσχυρώς υπό τών αρχαίων καί έμμόνως έκ- 
φερομένη ιδέα τοΰ αυτοχθονισμού, ήν προετείναμεν καί υπεστη- 
ρίςαμεν δι’ όλίγων έν τοΐς Πρακτικοΐς τοΰ 1908 σελ. 187-193, 
δι’ ής πλεΐσται άπορίαι δύνανται νά έπιλυθώσιν’ οΰτω πως προ- 
τιθέμεθα νά συνεξετάσωμεν εύθέτως τά τής προϊστορικής περι
όδου.

β ) Εν Παγασαΐς, Δημητριάδί, Μαγνησία καί Μητροηόλει.

Τά τείχη Δημητριάδος-Παγασών εκδοαις τοΰ περί τών γραπτών 

στηλών συγγράμματος' επιγραφικά ευρήματα Βοίβης, Ση - 

πιάδος, Όλιζώνος' άγαλμα εκ Μητροπόλεως.

Περί τά τέρμα τοΰ έ'τους τούτου, μή κατασταθείσης δυνατής 
τής συνεχίσεως τών έν Δημητριάδι-ΓΙαγασαΐς άνασκαφών, περι- 
ωρίσθην εις έξερεύνησιν τών τειχών τών δύο τούτων πόλεων, ών 
τήν θέσιν ήδη καθώρισα έν Πρακτ. 1912 σελ. 213-218’ λεπτο
μέρειας τής έρεύνης ταύτης κρίνω περιττόν νά παραθέσω έν- 
ταΰθα’ διότι, άρξαμένης άπό τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου τοΰδε τοΰ
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έτους (1913) της έκτυπώσεως, φροντίδι της ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, τοΰ περί των γραπτών στηλών Δημητριάδος-Παγασών 
έργου μου, έν τη γενική είσαγωγή περί της θέσεως καί της ιστο
ρίας των δύο τούτων πόλεων καί των εκεί άνασκαφών παρατί
θενται αί λεπτομέρειαι αύται άρμοδίως.

Συνεκομίσαμεν δέ είς τδ Μουσεϊον Βόλου κατά τό έτος τοΰτο 
καί τινας έπιγραφάς έκ Κάπου ρν ας-Καναλίο.)ν (άρχαίας Βοίβης), 

έκ Παλαιοκάστρου Λανκου (άρχαίας Όλιζώνος), έκ Σηπιάδος 

καί έξ ’Ιωλκον, ένθα, κτιζόμενης οικίας, εύρέθησαν μικρά τινα 
τμήματα χαλκωμάτων, θραύσματα μυκηναίων άγγείων, ών πλού
σιος έμφαίνεται ό λόφος ούτος καί τα περί αύτάν έγγύς, καί 
άγαλμα μαρμάρινον καθημένης γυναικός (’Αφροδίτης πιθανώς), 
ευρεθέν έπί τών έρειπίων τοΰ ναοΰ της Καστνίας ’Αφροδίτης έν 
τη παρά τό Παλαιόκαστρον Καρδίτσης αρχαία Μητροπόλει, περί 
ής βλ. ΙΙρακτικά 1912 σελ. 178. Τών έπιγραφών τούτων τινές 
είσίν έκδεδομέναι- τών άνεκδότων ή δημοσίευσις θά τελεσθη έν 
τη άκολουθία τών έμών Θεσσαλικών επιγραφών, τών έκτυπου- 
μένων έν τη Άρχ. ’Εφημερίδι άπό τοΰ έτους 1910.

1913 — Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ

α'.) ’Ονοματοθεσία νομών καί έπαρχιών τών νέων χωρών.

1) Ή ορθή μέθοδος τών ονοματοθεσιών δήμων, κοινοτήτων, 

επαρχιών, νομών σύστημα γενικής ονοματοθεσίας 

τοΰ νυν 'Ελληνικού Βασιλείου.

Ευθύς μετά την είς την Νοτίαν Ελλάδα ένωρίς άρξαμένην 
προσάρτησιν τών διά τών εδτυχών πολέμων τοΰ 1912 καί 1913 
άπελευθερωθεισών χωρών, ήσχολήθη ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία δι’ ειδικής έπιτροπείας είς τήν έξεύρεσιν τών καταλλήλων 
δνομάτων, δΤ ών δρθώς καί επωφελώς τη ιστορία τοΰ τόπου καί 
τή νΰν χρήσει θά κατωνομάζοντο οί νομοί καί αί έπαρχίαι καί 
οί δήμοι τής Νέας Ελλάδος καί θά μετωνυμοΰντο αί πόλεις καί 
τά χωρία, τά έχοντα ξενικά ή ακαλαίσθητα ονόματα. Πρός τό

10
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έργον τοΰτο έκλήθην νά άποστείλω κάγώ τήν έμήν συμβολήν 
μή άποτελών δμως μέλος τής συσταθείσης επιτροπείας, ώς μα
κράν των ’Αθηνών διαμένων, λόγω τής στρατιωτικής καί πολι
τικής υπηρεσίας μου, είργάσθην άνεξαρτήτως αυτής καί άνεκοί- 
νωσά τινα τμηματικώς άποτελέσματα τής έμής Ιργασίας δημο
σία μέν διά τοΰ ήμερησίου τύπου, ιδία δέ δι’ υπομνημάτων πρός 
τε τό 'Γπουργεΐον των Εσωτερικών καί πρός τήν ’Αρχαιολογι
κήν Εταιρείαν. Ταΰτα πάντα άναθεωρήσας, δημοσιεύω συντό- 
μως ενθάδε, ώς άποτελοΰντα ίδιαν μελέτην καί δντα άποτελέ
σματα ερευνών μου, καίπερ προχείρων, κατά τόδε τό έτος.

Καί πρώτον μέν δέον νά κατανοηθή δτι τοιαΟτα έργα είναι 
ανάγκη νά τελώνται κατά σύστημα έπιστημονικόν καί μετά με
λέτην, γινομένην ύπδ πάντων των όντως δυναμένων νά συμβάλ- 
λωνται εις τό εργον, ούχί δέ άπλώς καί τών φιλοτιμουμένων μέν 
πρός τοΰτο, μή σχόντων δέ τήν εύκαιρίαν νά άσχοληθώσιν είς 
περιηγήσεις καί έρεύνας έν τή αρχαία τοπογραφία, μόνον δ’ έκ τών 
βιβλίων προσπαθούντων νά άντλήσωσι τάς κυριώδεις πηγάς πρός 
τοιαΟτα ζητήματα" τό πάντων άριστον θά ήτο νά άνατεθή έκά- 
στω άρμοδίφ άνδρί τμήμά τι τής Ελλάδος, δπερ νά περιέλθη 
αύτός καί δι’ δψεως τών τόπων νά έξακριβώση τά πράγματα, 
συλλέγων καί τάς παρά τώ νΰν Έλληνικώ λαφ τοπωνυμίας καί 
διηγήσεις, ών πλεϊσταί είσιν εξαίρετοι καί χρησιμώταται πρός 
τήν εργασίαν ταύτην" τό πόρισμα δέ τών ερευνών τούτων εύλο
γον είναι νά όποβάλληται δι’ ύπομνήματος καί νά συζητήται 
υπό τών τοιούτων εργατών μετά τών άρμοδίων γεραιτέρων συμ
βούλων.

’Έπειτα δέ είναι άπαραίτητον νά καθορισθώσιν αί γενικαί 
βάσεις τοΰ δλου έργου" κατ’ έμήν γνώμην αύται είναι αί έξής :

α') Αί όπό πολλών φιληδούμεναι ξενικαί καί μεσαιωνικαί 
όνομασίαι πρέπει ή νά μή λαμβάνωνται μηδόλως ύπ’ δψιν, ή 
έλάχισται καί έν άπολύτιρ άνάγκη, έάν έκτακτόν τι ιστορικόν 
γεγονός, έτι δέ τό εύηχον καί ώραΐον καί οπωσδήποτε έλληνί- 
ζον ή έξελληνιζόμενον τοΰ όνόματος έπιβάλλωσι τήν προτίμησιν 
αύτοΰ από παντός έτέρου.

β') Τά μή δντα καθαρώς Ελληνικά όνόματα, ήτοι τής γνη-
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σίας Ελληνικής γλώσσης, νά μή λαμβάνωνται ύπ’ όψιν" εάν δέ 
τι όνομα υπό τών νΰν κατοίκων ύπάρχη έν χρήσει καί παρηχή 
πρός τι σαφές Ελληνικόν, νά προτιμάται τό δεύτερον π. χ. 
υπάρχει θέσις έν τη Θεσσαλική Μαγνησία καλουμένη τά Μολυ

βιά, ένθα διακρίνονται ερείπια άρχαίας πόλεως, της Μελιβοίας 

πιθανώτατα- πρός επωνυμίαν τοΰ πέριξ δήμου, ή τής κοινότητος, 
ή τίνος εγγύς χωρίου, έχοντος ξενικόν όνομα, είναι βεβαίως εύ
λογον νά προτιμηθή ή αρχαία σαφής λέξις.

γ') Πρός καθορισμόν των νομών και έπαρχιών δέον νά λαμ- 
βάνηται όνομα άρχαΐον Ελληνικόν χώρας ή περιοχής, άνταπο- 
κρινόμενον, κατά πάσαν δυνατήν προσέγγισιν, πρός τά όρια τής 
νΰν έν χρήσει έκτάσεως' προκειμενων δέ πλειόνων τοΰ ενός, νά 
προτιμάται τό σπουδαιότερον καί εύηχότερον π. χ. καλείται 
νΰν νομός ’Αττικοβοιωτίας, Άργολιδοκορινΰίας, Αιτωλοακαρνα

νίας, Φ&ιωτιδοφωκίδος κτλ., ή κεχωρισμένως Αττικής και Βοιω

τίας κττ., άτινα ούδένα νοΰν εχουσιν, είναι δέ μακροσκελή καί 
ώς πρός τήν σύνθεσιν ήχοΰσι κακώς- εύλογον θά ήτο νά καθο- 
ρισθή κατά προτίμησιν νομός Αττικής (έπαρχία Βοιαηίας), ’Αρ

γολίδας (έπαρχία Κορινϋίας), Αιτωλίας (έπ. ’Ακαρνανίας), Φ9ιώ- 

τιδος (έπ. Φωκίδος) κτλ.. "Αν λάβη τις υπ’ δψιν ότι έν έκάστιρ 
νομω τελείται υπό τών δημοσίων άρχών γραπτή χρήσις τοΰ ονό
ματος αύτοΰ κατ’ έτος δεκακισμυριάκις τούλάχιστον, θά οΕκο- 
νομήσωσιν αί άρχαί αύται ύπέρ τάν ήμισυν τοΰ χρόνου πρός 
γραφήν καί ύπέρ τό ήμισυ τής ύλης, έφ’ ής γράφουσι ταΰτα.

δ') Διά τήν κατονομασίαν τών δήμων καί κοινοτήτων δρθόν 
είναι νά λαμβάνηται ή πληθυντική γενική τοΰ έθνικοΰ τής πλη- 
σιεστέρας άρχαίας πόλεως ή κώμης, π. χ. δήμος Άϋηναίων, 

Πειραιέων (ούχί Πειραιώς), Λαρισαίων (ούχί Λαρίσης), Αημη- 

τριέων (ούχί Βόλου), κοινότης Φαρααλίων (ούχί Φαρσάλων), 
Κιεριέων (ούχί Σοφάδων), Φαλανναίων (ούχί Τυρνάβου), Όλοο- 

οονίων (ούχί Έλασσόνος) κτλ., έν άπορία δέ ονόματος σαφοΰς, 
αίρετώτερον είναι νά σχηματίζηταί τι δμοιον έθνικόν έξ δνόμα- 
τος παρακείμενης άρχαίας θέσεως, ποταμοΰ, όρους, νεωτέρας έλ- 
ληνικής τοπωνυμίας καλής, ή νά άφίνηται ξενικόν καί κακόη- 
χον όνομα, άκατανόητον καί πολλάκις όμωνυμοΰν έτέρω καί παρέ-
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χον άλλας τε δυσχερείας καί τη τηλεγραφική καί ταχυδρομική 
υπηρεσία πλείστας καί έπιβλαβεΐς τοίς κατοίκοις.

ε') Αί πρωτεύουσαι των δήμων καί κοινοτήτων δέον νά όνο- 
μάζωνται διά τοΰ αύτοΰ ονόματος της άρχαίας πόλεως ή κώμης 
κτλ., ών τά εθνικά έλήφθησαν πρός δήλωσιν των έν § δ' έκτε- 
θέντων, τά δε λοιπά, συντελοϋντα τώ δήμω ή τη κοινότητι χω
ρία, δι’ ετέρων όνομάτων καταλλήλων, ών τινα έν πάση απο
ρία Ελληνικών άρμοζουσών λέξεων και νεωτέρων τοπωνυμιών, 
δύνανται νά μεταφράζωνται ή παραφράζωνται έκ της σημασίας 
τής ξένης λέξεως, ή νά σχηματίζονται έξ όνομάτων σπουδαίων 
άνδρών έκ τής ιστορίας του τόπου.

Εύνόητον καθίσταται ότι πρός εϋρεσιν τών ώς εϊρηται όνο
μάτων τά μέγιστα συμβάλλονται αί άρχαΐαι έπιγραφαί, αί'τινες 
άποτελοϋσι τήν άρίστην πηγήν πρός τε τοιοΰτον σκοπόν καί 
πρός βεβαίωσιν τών έν έρειπίοις σφζομένων, άλλ’ άγνοουμένων 
όνομαστί, τετειχισμένων πόλεων, ή ύπό μέν τών άρχαίων άνα- 
φερομένων, νυν όέ μή δυναμένων σαφώς νά καθορισθώσι. Τού
του ένεκα πανταχοΰ έν ταΐς έρεύναις μου προσεπάθησα διά πρό
χειρόν άνασκαφών είς σημεία τών προειρημένων έρειπίων, μη- 
νόοντα υπαρξιν ναοΰ, καί καθιστώντα πιθανήν τήν έν αότοίς άνά- 
θεσιν ψηφισμάτων, νά άνεύρω τοιαύτας έπιγραφάς, ών μία μό
νον θά ήρκει πρός διαφώτισιν πολλών ζητημάτων, έν οίς καί 
ιστορικά σημαντικά.

Άλλ’ άτυχώς ή γνώμη μου αυτή ούχί μόνον δεν δπεστηρί- 
χθη όπό τοΰ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου, άλλά τουναντίον κατε- 
διώχθη, θεσπισθείσης υπ’ αυτοΰ διατάξεως, μή περιλαμβανομέ- 
νης έν τοΐς κειμένοις νόμοις, μηδε πήγαζούσης έξ αότών όπωσ- 
δήποτε, δι’ ής μόνον είς όνο σημεία κατ’ έτος δύναται νά τε- 
λέση άνασκαφάς έκαστος έφορος άρχαιοτήτων τής έπιβολής 
τοιαύτης άπαγορεύσεως δεν εύρίσκω σπουδαίον λόγον ούτε έγώ, 
ούτε άλλοι ομότεχνοι' διό ευελπιστώ ότι θά άναθεωρηθή, άφ’ ού 
πολλάκις άπόλυτος άνάγκη, έξ άνευρέσεως ακινήτων άρχαίων 
κατά τύχην υπό γεωργών καί άλλων πολλαχοΰ, έπιβάλλει τήν 
έντός τοΰ αυτοΰ έτους πρόχειρον σκαφικήν έρευναν πλέον ή δε
κάκις υπό τοΰ αότοϋ έφορου.
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Ώς μόνην όμως δικαιολογίαν πρός τήν ώς άνω αντίθετον τή 
έμή γνώμην τοΰ είρημένου Συμβουλίου όύναταί τις νά έκλάβη 
τήν πληθωρικήν Ανεύρεσιν κινητών τε καί ακινήτων αρχαίων, 
ών τά μέν Απαιτοΰσιν εργώδη μεταφοράν, συγκέντρωσιν καί Ανί- 
ορυσιν έν Μουσείοις, τά δέ φύλαξή διηνεκή καί Αποζημιώσεις 
δαπανηράς’ άλλ’, αγαθή τύχη, τό ήμέτερον Κράτος έπεδείξατο 
εσχάτως (δώμην πολεμικήν καί ύγιά εντασιν πρδς ποικίλην πρό
οδον, έξ ών προκύπτει καί ή οικονομική άντοχή, χαίρων δέ πρέ
πει τις νά βλέπη καί τήν έκ τών σπλάγχνων τής μητρδς γης εις 
τό φως τοΰ ελληνικού ήλιου επαναγωγήν ωραίων καί σημαντι
κών καί πολυτρόπως διδακτικών ευρημάτων του ενδόξου Ελλη
νικού κόσμου, άτινα διά νοΰν έχούσης καί σώφρονος διοικήσεως 
έλαχίστας θά είχον Απαιτήσεις.

2) Κατονομασία τών νομών καί επαρχιών 

της Μακεδονίας καί Ήπειρον.

θεωρήσας δ’ έπείγουσαν τήν δι’ Ελληνικών ονομάτων κατά 
τό προμνημονευθέν σύστημα μετονομασίαν τών « σαντζακίων » 
καί « καζάδων » τής Μακεδονίας καί ’Ηπείρου, διότι ευθύς Από 
τών Αρχών του έτους 1913ου ήρξατο φιλοτίμως τό ήμέτερον Κρά
τος νά διοική διά τών Αρμοδίων Αρχών παντός πολιτειακού κλά
δου τάς νέας έπαρχίας, έφοδιάζον αύτάς διά σφραγίδων καί εν
τύπων μετ’ έπιγεγραμμένου έπισήμως έκάστου όνόματος αύτών, 
δπερ προχείρως έξελέγετο, καί ήδύνατο διά τής χρήσεως νά έπι- 
κρατήση, καίπερ μή όρθώς έχον, έδημοσίευσα διά τής έφημερί- 
δος.«’Αθήναι» τής 27'29'31 Μαρτίου καί 10 ’Απριλίου τοΰ 
1913 καί τής «Εστίας» τής 22 ’Απριλίου 1913 τάς εξής μετο- 
νομασίας :

Τής Μακεδονίας· Σαντζάκιον Θεσσαλονίκης-"-νομός Πιερίας

» » Μοναστηριού = » Λνγκηατίδος

» » Κοζάνης = » Έλιμειώτιδος

» » . Κορυτσάς = » ’ Ορεοτίδος.

» Καζάς Έλασσόνος =έπαρχία Περραιβίας
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Τής Μακεδονίας- Καζας Σερβίων = » Τιταρίον(ϊ\ Φνλάκης)

» » Γρεβενών — » Τνμψαίας

» Άνασελίτσης = » Πελαογίδος

» » Κοζάνης = » * Ελιμείας

» » Καϊλαρίων = » ’ Εορδαίας

» Καστοριάς = » Όρεστικ ης

» Κορυτσάς = » Δ αοοαρητίας

» Κολωνίας =: » *Ιλλνρίδος

» » Μοναστή ρ ίου = » Πελαγονίας

» Φλωρίνης = » Λνγκηστικής

» * Κατερίνης = » ’ Ολν μπικής

» » Καραφέροια = » ’Ημαθίας

» » Βοδενών = » Αλμωπίας

» Γιαννιτσών = » Βοττιαιας

» » Λαγκαδά — » Μνγδονίας

» » Γευγελής = » Ειδομένης

» » Άβρέτ-'Ισσάρ = » Κρηοτωνίας

» » Δοηράνης = . » Σιντικής

» Στρωμνίτσης = » Παιονίας

» » Τίκφες = » 3Αμφαζίτιδος

» » Θεσσαλονίκης= » Κροσίδος(Ύ\Θερμαίας)

Κασσάνδρας — » Παλλήνης

» » Αγίου "Ορους— » Ά&ωνίδος

» » Σερρών = * Βισαλτίας

» Δεμιρ-Ίσσάρ = » * Οδομαντίας

» » Μελενίκου = » ’ Ορβηλίας

» Ζίχνης = » Ηδωνίδος

» > Πετριτσίου = » Μαιδικής

» » Δράμας = » Δραβήοκον

» » Καβάλλας — ■» Φιλίππων

ΙΊραβίου = » Περγάμου

• Σαρί-Σαμπάν= » Σαπαίων.

Τής ‘Ηπείρου- Σαντζάκιον Πρεβέζης = νομός Θεοπροηίδος

» Ιωαννίνων = » Μολοοοίας

» » ’Αργυρόκαστρου = » Χαονίας.

» Καζάς Πρεβέζης =επαρχία' Ανακτορίας

» Λούρου = . » Κασσωπαίας
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Τής ’Ηπείρου· Ιίαζάς Μαργαριτίου _ » Θεοπρωτικής

» » Παραμυθίας— » Έλεάτιδος

» » Φιλιατών =; » Βον&ρωτον

» « Ίωαννίνων = » Μολοοσίδος

« » Λεσκοβικίου— » ΓΙαραναίας

» » Κονίισης — » Παρωραίας

* » Μετσόβου = » Α^α μανίας

» '> Δελβίνου = » Φοινίκης

» » Ά ργυροκάστρου= >> Χαονίδος

» Πρεμετής = » ' Ατ ιν τ ανίας

» Τεπελενίου — » Δ αμαοτίας

Χειμάρρας = » Αβαντίδος

» » Αΰλώνος = » y Απολλωνιάτιδος.

Δεκαέξ δέ μήνας μετά τά ώς άνω έμά δημοσιεύματα, είδον 
έν τη έφημερίδι «Άθήναις» της 9 ’Ιουνίου 1914 το αποτέλε
σμα των έργασιών της μνημονευθείσης έπιτροπείας, δημοσία έκ- 
πεφρασμένον, δι’ οΰ κατωνομάζοντο οκτώ νομοί και τριάκοντα 
έννέα έπαρχίαι των νέων χωρών, έν οίς περιελήφθησαν τά μετά 
τον έτερον εδτυχη ημών πόλεμον τοΰ 1913 τοπικά τμήματα- 
εύχαρίστως δέ είδον δτι ύπέρ τά τρία τέταρτα τών ύπό της έπι
τροπείας προταθέντων όνομάτων συνέπιπτον τοϊς υπ’ έμοΰ δημο- 
σιευθεΐσιν, δτερ άπετέλει σαφή Ινδειξιν της καλής υπ’ άμφοτέ- 
ρων έκλογης καί εύλογον αιτίαν έπισήμου κυρώσεως πρός γενι- 
κήν χρήσιν, καθ’ ά έν τη Παλαια Έλλάδι συνέβη προ ήμίσεος 
καί πλέον αίώνος.

Άτυχώς δμως δέν έγένοντο άποόεκταί, καθ’ δσον γινώσκω, 
ούτε αί έμαί δνομασίαι, οδδ’ αί της είρημένης έπιτροπείας, καί- 
τοι αύτη ήτο έγκεκριμένη ύπό τοΰ Υπουργείου τών Εσωτερι
κών, έμοΰ απλώς ύποβαλόντος αύτφ ύπόμνημα, ώς όρισθέντος 
έτη τινά πρότερον, ύπό τοΰ αύτοϋ 'Υπουργείου, μέλους έπιτρο
πείας μετονομασίας τών ξενικών όνομάτων τών έν τη Παλαια 
Έλλάδι κωμών καί χωρίων. Την αίτίαν της μη παραδοχής άγνοώ- 
ίσως έπηρέασαν τούς αρμοδίους άντιρρήσεις τινές, ύπό δημοσιο
γράφων γενόμεναι, δΥ ών έχαρακτηρίζοντο τά προταθέντα ονό
ματα μή δντα τοσοΰτον έκφραστικά καί γνώριμα, ώς ήσαν τά
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τών καζάδων τέως κοινώς παραδεδεγμένα, καίτοι έν τοίς τελευ
ταίας τούτοις δέν ύπήρχεν οδδέν σύστημα, ούδέ άντεπροσωπεύετο 
μόνη ή Ελληνική γλώσσα, εί μη έν σμικρω μορίω.

Φαίνεται δέ δτι ούκ ολίγον συνεβάλλετο εις την μή παραδο
χήν καθαρώς Ελληνικών δνομάτων έν τοΐς τοιούτοις ή γνώμη 
έτέρας έπιτροπείας υπό τόν κ. Ν. Γ. Πολίτην διότι τό δπ’ αυ
τής έφαρμοσθέν και έφαρμοζόμενον, διότι ώρίσθη διαρκής, σύ
στημα, ανοίγει τάς πύλας εις πάσαν πλειστάκις ακατάλληλον 
ονοματοθεσίαν' προέτεινε π. χ. αυτή τήν μετονομασίαν τοΰ χω
ρίου ΠιαλΙ Τεγέας εις Νίκλι, παρά τό ξενικόν καί άκλιτον καί 
άβέβαιον τοΰ ονόματος, καθ’ S έγραψα έν ταΐς έφημερίσιν «Άθή- 
ναι» τής 12 ’Απριλίου 1914 καί «Νέον ”Αστυ» τής 18 ίδιου 
μηνός καί έτους, έν φ οι έκεΐ ’Αρκάδες, έζήτησαν να μετονο- 
μασθή τό εαυτών χωρίον Άλέα, ώς κείμενον περίτ όν περίφη- 
μον ναόν τοΰ Σκόπα τής ’Αθήνας Άλέας, καί κατέχον έκτασιν 
τής έν έπιγραφαις άπαντώσης Τεγεατικής φυλής επ' 'Αλέαν.

’Επίσης δέ ή αυτή έπιτροπεία φιληδεΐ μεγάλως ταΐς σημε- 
ριναϊς τοπωνυμίαις, ας άλλως όμολογεΐ δτι δέν συλλέγει ή ιδία 
διά τίνος των μελών αυτής, άλλα ζητεί παρά ποικίλων υπαλλή
λων τοΰ Κράτους καί ιδιωτών, καί προτείνει, υπό τήν έαυτής 
έπίσημον ιδιότητα, ώς συνέβη διά τήν Μηυλήνην, δι’ ήν δέν έλή- 
φθη υπό τής έπιτροπείας ταύτης σχεδόν ούδεμία άρχαία παρά- 
δοσις καί ιστορία, οόδ’ έπιγραφή δπ’ δψιν, καθ’ ά έγραψα έν 
ταΐς έφημερίσιν «Άθήναι» τής 24 ’Απριλίου 1914, «Έθνος» 
τής 25 καί 27 ίδιου μηνός καί έτους καί «Νέον "Αστυ» τής 25 
καί 26 τών αύτών καί δπερ άποδεικνύει έπίσημον άνακοινω- 
θέν, δημοσιευθέν ύπ’αυτής έν τή έφημερίδι «Εστία» τής 28 (ή 
τίνος ολίγον πρά αυτής ήμέρας) τοΰ ’Απριλίου 1914 : « Αί το- 
πωνυμίαι εις τάς νήσους. — Τό Ύπουργεΐον τών Ναυτικών παρέ- 
πεμψεν εις τήν Επιτροπείαν τών τοπωνυμιών τής Ελλάδος έγ
γραφα τοΰ Αιμενάρχου τής Αέσβου καί τοΰ κυβερνήτου τής «Δό- 
ξης», σχετικώς προς ονομασίας χωρίων τής νήσου, προκειμένου 
νά κατασκευασθώσι σφραγίδες λιμενικών άρχών. Συνελθοΰσα δέ 
ή Έπιτροπεία υπό τήν προεδρίαν τοΰ κ. Ν. Γ. ΙΙολίτου, συνε- 
ζήτησε τά περί τών τοπωνυμιών τούτων καί τάς προτεινομένας
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γνώμας τοΰ κ. Κρίτσα, παρεδέχθη διά τινα τάς παρατηρήσεις 
αύτοΰ και άπέστειλε πρός τό ύπουργεϊον των Ναυτικών τάς έξης 
προτάσεις αύτής: Αί έπόμεναι τοπωνυμίαι νά διατηρηθούν ώς 
αναγράφονται έν τή άναφορα τής λιμενικής αρχής Λέσβου: 11α- 
ναγιούδας, Άσπροποτάμου, ΙΙέτρας, Συγρίου, Γαβαθά, Καλλο
νής, Πλωμαρίου, Γέρας. Νά διατηρηθούν έπίσης αί έξής τοπω- 
νυμίαι μέ τινας διαφοράς γραφής: Παμφίλων, Μτστιγνών καί 
θερμής, Συκαμινέας, Έρισσοΰ, Πολιχνίτου, ’Αποθηκών καί 
ΙΙαρακοίλων. ΙΙάσαι αί άνωτέρω τοπωνυμίαι προτείνει ή Επι
τροπεία νά διατηρηθώσιν ώς 'Ελληνικά! και εϋφωνοι. ΙΙροτείνει 
δέ την άλλαγήν τριών μόνον τοπωνυμιών, αί όποΐαι είναι είλημ- 
μέναι έκ τής Τουρκικής γλώσσης καί ούδείς ιστορικός λόγος 
συνηγορεί υπέρ τής διατηρήσεως αύτών. Ουτω προτείνει τήν άλ
λαγήν τοΰ Γενί-Λιμάνι εις Αιμιώνας, τοΰ Μολίβου (ούχί Μολύ- 
6ου, άλλ’ έκ Τουρκικής ρίζης) εις Μέϋυμναν. Διά νά άποφανθή 
δέ περί τής Τουρκικής τοπωνυμίας Ντίπ, ανάγκη νά γνωρίση 
τάς ονομασίας των περί αυτό θέσεων, διά νά έκλέξη τινά έξ 
αύτών ».

1914 — ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Κατά δέ τό έτος 1914 έξετέλεσα άνασκαφάς, έρευνας καί 
μουσειακάς έργασίας έν Θεσσαλία εις τά έξής σημεία :

α.) Έν Διμηνίω και Σέσκλω.

1) Στερέωσις θολωτού τάφον κανσις μνκηναίων νεκρών 

γεωμετρικός τάφος Διμηνίον.

Οί γνωστοί δύο θολωτοί τάφοι έν Διμηνίω έκινδύνευσαν νά 
καταπέσωσιν, ώς έπί μακρά έτη από τής άνασκαφής άφεθέντες 
υπό τήν έπήρειαν τών βροχών διό έκαθαρίσαμεν καί έστερεώ- 
σαμεν άμφοτέρους· έκ τοΰ γενομένου καθαρμοΰ άπεδείχθη δτι οί 
έν τώ τελείως διατηρηθέντι τάφω νεκροί είχον άσφαλώς καή 
κατά χώραν διότι εΰρομεν συμπεπηγότας έκ καύσεως λίθους
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μονήρεις, ώς καί αυτόν τον βράχον, έκ «σαπόπετρας» όντα, υπο
λείμματα τέφρας άφθονα, μή προερχόμενα έκ πυρών μεταγενε
στέρων, οί'ας εις τοιαΰτα καταφύγια ποιοϋσι ποιμένες καί κυνη
γοί, καί μικρούς βόθρους πολλαχοΰ μετ’ ιχνών σαφών κεκαυμέ- 
νων όστών καί τέφρας μετ’ άνθράκων. Ούτως άποόεικνύεται ότι 
καί κατά τήν μυκηναίαν περίοδον έν τοιούτοις μεγάλοις θολω- 
τοΐς κοινοταφίοις έκαίοντο οί νεκροί, ώς παρέδωκεν ήμΐν ό "Ομη
ρος- διότι τό παράδειγμα τούτο είναι τό τρίτον ασφαλές έν Θεσ
σαλία, άποδειχθέντος ήδη ότι οί έν τώ θολωτφ τής μυκηναίας 
περιόδου τάφω τής Δρανίστας Δολόπων καί οί έν τώ όμοίω τών 
Ίωλκίων παρά τον Βόλον, περί ών βλ. Πρακτικά 1911 σελ. 353 
καί 1912 σελ. 229-232, νεκροί είχον καή κατά χώραν, άφ’ου 
έκτερίσθησαν πρό τής καύσεως, διότι καί τών ευρημάτων πολλά 
όιετήρησαν τήν έπήρειαν καί τά ίχνη τής πυράς σαφή. Εΰρομεν 
δέ τρία ψήγματα χρυσού καί βομβοειδή ψηφίδα στεατίτου.

Περί δέ τού έτέρου θολωτού τάφου όέν ήδυνήθην νά βεβαιώσω, 
άν έκάησαν νεκροί έν αύτώ- διότι τό στρώμα αύτοΰ κατωτάτω 
έχει έξισωθή τελείως διά λαςεύσεως τού βράχου, έκ σκληροτέ- 
ρας «σαπόπετρας» έσχηματισμένου, ένεκα δέ τής πτώσεως τής 
θόλου κατά τό άνω ήμισυ είχον άπό αιώνων εισχωρήσει ΰδατα, 
έ: ών θά έςηφανίσθη παν ίχνος καύσεως, άν υπήρξε- μόνον ό 
πρώτος άνασκάψας τόν τάφον τούτον ήόύνατο νά βεβαιώση τήν 
καΰσιν, ή τήν άνευ αύτής ταφήν, δι’ έπιμελοΰς παρατηρήσεως 
τών χωμάτων, τού βράχου, τών όστών καί τών εύρημάτων- φαί
νεται όμως ότι ούχί μόνον δέν κατεβλήθη τοιαύτη φροντίς, άλλ’ 
ουδέ ύπό ειδικού έπιστήμονος έκαθάρθη τό πρώτον ό τάφος ού- 
τος, ίσως δέ ό συμπληρώσας τήν άνασκαφήν δέν έσχε τά άπαι- 
τούμενα στοιχεία τούτου ένεκα, ίνα έξακριβώση τι.

Διότι άμφότεροι οί τάφοι ούτοι είχον πρό πολλού συληθή, 
όντες έμφανεΐς έκ τών έπικειμένων έπίτηδες χωμάτων προς σχη
ματισμόν τύμβων, ών ό τού αρτίου τάφου διατηρείται έτι- οί τύμ- 
δοι ούτοι εδωκαν ένωρίς υπόνοιαν τοΐς άρχαίοις τυμβωρύχοις 
περί τών ύποκειμένων θησαυρών, οίτινες διέγνωσαν καί έσύλη- 
σαν αύτούς- υπό δέ τών νεωτέρων άνεκαλύφθησαν ούτος μέν έκ 
γενομένης σύν τώ χρόνψ καταπτώσεως τής κορυφής τού τύμ
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βου, διαχυνομένων έκ τών βροχών καί της καλλιεργίας των χω
μάτων, έως ού διεσείσθη ή μεγάλη πλάξ τοΰ οπαίου καί παρέ- 
πιπτον η ένερρίπτοντο επίτηδες είς τά ένδον τοΰ τάφου ζφα, έτι 
δέ καί άνθρωποι, ών ενός εύρέθη δ σκελετός και τό χαλκοΰν 
«τάσι» μετά χρονολογίας, άπεχούσης περί τά εκατόν έτη από 
της άνασκαφής, εκείνος δ’ έξ έμπτώσεως άγελάδος εντός των 
κούφων καί ασταθών πλακών καί χωμάτων τοΰ πάλαι καταπε- 
σόντος άνω ήμίσεος της θόλου, ής ένεκα οί χωρικοί άνέσκαψαν 
ικανόν καί, ως λέγεται, έσύλησάν τινα τών άπομεινάντων κτερι- 
σμάτων έκ της παλαιοτέρας συλήσεως.

Έκτίσθη δέ ο δεύτερος ούτος τάφος περί την μίαν χιλιάδα 
ετών μετά την έγκατάλειψιν τοΰ όπερκειμένου νεολιθικοΰ συνοι
κισμού, ούτινος διέρρηξε πολλαχοΰ τά τοιχάρια τοΰ περιβόλου 
καί τών οίκίσκων καί ές ού θραύσματα πίθων καί χονδρών αγ
γείων έχουσιν έντεθή έν τοϊς άντιμετώποις τοίχοις τοΰ δρόμου. 
Είναι δέ πιθανώς καί ό τάφος ούτός κοινός πολλών νεκρών, τών 
συγχρόνων αύτοΐς τάφων της πολυχρονίου καί πολυμελούς βα
σιλικής οικογένειας τών Μινυών Ίωλκίων μήπω άνευρεθέντων 
διότι ούτοι θά έποιήθησαν αφανέστεροι καί μετά μείζονος τέχνης 
καί ύπολογισμοΰ ούτως, ώστε νά μη άφήσωσιν ένδεικτικάς υπό
νοιας τοΐς μεταγενεστέροις πρός άνεύρεσιν καί σύλησιν. Διό είναι 
άναγκαΐον νά έκτελεσθώσιν έν τοΐς έγγύς δοκιμαστικαί ζητήσεις 
πρός άνεύρεσιν αυτών, λαμβανομένου ύπ’ δψιν καί τοΰ γεγονό
τος δτι δυνατόν ήτο νά έξαφανισθώσι σύν τώ χρόνφ καί πολλοί 
ένδεικτικοί υποκειμένων θολωτών τάφων τύμβοι.

Διότι ήμεΐς μικράς μόνον πρός τοιοΰτον σκοπόν έξετελέσα- 
μεν έρευνας, μη όπαρχούσης πρός τοΰτο έγκεκριμένης δαπάνης, 
καί εύρομεν παρά τον άρτιον τάφον έτερον τετράγωνον, κτιστόν 
διά μικρών λιθαρίων μετά ψευδοθολώσεως είς τάς μακράς πλευ
ράς, κεκαλυμμένον δέ διά τριών μεγάλων, άκατεργάστων πλα
κών, ών έκάστη είχε μήκος 2 ι/2 μέτρων' ό δέ τάφος, έν τοΐς 
έσω μετρηθείς, είχε μήκος 2 μ., πλάτος 1'80, βάθος 0'80, καί 
ήτο πλήρης χωμάτων, είσρευσάντων έκ τών διακένων τών πλα
κών τοΰ πώματος' ένεΐχε δέ δστά δύο ώριμου ήλικίας τεθαμμέ- 
νων νεκρών, γεωμετρικά τινα άγγεΐα πήλινα μικράς σημασίας
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καί δύο εξαίρετα χαλκά μαχαίρια βραχέα, ών αί ξύλιναι βεβαίως 
λαβαί δεν έσώθησαν φυσικώ τφ λόγω- ή θέσις αύτών είναι ευ
διάκριτος έκ των ύπολειφθέντων ήλων.

'Ως προς δέ τάς δοκιμάς προς άνεόρεσιν ετέρων θολωτών 
τάφων ληπτέον ύπ’ δψιν τάς πληροφορίας, άς μετέπειτα ήρύσθη- 
μεν παρ’ άγροφυλάκων, λεγόντων δτι έν μέν τή έν Διμηνίφ οι
κία Ίω. Καραγκούνη ύπάρχει μεγάλη στρογγύλη πλάξ έξ δπαίου, 
έν δέ τφ άγρφ Δημητρ. Τσακανίκα εδρηται όμοια εν τινι τυμ- 
βοειδεΐ έπάρματι, οδ μακράν τού αρτίου θολωτού τάφου κειμένω' 
επίσης είναι άνάγκη να δοκιμασθώσι και τινα τυμβοειδή έπάρ- 
ματα, επί των χωματωδών πλευρών τού βουνού από τού χωρίου 
Διμηνίου μέχρι των πηγών τής Μπουμπλήθρας ευρισκομένων, 
ένθα οί τε Ίώλκιοι κατά την μυκηναίαν περίοδον δυνάμεθα νά 
εικάσωμεν δτι έθαψαν, καί οί Δημητριεΐς ασφαλώς' διότι βάθρα 
στηλών είναι όρατά παρά τον έκεϊ υπό τού Leake δφθέντα καί 
υπό τού Στάη άνασκαφέντα τύμβον.

2) Τάφοι εν Σέσκλο/ τετειχισμένη αρχαϊκή πολίχνη παρ' αυτό· 

νεολιθικός συνοικισμός μεταξύ αύτοΰ και Φερών.

Κατά μήνα Μάϊον εςετελέσαμέν τινας άνασκαφάς παρά τό 
Σέσκλον επί θέσεων, άς υπέδειξε καί νομίμφ άδεια έξηρεύνησεν 
ίδίαις αυτού δαπάναις ό έν Βόλφ φιλάρχαιος κ. Άλέξ. Σαμαράς' 
άλλ’ εις τά ύποδειχθέντα σημεία ύπήρχεν ασήμαντος τάφος παι
διού καί περιέργως εγγύς αυτού εύρέθησαν τέσσαρα χαλκά νο
μίσματα βωμαίων αύτοκρατόρων ασήμαντα μεθ’ ένός κλειδιού, 
άτινα θά εϊχέ τις κρύψει έπίτηδες πρός έξαπάτησιν άπλουστέρου 
τινάς δτι ύπόκειται δήθεν θησαυρός. Έτερον ύποδειχθέν σημεΐον 
εδρέθη δτι ένεΐχε τετράγωνον οίκίσκον, οίοι πάμπολλοι ύπάρ- 
χουσιν έπί τού παρακειμένου νεολιθικού συνοικισμού.

’Επί τή ευκαιρία ταύτη έξηρεύνησα τό μεταξύ Σέσκλου καί 
Πιλάφ-Τεπέ έπί τίνος βουνού δπάρχον καί καλούμενον νύν «Πα- 
λαιόκαστρον»' τούτο άποτελείται έκ μεγάλης άκροπόλεως καί 
μικράς κάτω πόλεως, ήτοι έκ δευτέρου περιβόλου, άναλόγου τφ 
τών Άμφανών, περί ών βλ. Πρακτικά 1909 σελ. 166' άμφό-
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τεροι οί περίβολοι έποιήθησαν εκ μικρών λίθων καϊ είναι κατα- 
κεχωμένοι, μόλις δέ διακρίνονταί' ούτως ό βυθμός αύτών δεν δύ- 
ναται μέν άνευ σκαφής νόο έξακριβωθή, φαίνεται δμως ών της 
αρχαϊκής περιόδου, καθ’ α ό των Άμφανών νεολιθικών τινων 
άγγείων τμήματα ειδομεν ενιαχού, έπϊ δέ της κορυφής τής άκρο- 
πόλεως ερείπια δύο ορθογωνίων αρχαϊκών οικοδομημάτων έν τώ 
μείζονι τούτων υπάρχει πλάξ μετά μεγάλου τόρμου άβαθοΰς, 
οιον έποίουν οί άρμόττοντες κούρους μαρμάρινους. "Οτι δ’ επ’ 
ολίγον χρόνον κατφκήθη ή πολίχνη αύτη, άποδεικνύει ή σπάνις 
κεράμων καί άγγείων.

Ού μακράν τούτου και παρά τό φυλακεΐον τής στάσεως Λα
τομείου τοΰ έκ Βόλου εις Φεράς σιδηροδρόμου, εύρε κατόπιν ο 

φύλαξ κνήμην άνβριάντος κούρου μαρμάρινου, μεγέθους τελείου 
άνθρώπου, και μέγα βάθρον μετά δύο κυκλικών τόρμων, έν οις 
έμφανώς ειχόν ποτέ άρμοσθή δύο κούροι- άνεσκάψαμεν δ’ έπί 
μίαν ήμέραν έκεϊ καί ευρομεν πολλά τμήματα άγγείων τής Ζ'- 
Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίδος- έκ πάντων τούτων είκάζομεν ότι 
έκεϊ που όπήρχεν άρχαϊκόν ιερόν, ού τήν ζήτησιν άνεβάλομεν 
ένεκα τών έσπαρμένων άγρών.

Περαιτέρω δέ βαδίζων τις προς τάς Φεράς, ολίγον μετά, τήν 
έξοδον εις τήν πεδιάδα βλέπει πρός δεξιάν υψούμενον βουνόν, 
έφ’ ου διακρίνεται μόλις ώς ζώνη περίβολος, κεκαλυμμένος υπό 
χωμάτων' τά έντός αύτοΰ καί τά κάτω πρός τήν πεδιάδα εύθύς 
ύπ’ αυτόν βρίθουσι νεολιθικών άγγείων, έξ ών καθίσταται βέβαιον 
ότι καί ένθάδε ύπήρξεν άρκούντως σημαντικός νεολιθικός συνοι
κισμός, δστις μετά τών παρακειμένων έν τή Φεραϊκή πεδιάδι, 
οϋς άνεγράψαμεν έν τοΐς Πρακτικοΐς 1910 σελ. 229-232, άπο- 
δεικνύει οτι κατά τήν περίοδον ταύτην καί τήν εύθΰς μετ’ αύ- 
τήν χαλκήν λεγομένην ήτο πυκνότατα κατωκημένη ή πεδιάς 
αΰτη, ώς καϊ ή λοιπή Θεσσαλία.

β) Έν Ιωλκώ,

Τάφος ΰολωτος τής αρχαϊκής περιόδου.

Δυσμικώς τής άρχαίας Ίωλκοΰ, ήτις κατέχει τόν νύν «Κά
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στρο» ή Παλαιά» καλούμενου χωματώδη λόφον τοϋ Βόλου, καί 
έν θέσει «Πασπαλια», περί ής βλ. Πρακτικά 1909 σελ. L59- 
162, έξακολουθήσαντες τάς έκτοτε διακοπείσας άνασκαφάς, εδ
ρομεν πολλούς όρθογωνίους τάφους επαλλήλους ποικιλωτάτων 
χρόνων, άπό τής γεωμετρικής περιόδου μέχρι που τής Β' μ. Χρ. 
έκατονταετηρίδος διήκοντας, ών τινες ένεΐχον πωρίνας σορούς- 
τά έξ αυτών δμως εόρήματα υπήρξαν μικράς σημασίας- εύρέθη- 
σαν δμως τμήματα λευκών ληκύθων, μηνύοντα ανατροπήν τά
φων τής Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, Ιτι δέ τμήματα πορπών 
έκ τάφων τής ζ' καί Ζ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, καί τούτων 
πολλαχοΰ άνατραπέντων έν γένει δ’ εν τώ νεκροταφεία» τούτω 
πολλοί μέν παλαιότεροι τάφοι είχον διαταραχθή καί έν μέρει 
συληθή ύπό των σκαψάντων βόθρους πρός ένθεσιν ύστέρων νε
κρών, έτεροι δ’ έσυλήθησαν νεωστί ύπό καλλιεργητών, καί πλεΐ- 
στοι, συληθέντες. έξηφανίσθησαν τά πολλά διά γενομένων πρό 
τινων δεκάδων ετών μεγάλων έκχωματώσεων πρός ποίησιν τής 
εις Φεράς δημοσίας όδοΰ καί έκτέλεσιν όμοιων δημοσίων έργων.

Παρά πάντα ταύτα δμως εγγύτατα τής έκχωματώσειυς ευ
ρομεν δύο άντιμετώπους τοίχους, ών τό κατά μήκος πρόσθιον 
ήμισυ είχε καταστραφή κατά την προσημειω θεΐσαν άποφοράν 
χωμάτων ύπονοήσαντες δέ τούτο ώς δρόμον θολωτού τάφου, 
άνεσκάψαμεν εκεί καί εδρομεν δντως ύπάρχοντα τοιούτον τά
φον αί καλύπτουσαι την είσοδον μεγάλαι πλάκες είχον άφαι- 
ρεθή υπό θαψάντων παραπλεύρως ύστερους νεκρούς- διότι μίαν 
πλάκα κυανολίθου, όρυσσομένου καί νΰν έν Παγασαΐς, μήκους 
2-40!-*·· εδρομεν έγγύς τού δρόμου ώς πλάγιον λίθον τάφου σε- 
συλημένου- ένεΐχε δέ τό τε περισωθέν τμήμα τού δρόμου καί ή 
είσοδος μέχρι τής θύρας πληθύν δστών άτάκτων, έν οίς καί τι- 
νες χαλκαι πόρπαι καί μικρά άγγεΐα αρχαϊκά" πιθανώς έθαψαν 
έκεϊ μεταγενέστεροι, εύρόντες έτοιμον κτιστόν βόθρον καί ένθέν- 
τες κεκαυμένα όστά νεκρών μετά μικρών κτερισμάτων.

’Έξω τής θόλου καί είς μικρόν βάθος ευρομεν τρεις έτέρους 
όρθογωνίους τάφους διά κοινών πλακών, περιέχοντας πόρπην, 
άγγεΐα πήλινα άσήμαντα καί τινας κοινάς ψηφίδας άρχαϊκής 
περιόδου- είχε δέ καταπέσει ή θόλος ένωρίς, παρασυρθεϊσα έκ
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τίνος μεγάλης πλημμύρας τοΰ εγγύς ποτέ εντεύθεν διερχομένου 
Άναύρου, καί μόλις υπελείφθησαν δύο ή τρεις δόμοι κατωτάτω, 
έκ μεγάλων άξεστων λίθων άτέχνως έκτισμένοι, ου ένεκα και τδ 
λοιπόν τοΰ υψους δυσχερως ήδύνατο νά άντίσχη εις τήν επή
ρειαν τοΰ χρόνου, ώς επί άμελώς καί έσπευσμένως πεποιημένης 
βάσεως έρειδόμενον.

Περιείχε δέ ό τάφος οΰτος έβδομήκοντα νεκρούς καί πλη- 
θύν πήλινων αγγείων, ών ήδη συνεκολλήσαμεν άρτια περί τά 
τετρακόσια' πάντες οι νεκροί είχον καή κατά χώραν' δτι ήσαν 
πολεμισταί, άποδεικνύουσιν εύρεθέντα ξίφη, όμφαλοΐ άσπίδων, 
μάχαιραι, τμήματα κρανών, ήλοι τινες χρυσοί, δηλοΰντες χρν- 

οόηλα (παρά τά Όμηρικά άργνρόηλα φάσγανα) ξίφη, δακτύλιοι 
χαλκοί άπλοι καί τινες χρυσοί, ώς κρίκοι, πόρπαι ενδυμάτων, 
βελών τινων άκωκαί κττ., περί ών εσεται λεπτομερέστερος ό λό
γος έν τή έκδόσει τών κατ’ αυτόν, ένθα καί τά εξαγόμενα έξ αύ- 
τοΰ σημαντικά ιστορικά συμπεράσματα θά καταγραφώσιν.

γ') Εν Δημητριάδι.

1) "Ηρας αρχαϊκόν ιερόν ναός 'Αρποκράτους· ιό Οέατρον 

τό ατάδιον άρχαϊκαι και Φεραϊκαι Παγασαί.

Υπέρ τάς πηγάς τής Μπουρμπλήθρας πρός Νότον, καί είς 
άπόστασιν άπ’ αυτών 100 περίπου μέτρων, ύπάρχουσιν οί πρό- 
ποδες τοΰ βουνοΰ τών λατομιών, ένθα διακρίνονται βαθμίδες καί 
δωμάτια, έσκαμμένα επί τοΰ βράχου' τούτων ύπέρκειται έπίπε- 
δος έκτασις μικρά, ένθα δι’ άνασκαφών έβεβαιώσαμεν τήν δπαρ- 
ξιν περιβόλου ίεροΰ τίνος άρχαϊκοϋ' διότι οί λίθοι αύτοΰ είναι 
πολυγωνικώς λελαξευμένοι, καίτοι μόλις ενιαχού είς ένα μόνον 
δόμον διετηρήθησαν' εντός τού περιβόλου τούτου ευρομεν επι
γραφήν επί άξέστου κοινού μεγάλου λίθου, λέγουσαν δι’ άρχαϊ- 
κών γραμμάτων - - ερας δαμό/[ο]ιο[ς], ήτοι Ήρας δημόσιος 

(ένν. δ δε ό τόπος έστίν).
Έκ τούτου έμφαίνεται δτι πρό τής κτίσεως της Δημητριά- 

δος καί πρό τής κτίσεως τών Φεραϊκών Παγασών, περί τό 400
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π. Χρ. γενομένης, δ τόπος ούτος κατωκείτο, καί κατείχετο {Βε
βαίως υπό τών αρχαϊκών ΙΙαγασών, ώς πρότερον ούτος τε καί 
τά πέριξ φκεΐτο κατά τε τήν γεωμετρικήν καί τήν μυκηναίαν 
καί τήν χαλκήν καί τήν νεολιθικήν περίοδον, ώς έκτίθεμεν λε
πτομερώς καί διά μαρτυρίων αρχαίων συγγραφέων έν τή εισα
γωγή τοΰ έκτυπουμένου είδικοΰ συγγράμματος ημών «Γραπταί 
Στήλαι Δημητριάδος-Παγασών». Σημειωτέον δμως δτι δεν ήδυ- 
νήθημεν νά έξακριβώσωμεν εφέτος άπασαν τήν εκτασιν τοΰ περι
βόλου τούτου ένεκα των έσπαρμένων αγρών εδρομεν δμως αρ
χιτεκτονικούς τινας λίθους καί τμήματα στηλών καί θεμέλια οι
κοδομημάτων ιστορικών χρόνων τμήμα επιγραφής επί λαξευτού 
βάθρου μελανολίθου - - - Ν Ο Σ δηλοΐ πιθανώς [ενξάμε/νος, 

ήτοι άνάθεσιν τή Ήρα έν τοΐς περί τό 800 π. Χρ. χρόνοις, 
καθ’ ους διετηρείτο, ώς φαίνεται, τό ιερόν τοΰτο.

Περαιτέρω, βαδίζων τις τήν εις 'Αλμυρόν αμαξιτόν, καί διερ- 
χόμενος τήν θέσιν «Δόντια», ήτοι τό δδραγωγεϊον τών βωμαϊ- 
κών όψιμων αύτοκρατορικών χρόνων, συναντά αριστερά τής 
όδοΰ εις τά κράσπεδα τοΰ βουνοΰ τοΰ 'Αγίου Ήλία, εσω τών τει
χών τής άρχαίας πόλεως, τυμβοειδές έ'παρμα, ένθα, άνασκάψαν- 
τες, εδρομεν τοίχους επαλλήλων οικοδομημάτων τά τελευταία 
ύπερκείμενα ένεΐχον μικρά τινα βάθρα στηλών καί πωρολίθους 
λαξευτούς, ίσως έκ τίνος μικροΰ ίεροΰ, κατά χώραν υποκειμέ
νου, προερχομένους' εύρέθη καί τμήμα πώρινου κιονοκράνου ίω- 
νικοΰ ρυθμοΰ καί πηλίνη λεοντοκεφαλή, ετι δέ άγαλμάτιον μαρ- 
μάρινον δρθής θεάς, κρατούσης παιδίον έν τή αγκάλη, καί μικρά 
τμήματα στηλών τά λοιπά μέλη τοΰ ναοΰ τούτου θά άπεκομί- 
σθησαν εις «Κάστρον» Βόλου κατά τούς μέσους αίώνας.

"Οτι δέ ό ναΐσκος ούτος έτιμάτο επ’ όνόματι τοΰ Άρποκρά- 

τους, καθίσταται πιθανόν έξ ευρεθέντος αετώματος στήλης μετ’ 
έπιγραφής - - ΡΟΚΡΑΤ--------, έξ ής καί τό μνημονευθέν αγαλ
μάτων έμφαίνεται ώς όηλοΰν τήν Ησιν, κρατοΰσαν τάν 'Αρπο
κράτη τούτον ή τον ΤΩρον. Έκτίσθη δέ ό ναός ούτος, ώς ό τοΰ 
Σαράπιοος, περί τό 290 π. Χρ., δλίγον μετά τήν ί'δρυσιν τής Δη- 
μητριάδος. Φέρει δέ καί περίβολον ό ναός δι’ ασθενούς τοιχα- 
ρίου- δι’ εύρυτέρων κατ’ αυτόν άνασκαφών δύνανται νά άνευρε-
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θώσιν Εκανα αναθήματα, καίτοι τά εύθετον αύτοΰ παρά τήν αμα
ξιτόν παρεΐχεν ευκολίαν τοΐς μεταγενεστέροις πρός άποφοράν 
τών λίθων είς Βόλον.

Έν δέ τώ ϋεάτρφ, έξακολουθήσαντες τάς άνασκαφάς, εΰρο- 
μεν σωζομένην κατά χώραν τήν πρώτην τάξιν τών εδωλίων, τήν 
μόνην ύπολειφθεϊσαν έκ τής γενομένης υπό τών μεταγενεστέρων, 
ιδίως τών Βυζαντινών, απηνούς συλήσεως' δτι κατ’ αυτήν ύπήρ- 
χον θρόνοι μαρμάρινοι τών έπισήμων, άποδεικνόει ευρεθέν κό
σμημα άνθεμωτόν ερείσματος τών νώτων εύρέθησαν δέ καί πολλά 
τμήματα μαρμάρινων ανδριάντων καί τεμαχίδια όλίγων επιγρα
φών, ών μία φαίνεται αγωνιστική' επειδή δέ καί αναθέσεις υπό 
τών συνέδρων τοΰ κοινού τών Μαγνήτων εΰρομεν πρότερον εκεί, 
είκάζομεν δτι παρά τάς γενομένας συλήσεις καί καταστροφάς 
διατηρούνται Ιτι εν τφ θεάτρω τούτφ λίαν διαφέροντα εύρήματα, 
ών ένεκα επιβάλλεται ή πλήρης αύτοΰ άνασκαφή, καίπερ εργώ
δης καί δαπανηρά, τό μέν ως υπαρχόντων κατά τό προσκήνιον 
άσβεστο κτιστών μεγάλων οικοδομημάτων Ρωμαϊκών ή βυζαντια- 
κών χρόνων, τό δέ ώς κεκαλυμμένης τής κονίστρας υπό βαθέος 
καί εύρυτάτου όγκου χωμάτων, ών καί ή άπόρριψις είναι δυσχε
ρής, παρακειμένης τής αμαξιτού, ήν πρέπει νά διάσχιση τις, ί'να 
περαιτέρω άποθέση τά χώματα ταΰτα.

'Υπάρχει δέ Βορείως τοΰ θεάτρου καί εγγύς αύτοΰ εμφανής 
ό έσκαμμένος έν σχήματι πετάλου μέγας χώρος του σταδίου, ού- 
τινος μόλις ύπελείφθησαν έρείσματά τινα τών έδωλίων, ώς άφαι- 
ρεθέντων πάντων τών τελευταίων τούτων ύπό τών μεταγενεστέ
ρων, από τών χρόνων του ’Ιουστινιανού μέχρι τών άρχών τής 
ΙΘ' έκατονταετηρίδος, όπότε ό Leake είδεν όμοίως γυμνόν τον 
χώρον τούτον τοΰ σταδίου" κατά τό ’Ανατολικόν τέρμα αύτοΰ 
εΰρομεν τοίχον λαξευτών όγκολίθων έπ’ αύτοΰ τοΰ αύλακος τής 
αμαξιτού, δι’ ού κλείεται ό χώρος τοΰ σταδίου' τοΰ δέ τοίχου 
τούτου έσώθη τό μέσον εις μήκος 5-6 μέτρων ό μεσαίος λίθος 
φέρει λαξευτήν έκροήν τών ύδάτων' εσω αύτοΰ ευρομεν φρέαρ 
ούχί κτιστόν, άλλ’ έπί τοΰ σκληροΰ χώματος όρυχθέν, ούτινος ό 
καθαρμός θά άποδώση πιθανώς εύρήματά τινα.

Διότι παρ’ αυτά εΰρομεν τμήματα καλλίστων άγγείων πηλί-
11
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νων της Δ'-Γ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, τεμάχια πήλινων άγαλ- 
ματίων, κεράμους στέγης καί τμήμα πώρινου κιονοκράνου' φαί
νεται λοιπόν πιθανόν δτι ύπήρχεν ενταύθα στοά τις καί ίσως μι
κρόν Ιερόν, σχετικόν πρός τό στάδιον, ’ίσως τοΰ Ήρακλέους, 
δστις ένταΰθά που φέρεται υπό των άρχαίων παραδόσεων ως 
διαγωνισθείς πρός τόν Κύκνον, τον βασιλέα των ού μακράν εν
τεύθεν κειμένων Άμφανών, καί ως νικήσας καί φονεύσας αυτόν. 
ΙΙαράκεινται δέ κατά τό ενθάδε τέρμα τού σταδίου κτιστοί με
ταγενέστεροι τάφοι, δεικνόοντες δτι κατά τούς μέσους αιώνας 
είχε περιορισθή ή πόλις της Δημητριάδος τοσοΰτον, ώστε ό χώ
ρος ούτος νά θεωρηται ως εξω της περιοχής της οικουμένης πό- 
λεως κείμενος- εκτείνονται δ’ έντεΰθεν Βορείως οί άσβεστόκτι- 
στοι οΰτοι καί μηδέν σχεδόν ένέχοντες τάφοι μέχρι τών πηγών 
της Μπουρμπλήθρας καί είναι πλεΐστοι όρατοί κατά τήν διανοι- 
χθείσαν άμαξιτόν" φαίνεται δέ πιθανόν δτι ενταύθα είχον θάψει 
καί οί κάτοικοι τών Παγασών της γεωμετρικής καί αρχαϊκής 
περιόδου, άτειχίστου ούσης, η κατά διαστήματα άσθενώς τετει- 
χισμένης της πόλεως, ήν περί τό 400 π. Χρ. μετέθεσαν οί Φε- 
ραΐοι έντεΰθεν είς τά Νότια υψώματα, τειχίσαντες καί ίδρύσαν- 
τες τάς Φεραϊκάς Παγασάς, ώς είπομεν έν τοις Πρακτικοΐς 1912 
σελ. 216-218.

2) 'Ιερόν Παοιχράιας' τύμβοι και σνοτάδες τάφων παρ’ αυτό· 
ό τάφος τον βασιλέως Δημψρίον.

Έςηκολουθήσαμεν δέ τάς άνασκαφάς καί κατά τό ιερόν τής 

Πασικράτας, οδτινος τήν δπαρξιν μαρτυροΰσιν άλλα τε ποικίλα 
ευρήματα καί βωμίσκοι καί στηλαι άναθηματικαί έπιγεγραμμέναι, 
περί ών λεπτομερώς διέλαβον έν τώ ’Αρχαιολογικά) Δελτίω τοΰ 
Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύ- 
σεως. ’Αλλά τοΰ ίεροΰ αύτοΰ κατά χώραν ίχνη δέν εΰρομεν 
οδδ’ έφέτος" διότι μεγίστη ενθάδε υπάρχει ανατροπή ένεκα τής 
συνεχοΰς ταφής από τής Εδρύσεως τής Δημητριάδος, ίσως καί 
πρό αύτής, μέχρι τών εσχάτων χρόνων- ταύτης ένεκα οί υποκεί
μενοι τάφοι οιεταράσσοντο καί άνετρέποντο πολλαχοΰ- φαίνεται
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δε δτι έτελέσθη ποτέ καί τις έπιχωμχτισμός, έξ ου έσχηματίσθη- 
σαν δύο ή τρεις τύμβοι, δ μέν έπί τοΰ είκαζομένου ίεροΰ τής 
ΙΙχσικράτας, οί δέ συνεχώς προς Άνατολάς μέχρι που των νΰν 
σωζομένων «Καλυβιών 'Αλυκών». Τούτων ένεκα άπαιτειται νά 
τελεσθή ένταΰθα εκτεταμένη καί έπιμονωτέρα εργασία.

’Αλλά κατωρθώσαμεν εφέτος νά καθορίσωμεν τούς εις συ

στάδας τάφους, οΐτινες έποιήθησαν εντός τετραγώνων δωματίων, 
κτιστών διά μικρών λίθων, καί περιωρίσθησαν Βορείως διά κρη
πιδώματος συνεχούς μεγάλων λαξευτών πλακών, έν αις εδρομεν 
καί τμήματα προγενεστέρων στηλών καί δλας στήλας έντετειχι- 
σμένας’ πολλαχοΰ δμως έξηφανίσθη τό κρηπίδωμα έκ διχνοιχθεί- 
σης βδοϋ επί Τουρκοκρατίας πρός τάς 'Αλυκάς καί τά δωμάτια 
έκ τής καλλιεργία; διεταράχθησαν αλλά τό πλεΐστον αυτών 
έπανεύρομεν καί διετηρήσαμεν, ήρευνήσαμεν δέ καί τούς έν αύ- 
τοις τάφου:, ών τά ευρήματα υπήρξαν ίκανώς πλούσια’ τά άρι
στα τούτων είναι δύο χαλκά κάτοπτρα άρτια, φέροντα αναγλύ
φου; παραστάσεις, πολυάριθμα πήλινα άγαλμάτια, ών ικανά δια- 
τηροΰσι νωποτάτας βαφάς, χρυσά τινα συνήθη κοσμήματα, καί 
άγγεϊα, ών υδρία άλαβάστρου μεγάλη, καί τινες σκύφοι μεγαρι- 
κοί, φέροντες άξιολογωτάτας έκτύπους παραστάσεις. Περί τού
των διέλαβον μετά πλειόνων λεπτομερειών έν τώ προειρημένο) 
’Αρχαιολογική} Δελτίφ.

ΙΙρός δέ τούτοις περί πάντων τούτων διαλαμβάνομεν έκτενώς 
έν τώ έκτυπουμένω ετι, άλλά μετά πολλής δυσχερείας καί βρα- 
δύτητος, ενεκεν έλλείψεως χάρτου, ίδιαιτέρω συγγράμματι ημών 
« Γραπταί Στήλαι Δημητριάδος-Παγασών ». Σημειωτέον δέ δτι 
ή εδρεσις μαρμάρινων κεραμίδων λίαν μεγάλων, εν τινι παρα- 
κειμένφ μεσαιωνικώ κτίσματι, δηλοΐ τήν δπαρξιν ή σπουδαίου 
τινός ναού, τής Πασικράτας έν τοταύτη περιπτώσει, ή μεγάλου 
έππιαφίου μνημείου, ιδρυμένου έν είδει Μαυσσωλλείου έπί τοΰ 
τάφου σπουδαίου τινός νεκρού- άναμένομεν δ’ έν Δημητριάδι 
άκριβώς τον τάφον τοΰ ίδρυτοΰ καί κτίστου αυτής βαοιλέως Δη

μητρών τοΰ Πολιορκητοΰ, ούτινος, καέντος τοΰ νεκρού, τά όστά 
έκόμισεν δ εύσεβής υιός βασιλεύς ’Αντίγονος ό Γονατάς είς Δη- 
μητριάδα, καί εθαψεν έν αύτή, κατά τήν βητήν μαρτυρίαν τοΰ
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Πλουτάρχου. Διό είναι άναγκαΐον νά έξερευνηθη ευρέως καί 
έπιμελώς άπας ό χώρος ούτος.

6Έν Φεραΐς.

Οί περί τάς Φεράς τύμβοι' επιγραφικά ευρήματα' ναός Εκάτης 

ή Δ ιός Θαυλίον σημαντικόν νεκροταφείου.

Έξερχόμενός τις έκ των βουνών τοΰ μετά το Λατομεΐον, 
δπερ άποτελεΐ τήν πρώτην στάσιν τοΰ έκ Βόλου εις Φεράς σι
δηροδρόμου, γνωστοΰ τύμβου τοΰ Πιλάφ-Τεπέ, συναντά έν τη 
πεδιάδι προ τής είς τόν σταθμόν Βελεστίνου άφίξεως, τρεις κω
νικούς χωματώδεις τύμβους, ών τούς δύο άνεσκάψαμεν δοκιμα- 
στικώς τφ 1907, μ ή δυνηθέντες νά άγάγωμεν είς πέρας τήν 
άνασκαφήν διά τούς έν τοίς Πρακτικοϊς 1907 σελ. 153-158 έκ- 
τεθέντας λόγους· δτι άμφότεροι οί τύμβοι ούτοι ένέχουσι τάφους, 
καί δή τής βασιλικής οικογένειας τοΰ Ίάσονος καί τών διαδό
χων αύτοΰ, ήτοι τής περί τό 400-350 π. Χρ. περιόδου, καθ’ ήν 
έξίκοντο είς μεγίστην ακμήν αί Φεραί, θεωρώ άναμφισβήτητον 
έκ τής ευρεθείσης έν τοΐς χώμασιν αυτών λατύπης, έκ τοΰ παρά 
τόν μέγαν τύμβον άποκαλυφθέντος ήρφου καί έκ τοΰ κτίστου 
άξονος τοΰ έλάσσονος τύμβου, περί ών διέλαβον έν τοΐς Πρα- 
κτικοΐς έ. ά.

Άλλ’ ή περάτωσις τής άνασκαφής καί έξερευνήσεως αύτών 
δεν κατωρθώθη άτυχώς όόχρι τοΰδε, παρά πάσας τάς προσπά
θειας μου- τουναντίον δέ τόν μεταξύ τών δύο τούτων εύρισκόμε- 
νον τρίτον τύμβον, κοινώς « 'Αγιωργίτικη Μαγοΰλα » καλούμε- 
νον, ως κείμενον παρά τό χωρίον « "Αγιος Γεώργιος », άνεσκά
ψαμεν έφέτος δαπάναις τοΰ έν Βόλψ φιλάρχαιου κ. ’Αλεξίου 
Σαμαρά, λαβόντος τήν πρός τοΰτο άδειαν' τομή τετράγωνος από 
τής κορυφής ήχθη είς βάθος εξ περίπου μέτρων, καθ’ δ άνευρί- 
σκοντο έν τοΐς χώμασι κεραμίδων καί άγγείων τμήματα' άλλ’ ό 
είρημένος, θεωρών δτι δεν θά εύρεθή τι έν τώ τύμβφ, παρήτησε 
τήν περαιτέρω έρευναν παρά τήν συμβουλήν μου τοΰ νά έξαν- 
τλήση τό ζήτημα μέχρι τής εύρέσεως τουλάχιστον τοΰ φυσικοΰ
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καί παρθένου έδάφους, οπότε θά έσχηματίζετο σχεδόν βεβαιό- 
της δτι δεν ύπάρχει τάφος.

Έξηρευνήσαμεν δέ καί τινα κατά τήν πεδιάδα μεταξύ των 
προειρημένων τριών τύμβων, παρά τήν βατήν οδόν σημεία, καί 
εΰρομεν πολλούς τάφους πτωχούς μεταγενεστέρων χρόνων, ών 
εις εΐχεν ως πώμα πλάκα μεγάλην, πλήρη άπελευθερωηκών 
πράξεων έν θεσσαλική διαλέκτω' ού μακράν αύτής ευρέθη στήλη 
ακέραιος μεγίστη, λήγουσα άνω είς άνθέμιον καί φέρουσα έπι- 
γραφήν Διονύσιος ΙΙαμφίλου Λαριοαϊος, καί έτέρα έλάσσων είς 
τμήματα, έχουσα επιγραφήν Μαχάτας Γασάνδρειος· είς τών ευ- 
ρεθέντων κοινών τάφων ήτο άσβεστόκτιστος καί ένείχεν ύάλινά 
τινα αγγεία ασήμαντα' έκειτο δέ είς μέγα βάθος, έξ ού είκάζο- 
μεν δτι κατά τήν πρός τά σημεία ταϋτα Φεραϊκήν πεδιάδα έτε- 
λέσθη φύσει έν τή παρόδιο τού χρόνου λίαν βαθεία γενική έπί- 
χωσις, υπερβαίνουσα τά δύο μέτρα έν διαστήματι χιλιετηρίδος* 
τήν δέ υπαρξιν νεκροταφείου ένταΰθα βεβαιοΰσι ταΰτά τε τά εύ- 
ρεθέντα καί οι τύμβοι καί ή διερχομένη άσφαλώς έντεΰθεν πε
δινή άρχαία λεωφόρος, ή άγουσα έκ Φερών, έπί τι διάστημα 
κοινή, είς Βοίβην καί Δημητριάδα' διό έπιβάλλεται ή κατά τάς 
θέσεις ταύτας έξερεύνησις.

Άνεσκάψαμεν δέ δαπάναις τού προειρημένου καί τήν κα- 
λουμένην «Σουβλιρήν Μαγοΰλαν», ήτις κεΐται κατά τό μέσον 
που τής έκ Βελεστίνου είς Γκερλί όδοΰ' έν τοίς χώμασιν αύτής 
εύρέθησαν θραύσματα άγγείων τής νεολιθικής περιόδου, βεβαι- 
οΰντα τήν έκεί που πλησίον υπαρξιν νεολιθικού συνοικισμού' 
ήχθη δέ τάφρος επ’ αυτού κατά μήκος άκτϊνος καί είς βάθος, 
λαμβανόμενον κατά τόν άξονα, εξ καί ήμίσεος μέτρων αλλά 
καί έν αύτή ό λαβών τήν άδειαν άπήλπισε καί παρήτησε τήν 
έργασίαν, καθ’ ά έπί τής «'Αγιωργίτικης Μαγούλας», καίτοι τά 
μέν χώματα διήκουσιν ετι δντα φορητά, λόγον δέ άλλον, εί μή 
τάφου έπισήμου, δεν δύναται νά έχη ό τύμβος ουτος, κείμενος 
έπί τής άρχαίας όδοΰ, τής άγούσης έκ Φερών είς Λάρισαν παρά 
τά κράσπεδα τού ορούς.

Έξηρεύνησα δέ διά μικρών σκαφών τά κατά τήν Δυσμικήν 
έξοδον άπό τού τείχους τών άρχαίων Φερών σημεία, έκατέρω-
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θεν τής νϋν άγούσης έκ Βελεστίνου εις ΓκερλΙ βατής όδοΰ και 
κατά τον νΟν καλούμενον χείμαρρον « Μαχαλόρρεμα », είς ου 

τήν δεξιάν όχθην άνευρίσκονται πλεΐστα χαλκώματα, ιδίως άρ- 
χαϊκα'ι πόρπαι, ψηφίδες, ζφάρια χαλκά κττ., προερχόμενα εκ 
χωμάτων άπερριμμένων κατά τήν Δ' π. Χρ. εκατονταετηρίδα, 
οπότε βεβαίως θά έπεσκευάσθη ή άνιδρύθη παλαιότερος ναός τοΰ 
Διός Θαυλίου ή τής Εκάτης’ διότι έκει που εϊχομεν εΰρει στή
λην, φέρουσαν τήν άνάθεσιν ταύτην και μεγάλους πώρινους σπον
δύλους, ηύλακωμένους, φέροντας καί έπένδυσιν λεπτού σκληρο- 
τάτου μαρμαροκονιάματος, περί ών βλ. Πρακτικά 1907 σελ. 
160-161.

'Γπεράνω δέ τοΰ έκεϊ μνημονευθέντος σημείου εΰρομεν παρερ- 
ριμμένους υπό τό νυν έδαφος εις μικρόν βάθος καί ετέρους με
γάλους σπονδύλους, τμήματα γεισωμάτων και άλλων άρχιτεκτο- 
νικών μελών, τμήμα αναγλύφου έξ αναθήματος ή ζφοφόρου ναοΰ 
κα'ιτεμάχιον μικρού ένδεδυμένου μαρμάρινου άνδριάντος’έκ τούτων 
είκάζομεν δτι έπΐ τούτου τοΰ χώρου κεϊται μέγας καί σπουδαιό
τατος ναός, οίος ύπήρχε και άναφέρεται τής 'Εκάτης έν Φεραΐς, 
ούτινος ή άνασκαφή επιβάλλεται ταχεία’ διότι καί τό κοίτασμα 
των αρχαϊκών χαλκωμάτων ένταΰθα παράκειται κα'ι έπίχωσις 
μεγάλη έχει τελεσθή έκ τής καθόδου των χωμάτων των ύπερ- 
κειμένων γηλόφων, ής ένεκα καθίσταται βέβαιον δτι δέν έξηφα- 
νίσθη έντελώς υπό των νεωτέρων ό ναός, ούδέ άπεκομίσθησαν 
τά βαθέως κείμενα μέλη αύτοΰ καί λοιπά αναθήματα. Προς τού- 
τοις πρόκειται νά ταμή ό χώρος ούτος, ϊνα διέλθη ή εις Τρίκ- 
καλα - ’Ιωάννινα γραμμή τοΰ σιδηροδρόμου, ώς έβεβαιώθημεν, 
ίδόντες τό διάγραμμα τής επισήμου μελέτης.

’Ολίγον δέ περαιτέρω τοΰ ναοΰ τούτου ύπάρχουσι κατεσπαρ- 
μένα βάθρα καί τμήματα επιτύμβιων στηλών καί πλάκες τάφων, 
έξ ών έμφαίνεται δτι μέγα νεκροταφεϊον ύπόκειται ένταΰθα, όν" 
των πρός ταφήν λίαν ευθέτων τών σκληρού χώματος γηλόφων 
τούτων έάν δέ τις λάβη πρό όφθαλμών τήν άρχαίαν παράδοσιν, 
καθ’ ήν έν τοΐς χρόνοις τής ήγεμονίας τών Φερών έθάπτοντο 
πολυτελώς καί οί στρατιώται lu, θά θεωρήση λίαν αξίαν τοΰ 
κόπου τήν κατά τό σημεϊον τνΰτο έξερεύνησιν πρός εδρεσιν συ-
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στάδος τάφων κατά τό σύστημα των προμνημονευθέντων παρά 
τό ιερόν τής Πασικράτας εν Δημητριάδι. Άναγράφομεν δέ τάς 
θέσεις ταύτας χάριν των νεωτέρων αρχαιολόγων, ί'να έξερευνή- 
σωσιν αύτάς, ούχί διότι ήμεΐς δεν έσχομεν τήν προς τοΰτο θέλη- 
σιν καί δύναμιν ή τον άπαιτούμενον χρόνον, αλλά διότι ευρο
μεν άντιγνωμίαν παρά τω ’Αρχαιολογική* Συμβουλίιρ, περί ής 
προείπομεν ανωτέρω. Σημειωτέον δέ δτι οί γεωργοί διαγιγνώ- 
σκουσι διά τοΰ αρότρου τάς πλάκας των πωμάτων των κατά τήν 
θέσιν ταύτην τάφων, σημειοΰσιν αύτάς, καί νύκτωρ κρύφα δια- 
νοίγουσιν δσους δύνανται, καί συλώσιν αύτούς.

Εΐδομεν δ’ εκεί ένα των καλών όρθογωνίων τάφων, άρτι 
σεσυλημένον, κατά τήν άπουσίαν ήμών εννοείται' έφερε μεγά- 
λην πλάκα ως ύπόστρωμα καί τέσσαρας όρθάς πλάκας μαρμαρί- 
νας έπιμελώς λελαξευμένας, φερούσας εγχαράκτους κίονας μετά 
κιονοκράνων κατά τήν εσωτερικήν δψιν, πλουσιώτατα βεβαμμέ- 
νους· άλλ’ αί βαφαί έγένοντο εκ των βροχών τοΰ χειμώνος τά 
πολλά εξίτηλοι καί μόλις ίχνη αότών ευρομεν, μεταβάντες έν 
καιρφ καί έξαγαγόντες αύτάς' νΰν δ’ εύρηνται αυται έν τω Μου- 
σείψ Βόλου. Άνεσκάψαμεν δ’ εγγύς μετά τοΰ γυμνασιάρχου Βό
λου κ. Ίω. Γιαννικάκη, λαβόντος πίστωσιν όλίγων δεκαδράχ
μων, καί ευρομεν πολλούς σεσυλημένους τάφους, ών εις είχε 
ποιηθή διά πηλίνης μεγάλης σοροΰ, έτεροι δέ διά πωρίνων εί- 
χον δέ οϋτοι πώματα μονόλιθκ έπιμελώς λελαξευμένα' έκ τού
των κατέστη έμφανές δτι άπό πολλών δεκάδων, ίσως καί εκατον
τάδων έτών, έσυλώντο ένταΰθα οί διά τοΰ αρότρου συναντώμε- 
νοι τάφοι, γυμνωθέντες σύν τώ χρόνω έκ των πολλών έπικειμέ- 
νων χωμάτων ένεκα τοΰ πρανοΰς τοΰ έδάφους' εύνόητον όμως 
είναι δτι βαθύτερον όπόκεινται έτεροι άσύλητοι.

ε'.) Έν ΣκοτούσαΎ), Τρίκκη, Κραννώνι.

1) Πι&ανη &έαις τοΰ επιγραφικοί) αρχείου Σκοτονσσης' 

το 'Ασκληπιείου Τρίκκης.

Μεταδαίνοντες είς Φάρσαλον, καί διελθόντες παρά τήν Σκο ■
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τονοσαν, άνεσκάψαμεν επί τινας ώρας δΤ ένός έργάτου επί τίνος 

σημείου της άκροπόλεως χύτης, ένθα υπενοήσαμεν ότι θά ύπήρχε 
τό ίερόν της πολιούχου θεότητος, δπου βεβαίως άνετίθεντο τά 
ψηφίσματα τής πόλεως, καθ’ ά έν τω των Γόννων, Φθιωτίδων 
Θηβών, Χυρετιών και λοιπών πόλεων της Θεσσαλίας έν γένει- 
όντως δ’ εΰρομεν εντός ολίγης ώρας τμήμα ψηφίσματος των αρ
χών της Γ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, τμήματα πήλινου άγαλμα- 
τίου θεάς και δύο χαλκά νομίσματα- έλπίζομεν λοιπόν ότι μετ’ 
ου πολύν χρόνον θά άποφασίση ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία νά 
ένεργήσωμεν άνασκαφάς έν τη σπουδαιότατη ταύτη πόλει, μετά 
βεβαιότητος εύρέσεως σημαντικών αρχαίων, μάλιστα τοΰ έπιγρα. 
φικοΰ αύτής αρχείου, όπερ ασφαλώς θά ύπάρχη κατά χώραν 
εντός ευρισκομένων έκεϊ μεταγενεστέρων πτωχών κτισμάτων έκ 
ξηροτοίχων- διότι δέν άπεκομίσθησαν έκειθεν πολλοί λαξευτοί 
λίθοι, μη κειμένης εγγύς πόλεώς τίνος ή κώμης τών υστέρων 
χρόνων σπουδαίας, μηδέ ύπαρχούσης σπάνιος λίθων, τών δέ κα

τοίκων τών πέριξ χωρίων περιορισθέντων εις την από μακρών 
έτών διάνοιαν τάφων μόνον.

Τά δέ παρά την άρχαίαν Σκοτοϋσσαν νεώτερα καί σημερινά 
χωρία Άϊβαλί, Άλχανί, Άρναουτλί, Δουβλατάν, Καραμπαϊράμ, 
Σουπλί κττ. ένέχουσυ/ έν ταΐς έπιστασίαις καί ταΐς οίκίαις ίκα- 
νάς έπιγραφάς, ως έμάθομεν, καί δή έν μέν Άϊβαλί, οικία Τσε- 
περλη λέγεται υπάρχουσα ως βαθμίς στήλη, έφ’ ής διακρίνονται
γράμματα ΚΡΑΝΝΟΥΝ------ , ίσως ψήφισμα, σχετικόν πρός
την Κραννώνα- έν τη έπιστασία Άλχανί άναφέρονται ύπάρχου- 
σαι έπιγραφαί, συναχθεϊσαι υπό τοΰ έπιστάτου Φιλίππου- έν 
Δουβλατάν, οικία Νικ. Άγγελούσου, πλάξ μετά γραμμάτων 
ΣΑΤΥΡΟΣ Α Μ φ I Ω - - -, έν Σουπλί κορμός άνδριάντος 

. μαρμάρινου, έντετειχισμένος είς τον σταΰλον τής έπιστασίας, με
ταξύ δέ αύτοΰ καί Άρναουτλί ότι όπάρχει ερείπιών, ένθα ανευ
ρίσκονται πήλινα άγαλμάτια, τμήματα χαλκωμάτων, νομίσματα 
κττ., βεβαίως σπουδαίου τίνος ίεροΰ αναθήματα- διό μάλιστα έκεϊ 
δέον νά έρευνηθη ό τόπος. Επίσης μνημονεύουσιν οί ποιμένες 
ότι παρά τό άρχαΐον τείχος ύπάρχει κρύπτη κτιστή, είς ήν εισέρ
χεται τις διά μαρμάρινης κλίμακος δυσεξιχνιάστου,
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Εις δέ την Τρίκκαν μετέβημεν, ί'να ίδωμεν κατ’ άνωτέραν 
διαταγήν τόπον, εγγύς τού Πηνειού και τού χωρίου «Μισδάνι» 
κείμενον, ένθα ό Ν. Κοντός έδήλου ϋπαρξιν καί δι’ αύτοψίας 
γνώσιν κατακεχωμένου θολωτού κτίσματος. Ή θέσις καλείται 
νΰν «Μαρμαράς» καί διαφαίνεται κατ’ αδτήν έκτεταμένος τα
πεινός λόφος, ήτοι «μαγούλα», έν ή εϊδομεν τμήματα αγγείων 
τής νεολιθικής περιόδου, μετ’ αύτών δ’ έτερα τής ιστορικής περιό
δου καί μικρούς λίθους πτωχών κτισμάτων παλαιοτέρου χωρίου» 
ών τινα άσβεστόκτιστα- υπήρχον δμως καί τμήματα πώρων καί 
κονιαμάτων, οία δύναταί τις νά άναμένη έκ τάφων θαλαμοειδών 
Μακεδονικών, ήτοι «καμαρωτών»- εγγύτατα τούτων λέγεται ύπό 
τών εκεί γερόντων ύπάρχουσα πρό γενεάς κρήνη, ήτις δμως 
κατεχώθη ύπό τού χρόνου- εί'δομεν καί σκαφήν έπί τής κορυφής 
πρός άνεύρεσιν λαξευτής μεγάλης πλακός- ό δέ προειρημένος 
βέβαιοί δτι ό πατήρ αυτού εύρε πρό 50ετίας περίπου είς βάθος 
δύο μέτρων «θολογυριστόν» οικοδόμημα μετά θύρας κεκλεισμέ- 
νης, άτινα έπέδειςε τφ υίφ. Κατά ταϋτα θεωρώ εύλογον νά ένερ- 
γηθή ενταύθα δοκιμαστική τις μικρά έ'ρευνα- διότι καί άλλοι γέ
ροντες τού Μισδανίου διηγούνται δτι εύρέθη εκεί πρό πολλοΰ 
πλάξ μαρμάρινη πλήρης γραμμάτων, ήτις καί έκτίσθη που έν 
τφ τοίχω τής έκκλησίας τής 'Αγίας Παρασκευής.

Έν αύτή δέ τή Τρίκκη έμάθομεν δτι ύπήρχέ τις παλαιός 
«Τεκές», ήτοι Τουρκικόν μοναστήριον, δν κατέχει νΰν ή οικία 
Βεικογλου- έκεί λέγουσιν οί γέροντες δτι είδον πολλάς μαρμα- 
ρίνας πλάκας πλήρεις ελληνικών γραμμάτων «κεφαλαίων»- όν
τως δ’ έν τή θέσει έκείνη είχον ευρεθή αί άπελευθερωτικαί έπι- 
γραφαί καί τό έπιτύμβιον έπίγραμμα, άτινα τφ 1906 έκομίσα- 
μεν είς Βόλον. Μελετήσαντες δέ καί τάς θέσεις τής αρχαίας πό- 
λεως καί περιελθόντες τά κατ’ αύτήν καί τήν άκρόπολιν, κατε- 
λήξαμεν είς τήν υπόνοιαν τού δτι τό περίφημον Άσκληπιεϊον δέν 
εκειτο έπί τής θέσεως, έν ή εσκαψεν ό κ. Π. Καστριώτης, καί 
δπου ευρεν άρχαίόν τι άνάλημμα, δπερ πιθανώτατα είναι μέρος 
τού άρχαίου τείχους ή τίνος πύργου αύτοΰ, άλλά μακράν έκεί- 
θεν καί ύψηλότερον είς τά πρός τόν Αηθαίον κράσπεδα τής άκρο- 
πόλεως, παρά τήν έκεί κτιζομένην τότε έκκλησίαν- διότι είδο-
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μεν εντός αύτής της κοίτης τοΰ Αηθαίου καί παρά την Αριστε- 
ράν όχθην αύτοΰ, ένθα καί πηγή τις παλαιάς χρήσεως υπάρχει, 
τμήματα κιόνων καί Αρχιτεκτονικών μελών καί έν γένει εύθετον 
σημεΐον προς ποίησιν ναοΰ, ξενώνων, θεραπευτηρίων καί όμοιων 
κτημάτων κατ’ αναλογίαν των έν Έπιδαύρφ. Διό θεωροϋμεν 
άναγκαιοτάτην την έκεϊ έκτέλεσιν δοκιμαστικών άνασκαφών μετά 
πλείστων ελπίδων επιτυχίας.

3) Τύμβος ήμίσκαπτος παρά την Λάρισαν' ναός "Απόλλαινος 

Τεμπείτου παρά την Κραννώνα' ή σημασία τής επωνυμίας 

αυτόν' ναός Ασκληπιόν και δικαστικόν ψήφισμα Κραννω- 

νος· τά ερείπια αυτής' τό ϋέατρον ιερόν Ήλιον τό άνάκτο- 

ρον και οι τάφοι των Σκοπαδών.

Την δέ άγλαόκαρπον πατρίδα τών Σκοπαδών Κραννώνα τό 
τρίτον έπεσκέφθημεν εφέτος, άφορμήν λαβόντες παρά'τοΰ έν Αα- 
ρίση άμαςοπηγοΰ Γιαννακοπούλλου, ύποδείξαντος προς ιδιωτι
κήν άνασκαφήν λόφον τινά παρά τό νΰν χωρίον Ταουσάνην, τής 
περιοχής τής αρχαίας Κραννώνος, καί λαβόντος τήν προς τοΰτο 
υπουργικήν άδειαν, ί’να έπιδείξη ήμΐν τούτον καί άνασκάψωμεν 
δαπάναις αύτοΰ- Αλλ’ δντος τοΰ λόφου φυσικοΰ, ήμποδίσαμεν 
τήν ματαιοπονίαν, Αφ’ ου μετέβημεν έκεΐσε. Έξερχόμενός τις 
τής Λαρίσης καί βαδίζων έπί τής εις Καρδίτσαν ημιτελούς άμα- 
ξιτοΰ, συναντά είς δέκα περίπου λεπτών τής ώρας άπόστασιν. 
έγγύτατα καί Αριστερά τής όδοϋ ταύτης, τύμβον, ου τό ήμισυ 
άνέσκαψαν πρδ έτών οι έργολάβοι, ί’να ρίψωσι τά χώματα προς 
σχηματισμόν τής αμαξιτού- κατά πάσαν πιθανότητα υπάρχει έν 
αύτψ σπουδαίος ορθογώνιος τάφος, δν δεν ήδυνήθησαν νά Ανεύ- 
ρωσιν οί προειρημένοι, ώς βαθύτεροι/ τής γενομένης έκχωματώ- 
σεως κείμενον.

Περαιτέρω βαδίζει τις έφ’ ίκανάς ώρας έπί παναθλίας όδοΰ, 
σχεδόν Αδιαβάτου μετά βροχήν, ένεκα τοΰ σχηματιζομένου μέ- 
λανος πηλοΰ, λίαν μέν όλισθηροΰ, Αλλ’ ένδεικτικοΰ τής εύφορίας 
τοΰ τόπου- φθάσαντες δ’ έν Ταουσάνη, χωρίω κειμένφ μεταξύ 
Κραννώνος καί ’Άτραγος, έγγύτερον πρός τήν πρώτην Αρχαίαν
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πόλιν, εϋρομεν σπόνδυλον έν τή εκκλησία αυτής καί πολλάς πλά
κας αρχαίας έντετειχισμένας, εν xtvt δέ οίκία πλάκα φέρουσαν 
απελευθερωτικήν επιγραφήν, άποτριβείσαν τά πολλά, ής πέντε 
στίχοι δύνανται νά άναγνωσθώσιν έκομίσθη δέ αυτή, ώς λέγου- 
σιν, έκ τής όπερκειμένης τοϋ χωρίου κρήνης, έν ή πολλοί υπάρ- 
χουσιν αρχαίοι λίθοι, ώς καί έν τφ καέντι οίκήματι τοΰ έπιστά- 
του, κοινώς «έπιστασία» ή «κονακίφ» καλουμενφ' άπαντα τά 
αρχαία ταΰτα έκομίσθησαν προ έτών έκ τής περιοχής τής Κραν- 
νώνος, έξ ής πάντα τά έγγύς πεδινά χωρία έξεφόρουν λίθους, ών 
πολλούς μετεκόμιζον καί μέχρι Λαρίσης πρδς πώλησιν διότι καί 
εις άλλα χωρία εδρομεν όμοιους λίθους, έμάθομεν δέ δτι έν «Τσουρ- 
μακλί» ύπάρχει καί μαρμάρινη κεφαλή, έντετειχισμένη έν τή 
οικία τοΰ Ζαρκινοΰ.

'Γπέρκειται δέ τής Ταουσάνης θέσις, καλουμένη «Μαννεροΰ» 
ή «Μάννα Νεροΰ», ήτοι πηγή ΰδατος, κειμένη έπί τοΰ μέσου 
τής εις έτερον χωρίον, τήν « Καρλίγκαν» όδοΰ" παρά τήν πη
γήν υπάρχει λόφος, φέρων θραύσματα γεωμετρικών άγγείων, 
κεραμίδας καί ύπόλοιπα Βυζαντιακών άσβεστοκτίστων οικημά
των- ευρομεν δ’ έκεϊ καί τινα γεισώματα αρχαίου Έλληνικοΰ 
ναοΰ, ή κατά χώραν κειμένου, ή ούχί- μακράν προς τήν Κραν- 
νώνα- δτι δέ ό ναός ούτος ανήκε τφ Άηόλλωνι Τεμπείιγ], μαρ
τυρεί στήλη αναθηματική, ένταΰθα μέν εύρεθείσα, είς Ταουσά- 
νην δέ κομισθεϊσα υπό τίνος χωρικού προς χρήσιν έν τή οικία 
αύτοΰ- τά γράμματα αύτής, ήν έκομίσαμεν είς Λάρισαν, είναι 
ένιαχοΰ έφθαρμένα, άλλ’ έξάγεται σαφώς έξ αύτών ή άνάθε- 
σις τώ ’Αηλοννι Τεμπείια υπό τίνος γυναικός ώς ελευθέρια.

Έρμηνευτέον δέ τήν λέξιν «έλευθέρια» ούχί ώς δηλοΰσαν 
Απελευθέρωσή δούλης, άλλ’ ώς άνάθεσιν εύτυχώς τεκούσης άστής- 
έξ αύτής φαίνεται τής παλαιάς χρήσεως μετεδόθη καί υπάρ
χει νΰν παρά τώ Έλληνικφ λαφ ή εύχή πρός έγκύους γυναίκας 
«καλή λευτεριά» καί αί δμοιαι, ώς καί τό (δήμα «έλευτερώθηκε», 
ήτοι έτεκεν εύτυχώς, καί ή υπό τοιαύτην έννοιαν λατρεία τοΰ 
«'Αγίου Ελευθερίου». 'Υπάρχει δέ καί έτέρα έπιγραφή όμοια, 
άνήκουσα τή Φαλάννη (ούχί τή Γυρτώνη, ώς έν IG IX2 1034 
έκτίθεται), καί λέγουσα «Άπλουνι Τεμπείτα | Αίσχυλίς Σατύ-
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ροι I ελευθέρια», οι’ ής δηλοΰται δτι και έν άλλαις Θεσσαλικαΐς 
πόλεσιν έλατρεύετο ό Απόλλων Τεμπειτης ύπό ιδιότητα μαιευ
τικήν, 6φ’ ήν καί άντικατεστάθη νΰν διά τοΰ 'Αγίου Ελευθερίου. 
Ή δ’ επωνυμία Τεμπειτης προέκυψεν έμφανώς έκ τοΰ συμβεβη- 
κότος τής διά ρήξεως των Τεμπων εξόδου εις τήν θάλασσαν τοΰ 
ΙΙηνειοΰ καί έλευθερώσεως ούτως έκ των πλημμυρούντων υδάτων 
τής θεσσαλικής πεδιάδος, άνακουφίσεως δέ των κατοίκων- οΰτω 
λοιπόν οι Θεσσαλοί ού μόνον διετήρησαν έκ παλαιτάτων χρόνων 
τήν άνάμνησιν τοΰ μεγάλου τούτου κα'ι σπουδαίου φαινομένου, 
δπερ κα'ι γεωλογικώς είναι άληθές, άλλά καί προσφυές παρω- 
μοίωσαν πρός τήν άνθρωπίνην ερύσιν, εικονίσαντες τό γεγονός κα'ι 
τό σχήμα των Τεμπων πρός τάς τικτούσας γυναίκας.

Έμάθομεν δέ δτι περαιτέρω πρός τήν Κραννώνα, κα'ι δή έν 
θέσει « Χατζηασμάκι » νΰν καλουμένη, επί των συνόρων Ταου- 
σάνης και Χατζηλάρ, υπάρχει ύψωμά τι πλήρες λαξευτών μαρ
μάρων καί τμημάτων αρχιτεκτονικών άρχαίου Έλληνικοΰ ναοΰ- 
μή δυνηθέντες δμως τότε ημείς, λόγφ τής ώρας τοΰ έτους, νά 
διαβώμεν τήν τελματώδη πεδιάδα έκεΐθεν, άπεστειλαμεν κατό
πιν άνθρώπους, οΐτινες ού μόνον έβεβαίωσαν ταΰτα, άλλά καί 
μοί έκόμισαν πλάκα, περιεχουσαν σπουδάιότατον δικαστικόν ψή
φισμα, 22 στίχων σωζομένων, τοΰ τύπου των έν Γόννοις, δπερ 
κατέθηκα έν τή ’Αρχαιολογική Συλλογή Ααρίσης, καί δπερ άνα- 
φέρει ναόν ’Ασκληπιόν, ένθα είχεν άνατεθή τό ψήφισμα- έκ των 
γνωστών επιγραφών τής Κραννώνος μανθάνομεν δτι άνετίθεντο 
ψηφίσματα « έν τό ιερόν τάς Άθάνας » καί « έν το Άσκλαπι- 
εΐον » καί «άκρουν έν τοίς ίαρουτοΐς » IG IX2 460- 461 a. b.

Προκύπτει δμως τό έρώτημα, αν τό ιερόν, ένθα ευρέθη τό 
περί ου ό λόγος ψήφισμα, είναι τοΰ Άσκληπιοΰ, ή μήπως μετα
γενέστερόν τι, είς ου τήν κτίσιν έγένετο χρήσις άρχαιοτέρων λα
ξευτών καί έπιγεγραμμένων λίθων, ών καί πολλοί έλήφθησαν έκ 
τοΰ ίεροΰ τοΰ Άσκληπιοΰ" τό ζήτημα δύναται νά λύση μικρά 
τις σκαφή. Έ άνά τά έρείπια δμως τής Κραννώνος περιήγησίς 
μου, μοί παρέσχε τήν έντύπωσιν δτι τά «Άσκλαπιειον » αυτής 
έκειτο είς τά πρός τό Χατζηλάρ κράσπεδα τής άκροπόλεως, 
ένθα ύπάρχουσιν έγγύς πηγαί ΰδατος, περί ών έσται ό λόγος,
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καί εκκλησία μετά περιβόλου της Ζωοόόχου Πηγής, ποιηθείσα 
ές υλικοΰ άρχαίου Ελληνικού ναοΰ- έπί τοΰ προστώου αύτής 
υπάρχει έντετειχισμένη ή γνωστή άνάθεσις τω Ήλίω έν IG IX2 
464, εξ ής θά ύπέθετέ τις δτι υπήρχεν εκεί ναός τοΰ θεοϋ τού
του- αλλά μόνον βωμόν τινα ή μικρόν Ιερόν ύπονοητέον" διότι 
όπισθεν τής εκκλησίας ταύτης ύπάρχει θέσις κοίλη, οί’αν θά άνέ- 
μενέ τις έκ κατακεχωμένου άρχαίου ϋεάτρου, οπερ φαίνεται 
μετά τοΰ επισήμου ιερού τοΰ ’Ασκληπιού έν συνεχεία κείμενον.

Ή οέ όλη άρχαία πόλις Κραννών έχει προσόμοιον σχημα
τισμόν καί έκφρασιν, οία αί Φεραί- διακρίνεται δήλα δή υπέρ 
τήν μνημονευθεισαν εκκλησίαν « μαγούλα », ήτοι μέγας λόφος 
ύψηλός τής χαλκής περιόδου, μεμονωμένος καί αυτοτελής, ού 
ύπέρκειται έτερος ύψηλότερος καί μείζων, συνδεόμενος Νοτοου- 
σμικώς μεθ’ ύψώματος άκανονίστου, άπερ άποτελοΰσι τά μέν 
τήν άκρόπολιν, τό δε τήν κάτω πόλιν τής μυκηναίας καί γεω
μετρικής περιόδου" άπαντα ταΰτα κατά τήν ιστορικήν περίοδον 
φαίνεται πιθανόν ότι άπετέλεσαν τήν άκρόπολιν τής Κραννώνος, 
έκταθείσης τής κάτω πόλεως ταπεινότερο'/ έν τή πεδιάδι, όπό- 
θεν μάλιστα έπί αίώνας μέχρι σήμερον έξάγουσι λίθους τοΰ τεί
χους οί χωρικοί καί είδικοί λατόμοι" έπί τής κορυφής τής ύψί- 
στης άκροπόλεως υπάρχει γεωδαιτικόν σημεΐον τής Ελληνικής 
στρατιωτικής χαρτογραφίας καί μεγάλη τάφρος παρ’ αυτό, νεω- 
στί άνοιχθεΐσα προς άποφοράν λίθων, ώς φαίνεται, καί « στρεμ- 
ματισμόν » τοΰ χώρου πρός καλλιεργίαν- ένταΰθα διακρίνονται 
καί λίθοι οικοδομήματος σπουδαίου, οΐον άναμένομεν κατά τήν 
κορυφήν ταύτην τό περίφημον άνάκτορον των Σκοπαδών ση
μαντικόν έπίσης άρχαιον κτίσμα έκειτο καί έπί τής άρχαϊκής 
κάτω πόλεως, ήτοι έπί τοΰ δευτέρου ύψώματος τής ιστορικής 
άκροπόλεως, δπερ ίσως ήτο ό ναός τής Αΰηνας.

’Όπισθεν δέ τής άρχαϊκής ταύτης άκροπόλεως ύπάρχουσι 
πέντε τύμβοι, ών ό μέγιστος φέρει τάφρον νεωτέρων τυμβωρύ
χων, άσθενή δμως καί μή τυχοΰσαν τοΰ ύποκειμένου τάφου- έτε
ροι τέσσαρες τύμβοι διακρίνονται Νοτανατολικώς τής άκροπό
λεως ταύτης, περαιτέρω δέ πρός τό χωρίον «Δοξαρά» άλλοι διε
σπαρμένοι- άπαντες ούτοι καί τινες μόλις διαφαινόμενοι θεωρώ
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άναμφισβήτητον δτι περιέχουσι τάφους, τούς πλείστους των με
λών τής ήγεμονικής οικογένειας των φιλοτέχνων Σκοπαδών' είναι 
δέ απαραίτητον νά άνασκαφώσιν ούτοι, πριν προλάβωσιν οί τυμ
βωρύχοι καί άνατρέψωσιν αυτούς, δντος δυσφυλάκτου καί ερή
μου τοΰ μέρους εκείνου' προς τοιοΰτον σκοπόν άπαλλοτριώσεως 
τοΰ χώρου οι’ έκτέλεσιν άνασκαφών μετέβημεν έκείσε κατά Σε
πτέμβριον τοΰ 1907 μετά τής νομίμου επιτροπείας, άποτελου- 
μένης έκ των Π. Καββαδίου, Ν. Γ. Πολίτου, X. Τσούντα, του 
νομομηχανικοΰ καί τοΰ γραμματέως τοΰ έν Λαρίση νομάρχου, 
οϊτινες ένέκριναν την έκτέλεσιν' έοημοσιεύθη μάλιστα καί ή νό
μιμος προς τοΰτο προκήρυξις' έλπίζόμεν δτι ή Αρχαιολογική 
Εταιρεία, ή τό Ύπουργείον τής Παιδείας, θά έπισπεύσωσι την 
έκτέλεσιν τοΰ προταθέντος έργου, δντος των σπουδαιοτάτων έν 
Θεσσαλία. Διότι έσχάτως έμάθομεν δτι έκεϊ που εύρον οί έκ τοΰ 
χωρίου Τσουρμακλί Γκολιέμης καί Γάτσιος άποθήκην μεγάλων 
πίθων καί «θολογυριστόν» οικοδόμημα υπόγειον, άπερ κατέχω
σαν πρός έξίσωσιν τοΰ έδάφους.

Υπάρχει δέ Δυσμικώς τής άκροπόλεως δαψιλεστάτη πηγή, 
έφ’ ής εχουσι κτισθή αρχαίοι λαξευτοί δγκόλιθοι καί λεία έξειρ- 
γασμένα μάρμαρα' ταύτης υπέρκειται δευτέρα πηγή έλάσσων' 
τούτων Δυσμικώτερον εΰρηται τρίτη πηγή, ήν σήμερον καλοΰ- 
σιν οί κάτοικοι «Διμονέρι», ήτοι «Δαιμονέρι», δ έστι «Δαιμονο- 
νέρι», ύδωρ δαιμόνιον, θαυμάσιον διότι νομίζουσιν δτι ό οπωσ
δήποτε πυρέσσων, εάν βρέξη τήν έαυτοΰ κεφαλήν διά τοΰ υδα- 
τος τούτου, θεραπεύεται' αυτή λοιπόν θά είναι ή έν Κραννώνι 
πηγή, ήν άναφέρει ό Πλίνιος, ώς εχουσαν περιέργους ιδιότητας' 
τό χωρίον τοΰ Πλινίου δεν έχομεν πρόχειρον, ώς από μνήμης 
γράφοντες περί αυτοΰ.

Περί άρχαίων αγαλμάτων καί λίθων έπιγεγραμμένων εμα- 
θον δτι έν μέν τφ χωρίφ Χατζηλάρ, έν τή έπιστασία ή « κονα- 
κίω», άπεκρύβη πίθος καί έν αύτφ άγαλμάτιον εύμέγεθες, δτι 
έν τή οικία τοΰ γεωργοΰ Ήλιου έχει έπιστρωθή που έπιγεγραμ- 
μένη πλάξ, έν δέ Τσουρμακλί δτι έν τφ φρέατι τοΰ Χαραλ. Θου- 
μαγιώτου ύπάρχει «πέτρα μέ πατημασιές καί γράμματα», ήτοι 
βάθρον χαλκοΰ άγάλματος έπιγεγραμμένον. — Βαδίζων δέ τις
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έκ Χατζηλάρ είς Λάρισαν, συναντά μετά τό χωρίον τοΟτο πο
λυάριθμα κατεσπαρμένα μέλη άρχαίου οικοδομήματος, έν οίς 
σπόνδυλοι καί τμήματα έπιστυλίου, οΐα συχνάκις συναντώμεν επί 
παλαιών Τουρκικών νεκροταφείων, ειλημμένα έξ άρχαίων Ελ
ληνικών έρειπίων' ή θέσις αυτή είναι αξία έρεύνης, ώς καί έτέρα 
περαιτέρω παρά τδ χωρίον Χασάν-Τατάρ, ένθα διακρίνεται τε
χνητός λοφίσκος επί τής λοφοσειρδς τοϋ χωρίου- πλησιάζοντεξ 
δ’ εγγύς τής Λαρίσης παρά τήν θέσιν «Σι'ίτη», ή Παλαιοχώρα, 

διεκρίναμεν έγγύς τής σιδηροδρομικής γραμμής άνεωγμένους άρ- 
χαίους τάφους, έξ ών είκάζομεν δτι έκεϊ που υπάρχει έκτεταμέ- 
νον νεκροταφεΐον τών άρχαίων Λαρισαίων.

ς'.) Εν Μητροηόλει Θεσσαλιώτιδος (1).

Τά τείχη τής αρχαίας πόλετυς' οι κατ' αυτά τάφοι: 

ό ναός τής Αφροδίτης Καστνίας.

Περί δέ τό τέρμα τοΰ έτους τούτου μετέβημεν εις τό παρά 
τήν πόλιν Καρδίτσαν χωρίον ΓΙαλαιόκαστρον, προσκλήσει τοΰ 
αστυνόμου, ϊνα ίδωμεν εύρεθέντα τάφον’ έκειτο δέ ούτος είς άπό- 
στασιν δλίγων μέτρων έξω τοΰ τείχους τής πεδιάδος έν θέσει 
«Τρόχαλο» κοινώς καλουμένη, μεταξύ τοΰ είρημένου καί τοΰ 
χωρίου «Φράγκου»’ τό δνομα τής θέσεως προήλθεν έξ αύτών 
τών άρχαίων τειχών, ών οί λίθοι διασειόμενοι καί θραυόμενοι άπό 
πολλών έτών έσχημάτισαν μικρόν τι ύψωμα' ό δέ τάφος είχε 
ποιηθή διά πλακών λαξευτών, ήρμοσμένων έπιμελώς καί συγ- 
κρατουμένων διά σιδηρών γόμφων, καί ένεΐχε λίθους καί τμή
ματα κεραμίδων τοΰ τείχους, ήτο δέ πλήρης χωμάτων καί έν 
άταξία' είχεν άρα συληθή πρό πολλοΰ’ πρόχειροι δοκιμαί, διά 
λοστών γενόμεναι ύπό τών χωρικών, άπέδειξαν τήν ύπαρξιν καί 1

(1) "Ενεκα τών δύο έν Θεσσαλία Μητροπόλεων, ών και ή έτέρα άνε- 
γνωρίοΑη ήδη (βλ. Πρακτικά 1914 σελ. 177-179), πρέκυψε σύγχυσις τοΰ 
τίνι τετραρχίςι άνήκεν έκατέρα· έπειδή ή έλάσσων ανήκε τή Περραιβία 
ή τή Έοτιαιώτιδι, ή μείζων αϋτη δύναται ασφαλώς νά όριοδή ώς άνή- 
κουσα τή Θεοοαλιώτιδι.
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άλλων τάφων εν τοΐς άγροΐς τοΰ ΙΙέτρου Καρκαλέτση καί Νικο
λάου ίίαγώνη, ών ή ερευνά δεν ήχο δυνατή έν μέσω χειμώνι.

Έξηκριβώθη δμως ή κατεύθυνσις τοΰ άρχαίου τείχους έν τή 
πεδιάδι, δπερ, καίτοι πολλαχοϋ έξηφανίσθη προς άποφοράν των 
λίθων, καί είναι πανταχοΰ κατακεχωμένον, διακρίνεται έπΐ μα
κράν διάστημα πρός τε την διεύθυνσιν ταύτην καί παρά τον διερ- 
χόμενον ποταμόν κατά την άντίθετον καί παρά τούς άγρούς τοΰ 
ίερέως θεοδώρου Πουλίου, ένθα κάμπτεται κυκλοτερώς καί περι
κλείει τον χώρον τής πόλεως" ούτως άρα οί πολύτιμοι εύρεθέν- 
τες έν τφ τελευταίφ τούτω σημείω τάφοι, περί ών εϊπομεν έν 
τοΐς Πρακτίκοΐς 1909 σελ. 171 καί 1911 σελ. 337-343, οίτι- 
νες εχουσι καί κτιστήν περιοχήν κατά δωμάτια, οι'αν οί προμνη- 
μονευθέντες τής Δημητριάδος παρά τό ίεράν τής Πασικράτας, 
εύρηνται έπίσης ευθύς έξω των τειχών καί νΰν δύνανται νά δια- 
γνωσθώσι διά τών δωματίων.

Άνήρχετο δ’ έκ τής πεδιάδος, ής ίκανώς εύρύν χώρον κα- 
τελάμβανεν ή άρχαία πόλις, τό τείχος εις τά όπερκείμενα όρη 
λίαν υψηλά, καθ’ α τό τής Δημητριάδος- ή άκρόπολις άρα τής 
Μητροπόλεως έκειτο ούχί έν τφ ύπερκειμένψ τοΰ νΰν χωρίου 
ύψώματι, ένθα ό μύλος, αλλά λίαν όψηλότερον κατά τήν θέσιν 
«Στεφάνι», ήτις μάλιστα πασών πρέπει νά έξερευνηθή πρός άνεύ- 
ρεσιν τοΰ αρχείου τής πόλεως" ήμεϊς δεν έσχομεν τήν ευκαιρίαν 
νά άνέλθωμεν έως έκει. Οόχ ήττον δέ καί ό ήδη πρότερον καθο- 
ρισθείς ύπ’ έμοΰ περίφημος ναός τής ’Αφροδίτης Καστνίας, περί 
ού προείπομεν, δέον νά έξερευνηθή έν τοΐς μάλιστα πάντων άρ- 
χαίοις μνημείοις τής Θεσσαλίας" διότι παρά πάσαν τήν από 
αιώνων τελεσθεισαν άποφοράν λίθων έξ αύτοΰ ύπάρχει έτι ίκανή 
έπίχωσις καί σημεία σαφή τοΰ διαγράμματος αύτοΰ, έτι δέ 
πολλά βεβαίως αναθήματα, άφ’ οδ καί δλον άγαλμα μαρμά- 
ρινον τής θεάς εύρέθη έκεί καί χαλκοΰ άνδριάντος κεφαλή, υπερ- 
τέρα τοΰ τελείου άνδρικοΰ μεγέθους, καί άλλα μικρότερα άρχαία, 
καί ταΰτα άνευ άνασκαφής, άλλά δι’ άπλής άναξέσεως τοΰ έδά- 
φους, δπερ κατέχεται υπό « καπνοτοπείων » καί είναι εύθετον 
πρός σκαφήν νΰν, οπότε μόλις ήρξαντο κτιζόμενοι οίκίσκοι καλ
λιεργητών.
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ζ ) Εν τώ Μουσείω Βόλου.

Άνίδρυσις στηλών εν τη Β’ αιθούση καί εν τώ προδόμω.

Κατά οέ τού; δύο τελευταίου; μήνας τοϋδε τοΰ έτους ήσχο- 
λήθημεν εις τήν άνίδρυσιν των γραπτών στηλών εν τώ Μουσείο) 
Βόλου' τάς τέω; ιδρυμένα; εν τη Β’ αιθούση στήλα; συνεπλη- 
ρώσαμεν, άποκαθηλώσαντες, καί έπανιδρύσαμεν διά περιαιρετών 
κοχλιών, κατά τά έν τοΐ; Πρακτικοϊς 1912 σελ. 228 έκτεθέν 
σύστημα ούτως, ώστε νά καθίσταται ευχερή; ή άφαίρεσις αυτών 
πρό; καθαρμόν, αντιγραφήν καί συντήρησιν μετηλλάςαμεν δέ 
καί τήν θέσιν πολλών κατ’άναλογίαν τή; διατηρήσεω; τών χρω
μάτων καί ώ; πρό; το πληρέστερον ή άτελέστερον προσπίπτον 
φώς. Υπολείπεται δμω; πρό; περάτωσιν τοΰ έργου ό προσήκων 
καθαρμό; τών στηλών τούτων άπό τών επικειμένων χωμάτων 
καί ή δέουσα βαφή τών τοίχων τή; αιθούσης.

Έν δέ τώ προδόμφ ίδρύσαμεν πολλά; τών μεγάλων στη
λών καί μαρμάρινων όρόφων, καί άναπαρεστήσαμεν δλον επιτά
φιον μνημεΐον τής Δημητριάδο;' περί τών εργασιών τούτων άνε- 
κοινώσαμεν ήδη τά δέοντα έν τώ Αρχαιολογικά) Δελτίω τοΰ 
1915, έγράψαμεν δέ λεπτομερώς καί έν τώ υπό τή; ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας έκτυπουμένω ίδιαιτέρω ήμών συγγράμματι υπό 
τήν έπιγραφήν «Γραπταί Στήλαι Δημητριάδος-Παγασών»' τού
του ένεκα παραλείπομεν τήν ένθάδε εκθεσιν περί τούτων' ση- 
μειωτέον όμως δτι τάς στήλας, ας άνιδρύσαμεν έν τώ προδόμω 
τούτω, έκαθαρίσαμεν καί εστερεοχρωμήσαμεν, πρός περάτωσιν 
δέ καί τοΰ κατ’ αυτόν έργου υπελείφθη ή ποίησις ύαλοφράκτων 
θηκών καί ή προσήκουσα βαφή τών τοίχων.

Κατά δέ τό έτος 1915 έξηκολουθήσαμεν τάς έν Θεσσαλία 
άνασκαφάς, έρεύνας καί όμοιας έργασίας μέχρι τών μέσων τοΰ 
μηνό; Σεπτεμβρίου, όπότε, κηρυχθείση; έπιστρατεύσεως, μετέ- 
βημεν εις Ναύπλιον, ένθα εσχομεν τήν ευκαιρίαν νά άσχοληθώ- 
μεν επί τινα χρόνον καί εις άρχαιολογικάς έργασίας παρά τά 
κυριώδη στρατιωτικά ήμών έργα' τά αποτελέσματα τών άνα- 
σκαφών καί έρευνών τούτων εχουσι συντόμω; ώδε :

12
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1915.— Α'. ΘΕΣΣΑΛΙΑ

a ) Έν Δημητριάδι.

1) Νεκροταφείου και τύμβοι λατυπών παρά τον Γ' πύργον 

αξιόλογα ευρήματα εξ αΰτοϋ· τά κατά τήν πεδιάδα τείχη 

των Φεραϊκών Παγασών παλαιοί κλοπαί κτερισμάτων καί 

δεϊκται τάφων.

Άναζητοΰντες εφέτος τό επίσημον νεκροταφεΐον των Δημη- 
τριέων, έν φ θά άνευρίσκομεν πλουσίους τάφους, οί'ους ένδει- 
κνύουσι πολλαί των εύρεθεισών γραπτών έπιτυμβίων στηλών 
καί πολλά τών επιταφίων μνημείων, άνεσκάψαμεν άριστερά της 
εις 'Αλμυρόν αμαξιτού, έπΐ τών Δυσμικών κρασπέδων τοΰ βου- 
νοΰ τοΰ 'Αγίου Ήλία, έγγύτατα τοΰ Γ' πύργου, τοΰ ένέχοντος 
γραπτάς στήλας, περί οδ βλ. Πρακτικά 1912 σελ. 175-189. 
Τά έντεΰθεν εδρήματα δπηρξαν μέν ίκανώς σημαντικά, δέν έπλή- 
ρουν δμως τάς προσδοκίας τοΰ αναμενομένου, ως έλέχθη, νε
κροταφείου. Διότι δλιγοι μόνον τάφοι εύρέθησαν, καί οδτοι ούχί 
κατά τινα σαφή συστάδα, άλλά μάλλον μονήρεις καί κατεσπαρ- 
μένοι, πολλαχοΰ δε τεταραγμένοι δπό μεσαιωνικών κτισμάτων 
καί τάφων, ευτελών άμφοτέρων.

Τά τοιχάρια δηλα δή δωματίων τινών, δι’ ών περιωρίζοντο 
τάφοι, διεσταύρωσαν έτερα μεταγενεστέρων οικιακών, έξ ών καί 
τάφοι τινές άνετράπησαν διότι εΰρομεν εις μικρόν βάθος τμή
ματα πήλινων άγαλματίων, έν οίς ’Έρως, έποχούμενος έπί τρά
γου. Άδιατάρακτον όμως μείναντα κατά τύχην, ευρομεν τάφον 
εντός δωματίου εΰτελοΰς τοιχαρίου δύο δόμων τό πώμα αύτοΰ, 
έκ πλακός κυανολίθου, εκειτο εις βάθος 0'50-l'00 μ. από τοΰ 
νΰν έπικλινοΰς έδάφους- ενείχε δέ οστά δύο τεθαμμένων γυναι
κών, νεαράς καί ώριμου' ή νεάνις φαίνεται βέβαιον δτι έτάφη 
πρώτη' διότι τά όστά χύτης παρέκειντο σεσωρευμένα παρά τούς 
πόδας της έν τάξει τεθαμμένης ώριμου, της μητρός χυτής εύλό- 
γως' ένεΐχε δέ ό τάφος ώραΐον πήλινον άγαλμάτιον γυναικός
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ακέραιον, έτερον εις τμήματα, δύο χρυσά ενώτια, ένα χρυσοΰν 
δακτύλιον μετά σφενδόνης λίθου άγλύφου ήμιπολυτίμου, έν χρυ
σοΰν ένώτιον είς σχήμα περιστεράς καί τινα φυλλάρια χρυσά.

ΙΙεραιτέρω εύρομεν μαρμαρίνην κυλινδρικήν θήκην, ένέχου- 
σαν δστά καέντος νεκροΰ, καί βόθρον μικρόν, έστεγασμένον διά 
πλακός κυανολίθου, ένέχοντα δστά παιδιού καέντος, και μικρόν 
στέφανον χρυσοΰν, κατά μίμησιν κλαδίσκου καί φύλλων πεποι- 
ημένον, μετά παρακειμένης σιδηράς στλεγγίδος. 'Ή τε θήκη καί 
ό βόθρος είχον ποιηθή εντός των παχύτατων τοίχων όρθογω- 
νίου μεγάλου οικοδομήματος, δπερ έξηκρίβωσα διά σκαφής δτι 
ήτο πύργος των Φεραϊκών ΙΙαγασών, γέρων προβολήν πρός 
Βορράν, δστις είχε καταρριφθή μετά τοΰ άνερχομένου πρός τόν 
βουνόν τοΰ 'Αγίου Ήλία καί τοΰ πρός την πεδιάδα κατά το νΰν 
«Αιγαρόρρεμα» έκτεινομένου τείχους, ίνα οί λίθοι χρησιμεύσω- 
σιν ως γόμωσις τοΰ τείχους καί των πύργων τής Δημητριάδος, 
ή κατά τήν πρώτην αύτών κατασκευήν υπό τοΰ ίδρυτοΰ βασι- 
λέως Δημητρίου, ή κατά τήν έπαύξησιν τοΰ Γ' πύργου, γενο- 
μένην κατά τό 169 π. X. δπό των άνθρώπων τοΰ βασιλέως 
Περσέως, ή κατ’ άμφοτέρας.

Παρά δέ τόν τάφον των δύο γυναικών, περί ού προείπομεν, 
ευρομεν εξω τοΰ δωματίου δύο τάφους γυμνούς, ήτοι άνευ πλα
γίων πλακών καί άνευ υποστρώματος, άλλ’ άπ’ εύθείας έπί τοΰ 
σκληρού εδάφους ποιηθέντας, ών ό εις μόνον έφερεν ώς πώμα 
πολλάς πλάκας εδτελοΰς κυανολίθου' Ικειντο δ’ επάλληλοι, ήτοι 
τό πώμα τοΰ ενός Ιχρησίμευσεν ώς δπόστρωμα τοΰ έτέρου, καί 
άνήκον έμφανώς είς συζύγους, ών ό άνήρ άπέθανε πρώτος' 
διότι έν τώ τάφφ αύτοΰ ευρέθησαν δύο μολύβδιναι πυξίδες καί 
τινα άσήμαντα πήλινα άγγεϊα, έν δέ τώ ύπερκειμένω εύρέθη 
ζεΰγος χρυσών ενωτίων, καταληγόντων είς λεοντοκεφαλάς, καί 
τι πλακοειδές χρυσοΰν έλασμα μετ’ έκτύπου πτηνοΰ.

Βορειότερον δέ καί είς μικράν άπό τούτων άπόστασιν εύ
ρομεν είς βάθος 2 μ. πώμα τάφου, λίαν έπιμελώς ήρμοσμένων 
τεσσάρων μαρμάρινων πλακών καί πέμπτης ώς υποστρώματος' 
ό τέλειος πωματισμός ήμπόδισε τήν εισροήν ύδάτων καί χωμά
των είς τά έσω τοΰ τάφου' καί δμως κτέρισμα όέν ενειχεν ού-
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δεν λόγου άςιον δ τάφος ούτος, πλήν ευτελών πήλινων λύχνων, 
χαλκών τινων βελονών καί ένδς περιέργου στεφανοειδοΰς πλέγ
ματος έκ ξύλου καλαμοειδούς λεπτού' υπήρχον δ’ έν αύτώ δύο 
νεκροί ωρίμου ήλικίας, ών τού ένδς τα δστά είχον σωρευθή 
παρά τούς πόδας τού ετέρου. Επειδή δμως ή κατασκευή δπο- 
δηλοϊ ανθρώπους εύπορους, δυνάμεθκ νά είκάσωμεν δτι οί έκτε- 
λέσαντες τήν ταφήν τού δευτέρου νεκρού άνθρωποι ύπεξήρεσαν 
τά πολυτιμότερα τών κτερισμάτων τού προτέρου ή άμφοτέρων, 
διαφυγόντες τήν προσοχήν τών οικείων.

"Οτι δέ τοιαΰται κλοπαί έτελούντο 6πό τών νεκροθαπτών 
αύτών, θεωρώ αναμφίβολον' διότι πολλάκις έν άρίστοις τάφοις 
καί δλως άδιαταράκτοις εύρίσκομεν ελλιπή κτερίσματα, ήτοι έν 
μόνον ένώτιον, ή φύλλα χρυσού ελασσόνα τών επί τού ξυλίνου 
ή μεταλλικού σκελετού τού στεφάνου ύπαρχουσών μικρών δπών, 
ή δακτυλίους άνευ σφενδόνης ή τάνάπαλιν, πολλάκις δέ δλως 
έλλείποντα τά έκ χρυσού ή άργύρου αναμενόμενα κτερίσματα, 
καί αυτά τά νομίσματα συχνότατα μή υπάρχοντα. "Οτι τούτο 
δέν είναι τυχαίοι συμβεδηκός, βέβαιοί ή έπιμελεστάτη ήμών 
ερευνά, μάλιστα δέ ή ελλειψις χωμάτων έκ τάφων καλλίστων, 
έν οίς τά εύρήματά είσιν έμφανή.

"Οτι δέ άνθρωπίνως συνέβαινον τοιαΰται ΰπεξαιρέσεις ύπό 
τών νεκροθαπτών κατ’ αυτήν τήν ταφήν, βέβαιοί τό νΰν τελού- 
μενον, δπερ καί αυτός είδον έν παιδική ήλικία, παρακολουθών 
τώ έμώ άοιδίμω πάππω Νικολάω, ίερεί δντι, κατά τάς ιεροτε
λεστίας- πολλάκις δήλον δτι μετά τήν ένθεσιν τού νεκρού έν τώ 
βόθρ^σ καί τήν επιτάφιον εύχήν τού ίερέως καί τήν ρΐψιν δρά
κος χώματος έπ’ αυτού, άποσυρομένων έν κοπετοΐς τών οικείων, 
κατερχόμενοι οί νεκροθάπται πρός διευθέτησιν τής σοροΰ, ύφή- 
ρουν, ύπεγείροντες τό πώμα αύτής, τά ύποδήματα ή δ τι έτερον 
ήδύναντο έν τάχει, πολλάκις μετατοπίζοντες τό πτώμα πρός 
άφαίρεσιν ένδύματος ούτως, ώστε καί ή σιαγών, ύπολυομένου 
τού δεσμού, κατήρχετο, καί οί όφθαλμοί έκ τού ταραγμοΰ διη- 
νοίγοντο' συνέβη δέ καί τόδε : νεκρόν τινα, καλώς ένδεδυμένον, 
καί δψέ τήν δείλην ταφέντα, έκάλυψαν οί νεκροθάπται επίτηδες 
λίαν άτελώς, ί'να τήν έπομένην άφαιρέσωσι τά καινουργή ένδύ-
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ματα αύτοΰ' προλαβών δμως τήν νύκτα χοίρος, γνωστού παρθι
κού, έφαγε πολύ τού σώματος καί κατερράκωσε τά ενδύματα. 
Έκ τούτων καί των όμοιων καταφαίνεται δτι οί πολλά καί πο
λύτιμα έντιθέντες μετά των νεκρών έν τοϊς τάφοις αρχαίοι "Ελ
ληνες, προσείχον τον νοΰν κατά τήν ταφήν, καί έπεμελοΰντο 
τής άσφαλείας, οί δέ μή πράττοντες τούτο μετά πάσης όςύτη- 
τος, έςηπατώντο ύπδ των νεκροθαπτών, όφαιρουμένων τινών ή 
πάντων των λόγου άςίων κτερισμάτων.

Σημειωτέον δέ δτι έβεβαιώσαμεν τήν δπαρξιν δεικτών καθ’ 
άπαντας σχεδόν τούς αρχαίους τάφους τής Αημητριάδος' είναι 
δέ ούτοι διττοί' τό μέν μικρά πλάς κυανολίθου, έμπεπηγμένη 
στερρώς καί διά λιθαρίων συγκρατουμένη ολίγον υπό τό νΰν έδα
φος άνωτάτω, ή τό ήμισυ ύπέρ αύτό πολλάκις, καί έτέρα ύπ’ αυ
τήν ομοίως βαθύτερον, τό δέ ολίγον ύπέρ τά πώμα, ή ύπέρ τό 
καλύπτον τόν νεκρόν χώμα, έν τοϊς άνευ πώματος τάφοις, στά- 
μνος ευτελής, κεχωμένη πλαγίως, καί μικρόν δμοιον άγγεΐον, 
έπίτηδες τεθραυσμένον, δπερ πολλάκις εύρίσκεται ολίγον υπό τό 
νΰν έδαφος επί τού μέσου τού τάφου' τά δύο τελευταία, μάλι
στα τό τεθραυσμένον άγγεΐον, δεν έλλείπουσιν ές ούδενός τά
φου ούτως, ώστε οί έμπειροι τών έργατών, καθοδηγηθέντες διά 
τής παρατηρήσεως καί μελέτης τών φαινομένων, άμα τή έμφα- 
νίσει τών τμημάτων αυτού βεβαιοΰσιν δτι ού μακράν ύπόκειται 
ό τάφος.

Ήσαν δέ χρήσιμοι οί δεΐκται ούτοι τοϊς οίκε’οις, ίνα εύχε- 
ρώς ανευρίσκω σι τούς τάφους καί θάπτω σι καί ετέρους νεκρούς 
έν αύτοΐς, μάλιστα οί ούχί πλούσιοι, άλλ’ ουδέ πτωχοί' διότι 
άμφότεραι αί τάςεις αύται εθαπτον έφάπας έκαστον οίκεΐον, οί 
μέν βαθύτατα διανοίγοντες βόθρον, ιδιαίτερον δι’ έκαστον μέλος 
καί έγγύς άλλήλων, οί δέ πτωχοί ούχί βαθέως, άλλ’ έντός κε
ραμίδων μεγάλων, ένθα δέν ήτο δυνατόν νά έντεθώσιν έτεροι, 
τών λοιπών μελών θαπτομένων όμοίως, ή άνευ κεραμίδων έν 
γυμνοίς τάφοις, ήτοι έν άπλοΐς βόθροις, ώς σήμερον γενικώς σχε
δόν συμβαίνει, έγγύς τών λοιπών προγενεστέρων νεκρών, ση~ 
μειουμένων πάντων διά τών δύο ή τής μιας τών Γμπεπηγμένων 
πλακών, περί ών προείπομεν. ί’να γινώσκηται άκριβώς ή θέσις
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καί τελώνται τά μετά τήν ταφήν νόμιμα, ήτοι σπονδαί κττ., επί 
των τάφων.

'Γπάρχουσι ο’ εσω των τειχών και εγγύς τού μνημονευθέν- 
τος Γ' πύργου τρεις τύμβοι, ών ό μέσος μέγιστος, κωνικοί οξείς, 
παρακείμενοι ταϊς μεγάλαις άρχαίαις λατομίαις, επί τοΰ μέσου 
τοΰ βουνού τοΰ 'Αγίου Ήλία τής Βορείου πλευράς, ών χρήσις 
έγένετο καί είς μεταγενεστέρους χρόνους μέχρι των σημερινών. 
"Οτι οί τύμβοι ούτοι ήσαν άπορρίμματα λατύπης τών εξαγομέ
νων καί κατά χώραν έξεργαζομένων λίθων, εόηλοΰτο έμφανώς" 
ήμεΐς όμως, καίπερ είχομεν τοιαύτην βεβαιότητα, έσχηματίσα- 
μεν τήν ύποψίαν, μήπως έν αύτοΐς, επίτηδες ποιηθεΐσιν, ίνα 
άποπλανήσωσι τούς τυμβωρύχους, έτέθησαν σημαίνοντες νεκροί, 
έξαιρετικώς εντός τής άρχαίας πόλεως ταφέντες, καί δή αύτός 
ό ιδρυτής καί κτίστης αύτής βασιλεύς Δημήτριος, καί μετέπειτά 
τινες τών οίκείων αύτοΰ" ούτως άνεσκάψαμεν οοκιμαστικώς τον 
μέσον καί τον Νότιον τών τύμβων τούτων. Άλλ’ ενωρίς είδομεν 
ότι ή ύποψία ήμών δέν έφαίνετο εύστοχος- διότι, καί άν επίτηδες 
έκ λατύπης έσχηματίζοντο οί τύμβοι προς κάλυψιν τάφων σπου
δαίων νεκρών, θά έξηντλεΐτο πρώτον τό παρακείμενον χώμα, 
μάλιστα δέ θά υπήρχε λατύπη ετέρων λίθων, μή όρυσσομένων 
έκ τών λατομιών τούτων, καί δή πώρου καί λευκοΰ μαρμάρου 
λατύπη. Άλλ’ ούδέν ίχνος αύτής εΰρομεν φαίνεται δέ καί άλ
λως ότι τά άπορρίμματα ταϋτα έξεφοροΰντο κατά καιρούς, ούχΐ 
εφάπαξ, ως θά άπητεΐτο πρός κάλυψιν τάφων διά τύμβων. Διό 
έθεωρήσαμεν ως ματαίαν τήν πλήρη έξερεύνησιν αύτών.

2) Τό Βορροδναμικόν νεκροταφεΐον Αημητριάδος· τύμβοι 

έν αύτφ' λαξεύσεις όδον και επιταφίων μνημείων 

επι τών βράχων.

Δυσμικώς τών λατομιών τής Μπουρμπλήθρας εύθύς έξω τών 
τειχών τής Δημητριάοος ύπάρχουσιν ίχνη λαξευτής έπί τοΰ βρά
χου λεωφόρου, άγούσης είς Φεράς διά Διμηνίου-Αατομείου-Πι- 
λάφ Τεπέ- ολίγον μετά τήν λάξευσιν ταύτην διακρίνονται άρι- 
στερά τής όδοΰ τόρμοι επί τών βράχων πρός γόμφωσιν βάθρων
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και ϊδρυσιν στηλών, έτι δέ μέγα λαξευτόν ημικύκλιον έν εϊδει 
εξέδρας- ταΰτα δύνανται να έρμηνευθώσιν ώς φέροντα ή επιτά
φια μνημεία ή στήλας επιτύμβιους, ή αναθήματα είς ένοδίαν 
ή προπυλαίαν θεότητα, ής μόνον βωμός τις θά ήτο ιδρυμένος, 
δντος βραχώδους και πρανούς τού εδάφους- άλλα καί άμφοτέ- 
ρων τούτων ή δπαρξις δέν αποκλείεται" δτι δμως υπήρχον εν
ταύθα τάφοι, έβεβαιώσαμεν οι’ άνασκαφής ολίγον ύπό τάς λα
ξεύσεις, έ'νθα δντως ευρομεν επικειμένους άλλήλων γυμνούς και 
κεραμοστεγεΐς τάφους, μηδέν λόγου άξιον ένέχόντας.

Υπάρχει δμως ολίγον περαιτέρω έπαρμα, έν ε’ίδει άναλήμ- 
ματος τής όδοΰ, οΰ Νοτίως είναι πιθανώτατον δτι έθαψαν εύ- 
ρέως οί Δημητριεϊς, δντος εύθέτου τού χώρου καί καταλλήλου 
τού χώματος- δντων δμως έσπαρμένων των αγρών, δέν έδοκιμά- 
σαμεν έκεϊ, άλλα Βορείως τού έπάρματος έπί τού υποκειμένου 
αύτφ χώρου, ένθα εδρομεν καί βάθρα στηλών καί τάφους τινάς 
πτωχούς' εύρύτεραι έ'ρευναι θά άποδώσωσι βεβαίως πλουσιωτέ- 
ρους τάφους, διήκοντας έν συνεχεία έκατέρωθεν τής άρχαίας 
λεωφόρου μέχρι τού γνωστού τύμβου καί περαιτέρω πρός τό 
χωρίον Διμήνι.

'Ο δέ τύμβος ούτος είναι ό μόνος έμφανής έν νεκροταφείφ 
καθ’ δλην την περιοχήν τής άρχαίας Δημητριάδος’ τούτον, ώς 
προείπομεν, άναφέρει μέν ό Leake, άνέσκαψε δέ ό Β. Στάης 
(βλ. Πρακτικά 1902) καί εύρε τινά άλαβάστινα άγγεΐα- μόνον 
διά τό μοναδικόν αδτοΰ έκρίναμεν άξιον έπιμελεστέρας έρεύ- 
νης, καί άνεσκάψαμεν εύρύτερον τά παρ’ αύτόν μέχρι τού φυ
σικού βράχου, δντος έκ «σαπόπετρας», ήτοι έξ εύθρύπτου κυα- 
νολίθου. Έξηκριβώσαμεν δέ δτι έποιήθη δι’ ωμών πλίνθων μέγα 
τετράγωνον κτίσμα λίαν υψηλόν, διασωθέν εις ύψος 5 περίπου 
μέτρων, καί έχον άναβαθμούς πρός τά εξω έξ όμοιων πλίνθων, 
οίαι τού κτίσματος· τής πλίνθου έκάστης τό μήκος είναι 0'55, 
τό πλάτος 0-40, τό πάχ. 0Ό9' ένεΐχον άχυρον καί έπλάσθη- 
σαν έπιμελώς- κατά δέ την Βόρειον πλευράν τού κτίσματος, ήν 
ήμεΐς έξηρευνήσαμεν, ευρομεν τρεις άναβαθμούς, ών ό κατω- 
τάτω έποιήθη έπ’ αυτού τού βράχου" εύλογον εί'/at νά είκάσω- 
μεν δτι οί αυτοί άναβαθμοί διήκουσι καί κατά τάς λοιπάς πλευ
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ράς- ύπαρχε δέ κατά την Λυσμικήν θύρα τις, ώς βέβαιοί ό πρώ
τος άνασκάψας, ής τό σχήμα καί τάς λεπτομέρειας δέν ανα
γράφει, καθ’ όσον ενθυμούμαι.

Τα έσω του τετραγώνου κτίσματος άνεσκάψαμεν, και εϊδο- 
μεν αύτά έπί διάστημα μόνον ενός μέτρου, καθ’ δ οί βράχοι είναι 
ανώμαλοι, δηλοΰντες ότι δέν έξισώθησαν, ουδέ έσκάφη εν αύτοΐς 
βόθρος προς ύποδοχήν σοροΰ μαρμάρινης ή τάφου ορθογωνίου- 
διό κατελήςαμεν ημείς είς τό συμπέρασμα ότι εντός τοΰ κτίσματος 
τούτου δέν ύπήρςεν ούδ’ εποιήθη τάφος ούδείς, πιθανώτατα δέ 

έν. ένετέθη νεκρός τις έν ξυλίνη σορώ ή άλλως προς ταφήν 
ιότι ή ανωμαλία των βράχων απαγορεύει πάσαν ύπόθεσιν περί 

έ/θέσεως νεκρού καθ’ οίονόήποτε τρόπον. Ήλείφθη δέ ή εξω
τερική επιφάνεια τοΰ κτίσματος τούιου, ώς καί οί αναβαθμοί καί 
οί έξω αυτών βράχοι, διά κίτρινου πηλού πάχους 0"02ίΑ· περίπου. 
’ίόντός τοΰ πλινθίνου τοίχου ε’ίδομεν τετραγώνους όπάς- έν μια 
τούτων εύρομεν σαφή ίχνη άπηνθρακωμένου ξύλου, έξ ού βε- 
βαιούται ότι αί όπαί δέν ή σαν τά καλούμενα κοινώς « αυτιά », 
ήτοι ώτα κλιβάνων προς έξοδον τοΰ καπνοΰ, άλλά μεγάλαι ξύ- 
λιναι δοκοί, κοινώς «ξυλοδεσιά», πρός συγκράτησιν στεγάσματος 
τίνος, οι’ ού έκλείετο άνω τό τετράγωνον κτίσμα καί άφίνετό 
τις άνωτάτω εν μέσω οπή, ώς επί των καμίνων.

ΙΤέριξ δέ τοΰ πλινθίνου τούτου κτίσματος εποιήθη πανταχό- 
θεν κυκλικός τοίχος δύο δόμων πάχους 0-8Ο·, προχείρως καί 
άμελώς κτισθείς έκ λίθων άξέστων, καί τινων άμελώς διά τής 
σφύρας λελαξευμένων, πολλών μεγάλων καί ολίγων μικρών" ή 
από τοΰ τοίχου τούτου άπόστασις μέχρι τής εξωτερικής επιφά
νειας τοΰ πλινθίνου κτίσματος είναι 2-15-2-50ί/· , ήτοι επαρκής 
πρός υποδοχήν τάφου- σημειωτέου δέ ότι τό λίθινον τοΰτο περι
τείχισμα ήλείφθη δι’ όμοιου κίτρινου πηλού, δΤ ού τό κτίσμα 
καί οί βράχοι, καί ότι δ ύπολειφθείς κενός χώρος μεταξύ τοΰ 
τοίχου καί τοΰ κτίσματος έπληρώθη κοινών λίθων μεγάλων τε 
καί μικρών, ριφθέντων πρός γόμωσιν άφ’ ύψηλοΰ- διότι τινές 
διέρρηξαν τούς πλινθίνους αναβαθμούς- πολλοί δέ τούτων είσίν 
αποκόμματα λαξευθέντων ογκολίθων- οί ούτω βιφθέντες λίθοι 
πρός γόμωσιν τών διακένων τούτων διήκουσιν $ίς ύψος 1-50-2ίΑ·,
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τό ok περαιτέρω έπληρώθη χωμάτων πολλών, καί το παν έκα- 
λύφθη επί τι διάστημα καί έξω τού λίθινου τοίχου, οστις προσ
τατεύει έμφανώς το πλίνθινον κτίσμα καί τόν δλον τύμβον, ί’να 
μή, διολισθανόντων σύν τφ γρόνφ των χωμάτων, έξαφανισθή' 
έρρίφθησαν δ’ ενιαχού καί έξω τού λίθινου τούτου τοίχου μεγάλοι 
ογκόλιθοι προς τον αύτόν βεβαίως σκοπόν.

Και οΰτω μεν άπετελέσθη ό τύμβος καί τα έν αύτφ' περί 
δέ τού σκοπού της ποϋήσεως αυτού εύλόγως άπορεΐ ό Β. Στάης 
καί εγώ μετ’ αυτού' τδ δτι δέν ένείχέ ποτέ τάφον ή νεκρόν τα- 
φέντα οπωσδήποτε, θεωρώ βέβαιον' τό δτι δέν έχρησίμευσεν ώς 
διαρκές νεκροκαυτήριον, δηλοΰσιν αί πλίνθοι, αιτινες, αν ύφί- 
σταντο έπανειλημμένας ύψηλάς θερμοκρασίας, θά καθίσταντο 
οπτόπλινθοι' άλλά τά έν ταΐς όπαΐς κεκαυμένα ξύλα δηλοΰσιν 
δτι.άπας τούλάχιστον έκάη τι έν αύτώ, βεβαίως ό νεκρός, δι’ δν 
έποιήθη ό τύμβος, ού περισυνελέγησαν τά δστά, καί έτάφησαν 
ούχΐ έντός τού πλινθίνου κτίσματος, άλλ’ ή έξω, είς τό μεταξύ 
αυτού και τού κυκλικού ξηροτοίχου διάστημα, δν έπαρκές πρός 
ενθεσιν θήκης ή σοροΰ μαρμάρινης, ή καί τού λίθινου τοίχου ή 
καί τού δλου ίσως τύμβου έξω.

Ακριβώς δ’ έπρεπε νά ληφθή τοιαύτη πρόνοια υπό τών θα- 
ψάντων τον καέντα νεκρόν καί πλουσίως βεβαίως κτερισάντων 
αυτόν διότι ό τύμβος, δ>ν έμφανής, θά παρεϊχεν εύλογον υπο
ψίαν ήδη τοϊς άρχαίοις τυμβωρύχοις, οϊτινες θά έπειρώντο νά 
συλήσωσιν αύτόν πρός τοιοΰτον δέ σκοπόν θά έξηρεύνων τόν 
τύμβον κατά τόν άξονα φυσική) τφ λόγω, θά εύρισκον τό πλίν- 
θινον κτίσμα, καί θά ήρκοΰντο τοϊς έν τφ έσω τέρματι αδτοΰ έντε- 
θεΐσι πρός παραπλάνησιν όλίγοις κτερίσμασιν, οία και ό Β. 
Στάης ευρέ τινα, ως προείπομεν' διότι και άλλοι πρό αύτοΰ 
πολλάκις είσήλθον είς τά έσω δι’ όπής, από τής κορυφής άνοι- 
χθείσης, ώς βέβαιοι ό κτήτωρ τού αγρού, παροικών αύτφ, Άν- 
δρέας όνόματι, δστις ούχΐ άπαξ έξεδίωξε νυκτερινούς έπισκέπτας. 
πειρωμένους διείσδυσιν είς τόν τύμβον διά τής κορυφής.

Κατά ταύτα λοιπόν πρέπει νά έξερευνηθώσιν έπιμελώς τά 
έξω τού πλινθίνου κτίσματος, καί έάν δέν εύρεθή ό τάφος, τά 
έξω τού προστατευτικού λίθινου τοίχου, ήτις έργασία απαιτεί
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ικανήν δαπάνην καί πολλήν προσοχήν καί έπιμονήν διότι είναι 
βέβαιον δτι υπάρχει που ό τάφος, όποδηλούντων τούτον σαφώς 
πολλών μικρών σχιζών τό μέν έρυθροΰ εύθρυπτου πώρου, τό δέ 
ωχροκίτρινου σκληρού, τό δέ λευκοΰ καλλίστου μαρμάρου, άς 
συνηντήσαμεν έν τή κατά μίαν ακτίνα τομή από τής Βορείου 
πλευράς, καίπερ ούχί λίαν άφθονους' διήκον δ’ οά έκ λατύπης 
αύται σχίζαι καθ’ δλον τό μήκος τής ύφ’ ημών άνοιχθείσης 
άκτίνος καί μέχρι τών φυσικών βράχων, όηλοΰσαι δτι εγγύς που 
έγένετο κατεργασία πώρου καλού και λευκοΰ μαρμάρου τού 
Τισαίου ορούς, τής νΰν «Τζάστενης», ένθα καί σήμερον ορύσ
σεται.

Εΰρομεν δέ κατά τήν ερευνάν τούτων εντός τού λίθινου τοί
χου καί τών διακένων τμήματα πήλινων μελανοβαφών αγγείων 
τής Δ-Γ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, τμήμα λίθινης σφαίρας λιθο- 
βόλου μηχανής, οίας έπί τών ένεχόντων στήλας πύργων, τμή
ματα νεολιθικών αγγείων, τεμάχιον ληκύθου, λαιμόν μεγάλου 
άμφορέως, λατύπην ποικίλων πώρων καί λευκοΰ μαρμάρου, 
περί ών προείπομεν, σχίζας μελανολίθου επιχωρίου, καί άποκόμ- 
ματα λελαςευμένων εντοπίων λίθων έκ τούτων συμπεραίνομεν 
δτι ό τύμβος έποιήθη μετά τήν κτίσιν τής Δημητριάδος, περί τό 
250-200 π.Χρ. πιθανώς, καί δτι δέν Αποκλείεται ή εγγύς που 
ΰπαρξις θαλαμοειδούς, ήτοι καμαρωτού, τάφου, οί'ους έποίουν 
μάλιστα κατά τήν περίοδον εκείνην, ό)ς εϊπομεν έν τή Άρχ. 

Έφημ. 1909 έν τοΐς περί τού έν Ααρίση όμοιου τάφου.
Άνασκάψαντες δ’ έςω τού δλου τύμβου δοκιμαστικώς εις 

άπόστασιν 2-3 !'-■ άπ’ αυτού Βορρανατολικώς, εύρομεν εις βάθος 
1 '50V τμήματα πήλινων άγαλματίων τής Γ' π.Χρ. έκατονταε
τηρίδος, λίαν έφθαρμένα καί συμπεπιεσμένα μετά λιθαρίων ύπ’ 
αυτά άνεφάνη βόθρος, καί μετ’ ου πολύ τάφος κεραμοστεγής, 
ένέχων λύχνον καί πήλινον άγαλμάτιον ό βόθρος είχε σκάφη 
έπί τού μαλακού έκ «σαπόπετρας» βράχου" έγγύς αύτοΰ περαι
τέρω εΰρομεν καί άλλον τάφον, βαθύτατα οιήκοντα από τού νΰν 
έδάφους, είς βάθος 2' 10 κείμενον δ’ έςω τού τύμβου είς άπό- 
στασιν 3 V από τού τέρματος αυτού- ό τάφος έφερεν υπόστρωμα 
έκ κεραμίδων καί είχε ποιηθή γυμνός, ήτοι άνευ πλακών καί
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άνευ πώματος- ένεϊχεν ένα νεκρόν και χαλκήν βελόνην. Έκ 
τούτων Υποδεικνύεται δτι επί τοΟ χώρου τούτου έτάφησαν άν
θρωποι κοινότατοι, διανοιχθέντων βόθρων έν τω μαλακώ βράχοι 
είς βάθος 3 (*· από του αναλογικού τέρματος τοϋ τύμβου’ ό επί
σημος άρα νεκρός οέν ήτο δυνατόν νά τεθή έπΐ τοΰ τότε εδά
φους καί νά καλυφθή διά τύμβου- θά έσκάφη καί οι’ αυτόν έτι 
βαθύτερος βόθρος, καί θά έποιήθη έν αύτφ τάφος τις, ού ή άνα- 
ζήτησις εις τάς προμνημονευθείσας θέσεις είναι αξία τοΰ κόπου.

Το παρά το ιερόν τής Πασικράτας Νοτανατολικόν

νεκροταφεΐον τάφοι και ευρήματα εν αντφ.

Παρά δέ τό Εερόν της Πασικράτας, μήπω άνευρεθέν, ήρευ- 
νήσαμεν τόν τύμβον, ένθα εΐχον εύρεθή αί είς την θεάν άναθέ- 
σεις, έσω των έν ίδίοις δωματίοις τάφων' εΰρομεν δ’ έκεΐ έτέ- 
ρους, έν διασπορα κειμένους, ών σημαντικώτατος ύπήρξε βα
θύς, γυμνός τάφος, ήτοι άνευ πλακών καί άνευ πώματος, άνή- 
κων ώρίμω κόρη τεθαμμένη, κείμενος είς βάθος 4 μ. άπό τοΰ 
νΰν έδάφους· τό διάστημα τοΰτο αποτελεί καί τόν άξονα τοΰ 
τύμβου, δστις άπεδείχθη δτι δεν έποιήθη έπίτηδες, άλλ’ έσχη- 
ματίσθη έξ έπαλλήλων τάφων καί έκ συσσωρεύσεως έν νεωτέ- 
ροις χρόνοις των έν τοΐς πέριξ άγροΐς άχρηστων λίθων τής δέ 
κόρης ό τάφος υπήρξεν άρκούντως πλούσιος, ώς άποδούς δεκά
δας πήλινων άγαλματίων, ών τινα διατηροΰσι νωπάς τάς βα- 
φάς, ούκ ολίγα δέ, έν έκείνω τω βάθει κείμενα άκάλυπτα, συνε- 
τρίβησαν έκ τοΰ βάρους των χωμάτων καί έφθάρησαν εύρέθη 
καί μικρός, λεπτός, χρυσοΰς στέφανος τής κόρης ταύτης, καί 
πλεΐστοι άστράγαλοΐ’ τινά των πήλινων άγαλματίων φέρουσιν 
έντυπον διά σφραγΐδος έπιγραφήν τοΰ ποιήσαντος κοροπλάστου.

Υπολείπονται δ’ ένθάδε πρός έξερεύνησιν τά κατά τά Νό
τια κράσπεδα τοΰ τύμβου τούτου σημεία, ένθα όπάρχει τό με
σαιωνικόν άσβεστόκτιστον μέγα οίκοδόμημα, έφ’ ού καί μεγά
λου πώματος ήμισυ εύρέθη καί μαρμάριναι κεραμίδες, έν πα- 
ρακειμένοις δέ άνωτάτω κτιστοΐς μεταγενεστέροις τάφοις εύρέ- 
θησαν ώς πώματα ή έρείσματα καί τμήματα στηλών, ών μία
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φέρει επιγραφήν ΡΟΛΥ^ΕΝ Ο Σ κτλ., έτέρα ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΔΑΜΟΞΕΝΟΥ κτλ., άλλη ΚΑΛΛΙφΑΝΗΣ ΤΑΧΙΣΤΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ. άλλη ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΤΥΡΙ Ο Σ" 
άλλων τμημάτων διετηρήθησαν όλιγώτερα γράμματα ή όλων 
στηλώ.ν λίαν έφθαρμένα.

Έξηκριδώσαμεν δέ δτι οί έν δωματίοις καί κατά συστάδας 
τάφοι διήκουσιν επί μήκος συνεχώς ύπερδιακοσίων μέτρων, ήτοι 
άπό τοϋ σημειωθέντος τύμβου τοΰ ίεροΰ ΙΙασικράτας καί τοΰ Ε' 
πύργου μέχρι των Καλυβιών 'Αλυκών, ήτοι μέχρι των κρασπέ
δων τοΰ βουνοΰ, έφ’ οΰ τής κορυφής υπάρχει & Α' ανασκαφείς 
μέγας πύργος μετά στηλών διάγραμμα τοΰ χώρου τούτου έποιή- 
σαμεν ήδη, άλλ’, έπισπευδομένης τής δημοσιεύσεως τής έκθέ- 
σεως ταύτης, καί ήμών διαμενόντων μακράν των ’Αθηνών, άνα- 
βάλλομεν τήν έκδοσιν είκόνος αύτοΰ, διότι δεν έςηρευνήσαμεν 
άπαντας τούς εν συνεχεία κατά τό διάστημα τοΰτο υπάρχοντας 
τάφους, άλλά μόνον δέκα καί έπτά, μή όπολογιζομένων τών 
πολυπληθών ΰπερκειμένων καί παρακειμένων, ών ύπερτριπλά- 
σιος ό αριθμός.

Διότι καί άντιμετώπως πρός τήν μεγάλην ταύτην συστάδα 
ύπήρχεν έτέρα, τοΰ μεταςύ διαστήματος χρησιμεύοντος ως δρό
μου βεβαίως" ταύτης δμως ολίγους τάφους ήρευνήσαμεν άχρι 
τοΰδε" υπήρχε δέ καί έτέρα συστάς, παράλληλος τή προειρη
μένη, ή; έίηκριβώσαμεν τήν ϋπαρςιν Νοτίως καί όπίσω τής 
πρώτης οιακοσιομέτρου συστάδος" οΰτω καθίσταται άπαραίτη- 
τος ή εις εύρυτέραν κλίμακα άνασκαφή τοΰ χώρου τούτου, ήτις 
θά άποδώση δύο τούλάχιστον μεγάλας λεωφόρους σαφοΰς νε- 
κροπόλεως μετά τεσσάρων λίαν μακρών συστάδων, μή άποκλει- 
ομένης τής ύπάρςεως δύο έτι παραλλήλων λεωφόρων μεθ’ ετέ
ρων τεσσάρων όμοιων συστάδων" αν υπήρχον κάθετοι πρός ταύ- 
τας πάροδοι, δεν δυνάμεθα έν τώ παρόντι νά βεβαιώσωμεν διότ1 
δεν έπερατώσαμεν τήν έρευναν τής πρώτης μεγάλης συστάδος" 
άλλ’ είναι εύλογον νά είκάσωμεν δτι θά υπήρχον.

Συνήθως δέ υπέρκεινται έκάστου τών έν τοΐς δωματίοις κυ
ριωδών τάφων έτεροι, ή έτέρων μελών τών έκασταχοΰ οικογε
νειών, καί ούτοι είναι οι ευθύς ύπερκείμενοι, ή παρακείμενοι, ή
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έτέρων περιόδων ouxot δέ είναι οί μεταγενέστεροι, οί άγνοοΰν- 
τες τά δωμάτια, ών πολλά μέν διέρρηςαν ένιαχοΰ, πολλών δέ 
υποκειμένων τάφων κτερίσματα, μάλιστα πήλινα άγαλμάτια δεέ- 
σπειραν τήδε κάκεΐσε- διότι οι μεταγενέστεροι ούτοι άνθρωποι, 
καί δή οί άπό τής Β'-Δ' μ. X. έκατονταετηρίδος, διανοίγον- 
τες βόθρους πρδς Ινθεσιν νεκρών, και άγν&οΰντες τά υποκεί
μενα, συνήντων πολλάκις μέν τάφους, ών εν τινι μέρει ή καθό
λου διετάρασσον τά τε χώματα καί τά κτερίσματα καί τά όστά, 
έφ’ δσον διάστημα ήτο χρήσιμον αύτοΐς, συχνάκις δέ καί τά 
τοιχάρια των δωματίων, άτινα επίσης διερρήγνυον κατά τό άπαι- 
τούμενον διάστημα. Ποιήσαντες δ’ έτεροι κατόπιν άπό τής Ε' - 
I' μ. Χρ. έκατονταετηρίδος τάφους, Ιπραςαν τά αύτά επί τε 
των αμέσως ύποκειμένων καί ένίοτε των βαθύτερον έτι, καί έπ’ 
αυτών των τοιχαρίων

Διό ήναγκάσθημεν, μετά τήν πλήρη έςακρίβωσιν καί άνα- 
σκαφήν των δωματίων, νά έπισκευάσωμεν τούς τοίχους αύτών, 
και πράς συγκράτησιν νά έπιχωματώσωμεν κατά τό ήμισυ τούς 
βόθρους' διότι άλλως, άφινομένων καθ’ δλον τό βάθος, ύπερβαί- 
νον πολλάκις τά 3 'χ·, τών βόθρων τούτων, θά κατέρρεον οί 
τοίχοι τών δωματίων, δντες ασταθείς καί αδύνατοι, ώς έςικνού- 
μενοι είς δλίγον βάθος άπό τής σημερινής επιφάνειας τοΰ εδά
φους, ενός μέτρου κατά μέσον δρον. "Οθεν οί έπισκεπτόμενοι τήν 
συστάδα ταύτην δέον νά ύπονοώσιν υπάρχοντας τάφους είς δύο 
τουλάχιστον μέτρων βάθος άπό τοΰ νυν φαινομένου' τούς δ’ έπί 
τής νΰν είς 'Αλυκάς βατής όδοΰ τάφους έν δωματίοις άνασκά- 
ψαντες, κατεχώσαμεν δλως, ίνα μή έμποδίζηται ή δίοδος.

Προς τούτοις εύρομεν καί έτέραν συστάδα, διήκουσαν έκ 
Βορρά άπό τοΰ Ε' πύργου, πρός Νότον κατά τήν πεδιάδα, έν 
φ ή μεγάλη συστάς έχει κατεύθυνσιν έκ Δυσμών άπό τοΰ Ε' 
πύργου επίσης, πρός Άνατολάς" τό σημεΐον τής γωνιώσεως τών 
δύο τούτων συστάδων δέν καθωρίσαμεν ετι δι’ άνασκαφών, ούδ’ 
έσκάψαμεν άρκούντως τήν νέαν ταύτην συστάδα, ής τά δωμά
τια ύπέστησαν μεγίστας βλάβας έκ τε τών είς μετέπειτα χρό
νους θαψάντων καί εκ τής άποφοράς λίθων υπό τών μεταγενε
στέρων, καί έκ τής μακροχρονίου καλλιεργίας, ών ένεκα, πρα-
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νους δντος το0 εδάφους, διωλίσθησαν τά χώματα συν τώ χρόνω, 
τά δέ τοιχάρια των δωματίων, γυμνωθέντα, κατέπεσον και έξη- 
φανίσθησαν κατά τδ πλεϊστον.

Ύπέρκειται δέ τής δευτέρας ταύτης συστάδας, επί τοΰ μέ
σου τής Ανατολικής πλευράς τοΰ βουνοΰ τοΰ 'Αγίου Ήλία, 
χώρος ευρύς, επικλινής μέν, αλλά χωματώδης, ώς ένέχων εύ- 
θρυπτον «σαπόπετραν»- δ χώρος ουτος περιέχει πολυαρίθμους 
τάφους έν διασπορα μέν, κατά τινα δμως κανονικότητα καί άνευ 
διασταυρώσεων" οί πλεΐστοι τών τάφων τούτων είναι κεραμο- 
στεγεΐς, περιέργως δέ Εκανώς πλούσιοι εις ευρήματα, ιδίως πή
λινα άγαλμάτια, σκύφους μεγαρικούς, αγγεία πήλινα καί τινα 
χρυσά κοσμήματα γυναικών ούτοι είναι εύδιάκριτοι δι’ έμπε- 
πηγμένης πλακάς ώς δείγματος, περί ού εΐπομεν έν τοΐς άνω 
έν σελ. 181" άνήκουσι δέ μια χρονική περιόδω, τή Γ'-Β' π. X. 
έκατονταετηρίδι, καί πιθανώς μια τάξει άνθρώπων, πολιτική ή 
φυλετική, ή άλλως συγγενεΐ καί καθωρισμένης διακρίσεως, άν
θρώπων μήτε πτωχών, μήτε πλουσίων. Τών τάφων τούτων 
ήρευνήσαμεν μόνον περί τήν μίαν δεκάδα" εικάζομεν δμως δτι 
δύνανται νά ευρεθώσι περί τούς εκατόν, έρευνωμένου καλώς τοΰ 
χώρου, έφ’ ού ολίγοι τών μεταγενεστέρων έτάφησαν, καί τούτου 
ένεκα οΕ θάψαντες δέν έβλαψαν Εσχυρώς τήν τάξιν ταύτην, δσον 
τάς λοιπάς μνημονευθείσας συστάδας.

Άναγράφομεν δέ συντόμως καί γενικώς τά έκ τής έφετεινής 
άνασκαφής άξιολογώτατα τών ευρημάτων έκ πάντων τών προ
ειρημένων τάφων : σκύφος μεγαρικός, φέρων παράοτασιν μονο

μαχίας Μενελάου και Πάριδος μετ’ έπιγραφών" εύρέθη έν κέ
ραμο στεγεί τάφιρ, όπερκειμένω έτέρου έν κτιστφ δωματίω μετά 
πώρινης σοροΰ, ένέχοντος μικρόν χρυοοΰν δακτύλιον καί ενώ- 

τιον καί δίσκον χαλκοϋν κατόπτρου" έτερον δμοιον ευρομεν έν 
παρακειμένφ τάφω έν δωματίω" δύο σκύφοι μεγαρικοί, εύρε- 
θέντες έν κεραμοστεγεϊ τάφψ τών έν διασπορα" δ εις φέρει ηα- 
ράστασιν τών απο&ηριω'&έντων ύττδ της Κίρκης εταίρων τον 

’ Οδυσσεως, ών πολλοί κατονομάζονται δι’ επιγραφών" ό έτερος 
φερει τταρασταοίν τινα, δυσδιάγνωοτον προχείρως" άγαλμάτια 
πήλινα πάμπολλα, ών περίεργος "Ερως, έποχούμενος έπ’ άλεκ-
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τρυόνος, καί Σιληνός. έν όμοίω τώ προηγουμένω τάφψ ευρεθέν- 
τες" δύο μικρά άγγεία, δμοια προς άργυρά, φέροντα έκτυπα 
κοσμήματα" ζενγος χρυσών ενωτίων καί χαλκοΟν δισκάριον καί 
πήλινα άγαλμάτια, πάντα συγκεκαυμένα μετ’ δστών παιδίσκης, 
τεθαμμένων έν χύτρα. Περί δε των έν τοΐς πέρυσιν άνασκαφεΐσι 
τάφοις τής συστάδος ταύτης εύρεθέντων δύο χαλκών κατόπτρων, 

φερόντων άναγλύφους παραστάσεις έςαιρέτου τέχνης, καί άλλων 
γενομένων εκεί ευρημάτων, διελάβομεν μέν έν τώ Άρχαιολ. Δελ- 

τίω τοΰ 1915, θά άνατυπώσωμεν όμως την περί αυτών έκθεσιν 
μετά προσθηκών μετά τό πέρας τής άνά χεΐρας.

Οΰτω δ’ έςερευνηθέντος τοΰ παρά τό Ιερόν τής ΙΙασικράτας 
τύμβου, ήρξάμεθα δοκιμάζοντες έτερον μέγαν, κείμενον κατά τό 
μεταξύ τοΰ μνημονευθέντος καί των Καλυβιών 'Αλυκών διάστημα, 
καί μόλις διαφαινόμενον τό σχήμα ένεκα τών μεταβολών υπό 
τής καλλιεργίας καί τοΰ χρόνου" δτι ένέχει χώμα φορητόν, είναι 
άναμφισβήτητον" συνέβη μάλιστα τόδε: οί σωρεύσαντες έκεΐ έκ 
τών πέριξ χώμα πρός άπαρτισμόν μεγάλου τύμβου, συνήντησαν 
πολλούς προγενεστέρους γυμνούς τάφους, ένέχοντας άγαλμάτια 
πήλινα καί άλλα μικρά κτερίσματα, άτινα έρρίφθησαν επίσης 
άδιακρίτως μετά τών χωμάτων πρός σχηματισμόν τοΰ τύμβου. 
Μετά δέ την ποίησιν τοΰ τύμβου τούτου έθαψαν πολλοί έπαλ- 
λήλως σύν τώ χρόνω, καί διέστρεψαν τά πάντα, διαταράξαντες 
τά τε σωρευθέντα χώματα μετά τών έν αύτοΐς καί τά κτερί
σματα τάφων, ποιηθέντων έπϊ τοΰ τύμβου. Διό ή έργασία πρός 
πλήρη έξερεύνησιν τοΰ τύμβου τούτου καθίστατο ουσχερεστάτη, 
συναντωμένων ευρημάτων, άτινα όπεχρεούμεθα νά περισυλλέ- 
γωμεν, καί τάφων, οϋς ήτο άνάγκη νά διερευνώμεν" έλπίζομεν 
δμως έν τώ έπομένω έτει νά άνασκάψωμεν τον τύμβον τοΰτον, 
εξ ού προσδοκώμεν πολλά.

4) Ναός ΓΙλούτωνος, Δήμητρος καί Κόρης' θεσμοφόριον 

επιγραφικά καί αίλα ευρήματα έν αν τώ.

Κατά δέ τήν ’Ανατολικήν πλευράν τής Δημητριάδος, ΰπέρ 
τόν νΰν Φανόν καί ολίγον έσωτέρω τών τειχών, έπί όμαλοΰ έπάρ-
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ματος, έξ ου είναι τερπνότατη ή προς πάσαν κατεύθυνσιν θέα, 
εϊδομεν επί τοΟ έδάφους πολλά τμήματα στηλών καλού λευκοΰ 
μαρμάρου καί άσβεστόκτιστον οικοδόμημα επί παρακειμένου 
όψώματος, παρ’ δ κατέκειντο τμήματα μεγάλων έξειργασμένων 
πωρόλιθων- θεωρήσαντες λόγου άξίαν την θέσιν ταύτην, έν ή 
είχομεν εΰρει προ ετών κεφαλήν μαρμάρινου άγαλματίου πωγω- 
νοφόρου θεού (Διός, Ποσειδώνος, ’Ασκληπιού κττ.), άνεσκάψαμεν 
δοκιμαστικώς, καί εΰρομεν υπό τό μεσαιωνικόν κτίσμα σαφή 
σημεία Ελληνικού ναοΟ, κατά χώραν κειμένου.

Άπεκαλύψαμεν λοιπόν τήν Νοτίαν πλευράν αδτοΰ, διατη- 
ρο υμένην είς δύο καί που εις τρεις δπέρ τό άρχαΐον έδαφος δό
μους έκ πώρων κίτρινων, άριστα έξειργασμένων τής Δυσμικής 
διετηρήθησαν ενιαχού δύο δόμοι, τής ’Ανατολικής μόλις είς, τής 
δέ Βόρειας δεν διευκρινήθη ή κατάστασις' τά εσω τού ναού 
κατέχει τό μεσαιωνικόν οικοδόμημα, οπερ δεν άνεσκάψαμεν 
εφέτος. [Ιαράκειται δ’ εςω, ού μακράν τής Νοτιάς πλευράς, 
μεταγενέστερον κτίσμα δρθογώνιον, ξηρολιθικώς έκτισμένον, 
έφ’ οδ είχον έντειχισθή μεγάλα τμήματα πωρίνων σπονδύλων 
ηύλακωμένων, ιωνικού βυθμοΰ, τμήματα κιονοκράνων, δύο με- 
γάλαι πλάκες βάσεως θυρών, μετά των συνήθων τόρμων καί 
λαξεύσεων πράς αρμογήν των ξύλινων θυρωμάτων τής κυρίας 
εισόδου καί τού δπισθοδόμου τού ναού βεβαίως, καί άλλα τινά 
τμήματα άρχιτεκτονικών μελών.

Πρός τούτοις ευρομεν παρερριμμένα, καί τά πολλά συντε
τριμμένα, εντός καί πέριξ τού κτίσμχτος τούτου, δπέρ τά δέκα 
βάθρα μαρμάρινων αγαλμάτων, μικροτέρων τού μεγέθους τελείου 
ανθρώπου, καί τμήματα αδτών, ών τινα διατηροΰσιν έπιγεγραμ- 
μένας αναθέσεις τή ΚΟΡΗ! καί ονόματα άναθέντων εν μέγα 
βάθρον φέρει άνάθεσιν τή ΔΗΜΗΤΡ1, έτερον δμοιον άνάθεσιν 
τού Λέοντος υπέρ τή: έαυτοϋ ϋυγατρος τή Δ Η Μ Η Τ Ρ I έπίσης' 
τούτο έχει λαζευθή έςαιρέτως έπιμελώς. Έπίσης εύρέθησαν τμή
ματα μεγαρικών σκύφων, πήλινων άγαλματίων, έν οίς κεφαλή 
ΓΓλούτωνος, όμοιοτάτη τή προμνημονευθείση μαρμαρίνη, τόν αυ
τόν βεβαίως θεόν άποδιδούση, έπιγεγραμμέναι κεραμίδες κττ..

Ίκανώς δε περίεργοι είναι λίαν μικραί κομψόταται τρίγλυφοι
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μελανολίθου, μαρμάρου, κυανής όαλομάζης επίχρυσου, ομοιώ

ματα ριπιδίων. καί πλακίδια, φέροντα εγχαράκτους κύκλους' 
ταΰτα άναφέρονται βεβαίως τή μυστική λατρεία των προειρη
μένων θεοτήτων, τής Δήμητρος μάλιστα καί τής Κόρης, είς ήν 
ομοίως άνάγονται καί τινα ύάλινα μικρά αντικείμενα καί μικρός 
χρυσούς ϋύοανος. Εύρέθησαν δε καί τινα τμήματα μαρμάρινων 
άγαλματίων, έν οίς κεφαλή Κόρης, καί ικανά τού αγάλματος λα

τρείας τής Δήμητρος, ΙΙαρίου μαρμάρου καί μεγέθους υπέρτερου 
τού τελείου άνθρωπίνου' είς τούτο άνακτέον τμήμα ποδός θρό
νου, έφ’ ού παρίστάτο ή θεά καθημένη, πολλά τεμάχια ενδυ
μάτων αυτής, ώς καί τής χετρός καί τού μεγάλου δακτύλου τού 
δεξιού ποδός τής θεάς' τινα διατηρούσιν έρυθράς βαφάς, μά
λιστα ό πούς τού θρόνου.

"Οτι δέ ό ναός, καί ίσως παρακείμενα τινα μικρά οικήματα, 
μήπω καθορισθέντα σαφώς οι’ άνασκαφής, ήσαν έστεγασμένα, 
άποδεικνύουσι τμήματα μεγάλων κεραμίδων στέγης, ών τινα 
φέρουσιν ένσφραγίστους έπιγραφάς, καί άνθεμωταί τινες κερα
μίδες. "Οτι δ’ έγίνετο άφθονος χρήσις οίνου καί ελαίου κατά 
τήν λατρείαν ταύτην, ύποδηλούσιν ίκανά τμήματα μεγάλων 
όξέων αμφορέων καί λαβαί αυτών, φέρουσαι διά σφραγίδος επί 
μαλακού τού πηλού έπιγραφάς δύο ή τριών στίχων, έξ ών προ- 
χείρως συνεκομίσαμεν κύριά τινα όνόματα καί πολλάκις τήν λέ- 
ξιν ΚΝΙΔΙοΝ, δπερ έρμηνευτέον ώς Κνίδιον πώμα ή κραμα, 
ήτοι άγγείον, περιέχον οίνον έκ Κνίδου.

Πάντα τά εύρήματα ταΰτα διασαφεΐ εύρεθέν εγγύς τού ναού 
ψήφισμα έπί κυβολίθου λαξευτού, ήτοι επί τίνος μεγάλου τοίχου 
τού ναού αυτού πιθανώς έπιγεγραμμένον, έκ πυρός δέ συντε- 
τριμμένον τούτου έσώθησαν έπτά στίχοι από τής άρχής, σχεδόν 
άρτιοι' άρχεται διά τού «οι άοοτννόμοι είπαν»' διατάξεις αυτού 
άναγράφονται περί στήλης άνατεθεισης ποτέ «τω Πλούτωνι καί 

tfj Δήμψρι», άλλά συντριβείσης, καί δεομένης άντικαταστάσεως, 
ής βρίζεται ή θέσις, οδσα έκεϊ, ένθα «εν άρχή ήν τδ Θεσμοφό- 

ριον»· άναφέρεται καί «τέμενος» τής Δήμητρος καί «έξηγηταί», 

άναγραφή «είς λεύκωμα», έκθεσις έν τή «βουλή» καί άποπώλη- 

οις νπδ τών πωλητών.

13
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Ζητητέον άρα έν πρώτοις τό Θεομοφόριον, ήτοι τό Ιερόν 
τής Δήμητρας καί Κόρης, «το»’ ι^εοΐν θεσμοφόροιν». πρός ας 
άνεφέρετο ό γνωστός των γυναικών δρκος νη (μό) τώ Θεώ καί 
τά πολλά παρ’ Άριστοφάνει περί τής μυστικής λατρείας των 
Θεσμοφοριαζουσών. Επειδή δέ τό ψήφισμα των αστυνόμων λέ
γει δτι εν άρχϊ], ήτοι προ τής έκδόσεως αύτοΰ, ήν που τό Θε- 
σμοφόριον, δηλοΰται δτι τοΰτο ή μετετέθη είς έτερον σημειον, ή 
άντικατεστάθη’ πιθανόν φαίνεται δτι ό εδρεθείς ναός, ή μέρος 
αότοΰ, ’ίσως ύπόγαιον μάλιστα, άπετέλει τό θεσμοφόριον. Τό δέ 
τέμενος θά ήτο παρά τόν ναόν τούτον' όντως δέ, άναζητήσαν- 
τες τόν περίβολον, δι’ οΰ εύλόγως ύπεθέτομεν δτι περιωρίζετο, 
εδρομεν αύτόν έξω καί βορείως τοΰ ναοΰ, έπι μακρόν διάστημα 
έκτεινόμενον, πεποιημένον δι’ ίσχυροΟ ξηροτοίχου, οδτινος τρεις 
ή τέσσαρες δόμοι διετηρήθησαν ένιαχοϋ' δεν παρηκολουθήσαμεν 
δμως αύτόν, έφ’ δσον βαίνει περαιτέρω, οόδέ πρός τά λοιπά ση
μεία άνεζητήσαμεν έφέτος.

Διότι ή προειρημένη δοκιμαστική άνασκαφή διήρκεσεν έν 
συνόλφ ϊς μόνον ημέρας' και άπεφασίσθη μέν κατ’ άρχήν υπό 
τής Αρχαιολογικής Εταιρείας ή έκτέλεσις εύρυτέρας εκεί έρεύ- 
νης, <δς μοι είχεν άναγγείλει ό αείμνηστος άντιπρόεδρος αότής 
Γ. Μιστριώτης, άλλ’ ή έπελθοΰσα μετ’ ού πολύ διαταραχή έν 
τοϊς κοινοΐς πράγμασι και ή έπιστράτευσις εύθύς μετέπειτα, 
κατέστησαν άδύνατον την συνέχειαν τοΰ έργου, δπερ έλπίζομεν 
δτι προσεχώς θά άγάγωμεν είς πέρας (1). 1

(1) Τελουμένων των διορθιόσεων τήσδε τής έκδέσεως, έπισκεφθέν- 
τες τό Θεσμοφόριον τοΰτο, ειδομεν ότι οΐ καλλιεργηταί, κατά τήν 
απουσίαν ημών, άνέτρεψαν καί κατέχωσαν τόν τε ναόν καί τάς δοκι
μαστικός τάφρους, άτινα άτυχώς δέν εϊχομεν προλάβει έν καιρφ νά φω- 
τογραφήσιομεν απαιτείται άρα έξ ΰπαρχής νά άνασκαφώσι ταϋτα καί 
νά έπανορδωθώσιν αί ζημίαι.
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β ) Έν Ίωλκώ. Φαρσάλω. Χνρετίαις καί ”Ορ·&Τ).

Ψήφισμα Ίωλκίων' μέγα χτίσμα έν Φαρσάλφ' ή 'Ομηρική 

Ελλάς και το βααίλειον τον Άχιλλέως' <5 "Ομηρος ώς βα

σιλικός ποιητής' έρενναι έν Δομενίκφ και Τοαριταάνη.

Ασχολούμενοι, ώς συνήθως, καϊ κατά τό έτος τοΰτο εις πε
ρισυλλογήν των κινητών άνά την Θεσσαλίαν καί κατά τύχην 
άνευρισκομένων αρχαίων, μάλιστα επιγραφών, εδρομεν έν τώ 
δπερκειμένψ τοΰ νΟν Βόλου χωρίω 'Αγίω Όνουφρίω, υπό τήν 
νΰν Μακρυνίτσαν, έκτισμένην έπΐ τής αύλής οίκίας τίνος στήλην 
μαρμαρίνην, λήγουσαν άνω είς όριζόντιον γεϊσον, καί φέρουσαν 
έπ’ άμφοτέρων των πλατειών εδρών ψηφίσματα, ών διετηρή- 
θησαν πέντε σχεδόν στίχοι άπό τής άρχής’ επί τής κυρίας δψεως 
άναγράφεται σαφώς δτι «έδοξε τφ δήμφ τφ Ίωλκίων», έξ ού 
έμφαίνεται δτι καί μετά τον εις τήν Δημητριάδα συνοικισμόν τών 
κατά τήν Μαγνησίαν πόλεων, αύται δέν ήρημώθησαν, άλλ’ έξη- 
κολούθησαν ύπάρχουσαι ώς κώμαι, κατά (δητήν μαρτυρίαν τών 
άρχαίων, αί’ τε άλλαι συνοικισθείσαι πόλεις καί ή Ίωλκός αύτή, 
ήν ό Στράβων θά εύρεν έρημον σχεδόν κατά τούς όλίγον μ. Χρ. 
χρόνους, ίνα όνομάζη αύτήν Ίωλκον τόπον. Τό δέ ψήφισμα 
άναγράφει τιμάς προς τόν βασιλέα ’Αντίγονον, πιθανώτατα τόν 
Γονατάν, τόν υιόν τοΰ Δημητρίου. Περί τούτων θά είπωμεν τά 
δέοντα έν τή άκολουθία τής δημοσιεύσεως τών ήμετέρων θεσ- 
σαλικών έπιγραφών έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι.

Είς δέ τήν Φάρσαλον μετέβημεν έπΐ μίαν μέν μόνον ήμέ- 
ραν, άλλ’ ύπερδεκάκις έν συνόλω, μαθόντες δτι, άνεγείρων τις 
παρά τό νΰν Δημαρχεΐον οίκημα άτμομύλου, εύρε τοίχον λα
ξευτών δγκολίθων εϊδομεν δέ δντως μεγάλους όγκολίθους, άδρώς 
λελαξευμένους καί κατά στίχους τεθειμένους, άλλ’ ούχΐ κατά 
χώραν’ διότι ύπέκειντο πολλά φορητά χώματα’ ή λάξευσις αυ
τών είναι τοξοειδής, Ενα σχηματίσωσι μεγάλην έξέδραν’ φέρουσι 
δέ βαθέως γεγλυμμένα διακριτικά μεγάλα γράμματα, έν έκα
στος, ών διεκρίναμεν Β Ε Η Θ’ εύρέθησαν δ’ έγγύς τούτων 
καί τινες μονόλιθοι κίονες άνευ αύλάκων καί έτεροι λαξευτοί έκ
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τίνος στερεοβάτου. ΙΙάντες ουτοι άνήκουσι παλαιοτέρα τινί εκ
κλησία των Χριστιανών ή των ’Οθωμανών, ή άμφοτέρων, δι’ ήν 
έγένετο κατά το σύνηθες χρήσις λίθων άρχαίου Ελληνικού οι
κοδομήματος, πιθανώς ναοϋ αρχαϊκοί' διότι προ ετών ειχομεν 
ευρει εγγύς τής θέσεως ταύτης δώριον κιονόκρανον, πώρινον, 
άρχαϊκόν, περί οδ βλ. Πρακτικά 1910 σελ. 181 στιχ. ιγ\ 

"Ισως δ’ έκομίσθησαν οί τοξοειδείς δγκόλιθοι έκ τού δπερκειμέ- 
νου θεάτρου, οδ την θέσιν βλ. έν τφ έν ίδια έξαιρέτψ πραγμα
τεία τοΰ Fr. Stahlin, Pharsalos, δημοσιευόμενα) διαγράμ- 
ματι.

Δυστυχώς έν τή σπουδαιότατη ταύτη Θεσσαλική πόλει δεν 
ήδυνήθημεν άχρι τοΰδε νά ένεργήσωμεν συστηματικήν τινα καί 
εύρείαν άνασκαφήν προς καθορισμόν μάλιστα τής σημασίας αυ
τής έν τή Μυκηναία λεγομένη περιόδω, καθ’ ήν είκάζομεν δτι ή 
πόλις αυτή υπήρξε κέντρον έν τή Θεσσαλία, -οίον αί Μυκήναι έν 
τή Άργολίδι καί τή Ιίελοποννήσψ έν γένει' διότι καθ’ άπασαν 
την πεδινήν Θεσσαλίαν μόνον έν Φαρσάλψ εΐδομεν ισχυρά πο
λυγωνικά τείχη, καταφανώς διατηρούμενα, παρά τάς μετέπειτα 
έπεκτάσεις καί μετατροπάς τής πόλεως- περιωρίζετο δέ διά τών 
πολυγωνικών τούτων τειχών τό Βόρειον ήμισυ τοΰ βραχώδους καί 
στρατηγικώς ίσχυροτάτου καί δυσπρόσιτου έκ τών λοιπών τριών 
πλευρών βουνού, δπερ υπέρκειται τής νΰν κωμοπόλεως, καί έφ’ 
ου τής κορυφής υπάρχει διάσχισμα φυσικόν τών βράχων.

Διά τοΰ πολυγωνικού λοιπόν τούτου τείχους, διατηρουμένου 
μέν σαφώς έπί τών βορρανατολικών μάλιστα πλευρών τοΰ βου
νού, άλλ’ έξαφανιζομένου άπό τινων έτών προς άποφοράν λί
θων, διεχωρίζετο μεγάλη τετειχισμένη πόλις, διπλασία τής τών 
Μυκηνών, έχουσα κατά τό ΰψιστον σημεΐον ιδιαιτέραν έσωτερι- 
κήν άκρόπολιν, ής στεροΰνται αί Μυκήναι- ή δέ λαϊκή πόλις 
τότε έκειτο βεβαίως εξω τοΰ τείχους τούτου κατά τό δπόλοιπον 
κάτω ήμισυ ευβατον τμήμα τοΰ βουνοΰ, ούσα πιθανώς ατείχι
στος, ή κατά τινα σημεία σποράδην τετειχισμένη. Κατά τήν 
ιστορικήν περίοδον, ήτοι κατά τήν Ε' π. Χρ. εκατονταετηρίδα, 
έπεξετάθη ή πόλις πρός τήν πεδιάδα καί έτειχίσθη εδρέως, τής 
Μυκηναίας πόλεως λαβούσης τόπον άκροπόλεως, καί μή τειχι
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σθείσης δι’ Εδίου εσωτερικού τείχους, βεβαίως διότι έθεωρήθη 
έπαρκές τό τότε κάλλιστα άναμφιβόλως σφζόμενον ετι πολυγω
νικόν, δπερ άφείθη, ώς δυνάμενον να χρησιμεύη καί περαιτέρω 
πρός διάκρισιν καί άμυναν της άκροπόλεως.

Τούτων ούτως έχόντων διερωτάται τίς ή πόλις αΰτη, ή έμ- 
φανώς λίαν άκμαία, λόγω τού τειχισμοΟ, κατά την Μυκηναίαν 
περίοδον- έν τφ Καταλογή» τοΰ Όμηρου δεν κατονομάζεται, ώς 
γνωστόν, Φάρσαλος, εξ οϋ έμφαίνεται δτι τό όνομα τοΰτο υπήρξε 
μεταγενέστερον της συντάξεως τοϋ Καταλόγου καί πασών των 
μεταβολών και προσθηκών έν αύτφ, αί'τινες εικάζονται γενόμε- 
ναι έπΐ Πεισιστράτου" η λοιπόν τά πολυγωνικά ταΟτα τείχη 
έποιήθησαν μετά τούς χρόνους τοΰ Καταλόγου, περί τά μέσα 
της ζ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, η εσχε πρότερον έτερον όνομα 
ή πόλις" τό δεύτερον τοΰτο καθίσταται εύλογον νά θεωρήσωμεν 
άληθές καί πιθανώτατον, λαμβάνοντες υπ’ δψιν τό άριστον της 
θέσεως, ώς πρός τήν κυριότητα της ευφορωτάτης ύποκειμένης 
πεδιάδος, καί τά δαψιλή υπόλοιπα θραυσμάτων άγγείων τών 
προγενεστέρων της ζ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος περιόδων. Της 
δέ άλλαγης τοΰ ονόματος ύπάρχουσι πολλά άνάλογα, λ. χ. τό 
παρά Παυσανία έν Δ' 35, 1 « Μο&ώνη δέ, πρίν η τήν στρατιάν 
εις Τροίαν άθροισθηναι καί έπΐ τοΰ πρός Τλίω πολέμου καλου- 
μένη Πήδασος, μεταβέβληκεν ύστερον τό όνομα κτλ. ».

Ato δυνάμεθα νά είκάσωμεν ότι ή Φάρσαλος οΰ μόνον φέ
ρεται ύπό τι έτερον όνομα έν τω Καταλόγφ, άλλά καί ύπήρξε 
κέντρον μεγάλου βασιλείου τών κατά τά Τρωικά χρόνων- έπειδή 
δέ κατόπιν άναφέρεται ώς πρωτεύουσα της τετραρχίας Φ&ιώ- 

τιδος, της αύτονόμου δηλον ότι, μιας τών τεσσάρων, είς άς από 
τοΰ Άλεύα διήρητο ή πεδινή Θεσσαλία, καί δι’ ών ομοίως καθ- 
ωρίσθη από τοΰ βασιλέως Φιλίππου τοΰ Β', εύλόγως είκάζομεν 
ότι πρότερον θά ήτο πρωτεύουσα της Φιλίας τοΰ Όμηρου- κατά 
πάσαν άρα πιθανότητα, έρειδομένην έπί τών φυσικών καί πραγ
ματικών γεγονότων, ή Φάρσαλος αύτη είναι ή ’Ελλάς τοΰ Όμη
ρου, ή έδρα τοΰ βασιλείου τοΰ Άχιλλέως, ού είκόνα εφερον τά 
νομίσματα της Φαρσάλου, πρός έπιπίστωσιν τοΰ ότι καί υπό τών
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αρχαίων εθεωρεΐτο, από τής Ε' ήδη π. Χρ. έκατονταετηρίοος, ώς 
άνήκουσα τφ βασιλείφ αύτοΰ.

Οΰτω λοιπόν καθίσταται άναγκαϊον νά έρευνηθή ή άκρόπο- 
λις μάλιστα τής πόλεως ταύτης καί νά καθορισθή δι’ εργασίας 
όξυδερκών καί εμπείρων έπιστημόνων ή κατάστασις χύτης ώς 
πρός τόν Μυκηναΐον πολιτισμόν- δυστυχώς δεν έγένετο ετι ή σπου
δαιότατη καί απαραίτητος εργασία αδτη, άντ’ χύτης δέ κατε- 
δαπανήθησαν ίσχυραί δυνάμεις σημαινόντων άνδρών, ήμετέρων 
τε καί ξένων, έν οίς ό X. Τσούντας, ό A. Wace κλ., είς έξε- 
ρεύνησιν νεολιθικών συνοικισμών, καί τούτων δλως άνωνύμων 
καί άσημάντων, άφείθη δ’ άνεξερεύνητον δλως τό μέγιστον τών 
'Ομηρικών βασιλείων, τό τοϋ Άχιλλέως, ού χάριν βεβαίως έποι- 
ήθη τό θειον έπος ή Ίλιάς, πιθανώτατα τή χορηγία καί φρον- 
τίδι αύτών τών άμέσων άπογόνων τοΰ ήρωος τούτου, οί’τινες, φι- 
λοτιμούμενοι καί δλβον έχοντες έκ τε τής άρίστης ταύτης πεδιά- 
δος, δίς την Άργολικήν ύπερβαινούσης, καί έκ τών παρακειμέ
νων βουνών, πλουσιωτάτων είς βοσκήματα, δσα δεν δύναται ούδέ 
ή σύμπασα σχεδόν δρεινή Πελοπόννησος νά θρέψη, έσχον την τε 
θέλησιν καί την δύναμιν νά ένισχύσωσι μεγάλους ποιητάς καί 
καλλιτέχνας, ώς μετέπειτα οί Σκοπάδαι τής Κραννώνος καί αυ
τοί οί Φαρσάλιοι.

Διότι τό άνάθημα τοΰ Δαόχου έν Φαρσάλιρ καί έν Δελφοΐς, 
περιέχον τοσούτους χαλκούς άνδριάντας, έργα τοϋ Αυσίππου, 
καί μαρμάρινα άντίγραφα αύτών, άπαντα άπαιτοΰντα μεγίστας 
δαπάνας, παρέχει σπουοαΐον τεκμήριον τοΰ τί δύνανται νά ποιώσ1 
μέγα οί Θεσσαλοί, έάν όρμηθώσιν άπό φιλοτέχνων καί γενναίων 
ίδεών. Ούχ ήττον τοϋ Δαόχου όλβιον δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν 
προγενέστερόν τινα, τών άπογόνων τοΰ Άχιλλέως, δστις περί 
τάς τρεις γενεάς ανθρώπων μετά τά Τρωικά τυχών ειρήνης άγλαο- 
κάρπου καί έςαιρετικής συνεχοΰς εύφορίας, οία συχνότερον ή έν 
άλλω τόπω έμφανίζεται κατά την εύτυχή ταύτην έριβώλακα πε
διάδα, συνεκέντρωσεν έκεΐ (δαψφδούς καί ποιητάς, ών τόν άρι- 
στον ένίσχυσε πρός ποίησιν τής Ίλιάόος, τόν "Ομηρον, παρασχών 
αύτώ πάντα τά άπαιτούμενα έφόδια, καί όρίσας μετά τιμών ώς 
«αύλικόν» ποιητήν, ώς νϋν λέγομεν.

Πρακτικά τον 1915
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Πράγματι δέ ή φύσις ιών ανθρωπίνων πραγμάτων δηλοΐ δτι 
οί μεγαλοφυείς τοΰ πνεύματος έργάται μόνον εάν τύχωσι μεγα- 
λοοώρων καί γενναίων καί φιλότιμων χορηγών, εύγενών τήν ψυ
χήν, ί’να μή τάξωσιν αύτούς έν μοίρα κολάκων καί παρασίτων 
φωνασκών, έκδηλοΰσιν άριστα τήν θείαν αυτών έμπνευσιν και 
τοΰ πνεύματος τήν υπέροχον ίσχύν άλλως, καί περί τήν επάρ
κειαν των τού βίου αυτών ήναγκασμένοι νά μεριμνώσι, φθείρουσι 
κατ’ άνάγκην, καθόλου ή έν μεγάλω μορίφ, τα έξαίρετα φυσικά 
δωρήματα, καί παραμένουσιν έν τώ βίψ υπογραμματείς, οίος θά 
διεβίου καί ό Όράτιος, εί μή έτύγχανε χορηγού τοΰ Μαικήνα.

Ούτω νομίζομεν δτι ή τε Ίλιάς καί ή ’Οδύσσεια ήδύναντο 
νά ποιηθώσιν ύπό τοΰ μεγαλοφυούς 'Ομήρου ουχί διά τεμαχι- 
δίων άρτου καί κερματίων αργύρου, άτινα θά συνεκόμιζε καί ό 
μέγιστος τών βαψφδών, ό φύσει άμελών τών ασχολιών περί τον 
πορισμόν καί τήν δαψίλειαν τών άναγκών τοΰ βίου, εί μή έσχεν 
αύτά έτοιμα πατρόθεν καί διετήρησεν, δπερ άμφίβολον, διότι 
έν τοιαύτη περιπτώσει δεν θά έγίνετο βαψωδός, αλλά διά γεν
ναίας καί εύγενοΰς χορηγίας φιλότιμου ήγεμόνος, δστις, τήν φυ
σικήν διάθεσιν τοΰ ποιητοΰ άνευ ούδεμιάς έπιβολής καί δι’ εύ- 
φυοΰς λεπτότητας ένισχύσας δαψιλέστατα, κατώρθωσε νά παρά- 
σχη κοινήν τφ κόσμφ τήν έκδήλωσιν έκτάκτου ποιητικής δυνά- 
μεως. Έν τή αυλή άρα τίνος τών άπογόνων τοΰ Άχιλλέως είναι 
εύλογον νά είκάσωμεν δτι ήδύναντο νά ποιηθώσιν ή’ τε Ίλιάς 
καί ή ’Οδύσσεια, ή μέν ως αύτόβουλον καί έλεύθερον οίονεί τί
μημα καί δείγμα φιλίας καί ξενίας, χάριν μεν τοΰ ανωνύμου 
παραμείναντος χορηγοΰ, προς τιμήν δέ τοΰ πανελληνίου ή'ρωος 
μάλιστα, ούχ ήττον δέ καί τών Πανελλήνιον τοΰ μεγάλου έκεί- 
νου άγώνος, ποιηθέν, ή δέ ώς ένδιάθετον άποτέλεσμα έμπνεύ- 
σεως καί ατομικής έκλογής καί συμπάθειας αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ, 
έλευθέρου έπίσης καί άνευ φθόνου άφεθέντος νά έκδηλώση κατά 
πάσαν βούλησιν τήν διέξοδον τής έαυτοΰ μεγαλοφυΐας" τής έλευ- 
θερίας ταύτης άρίστην εικόνα παρέχουσιν ήμίν ποιήματα τοΰ 
Όρατίου, ών τινα άναφέρονται προς τοΰ χορηγοΰ Μαικήνα τήν 
διάπειραν έπιβολής, ήτις δυσηρέστησε καιρίως τόν ποιητήν.

Ίσως δέ τήν άντίληψιν τής έν Φαρσάλφ παραμονής τοΰ
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Όμηρου, διά της συνεχοϋς λαϊκής παραδόσεως διασωθεϊσαν μέ
χρι των περί τό 350 π.Χρ. χρόνων, εκφράζει εδρεθέν εκεί, καί 
διατηρούμενον νΰν έν τη ’Αρχαιολογική Συλλογή Ααρίσης (δπ’ 
άριθ. 47 = IG ΙΧ2 246) τμήμα ωραίου βάθρου, φέρον ποτέ χαλ- 
κοΰν ανδριάντα τελείου άνδρικοΰ μεγέθους τοϋ Όμηρου, ώς δη- 
λοΐ ή έπιγραφή ["Ο]μηρόν Φαρσαλίων [η πόλις] (υπονοείται 
άνέΰηκεν)' δέν είναι δέ άπίθανον νά δπολάβωμεν δτι ό αδτός φι
λότεχνος Δάοχος έμερίμνησε περί της ποιήσεως καί άναθέσεως 
καί τοΰ άνδριάντος τοΰ Όμηρου έν Φαρσάλφ, δστις καί τους 
προειρημένους χαλκούς ανδριάντας, τά αρχέτυπα τοΰ Αυσίππου, 
έκει άνέθηκεν, Εδρύσας έν Δελφοϊς μαρμάρινα αντίγραφα αδτών.

Επίσης έξετελέσαμεν κατά τό έ'τος τούτο μικράς τινας άνα- 
σκαφάς καί έρευνας έν ταΐς άρχαίαις Χνρετίαις, παρά τό νΰν 
χωρίον Δομένικον της Έλασσόνος, περί ών βλ. Πρακτικά 1914 
σελ. 168-173, καί έν τη ’Όρϋη-Κορσέα, περί ης βλ. αντ. σελ. 
160-167, δπέρ την σημερινήν κωμόπολιν Τσαριτσάνην" άλλ’ αί 
έργασίαι αδται έτελέσθησαν δπό λίαν δυσμενείς συνθήκας καί 
δέν έσχον τούτου ένεκα ούόέν λόγου άςιον άποτέλεσμα- κατέ
λαβε δήλα δή ημάς ό χρόνος των κυνικών καυμάτων τοΰ ’Ιου
λίου, τοσοΰτον έντεταμένων και συνεχών, ώστε οι μέν έργάται 
δέν καθίστατο δυνατόν νά άποδώσι γενναίαν τινά έργασίαν, ημείς 
δέ παρά τάς και δπό τοιαύτας συνθήκας πορείας, δέν ήδυνήθη- 
μεν νά άγάγωμεν εις πέρας άπάσας τάς έρευνας, ϊνα καταλή- 
ξωμεν εις τι σαφές συμπέρασμα, θετικόν ή αρνητικόν διό άνε- 
βάλομεν τήν συμπλήρωσιν αδτών εις εύθετώτερον χρόνον.

Πρακτικά τον 1915

Α, 2. ΑΡΒΑΝΙΪ0Π0ΥΛΛ02
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΊ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑΙ

ΕΝ ΤΙΡΓΝΘΙ

1915

1) Τά τείχη τής Τίρυνθος' οι θάλαμοι των ΙΙροίιον θυγατέρων· 

η Λίκνμνα' οι θολιοιο'ι τάφοι εν γίνει.

ΙΙαραμένων εν Ναυπλίψ άπό τής 20'^ Σεπτεμβρίου 1915 
έν στρατιωτική υπηρεσία, μετέβην πολλάκις, έφ’ δσον μοί άπέ- 
μενε χρόνος διαθέσιμος έκ της έκτελέσεως των στρατιωτικών 
μου καθηκόντων, είς Τίρυνθα, και έμελέτων τά κατ’ αύτήν καί 
τά περί αύτήν καί πρώτον μεν τό περίφημον τείχος τής δευτέ- 
ρας, ήτοι της έπηυξημένης, άκροπόλεως, καίπερ έκ λαξευτών 
κατά τινας τών άρμογών όγκολίθων ποιηθέν, βρίζεται υπό τοΟ 
Παυσανίου έν Β' 25 8 ώς έξης : «τό δέ τείχος, ό οή μόνον τών 
έρειπίων λείπεται, Κυκλώπων μεν έστιν έργον, πεποίηται δέ <5ο- 
γών λίθων, μέγεθος έχων έκαστος λίθος ως άπ’ αυτών μηδ’ άν 
άρχήν κινηθηναι τον μικρότατον 5πό ζεύγους ήμιόνων" λιθία δέ 
ένήρμοσται πάλαι, ως μάλιστα αυτών έκαστον αρμονίαν τοϊς με- 
γάλοις λίθοις είναι». Άργους λίθους άρα νοεί ό Παυσανίας ούχΐ 
τούς άλαξεύτους έν ταΐς άρμογαις καί όλως άκατεργάστους, άλλα 
κατά την έξω μόνον έπιφάνειαν μη έξειργασμένους καί ένέχον- 
ται βύσματα κατά τάς άρμογάς ένιαχοΰ, ήτις ίδιότης δέν έκφρά- 
ζεται πλήρως διά τοΰ αργός- διότι οΰτω θά ώνόμαζέ τις τούς μή 
σχόντας μηδεμίαν κατεργασίαν, άλλ’απλώς έπιτεθειμένους άλλή-^ 
λων μετά προχείρων ύποστηριγμάτων, ώς έν τφ τείχει τής προ- 
μυκηναίας άκροπόλεως τών Φθιωτίδων Θηβών, περί ού βλ. Πρα
κτικά 1908 σελ. 164.

ϊάς δέ κτιστάς σήραγγας του τείχους τούτου είδε βεβαίως ό 
Παυσανίας, καί ταύτας άναμφιβόλως νοεί καί ονομάζει, άποδεχό-
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μένος τοπικήν τινα λαϊκήν ερμηνείαν των έκεΐ έξηγητών, ώς «θα
λάμους των Προίτου θυγατέρων»' διότι εν συνεχεία τοις προει- 
ρημένοις λέγει «καταβάντων (έννοεΐται εκ τής κορυφής τής άκρο- 
πόλεως, ένθα τό άνάκτορον) δέ ώς επί &άλασσαν (δηλ. ούχί άκρι- 
βώς, αλλά περίπου προς την θάλασσαν, δπερ άληθές), ενταύθα 
οί θάλαμοι των Προίτου θυγατέρων είοίν»' έσιρζοντο άρα έν 
καλή καταστάσει κατά τούς χρόνους τοΰ Παυσανίου αί σήραγ
γες αυται, καί ούτως ήρμηνεύοντο 6πδ τοΰ λαοΰ, δστις καί σή
μερον, βλέπων βράχους λελαςευμένους έν είδει βαθμίδων, ελευ
θέρους ή έν σπηλαίοις, ώς εν τή Πυκνϊ ’Αθηνών, καθορίζει τάς 
θέσεις ώς « Δαοκαλειό », ήτοι διδαοκαλεΐον1 και λέγει δτι εκεί 
έκάθηντο καί έδίδασκον οριζόμενοι κατά τόπους περίφημοι διδά
σκαλοι ή κληρικοί, άν ύπήρξαν, ή στρατιωτικοί τής έπαναστά- 
σεως, έν έλλείψει των προειρημένων.

Ή δ’ έμφάνισις τοσοΰτον μικρού χώρου, ο Ιος δ τοΰ ταπεινού 
βουνοΰ, έφ’ ού κεϊται ή Τίρυνς, έν τή πεδιάδι, καί τούτου κατα- 
φόρτως και ισχυρότατα τετειχισμένου, έν είδει πάνοπλου οπλί
του, ετοίμου νά άποκρούση πάσαν όποθενδήποτε έπίθεσιν, είναι 
λίαν χαρακτηριστική τής πόλεως, ού ένεκα έλαβε τό έν τφ Κα- 
ταλόγφ Β 559 έπίθετον τειχιόεοσα λίαν εύστόχως' είχε δέ καί 
υπερκείμενον στρατηγικόν, τετειχισμένον έπίσης, έρεισμα ή Τί
ρυνς, κείμενον άνατολικώς αότής καί εις άπόστασιν δύο περί
που χιλιομέτρων, έπί τής κορυφής τοΰ λίαν ύψηλοτέρου καί πολ- 
λαχόθεν δυσαναβάτου βουνοΰ, δπερ νΰν καλείται « "Αγιος Ήλίας», 
καί ένθα υπάρχει έκκλησίδιον' τοΰτο πιθανώτατα έκαλεΐτο Λίκυ- 

μνα, καθ’ ά λέγει ό Στράβων έν Η' 373 «ή δέ άκρόπολις (ένν. 
τής Τίρυνθος) Λίκυμνα, έπώνυμος Λικυμνίου' διέχει δ£ τής Ναυ- 
πλίας περί δώδεκα στάδια' έρημος δ’ έστί»' δντως δέ ή άπό 
τών προπόδων τής Άκροναυπλίας μέχρι των τοΰ 'Αγίου Ήλία 
τούτου άπόστασις δλίγον τι όπερβαίνει τούς διόδεκα σταδίους.

Έπί δέ τών πλευρών τής Αικύμνης ταύτης είναι βέβαιον δτι 
έθαψαν έν θολωτοΐς τάφοις οί τελευταίοι τών βασιλέων καί πρου
χόντων τή; Τίρυνθος τής Μυκηναίας περιόδου' διότι έκεΐ εδρεν 
ό Κάρω ϋολωιόν τόμον έντελή, ίκανώς μέγαν, άλλά πάλαι σε- 
συλημένον' διότι έπ’ αύτοΰ έκειτο άρχήθεν χώμα γης, ήτοι τύμ
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βος, μακρόθεν ευδιάκριτος, δν οι παλαιοί τυμβωρύχοι, δντες οξυ
δερκέστατοι, ύπώπτευσαν εύλόγως, καί, έξερευνήσαντες μετ’ επι
τυχίας, άφήρεσαν τά πλούσια βεβαίως κτερίσματα- είναι δ’ εϋ- 
κολον νά άνευρεθώσιν έκεϊ καί άλλοι δμοιοι τάφοι, ή μή σχόν- 
τες άρχήθεν, μηδέ νΰν άρα φέροντες, τδν προδοτικόν της εαυτών 
ύπάρξεως τύμβον, καί τούτου ένεκα διαμείναντες πιθανώτατα 
ασύλητοι, ή ών ό τεθείς ποτέ τύμβος, ών μικρός, έν όλίγω χρόνφ, 
διαρρεόντων των χωμάτων, έξηφανίσθη' διότι κατά τήν προανα- 
γραφεΐσαν παροιμίαν « δπου άμπέλι, καί άλλο άμπέλι», καί κατά 
τό είκός, δέν είναι μονήρης δ εύρεθείς τάφος.

Φαίνεται δέ δτι έπεξέτειναν τήν εις Αίκυμναν ταφήν οι Τι- 
ρύνθιοι μετά τήν έξάντλησιν τοΟ πράς ποίησιν θολωτών τάφων 
όλίγου μέν, άλλ’ εύθέτου χώρου, του κατά τά κράσπεδα αύτής 
της Τίρυνθος ύπάρχοντος' διότι δέν πρέπει νά άποκλεισθή ή πι- 
θανότης τοΟ δτι μάλιστα μέν οι τής πρώτης τετειχισμένης ΐίρυν- 
θος βασιλείς καί ήγεμόνες, ούχ ήττον δέ καί οι άπόγονοι τού
των, οί ποιήσαντες καί τειχίσαντες δι’ έπεκτάσεως τήν δευτέραν 
Τίρυνθα, τήν νΰν εμφανή τειχιόεσσαν, έθαψαν έν θολωτοΐς τά- 
φοις, ποιηθείσιν, έπ’ αύτών τών κρασπέδων αύτης τό πρώτον 
διότι δέν είναι πανταχοΰ βραχώδης ό βουνός, άλλ’, ώς δεικνύει 
ό πρό τινων έτών ποιηθείς υπό τίνος χωρικοϋ έκεΐ, είς άπόστα- 
σιν 200 :'· περίπου από τοΰ τείχους άνατολικώς, έν τη πεδιάδ[ 
μέγας βόθρος φρέατος, διήκων είς βάθος 5-6 V καί μή συναντή- 
σας ύδωρ μηδέ κατά μήνα Δεκέμβριον, έχει σχηματισμόν παντα
χοΰ χωματώδη, ού έ'νεκα θά διήκη καί μέχρι βάθους 12 μέτρων, 
ξηρός ών ήδύνατο άρα νά διανοιχθη έκεΐ βόθρος τοσούτου βά
θους, άπαιτουμένου προς ποίησιν θολωτοΰ σημαίνοντος τάφου, 
άνευ τεχνικών δυσχερειών, καί νά στερεωθη έν αύτώ κτιστός έν 
θόλω τάφος μετά δρόμου.

Διότι θά ήτο ούχί εύλογον νά άποκλείωμεν έξ ύπαρχής τήν 
παρά τά κράσπεδα τών Μυκηναίων τετειχισμένων άκροπόλεων 
ύπαρξιν θολωτών καί άλλων βασιλικών τάφων, καί τούτων τε- 
χνικωτάτων, ήτοι άνευ τύμβων, άφανών δέ τούτου ένεκα καί 
λίαν δυσεξιχνίαστων ήδη ό λεγόμενος έν Μυκήναις τάφος τής 
Κλυταιμήστρας, κείμενος δλίγον έξω τής δευτέρας τετειχισμέ-
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νης άκροπόλεως, οδτινος μάλιστα ό βόθρος συνήντησεν ύδωρ, 
δεικνύει ότι τά κράσπεδα των άκροπόλεων τούτων προετιμωντο 
προς ποίησιν θολωτών τάφων, έφ’ όσον δεν παρουσίαζαν άνυπερ- 
βλήτους τεχνικάς τοΐς κτίσταις δυσχερείας, ήτοι βράχον συμπαγή 
ή ύδωρ είς μικρόν βάθος' διό νομίζομεν ότι οί μέν μεμακρυσμέ- 
vot άπό των άκροπόλεων τούτων τάφοι άνήκουσι κατά τό πλεΐ- 
στον τοΐς ύστερωτέροις βασιλικοΐς γένεσι, τά δέ κράσπεδα των 
άκροπόλεων πρέπει νά έξερευνώνται έπιμελέστατα.

Καί είναι μέν άληθές ότι οί άχρι τής σήμερον ευρεθέντες 
θολωτοί τάφοι κεΐνται μακράν των τοιούτων άκροπόλεων, π. χ. 
οί των Ίωλκίων έν Διμηνίφ, περί τά 5 χλμ. μακράν τοΰ λόφου 
«Κάστρου», ένθα εκειτο καί ή Μυκηναία Ίωλκός, οί των Άρ- 
γείων ετι μακρότερον κατά τό Ήραΐον έν θέσει, ήτις εκαλείτο 
« Πρόσυμνα», οί των Τιρυνθίων αύτών έν Αικύμνή, οί τών Μυ- 
κηναίων ούχί τοσοΰτον μακράν, καί άλλοι όμοίως, άλλά οέν έςη- 
ρευνήθησαν μέχρι έςαντλήσεως τά εύθετα κράσπεδα ούδεμιάς 
Μυκηναίας πόλεως, ΐνα καταστήσωσιν άξίωμα τήν θεωρίαν τοΟ 
ότι οί Μυκηναΐοι εθαπτον, έξ ύπαρχής και κατά σύστημα, μα
κράν τών εαυτών άστεων έν θολωτοϊς τάφοις' ήμεΐς νομίζομεν 
ότι τοΰτο επραττον μετά τήν έξάντλησιν τών έπι τών πλευρών 
αύτών τών άκροπόλεων εύθέτων χώρων δέον άρα ταΰτα νά έςε_ 
ρευνώνται υπό τοιαύτην προϋπόθεσιν εύρύτατα καί έπιμελέστατα, 
άφ’ ού ήδη οί ύπό τοΰ Schliemann εύρεθέντες φρεατοειδεΐς 
βασιλικοί τάφοι τών Μυκηνών κεΐνται έ'ξω τής πρώτης άκρο- 
πόλεως έν τώ μόνψ υπάρχοντι εύθέτιρ μέν πρός τοιοΰτον σκο
πόν, άλλ’ ούχί έπαρκεΐ πρός ποίησιν θολωτών τάφων χ<ί^).

2) Εύρημα καια&έσεως ϋηααυρον της Μνκηναίας περιόδου 

έν Τίρυν&ι· τά κατά την άνακάλνψιν αυτόν.

Καί ταΰτα μέν έμελετώμεν κατά τά; προμνημονευθείσας 
έκδρομάς ήμών, καί άνεκοινοΰμεν τάς τοιαύτας ημών εικασίας 
πρός φιλομαθείς άξιωματικούς, μεθ’ ών πολλάκις περιηγούμεθα 
κατά τούς μήνας ’Οκτώβριον καί Νοέμβριον, έν οίς ό διοικητής 
τής Μεραρχίας κ. ’Αλέξανδρος Κοντούλης, ό έπιτελάρχης
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αυτής κ. Δ. Σκαρπαλέζος, δ αρχίατρος κ. IT. Μαργαρίτης, δ 
συνταγματάρχης κ. Σ. Καναβατζόγλου καί άλλοι πολλοί' κατε- 
στήσαμεν δέ μέτοχον των τοιούτων υποψιών ήμών πρδς εύρεσιν 
βασιλικών τάφων έν Τίρυνθι, ών περιέργως δεν είχε τέως εύρε- 
θή σημαντικόν τι ίχνος, καί τόν αρχαιολογικόν έφορον τοΰ τό
που κ. Ά. Φιλαδελφέα, ω συνεστήσαμεν νά έρευνήση τά κρά
σπεδα τής ϊίρυνθος δοκιμαστικώς πρός τοιοΰτον σκοπόν.

Ακριβώς δέ πρός τινα έπίρρωσιν τής γνώμης μου ταύτης 
έπήλθε κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ μηνός Δεκεμβρίου 1915 
σημαντικόν εύρημα, έκ τυχαίου μέν συμβεβηκότος προκλη- 
θέν, εδθέτως δμως καί κατά τινα σύμπτωσιν 6π’ έμοΰ ώς άρ- 
χαιολόγου καταλλήλως πρός γενικήν έπιτυχίαν έπιστημονικώς 
βυθμισθέν. Τή 8ϊΐ καί 9ίΐ δήλα δή Δεκεμβρίου άνεζγ)τει με δ 
νομάρχης Άργολίδος κ. Θ. Αέκκας μετά τοΰ γυμνασιάρχου 
Ναυπλίου κ. Άστ. ΙΙαρασκευά, καί εδρών με δ πρώτος, μοί 
έπέοειξε τά έξής τηλεγραφήματα' 1) τό έαυτοΰ: «έκ Ναυπλίου 
τή 8-12-1915' άριθ. Δ. Ύ. Φιλαδελφέα, έφορον άρχαιοτήτων, 
’Αθήνας' όδός Κάνιγγος 18. Εδρεθέντος τάφου έν Τίρυνθι μετ’ 
αντικειμένων χαλκών καί τινων χρυσών ανάγκη αμέσου παρου

σίας σας· νομάρχης Αέκκας»' 2) τό έαυτοΰ έπίσης: « έκ Ναυ
πλίου τή 8-12-1915. Άριθ. 21230. 'Γπουργεϊον ΙΙαιδείας· 
Αθήνας. Διευθυντής Γεωργικοΰ σταθμοΰ ϊίρυνθος είδοποίησεν 
δτι εδρέθη τάφος άρχαιος' μετέβην πάραυτα μετά γυμνασιάρχου 
καί έλαβον κατάλληλα μέτρα πρός έςασφάλισιν μέχρι·; άφίξεως 

εφόρου αρχαιοτήτων (ενν. κ. Φιλαδελφέως), ον τηλεγραφικώς 

ειδοποίησα' εδρεθέν χρυσοΰν μικρόν άγγεΐον έκ δύο τεμαχίων 
όμοιων παρέλαβε γυμνασιάρχης' νομάρχης Αέκκας»' 3) τό τοΰ 
κ. Ά. Φιλαδελφέως: «έξ ’Αθηνών 8/21-12-1915 ώρα 7 μ.μ. 
Άριθ. 201. Κύριον Αέκκαν, νομάρχην, Ναύπλιον. Παρακαλώ 
ειδοποιήσατε έφεδρον νπολοχαγόν Άρβανιτόπονλον, έφορον αρ

χαιοτήτων, μεταβή Τίρυν&α, έξαγάγη αρχαία κτερίομαια εκ τά

φου καί μεταφέρη άσφαλώς Μουαεΐον Ναυπλίου, άπαγο ρεύση δε 
βητώς οίανδήποτε έκεϊ πλησίον έργασίαν εύχαριστών πληροφο
ρίαν, διατελώ ευπειθέστατος έφορος αρχαιοτήτων Φιλαδελφεύς».

Τούτων έπιδειχθέντων μοι, μή δυνάμενος νά άρνηθώ τήν
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παροχήν των επιστημονικών μου φώτων μετά τήν όμόθυμον τζύ- 
την καί εύγενή πρόσκλησιν, έζήτησα νά ληφθή καί ή άδεια τοΰ 
εν τή στρατιωτική υπηρεσία προϊσταμένου μου' μεταβάς δ κ. 
νομάρχης, ελαβεν αύτήν. Οΰτω λοιπόν άπήλθομεν εις Τίρυνθα 
τή 9Τ) Δεκεμβρίου, έν πλήρει τάξει' έπραξα δ’ έν τή περιπτώσει 
ταύτη τό καθήκον μου προθύμως χάριν τής έπιστήμης καί τής 
δημοσίας ύπηρεσίας, καί έκτίθημι ενθάδε τα τής εόρέσεως, ώς 
απαραίτητα προς ερμηνείαν τοΰ εύρήματος, δπερ έτυχε νά είναι 
σπουδαιότερον ή κατά πάσαν προσδοκίαν' επιφυλάσσομαι, δ’ έν 
καιρφ νά δημοσιεύσω, εάν μη τι έμπόδιον επέλθη, τάς άπεικο- 
νίσεις πάντων των εύρεθέντων άρχαίων, καί διεξοδικωτέραν σύγ- 
κρισιν καί ερμηνείαν αύτών, από κοινοΰ μετά τοΰ Κάρω, φ 
έγνώρισα κατόπιν τήν σημασίαν των εύρημάτων, καί μεθ’ ού, 
προσελθόντος εγκαίρως εις Ναύπλιον, τή 12ϊΐ Δεκεμβρίου, συν- 
εξηρεύνησα τό υπόλοιπον τοΰ έν τφ λέβητι εύρεθέντος θησαυ
ρού, ώς έκτίθημι παρακατιών' ό δέ κ. Φιλαδελφεύς, έλθών μετά 
τήν περάτωσιν τής δλης εργασίας καί μετά τήν σφράγισιν των 
εύρημάτων, τήν νύκτα τής 13*1» Δεκεμβρίου, δεν μετέσχεν ούοε- 
μιάς των άνω έργασιών' έπειδή δμως συνέπεσε νά είναι ό άρ- 
χαιολογικάς έφορος τής περιφερείας έκείνης, καίτοι έπισήμως 
παρέδωκεν έμοί τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου, έκλήθη μεν πολλάκις 
ύπ' έμοΰ νά συμμετάσχη τής έκδόσεως, αλλά δεν έδέχθη.

Είχον δέ προηγηθή τής έπισκέψεώς μου τάδε ώς πρός τήν 
άνεύρεσιν τοΰ θησαυροΰ : όλίγον πρό τής μεσημβρίας τής 7ι: 
Δεκεμβρίου ό έργάτης Ίω. Ντόκος, είς των όρισθέντων υπό τοΰ 
έν Τίρυνθι δημοσίου Γεωργικοΰ στάθμου πρός βάθυνσιν παροδίου 
τάφρου, προσέκρουσε διά τής σκαπάνης έπί τίνος κερατοειδοΰς, 
εύμεγέθους, χαλκοσιδηροΰ άντικειμένου, καί τίνος υποκειμένου 
λεπτοΰ χαλκοΰ έλάσματος, δπερ τούτου ένεκα έθραύσθη’ έξα- 
γαγών δέ άμφότερα ταΰτα, έπέδειξε τφ έπιστάτη τοΰ σταθμοΰ 
κ. Εύαγ. Πολυχρονίδη, δστις, έρευνήσας δοκιμαστικώς τήν σκα- 
φήν διά μαχαιριού, ευρε σπόνδυλον μικρόν, ήλέκτρινον, καί δύο 
χρυσά κωνικά έλάσματα μικρά, φέροντα έγκρουστα έλικοειδή 
κοσμήματα' ταΰτα δ’ έπέδειξεν εύθύς τφ διευθυντή τοΰ σταθμοΰ 
κ. Σ. Γούδα, δστις <τό μέν έγνώρισεν αμέσως τό συμβάν τφ κ.
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νομάρχη, τδ δέ άπηγόρευσε την περαιτέρω σκαφήν έπΐ τοΟ τό
που εκείνου. Προς εσπέραν εσπευσαν ο κ. νομάρχης μετά τοΰ 
κ. γυμνασιάρχου καί έπέθηκαν επί των χωμάτων σανίδα' καλύ- 
ψαντες δέ διά των αύτών χωμάτων και διά λίθων την σκαφήν, 
ώρισαν νυκτοφρουράν.

Κεΐται δε ή θέσις αΰτη είς άπόστασιν 50 I1· περίπου έξω 
τών τειχών τής Τίρυνθος, κατά τδ τέρμα των νοτανατολικών 
αύτής κρασπέδων, παρά την συμβολήν τής αμαξιτού, τής άγού- 
σης είς «Κοφίνι», καί τής βατής, ήτις άγει είς τους αγρούς καί 
τδ χωρίον «Άρειαν», εγγύτατα τής γέφυρας. Καί πρώτον μεν 
άπεμάκρυνα τά επιτεθειμένα χώματα καί τήν σανίδα, κατόπιν 
δ’ έσκαψα, διά παραχωρηθέντων μοι εργατών τοΰ σταθμού, 
περιφερώς είς μικράν ακτίνα, λαβών κέντρον τήν δπάρχουσαν 
σκαφήν' μέχρι βάθους όλίγω ήττονος τοΰ '/■, V- συνήντων μόνον 
όστρακα εύτελών πηλίνων αγγείων Γεωμετρικής περιόδου, άτινα 
περισυνέλεγον πρδς καθορισμόν τών χρόνων' μεθ’ ό διεφάνη 
ετέρα κερατοειδής λαβή, όμοια τή εύρεθείση, καί πώμα λεπτόν 
χαλκοΰν, δπερ είχεν άποσυντεθή σχεδόν δλως έκ τής κατιώ- 
σεως' τούτου μέρος θραύσας ό μνημονευθείς εργάτης, είχεν έξα- 
γάγει τά τμήματα αδτού.

Έκάλυπτε δέ τό πώμα τούτο μέγαν χαλκοΰν λέβητα, ου 
πρώτον άπεκάλυψα τήν εξωτερικήν όψιν, άποσύρων τά χώματα, 
έν οίς ύπήρχον μόνον θραύσματα πηλίνων αγγείων, μέχρι τοΰ 
μέσου τοΰ λέβητος, καί τινα λιθάρια, ως στηρίγματα αύτοΰ Ιμ- 
φανώς χρησιμεύσαντα' μετά δέ τοΰτο έπεφάνη χαλκούς τρόπους 
ακέραιος, άρχήθεν άνατετραμμένος μέν τεθείς, άλλά προσερει- 
δόμενος έπί τής κοιλίας τοΰ λέβητος ελαφρώς, καί ύπεστηριγ- 
μένος ομοίως διά βαρείας δρειχαλκίνης πλίνθου άκεραίου, άρ- 
χαίας, δρθογωνίου σχήματος, κυρτουμένης τοξοειδώς είς τήν 
έτέραν τών στενών έδρών, καί διά λίθων ούχί μεγάλων, δΓ ών 
είχεν ύποστηριχθή πανταχόθεν τά ύπό τήν κοιλίαν έως τών 
κάτω ό λέβης ύπ’ αύτών τών καταθεσάντων αυτόν έκεί τό πρώ
τον, δπως βεβαίως μή ύποστή άπόκλισίν τινα καί πτώσιν, ή με
τεωρισμόν πρός τινα πλευράν, άλλ’ ί'να στερρώς καί καθέτως 
διαμένη καθιδρυμένος.
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Άφ’ ου λοιπόν έξήγαγον τήν πλίνθον καί τον τρίποδα, βε
βαιωθείς πρότερον περί τοΰ δτι ήσαν ελεύθερα καί δέν έξηρ- 
τώντο ούδαμόθεν, έν φ ή κερατοειδής λαβή (1), ήν τό πρώτον 
συνήντησα, δέν ένέδιδεν, άλλ’ έφαίνετο δτι ήτό που έπικεκολ- 
λημένη, ή δτι εξηρτατό ποθεν καί ήμποδίζετο οπωσδήποτε, εί- 
δον δτι & λέβης είχεν ύποκάτω, όριζοντίως εξέχοντα έκατέρωθεν 
υπό τόν πυθμένα, σιδηρά καί χαλκά επιμήκη αντικείμενα έν 
είδει ξιφών, έφ’ ών, ώς καί επί μικρών πλακοειδών λίθων, ύπε- 
στρωμένων ποτέ προχείρως ύπό τών καταθεσάντων άρχήθεν τόν 
λέβητα, έπεκάθητο καί αυτός δλος' άλλ’, επειδή ταΰτα δέν ήτο 
δυνατόν νά έξαχθώσιν άκινδύνως, εί μή πρότερον άνεσύρετο ό 
λέβης, άπεφάσισα νά ερευνήσω τά Ισω αύτοΰ πρό τής εξαγω
γής αυτών.

Ήσαν δέ τά Ισω τοΰ λέβητος πλήρη χωμάτων εως άνω, 
άτινα βεβαίως πάλαι είσήρχοντο διά τοΰ έφθαρμένου ήμίσεος τοΰ 
πώματος, φερόμενα ύπό τών όδάτων- επειδή δμως ή κατίωσις 
τοΰ πώματος θά άπήτησε λίαν μακρόν χρόνον, ί'να συντελεσθή, 
είναι εύλογον νά είκάσωμεν δτι ό λέβης καί τά έν αύτφ είχον 
καταχωθή άρχήθεν κενά, ήτοι άνευ χωμάτων τούτου δ’ ενεκα 
είχε ληφθή εκτοτε καί ή μέριμνα τής διά λιθαρίων καί τοΰ τρί
ποδος καί τής πλίνθου υποστηρίςεως αύτοΰ έκατέρωθεν.

Είσήλθον άρα τά χώματα εις τόν λέβητα κατά χρόνους ίκα- 
νώς μεταγενεστέρους τής πρώτης άποθέσεως αύτοΰ, καί δή διά 
τής φυσικής όδοΰ, ήτοι διά τών είσρεόντων έκάστοτε ύετίων ύδά- 1

(1) Καλοΰμεν αυτήν κατά συνθήκην οΰτω· φαίνεται δέ ο ίσα ή υπό
δημα τοΰ λέβητος, έν εϊδει ύποκρατηριδίου τών κρατήρων, μετά τών 
δυο λοιπών εύρεδεισών, ή ίσως λαβαί τοΰ πώματος· διότι φέρουσιν ήλους 
προσαρμογής επί λεπτότερου χαλκού ελάσματος, οΐον είναι τό μνημονευ- 
δέν πώμα τού λέβητος, δπερ καί ώς υπόδημα δόναται νά λογισΟή μετά 
πλείονος πιθανότητας, λόγιο τών βαρύτατων τούτων λαβών. Περί δέ τής 
ύπό τοΰ εργάτου τό πρώτον έξαχθείσης λαβής διηγούνται οί χωρικοί δτι 
ήτο άπό τριών ετών εμφανής καί διεκρίνετο κατά τό άνω ήμισυ, έξ ού 
μάλιστα πολλοί τούτων έξήρτησαν καί συνέδεσαν σχοινίον, δι’ ού χαλι
ναγωγούνται καί ρυταγωγοΰνται οί δνοι, ΐνα μή είσπηδώσιν εις τόν εγ
γύς έσπαρμένον αγρόν· ένόμιζον δέ οί χαιρικοί δτι ήτο υπόλειμμα στε
λέχους δένδρου ή ρίζης ελαίας κττ..
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των, δντων μάλιστα άφθονων, λόγφ τοΰ δτι ύπερέκειτο μέν αυ- 
τοΰ χάνδαξ, παρέκειτο δέ μικρός χείμαρρος' διά ταΰτα τό χώμα, 
τό εν τώ λέβητι, ήτο λεπτόν, μόνον δέ μικρά τινα καί δλίγα 
ενείχε λιθάρια, είσορμήσαντα κατά τήν πρώτην είσροήν των ύδά- 
των διά τοΰ ένδόντος τέλος τώ βάρει αύτών πώματος.

Ούτω λοιπόν, άρξάμενος τής έπισταμένης έρεύνης των έν τώ 
λέβητι χωμάτων, εύρον εύθύς άπ’ άρχής χρυσάς τινας ψηφίδας, 
περιδέραιου έμφανώς, καί σπόνδυλον ήλέκτρινον, δμοιον τώ τό 
πρώτον εύρεθέντι υπό τοΰ έπιστάτου, άλλ’ άρτιον, καί ετερα δύο 
κωνικά χρυσά ελάσματα, παρακείμενα άλλήλοις καί επικείμενα 
επί ξυλίνου πιθανώς πυρήνος, άτινα συνεξήγαγον μετ’ αύτοΰ, ως 
είχον, ήτοι μετά τοΰ είς χώμα τά πολλά μεταβληθέντος ξύλου.

Μετ’ αυτά δ’ εύρον έτέρας πολλάς ψηφίδας χρυσάς καί τι- 
νας έκ μαλακής τίνος μάζης, μόλις συγκρατουμένας, καί μετ’ 
ού πολύ έξήγαγον χρυσοΰν δακτύλιον, φέροντα προσηρμοσμένην 
τώ κρίκιρ πλατείαν καί έπιμήκη χρυσήν σφενδόνην, έφ’ ής. άφαι- 
ρέσας ελαφρώς τό επικείμενον ολίγον πηλώδες χώμα, παρετή- 
ρησα δτι υπήρχεν έγχάρακτος παράστασις πλοίου, προσωρμισμέ- 
νου παρά τινα άκτήν έπέβαινον δ’ επί τοΰ πλοίου καί περιεπά- 
τουν παρά τήν άκτήν άνδρες καί γυναίκες, προς έπιβίβασιν ή 
άποβίβασιν, ή πρός ύποδοχήν, φέροντες σχήμα έμφανίσεως καί 
ένδύσεως τό γνωστόν έκ Μυκηναίων καί Κρητικών ευρημάτων.

Εύρον δέ μετά τοΰ δακτυλίου τούτου καί δύο έτέρους, χρυ- 
σοΰς, μετά σφενδονών έπίσης χρυσών, ών μία μέν ήτο λεία καί 
ούδέν εφερε χάραγμα, ή δ’ έτέρα έφερε γεωμετρικά κοσμήματα 
ήμικυκλικά κττ., δεδηλωμένα διά χρυσών κοκκιδίων' παρά τά 
ευρήματα ταΰτα όπήρχον καί τινα λεπτά πλακίδια καί έλασμά- 
τια χρυσά, φέροντα δι’ έγκρούσεως κοσμήματα γεωμετρικά, έπε- 
φάνη δέ |δαθύτερον καί μέγα τι κυκλικόν άντικείμενον χρυσοΰν, 
$ν είδει τροχίσκου, δπερ μετά κόπου έξήγαγον, ώς ον συμπεπλεγ- 
μένον μετ’ άλλων ευρημάτων καί ψηφίδων.

Άλλ’ άπομονώσας αύτό καταλλήλως δι’ άπομακρύνσειος των 
περικειμένων χωμάτων άνήγαγον είς φως' ήτο άρτιον καί είχε 
ποιηθή έκ μηρίνθου χρυσής είς γύρους έπαλλήλους, ούς συνεκρά- 
τει κατά τήν έξωτερικήν περίμετρον πλέγμα, γλωχινοειδώς προσ-

14

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:17 EEST - 54.226.8.97



210 Πρακτικά τον 191.5

ηρτημένον, έξ όμοιας μηρίνθου' έφερε δ’ έσω, κατά διασταυρου- 
μένας δύο διαμέτρους, δύο καρφίδας χαλκάς, στερρώς ήρμοσμέ- 
νας, δι’ ών είχον διαπεραθή καθ’ Ικάστην των τεσσάρων ακτί
να) ν άνά δύο ήλέκτριναι σπονδυλωτά! ψηφίδες.

Τδ άντικείμενον τούτο εύθύς απ’ αρχής έθεώρησα ως άπο- 
τελούν κόσμημα κεφαλής γυναικός, ούχ! στέμμα βασιλίσσης, ώς 
δν μικρόν πρός τούτο, άλλά συγκράτημα των παρά τούς κροτά
φους πλοκάμων τής κόμης, οΐ'τινες εϊσήρχοντο διά των τεσσάρων 
τομέων καί, περιπλεκόμενοι έπ! τής στεφάνης πολλάκις, έπέτρε- 
πον κα! τής κόμης την διευθέτησιν, κα! τήν όψιν τού μετάλλου 
πολλαχοΰ, κα! των ήλεκτρίνων ψηφίδων ούχ ήττον το κατόπιν 
εύρεθέν έτερον δμοιον έπεβεβαίωσε τήν γνώμην μου ταύτην.

Μετά 0έ τήν εξαγωγήν τού χρυσού συγκρατήματος, έπιφα- 
νέντος μεγάλου χαλκού αγγείου, όμοιου πρόχω, έν τώ λέβητι, 
ήρξατο κατά μικρόν έπιλαμβάνουσα ήμάς ή νύξ κα! ψεκάδες 
βροχής- άπεφασίσαμεν λοιπόν νά άποκομίσωμεν έκεΐθεν δλον τόν 
λέβητα μετά των χωμάτων, ώς είχε- διότι υπελογίζομεν ότι πρός 
πλήρη έξερεύνησιν των εν αύτω κατά χώραν άπητεΐτο διηνε
κής καθ' δλην τήν νύκτα κα! ικανόν τής ακολούθου ήμέρας 
Ιργασία.

"Οθεν, περιειλίξαντες τόν λέβητα έξωθεν διά σάκκων, κα! περι- 
δήσαντες αύτούς διά των ζωνών των έργατών, έξηγάγομεν μετά 
προσοχής, ί'να μή διαρραγή εκ τού βάρους των χωμάτων έπε- 
θήκαμεν δέ ούτως έπ! μεγάλου κανού, υποστρωθέντος διά σάκ
κων κα! τούτου, κα! παρεδώκαμεν τοΐς παρισταμένοις πολιτικοΤς 
κα! δικαστικοΐς ύπαλλήλοις πρός φύλαξιν.

Έξαχθέντος οΰτω τού λέβητος, ήδυνήθην άκινδύνως νά έξα- 
γάγω τά ύποκείμενα αύτω- ήσαν δέ τρία ξίφη κα! δύο μακρο! 
όβελο! χαλκοί, δρθογωνίου ελάσματος, πεπλατυσμένου παρά τά 
άκρα κα! συνεστραμμένου κατ’ αύτά, άτινα οί τό πρώτον κατα- 
θέντες τόν λέβητα ύπέθηκαν εκεί, έμφανώς ώς μή χωροΰντα έν 
αύτω’ έξήγαγον δέ κα! τάς κερατοειδεΐς λαβάς, ών ή πρώτη 
έπιφανείσα ήτό που συγκεκολλημένη έπ! τής έξωτερικής έπι- 
φανείας τού άπομείναντος τμήματος τού πώματος.
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3) Κα&ορισμδς τον τόπου της εύρέαεως του ϋ·ηαανρον' 

οικιακοί τής Μυκηναίας περιόδου4 πιθανή βέαις 

ϋνλωτών τάφων Τίρυνβος.

Τή δέ υστεραία, 10?) δεκεμβρίου, μετέβην πάλιν είς Τίρυν- 
θα προς συμπλήρωσιν της εργασίας, και άνέσκαψα εύρύτερον 
καί βαθύτερον την θέσιν, έν η είχεν ευρεθή ό λέβης.

Έθηκα δέ σκοπόν της εργασίας ταύτγ|ς την άνεύρεσιν καί 
έςακρίβωσιν του λόγου, δι’ ον είχε τεθή εκεί ό λέβης καί των 
σχετικών αίτιων τής εύρέσεως αΰτοΰ ούτως" ως ύπόθεσιν δ’έθηκα 
τόδε: εάν ό λέβης άπετέλει είδος τι νεκρικής υδρίας, έν ή είχον 
έντεθή οστά καέντος νεκρού, ενός ή πλειόνων, μετά των νενομι- 
σμένων κτερισμάτων αυτών, έπειδή είχεν εύρεθή άδιατάρακτος. 
δυνατόν νά ΰπηρχεν έκεί τάφος, ή τετράγωνος διά πλακών, ή 
κτιστός άλλως, ή θολωτός μέγας, έφ’ ού, πάλαι καταπεσόντος, 
είχον έντεθή μέλη τινά τής οικογένειας, ίσως τά τελευταία τού 
γένους, ω άνήκεν ό υποτιθέμενος θολωτό; τάφος.

Άλλ’ δ μεν λέβης ούδέν ίχνος οστού είχε παρουσιάσει κατά 
το χθες έρευνηθέν έν τέταρτον περίπου των εσω αύτοΰ" ή δ’ εύ- 
ρυτέρα αΰτη άνασκαφή δεν ένεφάνιζεν ούτε πλακών ίχνος, ούτε 
όρθογωνίου τινός κτιστού μείζονος τάφου σημεία, ούτε θολωτού 
τοίχον, κατά το έρευνηθέν τουλάχιστον μικρόν διάστημα, άλλά 
τοιχάρια εύτελή μικρών λίθων άξέστων, είς δύο ή τρεις δόμους 
άτέχνως καί άσθενώς τά πολλά έκτισμένα.

Έν δέ μόνον τοιχάριον, έπιμελέστερόν πως καί ίσχυρότερον 
πεποιημένον είς τρεις δόμους, επ' αυτής τής βατής όδοΰ παρά 
τό εύρημα διαφαυνόμενον, ήδύνατό τις νά έκλάβη είκαστικώς, 
ώς άποτελοΰν ίσως δρομίσκον μικρού θολωτού τάφου, οίοι είναι 
ώς έπί τό πλεϊστον οί τής Γεωμετρικής περιόδου, ών πολλούς 
εδρομεν καί άνεσκάψαμεν έν Σέσκλω καί Αέστιανη τής Θεσσα
λίας. περί ών βλ. Πρακτικά 1911 σελ. 292-297. Άλλ’ ή άνα
σκαφή καί παρακολούθησις τού τοιχαρίου τούτου άπέδειξεν δτι 
καί αυτό άπετέλει τοίχον οίκίσκου. Ούτως έφαίνετο άποκλειομένη 
ή ύπόθεσις τής ύπάρξεως έκεί τάφου όρθογωνίου ή θολωτού, 
έβεβαιοϋτο δέ ή ΰπαρξις οίκίσκων τής εςο> πόλεως τής Τίρυν-
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θος, άνηκόντων βεβαίως τή λαϊκή τάξει των λίαν πενήτων. και 
έκτισμένων τά μέν κάτω έπΐ τρεις ή τέσσαρας δόμους διά μι
κρών αλάξευτων λίθων, τό δέ λοιπόν τοϋ ύψους δι’ ώμων πλίν
θων, καθ’ ά καί σήμερον κτίζουσιν έκεΐ καί έν τοΐς εγγύς των 
πέριξ οί πενέστεροι των χωρικών οΰτω δέ ήρμηνεύετο καί τό 
φορητόν χώμα, δπερ άφθονον δπέρκειται τών λίθινων τοιχαρίων, 
έκ τών καταπεσόντων πάλαι πλινθίνων τοίχων τό πλειστον προ
ερχόμενο'/.

Μόνη δμως υποψία παραμένει τό γεγονός, καθ’ δ τά υδατα 
καταπίνονται έν τώ πρός τόν αγρόν χώρω τής σκαφής, έν ω 
πρό αύτοΟ υπάρχει στερρόν έδαφος, συγκρατοΰν λιμνάζον ύδωρ' 
πρέπει λοιπόν νά γένηται έκεΐ εύρυτέρα τις ερευνά πρός εύρε- 
σιν τού αιτίου τής πόσεως, διότι καί τινα σημεία τοίχων βαθύ
τατα διακρίνονται έν τώ χώρω τούτω.

Έξηκρίβωσα δέ δτι έπί τοιούτου λίθινου τοιχαρίου ενός τών 
οίκίσκων είχε κατατεθή ό λέβης’ τούτου μέρος διέρρηξαν οί τό 
πρώτον καταθέντες αυτόν έπί τοσοΟτον, δσον άπητεΐτο, ϊνα περι- 
ληφθή ό λέβης καί τά μνημονευθέντα παραρτήματα αύτοϋ. ΤΗτο 
λοιπόν έμφανές δτι οί κάτοχοι τού λέβητος ώρυξαν βόθρον μικρόν 
καί άβαθή, περί τό έν μέτρον πλάτους, καί μήκους καί βάθους 
τοσούτου, καί δτι κατά τήν δρυξιν ταύτην συνήντησαν διερχό- 
μενον ύποκάτω τοιχάριον, πάλαι καταπεπτωκότος καί αγνοου
μένου οίκίσκου, δπερ διέρρηξαν έν τώ άπαιτουμένω υπό του 
έργου αύτών μέρει.

Ύπέθηκαν δέ οί κάτοχοι τοΰ λέβητος έν τώ βόθρφ έκείνω 
κατωτάτω πλακοειδείς τινας λίθους μικρούς, ώς έξισωτικόν στή
ριγμα, τά ξίφη καί τούς χαλκούς όβελούς, έπ’ αύτών δέ κατέ- 
θηκαν τόν λέβητα μετά τών έν αύτώ, όποστηρίξαντες αύτόν διά 
λιθαρίων πανταχόθεν έπί τι ύψος έκ τών κατωτάτω, ετι δέ κατά 
τά πλευρά διά τού τρίποδος καί τής χαλκής πλίνθου, περί ών 
προεΐπον. Έπλήρωσαν δέ μετά ταύτα τόν βόθρον χωμάτων, μετά 
τίνος προσοχής ριπτομένων, παρεντιθέντες έκάστοτε καί υψηλό- 
τερον ένιαχοΰ κατά τήν κοιλίαν τοΰ λέβητος λιθάρια πρός στε- 
ρέωσιν βεβαίως' οδτω δ’ εχοντες πεπωματισμένον ήδη τόν λέβητα
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ota τού ύποθήματος μετά των τριών λαβών, έκάλυψαν διά χω
μάτων καί λιθαρίων τδν βόθρον έντελώς έως άνω.

Τά δ’ εύρεθέντα καί κατά την σκαφήν ταύτην ικανά θραύ
σματα πήλινων αγγείων, άτινα δέν έσχον επαρκή χρόνον ούδέ 
τά μέσα πρόχειρα, ΐνα καθάρω και μελετήσω, έξέλαβον τά κατ’ 
άρχάς, έκ τινων γραπτών τμημάτων όρμώμενος, ώς δντα τής 
Γεωμετρικής περιόδου, λίαν πρωίμων χρόνων- όντως δέ τίνα 
τούτων φέρουσι γραπτά κοσμήματα γεωμετρικά, όντα ομοιότατα 
τοις έν Θεσσαλία εύρεθεΐσιν άγγείοις τής αυτής περιόδου. Μετέ- 
πεκα δμως ό Κάρω καθώρισεν αύτά, ώς όντα τής Μυκηναίας 
περιόδου, άλλ’ ίδιάζοντος τύπου καί κοσμητικής επιχωρίου εν 
Τίρυνθι, ώς συμπεραίνει έκ μακράς καί έπισταμένης μελέτης 
τής έν αυτή κεραμεικής.

Άφ’ ού λοιπόν έβεβαιώθην διά τής προειρημένης άνασκα- 
φής ότι έπΐ τού χώρου έκείνου δέν ύπήρχεν ούδενάς είδους 
τχφος, ουδέ θολωτού εμφανές τι σημειον, έπέστρεψα είς Ναύ- 
πλιον, άναμένων διαταγήν πρός έκτέλεσιν κανονικής ευρυτέρας 
άνασκαφής καί έξερευνήσεως.

Τή δ’ 11 ϊ) δεκεμβρίου προσεκλήθην έπανειλημμένως όπό των 
άρμοδίων αρχών, ί’να έςερευνήσω τά υπόλοιπον των έν τψ λέβητι- 
παρεκάλεσα όμως νά άναβληθή επί τινας έτι ημέρας ή έρευνα 
αύτη, όπως μεταξύ έλθωσιν έξ ’Αθηνών ή ό άρμόδιος αρχαιο
λογικός έφορος κ. Ά. ΦΛαδελφεύς, ή ό Κάρω, η άμφότεροι, 
λαβόντες ήδη πλήρη γνώσιν τών τέως εύρεθέντων καί τής μεγά
λης σπουδαιότητος αύτών.

’Όντως δέ τή 12η δεκεμβρίου ήλθεν ές ’Αθηνών ό Κάρω, 
φ καί έπιδείξας τήν θέσιν τού ευρήματος, άνεκοίνωσα τά έξ 
αυτού καί τής άνασκαφής μου συμπεράσματα- περιελθόντες δέ 
μετ’ αυτού τήν άρχαίαν πόλιν καί τά περί αυτήν, συνεζητήσα- 
μεν άλλα τε καί τήν γνώμην μου, καθ’ ήν δύνανται νά εύρεθώσι 
κατά τά έγγύτατα κράσπεδα τού λόφου τής Τίρυνθος, πρός τήν 
’Ανατολικήν ιδίως πλευράν, τάφοι θολωτοί ή φρεατοειδείς τής 
βασιλικής οικογένειας τών άρξάνΐων τής πόλεως έπί πολλάς 
συνεχώς εκατονταετηρίδας Μυκηναίων ήγεμόνων.

Ό δέ Κάρω τότε δέν ήρνήθη μέν τήν ύπαρξιν τοιούτων βα

ΑναακαφαΙ καί ερευναι έν Τ(ρυνϋ·ι
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σιλικών τάφων, έθεώρει δμως λίαν δυσχερή τήν ανακάλυψήν αυ
τών' διότι, έλεγε. τα μέν έσω τής δλης άκροπόλεως τής Τίρυν
θος είχε πανταχοΰ έξερευνήσει καί ούδέν σημεϊον τάφων τής 
Μυκήναίας περιόδου συνήντησεν, αμφιβάλλει δέ περί του άν ύπε- 
λείπετο ετι χώρός τις πρός τοιαύτην ερευνάν κατά τα εσω τής 
τε ύψηλοτέρας καί τής ταπεινοτέρας τετειχισμένης άκροπόλεως 
τής Τίρυνθος.

Τά δ’ έξω των άκροπόλεων τούτων, ελεγεν ό Κάρω, επί μα
κράν εκτασιν είχεν εξερευνήσει αυτός μεθ’ Εκανής λεπτομέρειας, 
ίνα μάλιστα προσδιορίσω τόν χώρον, δν κατελάμβανεν ή ατείχι
στος πόλις, ή κάτω πόλις λεγομένη. Είχε δ’ εΰρει κατ’ αυτήν 
καί οικιακούς πολλούς καί τάφους περί τούς εξήκοντα, τής Γεω
μετρικής δμως περιόδου τούτους, λίαν πτωχούς καί ούδέν σχε
δόν ενέχοντας τό λόγου άξιον.

Περί δέ τών τάφων τής Μυκήναίας περιόδου είχε σχηματί
σει τήν γνώμην ό Κάρω δτι έπρεπε νά ζητηθώσι μάλιστα παρά 
τόν ήδή έν έτει 1914 εύρεθέντα 6π’ αυτού θολωτόν άρτιον τά
φον, κατά τά κράσπεδα τού έναντι τής Τίρυνθος καί πρός άνα- 
τολάς αύτής κειμένου Εκανώς δψηλοΰ βουνού τού 'Αγίου Ήλία 
περί ού βλ. τά προειρημένα έν σελ. 202-20#, καί δτι σκοπεί 
νά έξερευνήση καί περαιτέρω τήν θέσιν εκείνην πρός τούτο εν 
εύθέτω χρόνω.

4) 'Αναγραφή τών τοϋ έν Τίρννάι θησαυρόν αρχαίων.

Τή δέ 1371 δεκεμβρίου, επί δεκάωρον συνεχώς έργασθέντες 
μετά τού Κάρω, παρισταμένων τών τε προειρημένων δημοσίων 
υπαλλήλων, μετά τών εαυτών βοηθών, καί τού Είσαγγελέως τών 
έν Ναυπλίφ έφετών κ. Σωτηριάδου, έξηρευνήσαμεν έντελώς τόν 
λέβητα, καί τά μέν χρυσά καί έτερα μικρά αντικείμενα έθεσα 
καταλλήλως έν κυτίοις, προφυλάξας αύτά διά βάμβακος, πάντα 
δέ όμού έσφραγίσαμεν έν κιβωτίφ πρός άσφαλή μεταφοράν εις 
’Αθήνας, τά δέ χαλκά καί σιδηρά παρέδομεν έντελή, ώς είχαν 
εύρεθή, τφ φύλακι τού Μουσείου Ναυπλίου, ίνα φυλαχθώσιν έν 
αύτω προσωρινώς.
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Κατέγραψα δέ προχείρως πάντα, καθ’ ήν άνευρίσκοντο τά- 
ξιν ώς έπΐ τό πολύ, καί ώς έξήγοντο έκ τού λέβητος, έν τφ συν- 
ταχθέντι έπισήμφ πρωτοκολλώ, δπερ έχει ώς εξής:

«Έν Ναύπλιο) καί εν τφ νομαρχειακφ καταστήματι σήμε
ρον τή 13?) δεκεμβρίου τού χιλιοστού έννεακοσιοστού δέκατου 
πέμπτου έτους (1915), συνελθόντες ό νομάρχης Άργολιδοκο- 
ρινθίας θ. Λ,έκκας, ό είσαγγελεύς των έφετών Σ. Σωτηριάδης, ό 
γυμνασιάρχης Στέρ. ΙΙαρασκευάς, ό έφορος των αρχαιοτήτων 
Θεσσαλίας και νΰν έφεδρος ύπολοχαγός τού πυροβολικού Από
στολος Άρβανιτόπουλλος, και έρευνήσαντες άρχαΐον χαλκούν 
λέβητα, δστις άνευρέθη έν Τίρυνθι, και δστις είχε μετακομισθή 
ύπό τούτων ένταΰθα καί συσκευασθή καί σφραγισθή καταλλή
λως, μετά προηγουμένην βεβαίωσιν τού άλυμάντου των τεθει
μένων σφραγίδων, μετά τήν άποσφράγισιν τούτου άνεύρομεν τά 
έξης (1):

« I) Τμήματα έλεφαντοστοΰ καί τρεις ψηφίδας μαλακής 
μάζης- ταΰτα έτέθησαν έν τφ δπ’ άριθ. 1 κυτίφ.

« 2) Τεσσαράκοντα δύο ψηφίδας μαλακής μάζης' αύται έτέ
θησαν έν τφ δπ’ άριθ. 2 κυτίφ.

« 3) Πέντε μεγάλα τμήματα έλεφαντοστοΰ' ταΰτα έτέθησαν 
έν τφ δπ’ άριθ. 3 κυτίφ.

« 4)—α') Ένα μέγαν χρυσοΰν δακτύλιον μετά μεγάλης χρυ
σής σφενδόνης συμφυούς τφ κρίκφ, έφ’ ής υπάρχει έγγλυπτος 
παράστασις καθημένης θεάς, πρός ήν προσέρχονται τέσσαρες ορ
θοί λέοντες, κομίζοντες δώρα-—β') ένα χρυσοΰν δακτύλιον μετά 
σφενδόνης χρυσής, έφ’ ής είναι έγκεχαραγμένη παράστασις πλοίου 
καί ανθρώπων — γ') ένα διάτρητον κύλινδρον, έφ’ ού έχουσιν 
έγχαραχθή ορθοί άνδρες, πτηνά καί κοσμήματα ή σύμβολα τού 
τύπου τών Χετταίων — δ') έν σπειροειδές, χρυσοΰν, χονδρόν κό
σμημα έν ε’ίδει δακτυλίου εις τρείς κύκλους, φέρον συγκεκολλη- 1

(1) 'Γοΐς ενθάδε άναχραφομένοις περιλαμβάνονται καί χά έν τφ χώρψ 
τών άνασκαφών τό πρώτον ύπ* έμοΰ εδρεθέντα χρυσά, άτινα κατά το πέ
ρας της άνασκαφής τής 9η« δεκεμβρίου είχον θέσει πάλιν έν τφ άποκο- 
μισθέντι λέβητι.
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μένας τυχαίως δύο ψηφίδας μαλακής μάζης.—ε') εν μικρόν έλα
σμα χρυσοΰν, παριστών κεφαλήν ταύρου- — ς-') δύο σπειροειδή 
ακανόνιστα χρυσά ελάσματα μικρά- — ζ') δύο σπείρας χρυσάς 
συρματοειδεΐς, συμπεπλεγμένας μετ’ άλλήλων- — η') τέσσαρα 
ελάσματα πλακοειδή χρυσά, έν εϊδει φύλλων, άνευ κοσμημάτων- 
—θ') οκτώ μικρά τεμάχια ελασμάτων όμοιων χρυσών-— ι') τρεις 
σφενδόνας χρυσάς δακτυλίων, ών ή μία άνευ κοσμημάτων, αϊ δε 
δύο μετά κοκκιόίων χρυσών-—ια') έν σπειροειδές χρυσοΰν σύρμα, 
ήτοι κρίκον δακτυλίου- — ιβ') τέσσαρα μικρά χρυσά σύρματα 
άπλά- —ιγ') έν τμήμα χρυσής ράβδου άκατεργάστου- — ιδ') δύο 
σπείρας δακτυλιοειδείς χρυσάς, ήτοι κρίκους δακτυλίων-—ιε') έξ 
ψηφίδας χρυσάς, εύρεθείσας ύπό τήν μικροτάτην χαλκήν φιάλην 
τών εν τώ λέβητι- ταϋτα πάντα έτέθησαν έν τψ ύπ’ άριθ. 4 
κυτίψ.

« 5) ·— α') Μίαν ήλεκτρίνην μεγάλην ψηφίδα- — β') έτέραν 
όμοίαν- — γ') δύο τμήματα έμβλήματος έκ πράσινης μάζης- — 
δ') μίαν ρομβοειδή ψηφίδα μαλακής μάζης, φέρουσαν έγχαρά- 
κτους γραμμάς καί τυχαίως συγκεκολλημένας έξ μικράς χρυσάς 
ψηφίδας- — ε') δύο κυλινδρικούς σπονδύλους ήλεκτρίνους- —

μίαν ψηφίδα μαλακής μάζης- ταΰτα πάντα έτέθησαν έν τψ 
ύπ’ άριθ. 5 κυτίψ.

« 6) Μίαν σπειροειδή μεγάλην στεφάνην χρυσήν, φέρουσαν 
έσω σταυροειδώς δύο σύρματα χαλκά, έφ’ ών ύπάρχουσι διαπε- 
περασμέναι έξ ψηφίδες ήλέκτριναι- αΰτη έτέθη έν τψ υπ’ άριθ. 
6 κυτίψ.

« 7) Μίαν όμοιοτάτην τή άνωτέρω στεφάνην χρυσήν μετά 
πέντε ήλεκτρίνων ψηφίδων καί τριών τμημάτων όμοιας ψηφίδος" 
αυτή έτέθη έν τψ ύπ’ άριθ. 7 κυτίψ.

« 8) — α') Μίαν ψηφίδα μαλακής μάζης-—β') έν κυλινδρι
κόν κόσμημα χρυσοΰν, φέρον έξωθεν κοκκίδια χρυσά μετά τυ
χαίως συγκεκολλημένου χαλκού έλάσματος καί μιάς χρυσής ψη
φίδος. — γ') ένα όγκίσκον έκ τυχαίως συγκεκολλημένων μικρών 
χρυσών ψηφίδων περιδέραιου- ταΰτα πάντα έτέθησαν έν τψ ύπ 
άριθ. 8 κυτίψ.

« 9) Τέσσαρας χρυσοΰς κώνους μετ’ έγκρούστων κόσμημά-
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των, ών οί δύο ίϊγον παραληφθή παρά τοΟ κ. γυμνασιάρχου έν 
Τίρυνθι καί είχον τεθή εις τόν άποσφραγισθέντα λέβητα' ούτοι 
έτέθησαν έν τώ 6π’ άριθ. 9 κυτίω.

« 10) Λύο μεγάλα συρματοειδη πλέγματα χρυσά, ίκανώς πυ
κνά' ταΰτα έτέθησαν έν τώ ύπ’ άριθ. 10 κυτίω.

«11) Δώδεκα τμήματα πλακδς έξ έλεφαντοστοΟ, λίαν έφθαρ- 
μένα' ταΰτα έτέθησαν έν τω ύπ’ άριθ. 11 κυτίω.

« 12) Έν χρυσοΰν σπειροειδές κόσμημα έν εΐδει ψελλίου, 
φέρον τυχαίως συγκεκολλημένον χαλκοΰν έλασμα, έφ’ ου ύπάρ- 
χουσιν ομοίως συγκεκολλημέναι δέκα καί οκτώ μικρά! χρυσά! 
ψηφίδες' τούτο έτέθη έν τφ ύπ’ άριθ. 12 κυτίφ.

« 13) — α') Ένα κυλινδρικόν άχάτην διάτρητον μετά οκτώ 
τυχαίως συγκεκολλημένων χρυσών ψηφίδων —6') ένα άχάτην 
άμυγδαλωτόν, διάτρητον — γ') δεκαπέντε κυλινδρικά χρυσά κο
σμήματα, φέροντα έξωθεν κοκκίδια χρυσά' — δ’) πέντε χρυσάς 
ψηφίδας περιδέραιου, μικράς, διατρήτους' — ε') δέκα κα! έπτά 
όμοιας' — ς·') τρεις όμοιας· — ζ') τεσσαράκοντα κα! έξ όμοιας· 
— η') εκατόν όμοιας' — θ') έξ όμοιας' — ι') πέντε όμοιας- — 
ια') τρεις όμοιας- — ιβ') έννέα όμοιας· — ιγ') έξήκοντα όμοιας 
λίαν μικράς- πάντα ταΰτα έτέθησαν έν τώ ύπ' άριθ. 13 κυτίω.

« 14) Δύο τμήματα λ&βής έξ έλεφαντοστοΟ' ταΰτα έτέθησαν 
έν τφ ύπ’ άριθ. 14 κυτίφ.

« 15) Χώματά τινα μετά τριμμάτων έλεφαντοστοΟ, άτινα έτέ
θησαν έντός χαρτιού, φέροντος άριθ. 15.

« 16) Τμήματα χαλκού άγγείου, σχεδόν άκεραίου, κα! τμή
ματα ετέρου χαλκού σκεύους μετά λαβής έν σχήματι νήσσης' 
ταΰτα έτέθησαν έντός λευκοσίδηρού δοχείου.

« ΙΙάντα τά άνω άντικείμενα έν τοίς άναφερομένοις κυτίοις. 
έτέθησαν έντός ετέρου κιβωτίου έκ λευκοσιδήρου, οπερ, συσκευα- 
σθέν καταλλήλως, έσφραγίσθη διά τών σφραγίδων τοΰ νομάρχου 
κα! τοΰ γυμνασιάρχου, παρελήφθη δέ ύπό τούτων κα! ύπό τοΰ 
έφορου άρχαιοτήτων Άποστ. Άρβανιτοπούλλου, ί’να παραδοθή 
εις τήν άρμοδίαν άρχαιολογικήν υπηρεσίαν.

« Έφ’ ώ συνετάχθη ή παρούσα έκθεσις εί; διπλοΰν, ήτις 
•υπογράφεται νομίμως. Ό νομάρχης Άργολίδος κα! Κορινθίας
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θ. Αέκκας. Ό παρ’ έφέταις είσαγγελεύς Σ. Σωτηριάδης. Ό 
γυμνασιάρχης Σ. Ιίαρασκευας. Ό έφορος των άρχαιοτήτων Ά. 
Σ. Άρβανιτόπουλλος ».

Των δέ χαλκών κλ. αντικειμένων, των άποσταλέντων καί 
κατατεθέντων έν τώ Μουσείφ Ναυπλίου, έδωκα κατάλογον τώ 
κ. νομάρχη· καταριθμούνται δέ ταΰτα προχείρως ως έξης:

« Εις λέβης μέγας, χαλκούς, ακέραιος' είς τρίπους χαλκούς 
ακέραιος· μία πλίνθος όρειχαλκή ακέραιος, πλάτους θ'15, βά
ρους 9 ι/2 οκάδων, ής τά έσω υπό έλαφρόν στρώμα κατιώσεως 
λάμπουσιν ως χρυσός' δύο ξίφη χαλκοσιδηρά, ών έν τεθραυσμέ- 
νον είς τρία τμήματα- δύο χαλκά ελάσματα έκ τρίτου ξίφους' 
δύο οβελοί χαλκοί, ακέραιοι' τρεις μεγάλαι λαβαί, ή μάλλον 
πόδες υποθήματος τοΰ λέβητος, κερατοειδεΐς, χαλκοσιδηραΓ 
ικανά τμήματα χαλκού λεπτού πώματος τού λέβητος' τέσσαρες 
χαλκαΐ λοπάδες ακέραιοι, εντός τοΰ λέβητος εύρεθεϊσαί' μέγα 
χαλκοΰν άγγείον έν εΐδει πυραύνου ακέραιον (1), έχον τρεϊς 
πόδας, εντός τού λέβητος επίσης εύρεθέν' μία άρπη σιδηρά, 
ακέραιος εις δύο τμήματα' μία άρπη χαλκή, ακέραιος' τμήματά 
τινα ξίφους χαλκού' τμήματα αγγείου χαλκού' πηλίνοιν αγγείων 
τμήματα έξω τε καί τινα έσω τοΰ λέβητος ευρεθέντα' σάκκος 
πλήρης χωμάτων, των εν τφ λέβητι ευρεθέντων. ίνα έξετασθώσι 
λεπτομερέστερον, μήπως περιέχωσί τι, ιδίως λίαν μικράς ψηφί
δας, διαφυγούσας την πρώτην έρευναν ».

Ταΰτα πάντα διά τού ύπ’ άριθ. 206 τής 14*1? δεκεμβρίου 
τού 1915ου έτους εγγράφου αύτοΰ έδήλωσεν δτι παρέλαβε και 
κατέθηκε προς φύλαξιν έν τώ Μουσείφ Ναυπλίου ό αρμόδιος 
αρχαιολογικός έφορος Άργολιδοκορινθίας καί ’Αρκαδίας κ. Ά. 
Φιλαδελφεύς, δστις άφίκετο έξ ’Αθηνών την νύκτα τής 13^ 
δεκεμβρίου. Δέν άναφέρονται όμως έν αύτφ οι δύο χαλκοί οβε
λοί, κατά τινα παραδρομήν μή άναγραφέντες ίσως έν τώ πρός 
τόν κ. νομάρχην άπευθυνθέντι σημειώματί μου. 1

(1) Τούτο, έν οι περιηργάζετο τή ύστεραίφ έν τφ μουσείφ Ναυ
πλίου ό κ. Ά. Φιλαδελφεύς, διωλίαθησε των χειρών αύτοΰ καί καταπε- 
σόν έΟραύσΘη είς πολυάριθμα τμήματα.
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δ) 'Ερμηνεία τον δησαυροΰ Τίρυνδος' κατάϋεοις η κλέμμα;

Έκ δέ τής γενομένης έν τή ήμερα ταύτή τελικής έςερευ- 
νήσεως τοΰ λέβηχος έβεβαιώθη 3τι έν αύτφ δεν όπήρχεν ούδέν 
ίχνος οστών- αν είχόν ποτέ έντεθή δστά κεκαυμένου νεκρού καί 
σύν τή παρόδφ τοΰ χρόνου, άποσυντεθέντα δλως, μετετράπησαν 
εις χώμα, δέν δύναταί τις να βεβαίωσή άναμφισβητήτως- άλλ’ ή 
έμή έςέτασις αύτών παρέχει μοι τό βέβαιον συμπέρασμα δτι δέν 
είχον έντεθή ούδέποτε έν τώ λέβητι οστά, οΰτε έκ καύσεως, ούτε 
οία δήποτε.

Διότι έσχον τήν πείραν, συναχθεΐσαν έκ μακράς παρατηρή- 
σεως τών πολυαρίθμων λίθινων καί πήλινων ΰηκών, άς εύρον έν 
τοΐς νεκροταφείοις τής αρχαίας Δημητριάδος έν τή θεσσαλική 
Μαγνησία, αίτινες περιεΐχον κεκαυμένα οστά ποικίλων ηλικιών 
ανθρώπων, βρεφών ετι- καίτοι δ’ αί θήκαι αυται ένεΐχον πολλά- 
κις χώματα, διά τής παρόδου τοΰ χρόνου είσελθόντα, τά έν αύ- 
ταίς δστά ούδέ ούτως είχον άποσυντεθή, άλλα παρέμενον οπωσ
δήποτε εύδιάκριτα- όμοίως παραμένουσι καί τά άκαυστα δστά 
ευδιάκριτα, ως άφίνοντα, καί τά δλως άποσυντεθειμένα. τεφρώδη 
τινά κόνιν.

Οδτω λοιπόν αποκλείεται οίαδήποτε ύπόθεσις περί ένθέσεώς 
ποτέ έν τφ λέβητι όστών" διότι καί τό έν αύτφ χώμα ήτο ομοιό
μορφον καί πανταχοΰ μονοχρώματον, πλήν που τών δλίγον υπέρ 
τον πυθμένα αύτοΰ χωμάτων, axtva ένεφάνιζόν τινα μελανότητα 
καί ήσαν κατά τι άμμώδη- τούτο δμως συνέβη λόγιο τής έν μέρει 
κατιώσεως τοΰ πυθμένος τοΰ λέβητος.

Ταΰτα λοιπόν καί τά άποτελέσματα τής διημέρου άνασκα- 
φής μου λαβών ύπ’ όψιν, έσχημάτισα τήν πεποίθησιν περί τού 
δτι τό εύρημα δέν ήτο θήκη καέντος νεκροΰ, ούτε κτέρισμα 
τάφου, αλλά κατάΰεσις, depositio, ώς λέγουσιν οί νομικοί, καί 
ένεΐχεν άπαντα τά στοιχεία τοΰ καθοριζομένου ύπ’ αύτών ίίηοαυ- 

ροΰ, δστις βρίζεται ώς εξής : thensaurus est depositio quae- 
dam pecuniae, cuius non exstat memoria. et iam domi- 
num non habet, καίτοι ούσιαστικώς δύνανταί τινα τοΰ όρισμοΰ
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τούτου νά άμφισβητηθώσι, καθ’ ά είπεν ήμϊν ό περί τά νομικά 
δεινός κ. Περικλής Βιζουκίδης- ενθάδε μάλιστα δεν πρόκειται 
περί pecuniae.

Πότε δέ καί υπό τίνων κατετέθη ό θησαυρός ούτος εκεί; 
"Οτι τό εύρημα τοΰτο δέν είναι κλέμμα, καί δτι δέν άπεκρύβη 
έκεί ΰπό μεταγενεστέρων τινών κλεπτών, προκύπτει μετά πιθα- 
νότητος έκ τής καταστάσεως, έν ή ευρέθη' αν δήλα δή νεωτέ- 
ρων τινών χρόνων κλέπται, ή συληταΐ αρχαίου τινός τάφου, λ. χ. 
τοϋ ύπό τοΰ Κάρω εύρεθέντος σεσυλημένου, άπέκρυπτον αυτά 
εκεί, ίνα εν εύθέτφ χρόνφ άποκομίσωσι, θά ήτο δυσχερές νά 
κατανοηθή διά τι μεθ’ ικανής έπιμελείας, μετά πολλής προσο
χής καί μετά τίνος άνέσεως είχον καταχώσει πάντα' διότι συνή
θως έν τοιαύταις καί υπό τοιούτων άνθρώπων τελουμέναις άπο- 
κρύψεσι, τό έργον ένεργεΐται κρύφα καί μετά σπουδής, τά δέ 
τής κλοπής αντικείμενα καταχώννυνται έν αταξία.

"Αν δέ ταϋτα κατετίθεντο ύπ’ αυτών τών νικητών, τών λα- 
φυραγωγησάντων αύτό τό άνάκτορον τοΰ έν Τίρυνθι τελευταίου 
Μυκηναίου βασιλέως, ήτοι ύπό τινων άπλών στρατιωτών, οί’τι- 
νες, φόβω τών προϊσταμένων αυτών αξιωματικών, άπέκρυψαν 
αυτά καί απ’ έκείνων, ίνα έν εύθέτφ καιρφ παραλάβωσιν άνε- 
νόχλητοι τήν ιδιαιτέραν αυτών καί πλουσιωτάτην λείαν, πάλιν 
τά πράγματα ταΰτα θά εόρίσκοντο φύρδην μίγδην καί έν σπουδή 
τεθειμένα, μικρά δέ τινα, τά πολυτιμότατα άλλως πάντων, οια 
είναι οι δακτύλιοι, οόδέ θά ένετίθεντο έκεΐ υπό τοιούτων άν
θρώπων άρχήθεν, ευφόρητα δντα καί άλλως εύκρυπτα.

Καί αληθώς μέν δέν δύναται νά άποκλεισθή δλως ή τελευ
ταία αύτη ύπόθεσις, έάν λάβη τις ύπ’ δψιν δτι νικηταί αρχαίοι, 
σύγχρονοι περίπου τών εύρημάτων, θά είχον καί τό συμφέ
ρον καί τον άπαιτούμενον χρόνον νά άποκρύψωσι τά λάφυρα 
αύτών μετά τίνος προσοχής οπωσδήποτε καί ασφαλείας, Ιτι δέ 
μετά συμβόλων πρός μέλλουσαν αύτών άνεύρεσιν, οία σύμβολα 
άποτελοΰσιν οί περί τόν λέβητα λίθοι, τεθέντες πρός τε τοιοΰτόν 
τινα σκοπόν καί πρός στερράν ίορυσιν τοΰ λέβητος- άλλά προ- 
κύπτουσιν έν τοιαύτη παραδοχή άλλαι τε άπορίαι καί αύτή ή 
διάσωσις τοΰ εύρήματος άθικτου : ή άλωσις τής Τίρυνθος, ή λεη
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λασία καί πυρπόλησις τοΰ άνακτόρου καί τα συναφή τούτοις 
έργα, άποτελοΰσι τέρμα τής πολεμικής έπιχειρήσεως, μεθ’ δ 
κύριον μέλημα τών λαφυραγωγών θά ήτο ή άναγωγή τής άπο- 
κρυβείσης τοσαύτης λείας' δυσχερές 8έ είναι πρός παραδοχήν 
τό δτι έξέλιπον πάντες οί νικηταί λαφυραγωγοί, καί δτι παρέ- 
μεινεν έκεΐ άθικτος τούτου ένεκα ή λεία.

Διότι έτέρα τις υπόθεσις ένέχει πλείονας πιθανότητας, ή 
εξής : εύλογον είναι νά υπολάβωμεν δτι κατά τούς συχνούς πο
λέμους τών έπιχωρίων, κατά τάς έσωτερικάς στάσεις καί πολι- 
τικάς άνατροπάς, βασιλεύς τις τών έν Τίρυνθι τής περιόδου εκεί
νης, ήν τά ευρήματα ένδεικνύουσι, βλέπων έπικείμενον τον κίν
δυνον, τήν μέν στολήν αύτοΰ καί τών μεθ’ εαυτού οίκειοτάτιυν 
μετήλλαξεν, Ενα μή άναγνωρισθώσιν, ώς φέρεται ποιήσας ό Κό- 
δρος, τούς δέ θησαυρούς άπέκρυψε διά πιστών ύπηρετών, οΐο1 
δεν άπολείπουσι πάντες τούς ηγεμόνας ούδ’ έν τοϊς μεγίστοις 
τών κινδύνων. Τοιαΰτα παραδείγματα δύναταί τις νά παραθέση 
εκ τε τής ιστορίας τών χρόνων έκείνων καί έκ πάντων τών λοιπών.

Ό βασιλεύς λοιπόν έκεΐνος, μερίσας τά πολύτιμα αύτοΰ 
κειμήλια, άπέκρυψεν αύτά ούτως είς διάφορα σημεία, μηοενός 
ίδόντος, είμή, κατά τήν παροιμίαν, πετομένου τίνος δρνιθος (1)' 
συνήθως δέ ταΰτα άποκρύπτονται ούχί έν έλευθέρω έδάφει, ήτοι 
ούχί έν τοΐς περιόπτοις άγροΐς, άλλ’ έντός έρειπίων, άτινα νΟν 
ό λαός άποκαλεΐ «χαλάσματα»' διότι ή ύπ’ άλλων άνεύρεσις 
αυτών έν τοΐς τοιούτοις σημείοις είναι λίαν δυσχερής, ή δέ ύπό 
ζφων άποκάλυψις ετι μάλλον, έν φ ταΰτα πολλάκις έπανασκά- 
πτουσι τάς έν μαλακώ έδάφει νωπάς σκαφάς, καί αυτούς ετι 
τούς άβαθώς τεθαμμένους νεκρούς, οΰς καί κατατρώγουσι (πρβ. 
άνω σελ. 180-181).

Γνώσται άρα τών τόπων έκείνων άκριβεΐς καί λίαν έμπειροι 
άνδρες άπέκρυψαν τούς θησαυρούς τοΰ βασιλέως έκείνου είς

(1) Πρβ. 'Αριοτοφ. "Ορν. 579-601
Τούς ϋηοαυρούς τ αύτοις δείξουσ , ούς οί πρότερον κατέ&εντο 
τών αργυρίων αυτοί γάρ ΐσασι* λέγουσι. δέ τοι τάδε πάντες. 
ονδεις οιδεν ιόν ΰηοανρον ιόν έμόν, πλην ει τις αρ' δρνις,
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διάφορα, τοιαοτα σημεία' διότι πάντοτε μετερισμένως εις δύο. 
τρεις, ή τέσσαρας μοίρας ώς έπί τό πλεΐστον άποκρύπτονται τά 
τοιαϋτα λίαν πολύτιμα καί πολλά αντικείμενα, καθ’ ά διηγή- 
θησαν ήμΐν περισωθέντες γέροντες, αύτόπται ποτέ γενόμενοι, 
μάλιστα κατά τήν είς Τρίπολιν τής Αρκαδίας τελευταίαν εισ
βολήν τοΰ Αιγυπτίου Ίμβραήμ - πασά, όμοιας άποκρύψεως είς 
πολλά μερίδια καί εντός ποικίλων σκευών καί είς γνώριμα 
«χαλάσματα» των οικογενειακών πολυτίμων αύτών κειμηλίων 
καί χρημάτων, άτινα δεν ήδύναντο νά άποκομίσωσι μεθ’ εαυ
τών, φεύγοντες τήν καταστροφήν καί σφαγήν, φόβψ άρπαγής 
αύτών ε’ίτε υπό τών ύπεναντίων μάλιστα, ουχ ήττον δέ καί ύπ' 
ένίων τών ομογενών αύτών διότι ή δίψα τοδ χρυσού καί τά 
ένστικτον τής άρπαγής παροξύνει καί τυφλώνει καί αύτούς Ιτι 
τούς όμαίμονας καί φίλους.

Έκλιπόντος δέ τοΰ Τιρυνθίου εκείνου βασιλέως καί τών πι
στών αύτού ακολούθων, τών άποκρυψάντων τούς θησαυρούς, 
πρό τής είς τήν πάτριον γήν επανόδου, ώς συμβαίνει συνήθως 
παρά τοΐς ήττημένοις, άπέμεινεν ό θησαυρός σύμπας, ου μίαν 
μοίραν άποτελεΐ ό εύρεθείς λέβης μετά τών έν αότώ, ετεραι δέ 
δύνανται διά δοκιμαστικών προς τούτο σκαφών νά άνευρεθώσιν 
επίσης, άνασκαπτομένου τοΰ χώρου είς μείζονα άκτινα. Ούτω 
καί ή εύλαβής καί στερρά έν τή άποκρύψει κατάθεσις τού λέ- 
βητος έρμηνεύεται μετά πλείονος πιθανότητος, καί αότή ετι ή 
νΰν άνεύρεσις αύτοΰ όμοίως' αί δέ κατά τοιαύτης τίνος γνώμης 
αντιρρήσεις είναι καί όλιγώτεραι καί άσθενέστεραι, ή αί κατά 
τών άλλων προμνημονευθεισών ύποθέσεων καί εικαστικών έκ- 
δοχών.

β) Αναγωγή τον θησαυρόν είς αρχαίας παραδόσεις 

ίν Ί'ίρννιΐι' χρονολόγηοις αντον.

Τήν γνώμην δέ μάλιστα ταύτην ουνάμεθα νά σχετίσωμεν 
πρός αρχαίας τοπικάς παραδόσεις, ών άρκούντως πλουσίαν κλη
ρονομιάν κατέλιπον ήμΐν οί άρχαΐοι συγγραφείς' βεβαίως όμως 
δεν διατεινόμεθα ότι εξ αυτής δυνάμεθα νά άποκομίσωμεν ασφαλή
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τινα τεκμήρια ή σημεία πρός έρμηνείαν τοΰ ευρήματος συμφώ- 
νως χή έκτεθείση υποθέσει' απλώς μόνον θά άνακαλέσωμεν εις 
τήν μνήμην καί θά έξάρωμεν διηγήσεις τινάς άπό λίαν γενικής 
άπόψεως, ί’να καταδείξωμεν δτι όντως συνέβησαν τοιαϋτά τινα 
γεγονότα κατά τήν Μυκηναίαν περίοδον, ή άνήκει άναμφιβόλως 
τό εδρημα, οι’ ών ήδύνατο νά δικαιολογηθή άπόκρυψις θησαυ
ρού κινδυνεύσαντος βασιλέως.

Καί παλαιότερα μέν βεβαίως τοΰ εύρήματος γεγονότα φέρον
ται τά τοϋ Σ&ενέλου, δστις, έκδικών τον φόνον τοΰ Ήλεκτρυό- 
νος υπό του Άμφιτρύωνος, παλαιού βασιλέως τής Τίρυνθος, 
«παντός Άργους έξέβαλεν Αμφιτρύωνα καί τήν αρχήν των 
Μυκηνών καί τής Τίρυνθος αύτός κατέσχε», καθ’ ά διηγείται δ 
Άπολλόδ. έν Βιβλιοθ. Β' ■&' 4. Νεωτέραν ταύτγ;ς, ώς φαίνεται, 
ε’ίδησιν Ιχομεν τήν τοΰ Τληπτολέμον, υίοΰ του Ήρακλέους, δστις 
άναφέρεται ήδη παρ’ Όμήρω έν Β 661-663 δτι έφόνευσεν έν 
Τίρυνθι τόν βασιλέα αυτής Λικύμνιον :

Τληπόλεμος δ’, έπεί ούν τράφ’ ένί μεγάρω έυπήκτω. 
αύτίκα πατρός έοίο φίλον μήτρωα κατέκτα, 
ήδη γηράοκοντα, Λικύμνιον όζον Άρηος.

’Αλλά περί τοΰ φόνου τούτου, καί περί τοΰ Αικυμνίου αύ- 
τοΰ, ύπάρχουσι παρά τοίς άρχαίοις πολλαί καί ίσχυρώς συγ- 
κρουόμεναι πρός άλλήλας παραδόσεις, αίτινες δύνανται, κατ’ 
έμήν γνώμην, νά διευθετηθώσιν Οπωσδήποτε σαφώς, έάν δεχθώ- 
μεν δτι όπήρξαν δύο τουλάχιστον Λικύμνιοι βασιλείς τής Τίρυν
θος, πάππος καί έγγονος, ή άλλως άπόγονος τοΰ πρώτου όμώ- 
νυμος ό έτερος' τοιαύτην υποψίαν, πλείστας συγκεχυμένας περί 
τούτων παραδόσεις δυναμένην νά έρμηνεύση, δεν ειδομεν έκ- 
φραζομένην δπό τοΰ Jessen έν τώ Lexikon der Mytholo- 
gie κλ. τοΰ Roscher τόμ. IP σελ. 2047-2048.

Καί δεν προτιθέμεθα μέν έν άπλή άνακοινώσει νά έπιχει- 
ρήσωμεν τήν διαλεύκανσιν τών τοιούτων, λίαν σκοτεινών άλλως 
παραδόσεων, λεκτέον όμως δτι Αικυμνίου τινός, βασιλέως τής
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Τίρυνθος, έδεικνύετο τάφος ή ήρψον έν ’’Αργεί (1), παρ’ ον λέ
γεται δτι έσφάγη ό βασιλεύς Πύρρος παρά Πλοντάρχ. έν β. 
ΙΙύρρου λδ' «αύτός δέ (ένν. Πύρρος) κατενεχθείς παρά τον τού 
Λικυμνίου σηκόν επεσεν, υπό των πολλών αγνοούμενος»" επί
σης άναφέρεται ότι εις μέν υιός τοϋ Αικυμνίου, ό Οιωνός, έφο- 
νεύθη υπό των παίδων τού 'Ιπποκόωντος (2), οί δύο δ’ έτεροι, 
ό Αργείος καί ό Μέλας, έν τη κατά της Οίχαλίας ή τής Τροίας 
έκστρατεία τού Ήρακλέους (3).

Καί ταΰτα μέν παραδείγματος ένεκα παρεθέσαμεν, καί δυ- 
νάμεθα έτι μάλλον νά αύξήσωμεν δι’ ετέρων παραδόσεων, ϊνα 
καταδειχθή δτι κατά τούς ένόεικνυομένους ύπό των έν Τίρυνθι 
ευρημάτων τούτων χρόνους συνέβησαν δντως γεγονότα, καθι- 
στώντα πιθανήν τήν είκασίαν περί άποκρύψεως θησαυρών ύπ 
αυτών τών ηγεμόνων τού τόπου. Τμήμα δέ τοιούτου Αποθέμα
τος είναι ό εύρεθείς λέβης μετά τών έν αύτώ, ών τινά μέν Αν
τικείμενα, έμφανώς ό μέγας δακτύλιος, είναι οικογενειακά κει
μήλια λίαν παλαιοτέρας περιόδου, τά δέ λοιπά φαίνονται άνή- 
κοντα τώ τέρματι τής Μυκηναίας περιόδου, ήτοι τοΐς όλίγον 
περί τά Τρωικά ή μετ’ αυτά χρόνοις, καθ’ οϋς καί άνατροπαί 
πολλαί καί φόνοι βασιλέων καί ήγεμόνων έγένοντο, καί μετα- 
βολαί πολιτειών διά τών στάσεων καί συγχύσεις μεγάλαι διά 
τών εισβολών τών έχθρών.

Ήτο άρα εύλογον τό δτι έν τοιαύτη τινί περιπτώσει, ένεκα 
τού έπικρατήσαντος χάους καί τής αβεβαιότητας τών πραγμά
των, εις τών τελευταίων βασιλέων τής Τίρυνθος, ή αύτόχρημα 
ό τελευταίος, έν τοΐς μεγίστοις τών κινδύνων εύρεθείς, άπέ- 
κρυψε κατά τόν έν τοΐς άνω έκτεθέντα καί ύπό τής άνασκαφής 
ένδεικνυόμενον τρόπον τούς θησαυρούς αυτού, ών έν μέρος απο
τελεί ό εύρεθείς έν τώ λέβητι. 1

(1) Παυσαν. έν Β’ 22,8 ιέρχομένα) δέ οδόν εΰδεΐαν ές γυμνάσιον 
Κυλάβαριν .. .. τέ&απιαι δή Λικύμνιος ό Ήλεκιρΰωνος».

(2) Λπολλόδ. εν Βιβλ. Β κς 2 « μάλλον δέ ώργίσδη (ένν. Ηρα
κλής) ότι τόν Λικυμνίου παΐδα (ένν. Οιωνόν) άπέκτειναν (ένν. οι 1π- 
ποκόωνιος παϊδες)». Έτάφη έν Σπάριχι, ώς λέγει ό Παυοαν. έν Γ’ 15, 4-5.

(3) Άπολλόδ. ε. ά. I!" κη’ 5.
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Ώς πρδς δέ τήν χρονολόγησιν τοΰ ευρήματος ούδεμία(Ι) 
φαίνεται δτι δύναται νά πρόκυψη αμφιβολία περί τοΰ άνω τε- 
θέντος όρίου, δτι ανήκει κατά τδ μέγιστον αύτοϋ μέρος τοΐς περί 
τδ 1000 π. Χρ. χρόνοις" τοϋτο ένοεικνύουσιν άλλα τε γεγο
νότα καί τά πλεΐστα των χρυσών ευρημάτων, δντα τέχνης άπο- 
κλινούσης πρδς τήν τής Γεωμετρικής καί ούχί τής λαμπρας Μυ- 
κηναίας περιόδου' σπουδαιότατον δέ φαινόμενον είναι ή εΰρεσις 
των ύπολειφθέντων ακατέργαστων μετάλλων καί έλεφαντοστοΰ, 
βεβαιούντων τήν υπδ τοΰ Όμήρου άναγραφομένην συνήθειαν τής 
επιτόπιου κατασκευής των τεχνουργημάτων ύπό τών τεχνιτών 
ενώπιον τών βασιλέων καί τών άλλων εργοδοτών, οίτινες παρεί- 
χον αύτοΐς τά υλικά, ίνα ώσι βέβαιοι περί τής γνησιότητος καί 
καθαρότητας τών μετάλλων, ετι δέ περί τής μή αλλαγής μηδ’ 
υφαιρέσεως αυτών.

Καί περί μέν τούτων προτιθέμεθα νά εί’πωμεν τά δέοντα έν 
τή μελετωμένη έκδάσει τών ευρημάτων, ήν παρασκευάζομεν άπδ 
κοινού μετά τοΰ Κάρω" δτι δέ τά εύρήματα ταΰτα έχουσι τον 
χαρακτήρα βασιλικών πραγμάτων, δέν δύναται νά προκύψη ού- 
δεμία, ώς νομίζω, αμφιβολία, λαμοανομένου μάλιστα πρδ οφθαλ
μών τοΰ μεγάλου δακτυλίου, δστις έχρησίμευεν έμφανώς καί 
ώς σφραγίς, πρδς έπιπίστωσίν τών βασιλικών διαταγών καί θελή
σεων όμοιας χρήσεως θά ήτο καί ό κύλινδρος, ού τά σύμβολα 
άνακαλοΰσιν είς τήν μνήμην τά σήματα λυγρά τών 'Ομηρικών 
επών, καί ταΰτα ύπδ Τιρυνθίου βασιλέως άποσταλέντα (βλ. 
Ίλιάδ. Ζ στίχ. 168 κ.έ.).

7) Ανεύρεσις τάφων και σπουδαίου χτίσματος εν TiovvOr 

ερμακες' βολεοί.

Τή δέ 14ίί καί 15ϊ) δεκεμβρίου μετέβημεν πάλιν μετά τοΰ 
Κάρο) είς Τίρυνθα. ένθα ούτος διά δέκα καί πέντε εργατών έπε- 
ξέτεινε τήν άνασκαφήν μου επί τής Ηέσεο>ς, εν ή εΐχεν ευρεθή 1

(1) Τά κατά τήν χρονολόγηοιν θά έξετάοωμεν εΰρύτερον έν τή 
ειδική έκδόοει καί απεικονίσει τών ευρημάτων τούτων.

15
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ό λέβης- έβεβαίωσε δέ τήν ΰπαρξιν οίκίσκων λίαν πενήτων αν
θρώπων της Μυκηναίας περιόδου, έφωτογράφησεν αυτούς καί 
έποίησε διάγραμμα των ακινήτων ευρημάτων μετά δέ ταΰτα 
κατέχω σέ τινας των ποιηθεισών τάφρων, ί'να μή έμποδίζωσι 
τήν δίοδον.

Κατά τήν πρώτην των ήμερων τούτων, λαβών καί εγώ ενα 
εργάτην των τοΰ Κάρω, μετέβην προς δοκιμαστικήν έξερεύνη- 
σιν σημείων τινών τής παρακειμένης πεδιάδος, άτινα έφαίνοντό 
μοι δοκιμασίας άξια' ίδίως προεθέμην σκοπόν τό μέν νά ΐόω τήν 
σύστάσιν τοΰ έδάφους τής πεδιάδος, άν δήλον δτι ήτο εύθετον 
πρός ποίησιν θολωτών τάφων, τό δέ νά εξακριβώσω, άν ύπο
πτων τινών ύψωμάτων αύτής έγένετο χρήσις υπό των αρχαίων 
πρός τινα σκοπόν, μάλιστα πρός ποίησιν μεγάλων τάφων ή 
ναών.

’Έσκαψα δέ τό πρώτον έν τή πεδιάδι ταύτη είς άπόστασιν 
500 περίπου μέτρων Άνατολικώς τής τετειχισμένης άκροπό- 
λεως τής Τίρυνθος. Ένταΰθα, κατά τό άκρον τοΰ άμπελώνος 
τοΰ Μπαλάσκα, έν τή συμβολή αύτοϋ πρός παρακείμενον αγρόν, 
ύπάρχει μικρά τις άγονος εκτασις, έφ’ ής οί γεωργοί άπορρί- 
πτουσιν άπό μακρών χρόνων τά λιθάρια, τάς £ίζας καί τάς 
άκάνθας τών έγγύς καλλιεργουμένων άγρών.

Τά ούτως άπορριπτάμενα έσχημάτισαν σύν τώ χρόνω μέ- 
γαν σωρόν, έκτάσεως πεντήκοντα περίπου τετραγωνικών μέ
τρων, έφ’ ου άνεφύησαν πολλοί θάμνοι καί άγρια δενδρύλλια. 
Καλοϋμεν δέ τούς τοιούτους σωρούς, τούς έν τοίς άγροις οΰτω 
ποιουμένους, οί έν ’Αρκαδία «άρμακάδες», έξ δρθής ό «άρμα- 

κας», ομοίως δέ, ώς έμάθομεν, δνομάζουσιν αύτούς καί οί έν 
Τίρυνθι καί τή λοιπή Άργολίδι γεωργοί, τινές δέ καί « γκουρ- 
μιάδα ».

Ή δημώδης λέξις άρμακάς είναι έμφανώς άρχαία Ελλη
νική, ό ερμαξ (ερμακας καί κατά τινα συνεκδρομήν πρός τό 
αομαιΉά κττ. άρμακάς) παρηγμένη έκ του «έρμάι »' μνημονεύε
ται δέ έπί τοΰ ’Αρκαδικού ίΤάρνωνος, έν τοΐς όρίοις τών Τε- 
γεατών πρός τούς Αακεδαιμονίους καί Άργείους, θέσις Έρμαϊ : 

« έστήκασι δέ έπί τοίς δροις 'Ερμαϊ λίθου, καί τοΰ χωρίου τό
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όνομά έστιν άπ’ αύτών » (1), ώς λέγει ό Havaav. sv Β' 38, 7 
καί περί ών εγραψεν ό Κ. 'Ρωμαίος πραγματείαν, ής δεν έχω 
άντίτυπον πρός σόγκρισιν. ’Ενταύθα φαίνεται δτι ύπαρχον σω
ροί λίθων πρός δήλωσιν των συνόρων καί έρμης Έρμου εφ’ έκα
στου, έπιγεγραμμένος ώδέ πως «επί τάδε Άργείων-’Γεγεατών- 
Αακεδαιμονίων»' ές όμοιου τίνος λόγου, ήτοι ένεκα σωρού τί
νος λίθων, θά έπωνομάσθησαν καί άλλαι θέσεις ή πολίχναι 
«' Ερμαϊον-Έρμαια ».

Οί ο’ έν τοΐς πεδινοΐς μέρεσι τής θεσσαλικής Μαγνησίας 
γεωργοί κατά τό Πήλιον όρος όνομάζουσι τούς σωρούς τούτους 
των απορριμμάτων των αγρών «νοβολιους» ή «δβολιονς», ές 
δρθής «ό νοβολιός», ή «ό (δ)βολιός». Καί ή λέξις αϋτη είναι 
αρχαία Ελληνική, βεβαίως ό βολεός· διότι άναφέρεται υπό τοΰ 
ΙΙαυααν. έν Β' 36, 3 έν τή Έρμιονίδι θέσις Βολεοί: «καί έπί 
Βολεούς" οί δέ Βολεοί οϋτοι λί&ωΐ’ εια'ι άωροι λογάδων».

Έκ τής λέξεως δέ ταύτης «δβολιδς» φαίνεται πιθανόν δτι 
προέκυψεν ή δνομασία μιας των μεγίστων πόλεων τής νυν 'Ελ
λάδος, τοΰ Βόλου τής υπό τά Πήλιον Μαγνησίας' δι’ αύτής θά 
άπεκλήθη πρώτον τό έν τή πεδιάόι ύψωμα, όμοιάζον μεγάλφ 
σωρφ, ένθα έκειτο ή αρχαία Ίωλκός, μετέπειτα δε «Κάστρον» 
τι, κατά τούς μέσους αιώνας ποιηθέν, καί νυν έν μέρει σφζόμε- 
νον κατά τήν καλουμένην «τά ΙΙαλαιά» συνοικίαν τοΰ Βόλου. 
Ήδύνατο δ’ εύχερώς έκ τοΰ «δβολιδς» νά πρόκυψη «6 Βολιός» 

καί έξ αύτοΰ « Βόλιος - Βόλος»· διότι ό άναβιβασμός τοΰ τόνου 
έχει τά ανάλογα. Επίσης έκ τοΰ «νοβυλιός» φαίνεται δτι παρή- 
χθη όπό τών λογιωτέρων τό «"Ανω Βόλος», τής λέςεως «άνω» 
μη ούσης δημοτικής' δντως δέ υπάρχει μεμονωμένος τις βουνός 1

(1) Σήμερον ή θέσις αϋτη καλείται «’ς τους φονεμένους», ώς ήκουσά 
ποτέ· θά άπεκλήθη δ’ έκ τοΰ συμβεβηκότος, ιών χωρικών όρώντων 
σωρούς λίθων καί νομιζόντων δτι δι’ αύτών κατέλευσάν τινάς ποτέ 
ανθρώπους· διότι τούς εναγείς καταλεύουσι καί έγείρουσι σωρούς λί
θων έπί τής θέσεως τού φόνου, τά καλούμενα - αναθέματα', οΐα καί 
πανταχοϋ τής Ελλάδος ποιοϋσιν εις μνήμην τών μέγα τι κακόν ποιη- 
σάντων, έκαστου παροδίτου όφείλοντος νά ρίψη «πέτραν» επ' αύτοΰ 
καί νά ε’ίπη «ανάθεμά τον».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:17 EEST - 54.226.8.97



22 8 Πρακτικά τον 1915

έν είόει σωρού παρά τό χωρίον τούτο, καλούμενον «Επισκοπή», 
περί ου βλ. Πρακτικά 1910 σελ. 200-203.

ΙΓαρά τά κράσπεδα λοιπόν τού έν τή πεδιάδι τής Τίρυνθος 
μνημονευθέντος τοιούτου έπάρματος είδον ότι ύπήρχον μεγάλοι 
τινές λίθοι, κατακεχωμένοι τά πολλά, λαξευτοί επί τινων πλευ
ρών, οίτινες δεν ήτο δυνατόν νά έκληφθώσιν δτι κατωλίσθησαν 
εκ των τειχών τής Τίρυνθος, κειμένων λίαν μακράν εντεύθεν, 
ούτε δτι έξήχθησαν εκ τού εδάφους εκείνου, μή δντος βραχώ
δους μηδαμού επί μακράν εκτασιν' θά προήρχοντο άρα οί λίθοι 
αυτοί εκ τίνος αρχαίου 'Ελληνικού οικοδομήματος, δπερ, υπο
κείμενον έν έρειπίοις, ήμπόδιζε τήν δίοδον τού αρότρου' τούτου 
ένεκα οί γεωργοί άφινον τόν κατ’ αύτό χώρον άκαλλιέργητον 
καί άσπορον, ώς ένέχοντα πυκνώς τά ύπ’ αυτών καλούμενα 
«κρούγματα», ήτοι άβαθεΐς προσκρούσεις καί έμπόδια τού 
αρότρου.

’Ενταύθα άνασκάψας, ευρον μετ’ ού πολύ τοιχάριον, καί 
παρ’ αυτό χαλκήν φιάλην άρχαίαν, ακέραιον, καί δύο χαλκούς 
μικρούς δίσκους, ών ό εις ήτο περιφερής καί λεπτός, ό δ’ έτε
ρος όρθογώνιος καί τι χονδρός' πρός τούτοις ευρον παρ’ αυτά 
καρφίδας τινάς καί βελόνας χαλκάς καί τινα μικρά έμόλήματα 
χαλκά, καί πήλινον μικρόν είδώλιον γυναικός, ορθής ισταμέ- 
νης, ακέραιον, διατηρούν ετι ίκανάς των βαφών, ον 0έ τύπου τής 
Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίδος. Ύπ’ αυτά, εις έλάχιστον βάθος, 
ευρον ίχνη δστών ανθρώπου μικράς ηλικίας, ίσχυρώς αποσυντε
θειμένων ύπό τού χρόνου' τούτων ένεκα, καί εκ τινων παρακει
μένων άξέστων πλακών, πάλαι έμπεπηγμένων έπί τού έδάφους 
βαθέως, είκάζων, συμπεραίνω δτι έκεϊ ύπάρχουσι τάφοι τών μνη- 
μονευθέντων χρόνων.

Άλλ’ υποκάτω πάντων τούτων, είς βάθος θ'50-0'ΒΟν·· από 
τού νΰν έδάφους έν συνόλω, συνήντησα λατυπώδη συντρίμματα 
πώρων, καί όλίγον ύπ’ αυτά δύο μεγάλους πώρους χρώματος 
τεφρού, κατά χώραν μέν κειμένους, διεφθαρμένους δμως πολ- 
λαχού ύπό τών γεωργών, διανοιξάντων βόθρους, αρκούντως βα- 
θεΐς, προς έμφύτευσιν κλημάτων άμπέλων.

Ή ύπαρξις τών πώρων τούτων καί τών παρακειμένως διε
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σπαρμένων αρκούντως μεγάλων λαξευτών λίθων, δηλοΐ δτι ένε- 
τύχομεν σημαντικφ τινι άρχαίω Έλληνικφ κτίσματι, ίσως τάφω 

τινί μεγάλιρ, ή ναφ λίαν άρχαίψ, έφ’ ού, πάλαι καταπεσόντος, 
έτάφησαν άνθρωποι. Κληθείς δέ και προσελθών-ό Κάρω καί 
ίδών ταΰτα πάντα, ώμολόγησε την ύπαρξιν έκεΐ σημαντικού 
τίνος αρχαίου κτίσματος, λόγω όμως τοΰ άκαταλλήλου της 
ώρας τοΰ έτους, έθεώρησεν εύλογον τήν αναβολήν τής πλήρους 
άνασκαφής αύτοΰ είς τό προσεχές εαρ- τούτου δ’ ένεκα κατέ
χωσα πάλιν τήν σκαφήν ταύτην.

'Γή δέ υστεραία, 15ϊΐ δεκεμβρίου, οί έξακολουθοΰντες τήν 
άνόρυξιν των παρόδιων τοΐς άγροϊς τάφρων έργάται τοΰ Γεωρ
γικού Στάθμου, συνήντησαν ού μακράν τής θέσεως, έν ή είχεν 
εύρεθή ό λέβης, μεγάλην κεραμίδα- άνασκάψας έκεΐ όΓ έργα- 
τών τοΰ Κάρω, είδον δτι αΰτη μετά τινων πλακοειδών λίθων 
έχρησίμευσεν ώς πώμα καλύψεως νεκροΰ τίνος μέσης ήλικίας 
άνθρώπου, ού εύρον ύποκείμενα τά όστά καί ούδέν κτέρισμα. 
Ό Κάρω βέβαιοί δτι τοιούτους λίαν πτωχούς τάφους τής Γεω
μετρικής περιόδου είχεν εύρει πολλούς έ'ξω τών τειχών τής Τί- 
ρυνθος, είς μεγάλην εκτασιν άπ’ αύτών ένίους.

8) Δοκιμααίαι προς άνεύρεσιν ϋ-ολωτών τάφων έν Τίρυνϋτ 

διάκρισις άναχώσεων απαραίτητα ατοιχεΐα 

πρός ποίηαιν ϋνλωτών τάφων.

Λαβών δέ τή αύτή ήμέρα παρά τοΰ Κάρω τρεις έργάτας, 
έδοκίμασα δΓ άνασκαφής έπί τίνος κρασπέδου τής παρακειμέ- 
νης άκροπόλεως τής Τίρυνθος πρός εΰρεσιν θολωτοΰ τάφου" 
διήνοιςα δήλα δή πλησίον τής είς τό χωρίον «Κοφίνι» άγούσης 
δημοσίας όδοΰ δύο μικράς τάφρους, ί'να ίοω τήν σύστασιν τών 
χωμάτων πρώτον, όπόσα είχον άνωθεν κατολισθήσει σύν τφ 
χρόνφ, καί τά ύπ’ αύτά. αν ήσαν εύθετα πρός ποίησιν θολωτοΰ 
τάφου.

Βαθύνων δ’ έπί έν μέτρον, συνήντων θραύσματα αγγείων, 
τής Μυκηναίας μόνον περιόδου, καί μικρούς διεσπαρμένους λί
θους, μή άποτελοΰντας τοιχάρια οίκίσκων, οίοι, άν όπήρχον. θά
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άνευρίσκοντο κατ’ εκείνο τοΰ βάθους, έςισούμενον πρός τού; 
Οπό τον λέβητα οικιακού;' βαθύτερον δε τού μέτρου ήρςαντο 
άναφαινόμενα πλείονα θραύσματα αγγείων πήλινων, γραπτών, 
καί τούτων Ιςαιρέτου τέχνης καί κοσμήαεως, οία, καθ’ ά μοι 
ειπεν ό Κάρω, ούχί πολλά εΐχον εύρεθή κατά τάς γενομένας 
προγενεστέρας γενικάς άνασκαφάς των τε επί τής άκροπόλεως 
κπσμάτων καί των ευθύς ύπό τά τείχη σημείων.

ΙΙρός δε τούτοις παρετήρησα ότι από τού βάθους εκείνου τά 
άνευρισκόμενα εν τοίς χώμασι λιθάρια ένεφάνιζον έπικεκολλη- 
μένας πωρώσεις μικράς, οίαι συνήθως σχηματίζονται επί των 
λίθων διά των επανειλημμένων άναχώσεων πράγματι δέ τοιαύ- 
τας άναχώσεις άναμένομεν έν τοίς δρόμοις των σημαντικών θο
λωτών τάφων, ών εγένετο μακρά χρήσις πρός ταφήν του έκά- 
στοτε άποθνήσκοντος μέλους τής οικογένειας πολυχρονίου γέ
νους, οία τά των βασιλέων τής Τίρυνθος' διό εικάζω, καίτοι ή 
άνασκαφή αΰτη ύπήρξεν δλίγων ωρών μόνον Ιργον, διά τών 
μνημονευθέντων εργατών, δτι εκεί που δυνάμεθα νά άναμένωμεν 
θολωτόν τάφον.

Διότι ή κατολίσθησις χωμάτων έκ τής υπερκειμένης άκρο
πόλεως, έξ ού γεγονότος ήδύναντο έπίσης νά προέλθωσιν αί 
παρατηρηθείσαι πωρώσεις τών λιθαρίων καί τά θραύσματα τών 
αγγείων καί οί διεσπαρμένοι λίθοι, καθίσταται ήττον πιθανή, 
λόγω μάλιστα τής μακράς όπωσδήποτε άποστάσεως καί τοΰ 
ικανοΟ βάθους, είς 8 έξικόμεθα διά τής σκαφής' τοσαύτη εκτα- 
σις χωμάτων, προελθόντων έκ κατολισθήσεων, θά έφαίνετο παρά
δοξος, καί μόνον δι’ επίτηδες γενομένων ποτέ απορρίψεων υπ’ 
αυτών τών Μυκηναίων κατοίκων ήδύνατο νά έρμηνευθή' αλλά 
λόγος τις πρός τοιαύτην παραδοχήν δέν έμφαίνεται.

Τουναντίον δέ ή σύστασις τοΰ κατά τό άνασκαφεν τούτο 
σημείον εδάφους είναι άναμφιβόλως τά μάλιστα εύθετος πρός 
ποίησιν θολωτοΰ τάφου. Διότι πρός τοιοΰτον εργον άπητείτο 
πρώτον νά άνοιχθή μέγας καί λίαν βαθύς στρογγύλος βόθρος, 
ούτινος ή μέν διάμετρος πρός ποίησιν σημαντικού τίνος θολω
τοΰ τάφου άπητείτο νά είναι ές μέτρων τουλάχιστον, ό δέ άςων 
οκτώ' άν δμιος οί παλαιοί εκείνοι τεχνϊται, οί δϊοι Πελασγοί, οί
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ποιοϋντες τούς θολωτού; τάφους, εύρισκον κατά τήν διάνοιςιν 
των βόθρων τούτων συνεχείς βράχους συμπαγών λίθων, οΐοι 
είναι οΕ κατά τά Νότια κράσπεδα της άκροπόλεως τής Τίρυν- 
θος εύθύς ύπό τά τείχη φυσικοί βράχοι, ή κοινώς υπό των νΰν 
κτιστών καλούμενη «ριζιμνοά πέτρα» ή «μαντέμι», θά έγκατέ- 
λειπον βεβαίως τήν έπιχείρησιν, ώς επίμοχθον, δαπανηροτάτην 
καί κινδυνώδη πρός τοιαΟτα κτίσματα' τό αυτό θά επραττον, αν 
εύρισκον είς ήττον τοΰ άπαιτουμένου τέρματος ύδωρ, διά τούς 
αυτούς περίπου καί προσομοίους τεχνικούς λόγους.

Άλλ’ ενταύθα ούδέτερον συνέβαινε: διότι παρετηρήσαμεν 
είς άπόστασιν 100!-*· περίπου άπό τής θέσεως, έν ή εόρέθη ό λέ- 
βης, δτι χωρικός τις τών νΰν εχει διανοίςει βόθρον άρκούντως 
μέγαν πρός ποίησιν φρέατος, καί τελείως δμοιον εκείνου, δν θά 
διήνοιγον οί παλαιοί κτίσται πρός ποίησιν θολωτού τάφου. Έν 
αύτφ λοιπόν, παρετηρήσαμεν δτι τό χώμα άπό μέν τοΰ νΰν εδά
φους μέχρι που βάθους Ο’ΒΟ:·1 είναι μαλακόν καί παχύ, τό νΰν 
καλλιεργούμενον γονιμώτατον έδαφος τής πέρις πεδιάδος. Περαι
τέρω δ’ επί βάθος ο!*· καί πλέον υπάρχει στρώμα τροχμαλοπα- 
γές, συγκείμενον εκ σκύρων, οίους συγκομίζουσιν οί κατακλύζον- 
τες χείμαρροι, έσχηματισμένον λίαν μέν συμπαγές, ούχί δέ δυ- 
σχερώς διανοιγόμενον διά τής σκαπάνης, καί μή κατακρημνι- 
ζόμενον εύχερώς- μετά δέ τό στρώμα τούτο υπάρχει επί βάθος 
2:J·· περίπου χώμα άργιλλώδες ερυθρόν, στερούμενον παντελώς 
λίθων, ού κατά τά τέρμα λίαν βαθύτερον άνευρίσκεται ύδωρ τό 
πρώτον, καί τούτο στάσιμον (πρβ. άνω σελ. 203).

Άφ’ ού λοιπόν έν τφ ταπεινοτάτω σημείφ τής παρά τά 
κράσπεδα ταΰτα πεδιάδος τό ύδωρ ανευρίσκεται μόλις είς βά
θος 6:J ·, καί δή κατά τον χειμώνα καί μετά βαγδαίας βροχάς, 
καί τούτο μή άναβρύον μηδέ άνυψούμενον, συμπεραίνομεν δτι 
έν αύτοϊς τοΐς κρασπέδοις, περί ών προείπομεν, τοΐς όλίγον εςω 
τών τειχών τής άκροπόλεως. έ’νθα τό έ'δαφος είναι ί/,ανώς ύψη- 
λότερον, τό ύδωρ θά ήδύνατο νά άναφανή είς βάθος 12^· καί 
πλειόνων ετι. Τό γεγονός τοΰτο, καί τό άνω δηλωθέν πολλαχοΰ 
μή βραχώδες τοΰ τόπου, άποτελοΰσι τά δύο άριστα στοιχεία, 
άτινα ήδύνατο νά ποθήση, καί άτινα ώφειλε νά έπι'έητήση ό
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τεχνίτης, ό ταχθείς παρά μεγάλην καί σπουδαίαν άκρόπολιν 
της Μυκηναίας περιόδου να ποίηση ΰπόγαιον θολωτόν τάφον.

Έκ τούτων καταφαίνεται δτι κατ’ αρχήν δεν είναι απίθα
νος ή δπαρξις τοιούτων τάφων κατά τά δηλωθέντα κράσπεδα 
εύθύς έξω των τειχών της Τίρυνθος, αί δέ γενόμεναι δοκιμα- 
σίαι, καίπερ ούσαι καθ’ έαυτάς λίαν μικράς έκτάσεως, καί τού
του ένεκα μικράς σπουδαιότητος, υποδεικνύουσιν δτι δέν θά ήτο 
ματαιοπονία ή εύρυτέρα έξερεύνησις προς τοιαύτην εδρεσιν.

9) Ή εξιχνίασις θολωτών τάφων οι προδοτικοί αυτών δεί

κτου ό τίησαυρδς του ' Ατρέως καί οι λοιποί θολωτοί τά

φοι διά τι εσυλήϋησαν λίαν πρωΐμως' πύϋεν ή επωνυμία 

τούτων ώς «Ιΐηοανρων».

Δέν άνεκαλύφθησαν δμως ένταΰθα άχρι τοΰδε τοιοΰτοι θο
λωτοί τάφοι, ούτε υπό των παλαιών τυμβωρύχων, ούτε ύπό τών 
νεωτέρων, άλλ’ ούτε ύπό τών αρχαιολόγων, διά δύο κυρίως λό
γους, ών ένεκα έν γένει δέν ανακαλύπτονται ευχερώς οι ασύ

λητοι θολωτοί τάφοι τών πόλεων καί τόπων της Μυκηναίας πε
ριόδου. Καί πρώτος μέν λόγος είναι ή έντεχνος ποίησις αύτών, 
ής ένεκα δέν κατέπεσε μέρος της θόλου, ούτε διερράγη τί που 
αυτής, ουδέ τών άντιμετώπων τοίχων τού δρόμου οί ανώτατοι 
λίθοι διεφάνησαν έξ άπορροής τών χωμάτων, τελεσθείσης συν 
τφ χρόνφ, λόγιο τοΰ επικλινούς τών εδαφών, έν οίς οί τάφοι 
ούτοι ποιούνται συνν^θως καί κατά προτίμησιν.

Δεύτερος δέ λόγος διασώσεως τών θολωτών εν γένει τάφων 
από τε τών παλαιών καί νεωτέρων τυμβωρύχων είναι ό υπολο

γισμός τοΰ ύψους τής θόλου' τοΰτο δηλα δή πρέπει εκ τής πρώ
της ζώνης τών κατωτάτω δόμων νά υπολογισθή μετά πολλής 
ακρίβειας, ί'να μή τό άνώτατον τής θόλου σημείον · ύπερβή τό 
τότε ορατόν οριζόντιον έδαφος, δπως μή ληφθή ανάγκη εν εναν
τία περιπτώσει τής ποιήσεως τύμβου διά συσσωρεύσεως πολλών 
ξένων φορητών χωμάτων επί τής κορυφής τοΰ θολωτού τάφου 
ύπέρ τό όπαΐον.

Διότι τά δύο έκτεθέντα ελαττώματα άποτελοΰσι τούς προδί-
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δοντας εαυτούς. θολωτούς τάφους" εξ αύτών δέ βεβαίως τών 
ελαττωμάτων ώρμήθησαν ήδη οΕ αρχαίοι τυμβωρύχοι πρός άνα- 
κάλυψιν και σύλησιν τών έν τοΐς τάφοις τούτοις πλουσιωτάτων 
κτερισμάτων, ιδίως τών έκ πολυτίμων μετάλλων πεποιημένων, 
ών μάλιστα ένεκα έπεζήτησαν έπιμόνως καί κατώρθωσαν πολ- 
λάκις την άνεύρεσιν καί σύλησιν τών τοιούτων τάφων, ως προ
κύπτει έκ τε αύτών τούτων τών τάφων, ούς νΰν βλέπομεν πά
λαι σεσυλημένους, καί έκ χωρίων έτι αρχαίων συγγραφέων.

Οδτω λοιπόν ένεκα τής έκ τών έκτεθέντων αίτιων προκυ- 
ψάση; προδοτικότητος, άνευρέθησαν πάλαι καί έσυλήθησαν πολ
λοί καί σπουδαίοι θολωτοί τάφοι, δ τε λεγόμενος ΰηοαυρδς του 

Άτρέως, ό μέγιστος μέν καί άριστος τών τοιούτου είδους, άλλ’ 
ούχί δ πρός άπόκρυψιν έντεχνότατος, καί ό τής Κλυταιμήοτρας 

καί τοΰ Άγαμέμνονος έν Μυκήναις, έτι δέ οΕ τών Ίωλκίων έν 
Διμηνίω τής Θεσσαλικής Μαγνησίας, ό παρά τάν «"Αγιον Έλίαν » 
τής Τίρυνθος υπό του Κάρω έν ετει 1914 άποκαλυφθείς, ό έν 
’Ορχομενφ καί άλλοι πολλοί, ή άνευρεθέντες ήδη, ή λανθάνον- 
τες, καίπερ πάλαι σεσυλημένοι.

Έν μέν δήλα δή τώ τάφω τοΰ Άτρέως, παρά τό καλώς 
πρός στερέωσιν τών χωμάτων τοΰ δρόμου κατασκευασθέν Ιξω 
τής αρχής αύτοΰ ανάλημμα, δεν ύπελογίσθη καλώς ή συν τώ 
χρόνω ούχί μακρώ άπορροή τών έπικειμένων άνωτάτω έπί τών 
τοίχων τοΰ δρόμου χωμάτων" ταΰτα λοιπόν, μή έπικείμενα πολλά 
καί στερρώς, λόγω δέ καί τής άποτόμου κλίσεως, παρασυρθέντα 
κατ’ δλίγον υπό τών ύδάτων τών βροχών, έπέδειξαν, όλίγους 
αιώνας μετά τήν ποίησιν τοΰ τάφου, τούς άντιμετώπους τοίχους, 
καί προύδωκαν τοΐς τυμβωρύχοις λίαν πρωίμως τά μνημεΐον, 
δπερ φαίνεται δτι καί έπί τής κορυφής ύπέρ τό όπαιον έφερε 
καί ξένα φορητά χώματα σεσωρευμένα, προδοτικά τής υπάρ- 
ξεως αύτοΰ έπίσης.

Τοιούτων δέ φορητών χωμάτων μέγαν σωρόν είχον καί ό 
τής Τίρυνθος είς τά κράσπεδα τοΰ βουνοΰ τοΰ «Αγίου Ήλία» 
μνημονευθείς τάφος, καί ό έτερος τών έν Διμηνίω, ό ακέραιος, 
υπάρχοντα έτι, καί λίαν μακρόθεν προδίδοντα τον τύμβον καί 
τά υποκείμενα αύτώ" τούτο δέ τά γνώρισμα δεν ήδύνατο βε
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βαίως νά διαφυγή το ήσκημένον βλέμμα των αρχαίων τυμβω
ρύχων.

Ό δέ λεγόμενος τάφος τής Κλυταιμήστρας, καί ό οΰ μακράν 
αύτοΰ τού Άγαμέμνονος έν Μυκήναις, καί ό ετερος των έν Διμη- 
νί(]>, ό μέν πρώτος καί λόγω τής συναντήσεως άφθονων όδάτων 
κατωτάτω, πάντες δ’ ένεκα τής μή στερράς ποιήσεως τής θόλου, 
διασεισθέντες συν τφ χρόνφ, ένεφάνισαν έκ των άνω, ή που έκ 
των πλαγίων, όπάς, οι’ ών, ίδόντες τό υποκείμενον χάος οί 
τολμηρότεροι των αρχαίων τυμβωρύχων, κατήλθον, έσύλησαν 
αύτούς καί άφήκαν, ϊνα καταπέσωσι συν τφ χρόνιο’ τινές δέ 
κατέπεσον, προτού συληθώσιν, ώς ό τού « Καπακλί » παρά τον 
Βόλον, ό εν « Δρανίτσα » των Δολόπων, ύπ’ εμού ανασκαφείς: 
καί άλλοι ομοίως τούτοις εύτελεστέρας καί άμελεστέρας εργα
σίας.

Τοιούτοι λοιπόν καί ομοιοι λόγοι κατέστησαν εμφανείς λίαν 
περίφημους τάφους θολωτούς τής Μυκηναίας περιόδου, οί'τινες, 
πάλαι συληθέντες, επωνομάσθησαν διά τής παρκδόσεως αύτών 
των τυμβωρύχων παρά τφ λαφ θησαυροί εύλόγως, ώς πλουσιώ- 
τατα καί πολυτιμότατα ένέχοντες κτερίσματα, καί ταύτα εντός 
ύπογαίων καί άποκρύφων κρυπτών.

’Αλλά τούναντίον οί μετά πολλής τέχνης καί προνοίας καί 
όι’ εύφυών υπολογισμών τοΰ ύψους τής θόλου ποιηθέντες θολω
τοί τάφοι, δεν έπέόειόαν δι’ ουδενάς των έκτεθέντων σημείων την 
εαυτών δπαρςιν τοϊς τυμβωρύχοις, καί ού μόνον ασύλητοι πα- 
ραμένουσιν ετι υπό τήν γην, άλλά καί άρτιοι τά πολλά καί 
λίαν αφανείς, ει μή ποτέ κατά τινα συγκυρίαν ευρέθησάν τινες 
ένεκεν άλλων λόγων.

Τοιούτους λοιπόν, λίαν έντέχνως πεποιημένους τάφους, άνα- 
μένομεν μάλιστα έν Τίρυνθι. άποβλέποντες εις τήν καί νύν ετι 
καταπλήττουσαν τέχνην, μεθ’ ής οί γενναίοι εκείνοι καί μεγα
λοφυείς όντως κτίσται έποίησαν τά τείχη, καί μάλιστα τάς υπερ- 
μεγέθεις σήραγγας, τάς κρύπτας καί μυστικάς διεξόδους αύ
τών, έτι δέ τούς ύπογαίους δχετούς, άτινα καί νύν ό τό πρώ
τον καί άνευ εμπείρου όδηγοΰ επισκεπτόμενος τήν Τίρυνθα, δυ- 
σκό/ως δύναται νά άνεύρη.
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’Ακριβώς δέ ταΰτα και ή γενική έμφάνισις τής άκροπόλεως 
ταύτης ώς πάνοπλου καί μέχρι όδόντων ώπλισμένου ανθρώπου, 
δΓ ής τον τειχισμόν ούτως άπητήθησαν μέγισται δαπάναι, δει- 
κνύουσιν δτι τά βασιλικά γένη τής Τίρυνθος καί εύημέρησαν 
σπουδαίως καί περί ποιήσεως μεγαλοπρεπών τάφων δι’ έαυτά 
έμερίμνησαν διότι ή έν γένει έπισκόπησις τής Μυκηναίας πε
ριόδου, ιδίως έν Άργολίδι, καθιστά εμφανές τό ότι οί άνθρωποι 
εκείνοι έλογίζοντο τόν παρόντα βίον ώς απλήν προπαρασκευήν 
του αιωνίου' διά τόν τελευταίον δέ τούτον βίον, δν έν τοϊς τά
φο ις θά διήνυον, έφρόντιζον, ήδη έν τή ζωή όντες, νά έτοιμά- 
σωσι καί άπόκρυφον μεγαλοπρεπές άνάκτορον, ήτοι τον τάφον 

αυτών, καί πλούσια σκεύη, καί κοσμήματα πολύτιμα, καί πρά
γματα σημαντικώτατα, ίνα έχωσι μεθ’ εαυτών έκεί οί τον έτε
ρον μακρότατον βίον μέλλοντες νά διανύσωσι.

Λέν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι κατά τε τήν πρώιμον 
Μυκηναίαν περίοδον περί τό 1600 π. Χρ., ότε έκτίσθη ή, έσω 
άκρόπολις τής Τίρυνθος, καί κατά τήν άκμαίαν περί τό 1300 
π. Χρ., ότε έποιήθη ή δευτέρα δι’ έπεκτάσεως τής πρώτης, οι 
έν συνεχεία έκτοτε ήγεμονεύσαντες έν Τίρυνθι έφρόντισαν νά 
ποιήσωσ! τινας μεγαλοπρεπείς ύπογαίους τάφους δι’ έαυτούς 
καί τούς οίκειοτάτους αυτών, λαμβάνοντες πάσαν πρόνοιαν περί 
άποκρύψεως τών τάφων τούτων καί περί μή εύχεροΰς άνευρέ- 
σεως αυτών ύπό τών μεταγενεστέρων.

’Ακριβώς δέ τοιαύτην έςαιρετικήν πρόνοιαν διαδηλοΰσιν αί 
σήραγγες, αί κρύπται καί αί μυστικαί διέ.ίοοοι τής Τίρυνθος' ή 
δέ μή ευχερής άνακάλυψις τών τοιούτων τάφων ένταΰθα, ή μη- 
δενός άχρι τοΰδε έμφάνισις έν τώ φανερφ, ώς έν Μυκήναις, σε- 
συλημένου ή καταπεσόντος πάλαι, παρά τάς ένδελεχεΐς άπό 
του έτους 1884 μέχρι σήμερον τελεσθείσας άνασκαφάς τής Γερ
μανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής καί παρά τάς άλλας αυτής γεν
ναίας έργασίας περί τά κτίσματα τής άκροπόλεως καί τά τείχη 
αυτής, πάντα ταΰτα άποτελοΰσι στοιχεία ούχί άνάξια λόγου, 
ίνα στηρίξωμεν πιθανήν εικασίαν περί τοΰ ότι λίαν σημαντικοί 
καί έξαιρέτως έντέχνως πεποιημένοι τάφοι εύρίσκονταί που καί 
λανθάνουσι κατά τά έγγύτατα τή ά,κροπόλει τής Τίρυνθος κρά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:17 EEST - 54.226.8.97



236 Πρακτικά τοϋ 1915

σπεδα τοΰ λόφου, λίαν δυσχερώς δυνάμενοι νά άνευρεθώσιν.
Elvat λοιπόν άξια τοΰ κόπου ή περαιτέρω έξερεύνησις τών 

δηλωθέντων τούτων σημείων έν αρχαία πόλει, έν η ηγεμόνευσαν 
συνεχώς επί πολλούς αιώνας καθ’ απασαν την Μυκηναίαν πε
ρίοδον άπό τοΰ 1600-1000 π. Χρ. όνομαστά καί πλούσια καί 
γενναία βασιλικά γένη, περί ών ή άρχαία παράδοσις διέσωσε 
πολλά ονόματα καί περίφημους καί πανελληνίου σημασίας πρά
ξεις, έν αις μάλιστα διαλάμπουσιν at τοΰ μεγίστου 'Ηρακλέονς 

τοΰ Τιρνν&ίου.

Έν Ναυπλίω irj 26r) ίανουαριου 1916.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΑΡΒΑΝ1ΤΟΠΟΥΑΛΟΣ
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ΠΕΛΛΑ

Δευτέρα εχ&εσις περί των άναοκαφών 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. 1915.

Αί έν ΙΙέλλη έργασίαι έξηκολούθησαν καί κατά τό θέρο; 
τοΰ 1915, διεκόπησαν δέ άποτόμως υπό τής κηρυχθείση; γενι
κή; Ιπιστρατεύσεως, διαρκέσασαι περίπου ενα μήνα.

1 Ιρώτος σκοπό; της έπαναληφθείση; εργασίας ήτο ή όλοσχε- 
ρή; άποκάλυψι; των εύρεθέντων πέρυσι μεγάλων κτισμάτων καί 
ή συμπλήρωσις τοΰ διαγράμματος αυτών διά τής εκσκαφής τή; 
μεταξύ των τοίχων όπολειφθείσης μετά τήν πρώτην εργασίαν 
άσκάφου γή;. Ή έκτέλεσι; ήρξατο άπό τή; οικία; Β και τοΰ 
περί τήν λαξευτήν κάθοδον Λ χώρου (πρβ. τό περυσινόν διά
γραμμα 11AΕ 1914), κατά δέ τήν διακοπήν τή; εργασίας ή οι
κία αύτη ήτο άπό τε νότου καί από δυσμών, πιθανώτατα δε 
και άπό ανατολών, συμπεπληρωμένη έν τω διαγράμματι αυτής, 
ή δέ λαξευτή κάθοδο; άπεκαλύφθη άποτελοΰσα μέρο; αυτή; ανα
πόσπαστου, τό δέ δλον ώκοδομημένον γήπεδον έχον εμβαδόν τε- 
τρακοσίων περίπου τετραγωνικών μέτρων (πρβ. τό συνημμένου 
έν τέλει σχεδιογράφημα).

Ιίρά; τω δυσμικώ πέρατι τοΰ ύπέρ τό λάξευμα και πρό; νό
τον τής οικίας εδάφους άπεκάλυψεν ή σκαφή τόν πυλώνα τοΰ 
κτίσματο;, δστις άπετελεϊτο έκ τριών διαμερισμάτων, ένό; με
σαίου, τοΰ τή; θύρα;, καί δύο εκατέρωθεν ταύτης διαμερισμάτων, 
ή άμφοτέρων εις οίκησιν τοΰ θυρωροΰ χρησίμων ή τοΰ ετέρου 
μόνου, τοΰ άλλου τότε δντο; ιπποστασίου, εύρέων δέ του μεν 
δεξιά τω εισερχομένω 2.30x3.80, τοΰ δ’αριστερά 2.90x3.80 
περίπου, τοΰ δέ τής θύρας τέλος ανοίγματος έχοντο; πλάτος 
περίπου μέτριου 2,10.
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Τό δεξιόν διαμέρισμα έχει παρά τάν νότιον τοίχον τό έδα
φος έπεστρωμένον οι’ άργών λίθων έν πλάτει ενός μέτρου περί
που, από δέ τής ανατολικής γωνίας δψηλότερον ώκοδομημένον 
άργόλιθον τοίχον εν είδει εδωλίου, μήκους νον ενός μέτρου και 
πλάτους 0.50, (οίκίαι Αίγίνηζ). Εις άπόστασιν 1 μέτρου από τοΰ 
στρώματος ευρέθησαν τά λείψανα υδραγωγού δχετοΰ λελαξευ- 
μένου εν δόμοις επιχωρίου λίθου.

Ό οδός τής πρώτης ταύιης ιΐύρας, της σημερινής εξωθύ- 
ρας, εύρίσκεται κατά τό μέσον περίπου τοΰ θυραίου διαμερίσμα
τος. Ό δ’ εισερχόμενος εύρίσκεται εντός άλλου περικεκλεισμέ- 
νου διά τοίχων, έχοντος δέ αριστερά μέν ασφαλώς, κατά τά σω- 
ζόμενα ίχνη άνοιγμα ή θύρας ή άπλής εισόδου πλάτους περίπου 
1 μ., δεξιά δέ πιθανώτατα σύμμετρον άνοιγμα άλλης θύρας ή 
άπλώς εισόδου άνευ θύρας. Τό διαμέρισμα τοΰτο αντιστοιχεί καθ’ 
όλου πρός τό μέρος τής έλλην. οικίας, τό όποιον περιγράφει ό 

Βιτρούβιος VI. 7 Hicautem locus inter duas ianuas graece 
·&υρ<ορεϊον appellatur (οικία Πριήνης). ’Αλλά περί των ζητη
μάτων τούτων διά την άνάγκην εύρυτέρας εςετάσεως των κρα- 
τουσών σκέψεων είναι ανάγκη ν’ άναβληθή άκριβεστέρα διάΑη- 
ψις μετά τήν όλοΟχερή άποκάλυψιν τής οικίας τής Πέλλης, άρ- 
κοΰμαι δ’ έπί του παρόντος νά παραπέμψω είς τήν πραγματείαν 
τοΰ Fiechter Das Haus (Pauly RE2) καί εις τό νεώτερον 
βιβλίον τοΰ J. Prestel Zehn Bucher iiber Architektur 
des M. Vitruvius Pollio.

Ιίεραιτέρω άπεκάλυψεν ή εργασία τοΰ 1915 τήν αύλήν καί 
τό περιστύλων, είς δ εισήρχετό τις διά των εκατέρωθεν τοΰ «θυ
ρωρείου» (άλλως ϋνρώνος ή πυλώνας) είρημένων διόδων ή θυρών.

Τοΰ περιστυλίου σφζεται ό βόρειος στυλοβάτης καλώς εκ 
τοΰ αύτοΰ πελλάτου λίθου πεποιημένος. ’Απέχει δέ ό στυλοβά
της άπό τοΰ τοίχου τών πρός βορράν δωματίων τέσσαρα περίπου 
μέτρα, έξ ού άναπαρίσταται εύρυχωρότατον τό περιστύλων εύ- 
'λόγως δε έν τόπω καί νΰν καί τό πάλαι ήλιθερεστάτω. Έπί τοΰ 
βορείου στυλοβάτου ευρέθησαν κατά χώραν πρισματικά! βάσεις 
τέσσαρες εν συμμέτοοις άπ’άλλήλων άποστάσεσι, φέρουσαί ποτέ 
τούς βαστάζοντας τήν στέγην τοΰ περιστυλίου κίονας, οίτινες
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ήσαν ή κτιστοί ή πιθανώτατα ξύλινοι, καθ’ δσον ούδέν ίχνος μο
νολίθου ή σπονδυλωτού κίονος εύρέθη, εί καί διά τήν καταστρο
φήν των λειψάνων δέν θά ήτο δυνατόν μετά πάσης βεβαιότητας 
νά στηριχθή τις εις τό δεδομένον τούτο (είκ. 1).

Κατά τήν άπέναντι τής αυλής πλευράν δέν εύρέθη όλόκλη- 
ρος ό στυλοβάτης, αλλά μόνον μέρος αυτού, ούδεμία δέ βάσις. 
Υπολείπεται δ’ δμως ακόμη κατά τον πέραν τού στυλοβάτου χώ
ρον εκείνον συμπληρωτική ερευνά πρός διευκρίνησιν των πραγ
μάτων διότι έκ των μέχρι τοΰδε λειψάνων φαίνεται δτι τό περι
στύλιο'/ δέν περιέθεε τήν αύλήν, άλλ’ ήτο πιθανώς μονόπλευρον 
ύπόστεγον έκτεινόμενον κατά μήκος τής κυρίως κατοικίας. Τό 
μήκος τής βόρειας πλευράς τού περιστυλίου μέχρι τού περιορί- 
ζοντος τήν λαξευτήν κάθοδον τοίχου, περί ού κατωτέρω, είναι 
μέτρων 10.20. Ή αύλή ή περιλαμβανομένη υπό τού βορείου 
στυλοβάτου, τού πρός δυσμάς τοίχου τού θυρωρείου, τού πρός 
νότον ευρεθέντος μέρους στυλοβάτου ή άλλου κρηπιδώματος καί 
τού πρός άνατολάς τοίχου τού υπέρ τήν λαξευτήν κάθοδον έχει 
εμβαδόν εξήκοντα πέντε περίπου τετραγ. μέτρων (6.50x10.00). 
Παρά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν αύτής άπό μέν τού πρός βορ- 
ράν στυλοβάτου άπέχον 1.35 μ., άπό δέ τού πρός δ. τοίχου μόλις 
0.25, εύρέθη στόμιον φρέατος κτιστού τετράγωνον (1.06x1.06) 
έκ δύο παχειών πλακών άποτελούμενον, ύψούμενον δέ ύπέρ τό 
έδαφος τής αδλής περί τά 0.15 καί έχον έν τφ μέσω κυκλικόν 
άνοιγμα (δμ. 0.62) μεθ’ ύπερεχόντων χειλέων. Τό στόμιον εύ
ρέθη κεκαλυμμένον διά μεγάλων καί μικρών αργών λίθων, μετά 
δέ τήν άπόφραξιν αυτού κπεκαλύφθη ό καταγωγός τού φρέα
τος εχων τά τοιχώματα μετ’ έπιμελείας πολλής κατεσκευασμένα 
ίσοδομικώς έκ πώρου. Έν βάθει §ξ μέτρων ύπάρχει ξένη γή φράσ- 
σουσα τήν κάθοδον. Ή παρατήρησις δτι τό στόμιον τούτο εύρί- 
σκεται περίπου έν τή προεκτάσει τού άξονος τής λαξευτής κα
θόδου πείθει άοιστάκτως δτι αμφότερα ήσαν άλληλένδετα. δτι δέ 
ή κατάβασις Iκείνη έφερε πρός τόπον ύδρεύσεως, έκ τού όποιου 
ύδρεύοντο είτε κατερχόμενοι διά τής. κλίμακος είτε έκ τής αυ
λής διά τού φρέατος άντλοΰντες. Όντως δέ μικρά δοκιμή, καθ’ 
δ σημεΐον πέρυσιν έφάνη ύπαρχων αυτοφυής βράχος ήτοι κατά
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τον άξονα τής καθόδου τής κρήνης έδειξεν δτι ό ύπόγειος δρόμος 
εξακολουθεί πρός δυσμάς, έχοντες δέ 5π’ όψει ότι τό μήκος τοΰ 
Οπό τήν γήν δρόμου τής κρήνης είναι 8,20, ή δέ άπόστασις τοΰ 
φρέατος άπό τής θύρας τής κρήνης (πρβ. ΠΑΕ 1914 σ. 136) 
περίπου μέτρα 10.50, παρατηροΰμεν ότι δεν ύπολείπεται πολλή 
εργασία μέχρι τής συναντήσεως τοΟ καταγωγοΰ τοΰ φρέατος η 
άκριβέστερον τής δεξαμενής, είς ήν κατέληγεν ό καταγωγός. 
Όμοιας λαξευτής κρήνης μετά φρέατος παράδειγμα είναι ή έν

ΕΙκ.Γ·2. Πλακόστρωτος αυλή μετά φρέατος.

Κφ εύρεθεΐσα (Ross Insel-reisen III, 131. Arch. Zeitg. 1850, 
241), παραπλήσια δέ ή τοΰ Συλλίου τής Παμφυλίας (Lancko- 
ronski Stadte Pamphyliens und Pisidiens I. 75) καί ή 
έν Κύπρφ παρά τήν Αάρνακα. Περί πάντων των ζητημάτων τού
των πρβ. τήν άκριβεστάτην περί κρηνών όιάληψιν τοΰ Michon 
έν Daremberg-Saglio DA II, 2 σ. 1229.

Ό περί τό στόμιον τοΰ φρέατος καί περαιτέρω μέχρι τοΰ 
νοτίου στυλοβάτου ή τής κρηπΐδος τοΰ τοίχου τής αύλής χώρος 
είναι έπεστρωμένος διά παραλληλογράμμων πωρίνων πλακών

16

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:17 EEST - 54.226.8.97



242

περιλαμβάνω'/ εμβαδόν 20 περίπου τετραγων. μέτρων (είκ. 2). 
ϊό λοιπόν μέρος της αύλης ούδέν εύρέθη φέρων επίστρωμα, 
ούτω γυμνόν άρχήθεν πιθανώτατα καταλειφθέν.

Περί τό στόμιον της όπογείου δεξαμενής, άφαιρεθέντος τοΰ 
ξένου χώματος, άπεκαλύφθη τοίχος περιφράσσω'/ την κατάβα- 
σιν, εχων δέ αύτήν ούχί έν συμμετρική έν τω μεταξύ χιό ρω θέ
σει. Έν τφ βορείφ ήμίσει εύρέθη κατά χώραν επίστρωμα τοΰ 
εδάφους ές άργολίθων, πρός τή βάσει δέ τοΰ τοίχου λείψανον 
λευκοΰ επιχρίσματος και κονιάματος (είκ. 3).

Πρακτικά τοϋ 1915

Είκ. 3. 'Ο περί την κάθοδον τής κρήνης χώρος.

Ιίράς νότον της αύλης άπεκαλύφθησαν διαμερίσματα τινα 
πολύ κατεστραμμένα, ούχί μεγάλων οέ διαστάσεων. Επειδή εν
τός ενός έξ αδτών εύρέθη μέγας πίθος, τό πλεϊστον άλλως διά 
μολυβδίνων ελασμάτων κατά τον γ/ωστόν τρόπον συγκεκολλη- 
μένος, είναι ασφαλές νά ύποθέσωμεν δτι ό χώρος περιελάμβανε 
τάς άποθήκας τής οικίας, τάς οποίας θά έρευνήση περισσότερον 
ή μέλλουσα εργασία.

Ωσαύτως εύρέθη έξωθεν τού νοτίου πυλωρίου κτιστός όδρα-
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γωγός όχετός σφζόμενος μέχρι περίπου τοΰ νοτίου πέρατος της 
αυλής, άγνωστον δέ άν προς κομιδήν χρησίμου ή προς άποφο
ράν άχρηστου ύδατος. Είναι κατεσκευασμένος έξ άργών καί έξ 
αρχιτεκτονικών λίθων (έπικρανίτιδος) έν δευτέρα χρήσει. δεν φαί
νεται δέ ύστερος της οικίας. ’Άλλο λείψανον όμοιου κτίστου ύδρα- 
γωγοϋ εύρέθη παρά τον άνατολικδν τοίχον καί εντός τοΰ αύτοΰ 
πυλωρίου ή ίπποστασίου.

Έκ των κινητών ευρημάτων είναι άξιον μνείας νομισματι
κόν εύρημα έκ διακοσίων τριάκοντα ενός χαλκών νομισμάτων 
καί ενός άργυροΰ τετραδράχμου απάντων άσφαλώς τοΰ Κασσάν- 
δρου, ευρεθέντων δέ εντός μικρού πήλινου άγανώτου αγγείου έν 
τφ νοτίφ πυλωρίφ καί παρά τον δυτικόν τοίχον αύτοΰ. έγκεχω- 
σμένων έν τη γη, έν βάθει μείζονι τοΰ τών θεμελίων τών τοίχων. 
Τό εύρημα τούτο, καί καθ’ εαυτό άξιάλογον, είναι, δπως καί τά 
άλλα έν τφ συγχρόνφ τη οικία στρώματι εύρεθέντα νομίσματα, κα- 
διά την χρονολόγησιν τοΰ κτίσματος πολύτιμον. Κϊναι δέ τά νο
μίσματα ταΰτα τοΰ Κασσάνδρου τά αρχαιότατα χρονολογικά τεκ
μήρια τών μέχρι τοΰδε ευρεθέντων έν τη οικία. Καί νομισματικώς 
δ’ δμως ή μετά τών χαλκών ένεπιγράφων νομισμάτων τοΰ Κασ
σάνδρου εΰρεσις τοΰ άργυροΰ τετραδράχμου ’Αλεξάνδρου, όμοιου 
τφ Αν άργυρφ τύπφ (L. Muller Numism. d’Alexandre le 
Grand), είναι κύρωσις εικασίας τών νομισματικών δτι ό Κάσ- 
σανδρος έκοπτεν αργυρά νομίσματα τοΰ τύπου τοΰ ’Αλεξάνδρου 
μή έπιγράφων τό δνομα αύτοΰ, άλλά τό τοΰ ’Αλεξάνδρου (Head 
ΗΝ2 228).

Μεταξύ ευρεθέντων άλλων σκευών της οικίας αναφέρω τούς 
δίσκους δύο ζυγών χαλκών, σιδηράν δίκελλαν, σφυρίον, σκύφον 
χαλκοΰν. φιάλην χαλκην βαθεΐαν, σιδηράς ξύστρας, κλοιούς σι- 
δηροΰς τροχών άμάξης, σιδηροΰν ψαλλίδιον κλπ. τά πλείστα σφο
δρά κατιωμένα.

Στρώμα τέφρας άφθονον εύρον μεταξύ τοΰ βορείου τοίχου 
τοΰ σηκοΰ της κρήνης καί τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ κυρίως οίκου, 
ένθα ό στενός χώρος δέν είναι αναρμόδιος πρός υποδοχήν έστίας 
τινός, otat υπήρχον έν τοΐς περιστυλίοις ή περιαυλίοις.

'Ωσαύτως εύρέθησαν λείψανά τινα κονιάματος έρυθροΰ έπί
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επιχρίσματος πάχους περίπου 0.004, εντός της προστάδος με
ταξύ τοΰ βορ. περιστυλίου καί τοΰ κυρίως οίκου.

Ή εργασία τοΰ έτους τούτου, ολίγον πριν διακοπή, ειχεν 
άρχίσει καί τήν άκριβεστέραν έξερεύνησιν της δευτέρας πρός νό
τον της πρώτης οίκΐας, άλλα δεν ήδυνήθη νά προβη πολύ έν τη 
εκσκαφή τοΰ έσωτερικοΰ των διαμερισμάτων αύτης.

'Ωσαύτως εμεινεν άτελεσφόρητος διά τήν απότομον διακοπήν 
καί ή παρά τό υποτιθέμενον στάδιον άρξαμένη δοκιμή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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K A Τ Α Σ Τ Α ΣIΣ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1915

Α'.

’ Εξεδό&ησαν τά έξης :

1) ’Αρχαιολογική Εφημερίς 1914. Τεΰχος γ’-δ' εις 500 αντίτυπα.
2) ’Αρχαιολογική 'Εφημερίς. Τού έτους 1915 εις 500 άντίτυπα.
3) Πρακτικό, τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ έτους 1913 εις 500 

άντίτυπα.
4) « Αρχαιολογικά Μελετήματα» ύπό Γ. Γαρδίκα εις 500 άντίτυπα.
5) «’Επιγραφα'ι Μακεδονίας» Οπό Γ. Π. Οικονόμου είς 500 άντίτυπα.

Β'.

Έπωλή&ησαν καί διετέ&ησαν τά έξης:

1) Αρχαιολογική ’Εφημερίς. Περίοδος Γ’ (1883-1915). Έπωλήθη- 
σαν εν άντίτυπον τοΰ τεύχους γ'-δ τοΰ έτους 1903, εις τόμος τοΰ 
1910, δύο τόμοι τοΰ 1911, εν τεΰχος γ'-δ' τοΰ 1912, τρεις τόμοι τοΰ
1913 καί δύο τεύχη γ - δ τοΰ αύτοΰ έτους, ε’ίκοσιν επτά τόμοι τοΰ
1914 και τέσσαρα τεύχη α'-β' τοΰ αύτοΰ έτους, καί είς τόμος τοΰ 1915. 
Διενεμήύησαν δέ επτά άντίτυπα τοΰ τόμου 1914 καί 194 τοΰ τεύχους 
γ'-δ' τοΰ αύτοΰ έτους, εκατόν έβδομήκοντα τρία άντίτυπα τοΰ τόμου
1915 καί δέκα πέντε τοΰ τεύχους α'-β' τοΰ αύτοΰ έτους.

2) Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1812-1914) Ινπωληϋη- 
σαν δύο άντίτυπα τοΰ 1911, έν τοΰ 1912 καί δύο τοΰ 1913 καί έν τοΰ 
1914. Διενεμήύησαν δέ εν άντίτυπον τοΰ 1912 καί τριακόσια ενενή 
κοντά δύο τοΰ 1913.

3) 'Ιστορία τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας υπό Π. Καββαδία Έδ(ο· 
ρήΰησαν άντίτυπα 3.

4) Κατάλογος τον έν Αϋήναις 'Επιγραφικόν Μονσείον υπό Η. Lol
ling Έπωλήδηααν άντίτυπα δύο καί έδωρήβησαν τρία.
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II Πρακτικά τοϋ 1915

5) 2ο ιερόν τοΰ Ασχληπιαϋ έν Επιδαύρω ΰπό Π, Καββαδία. Έπω
λήθησαν αντίτυπα ένδεκα, έδωρήθησαν τρία.

6) Μνημεία τής Ελλάδος. Τόμος Α'. 'Εδωρήθησαν αντίτυπα δύο.
7) Ή Αναοχαφή τής Άχροπόλεως 1885-1890. υπό Π. Καββαδία 

καί Γ. Καβερράου. Έπωλήθησαν αντίτυπα τέσσαρα, έδωρήθησαν τρία.
8) Εύρετήριον τής Άρχαιολογ. Έφημερίδος τής Γ' Περιόδου Έδω- 

ρήθη άντίτυπον έν.
9) Comptes-rendus du Congres International d’Archeolo- 

gie 7ere Session. Athenes 1905. Έδωρήθησαν αντίτυπα τέσσαρα.
10) Αί Προϊοτοριχαί Άχροπόλεις Αιμηνίου και Σέοχλον υπό X. 

Τσούντα. Έπωλήθησαν άντίτυπον εν καί έδωρήθησαν τέσσαρα.
11) Περί των έν Εύβοια αρχαίων τάφων ΰπό Γ. Παπαβασιλείου. 

Έπωλήθησαν αντίτυπα δύο καί έδωρήθησαν τρία.
12) Κατάλογος τον Μουσείου Λνχοοούρας ΰπό Κ. Κουρουνιώτου. 

Έπωλήθησαν αντίτυπα τρία καί έδωρήθησαν δύο.
13) «Έπιγραφαί τής Μακεδονίας» ΰπό Γ. Π. Οικονόμου. Διενεμή- 

θησαν αντίτυπα πεντήκοντα τέσσαρα.

Γ .

Πίναξ τών προς πώλησιν υπαρχόντων έντυπων τής Εταιρείας 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 1914.

1) Αρχαιολογική Έφημερίς.

Ετη

1837..........

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(1837 - 1860).

............ 1

*Αρίϋ·μος
αντιτύπων τευχών

148
1837.......... ............... 2 199
1837 .......... ............ 3 188
1837.......... 198
1839.......... ............ 11 1
1839.......... ............ 12 1
1839.......... ............ 15 1
1839............ ............ 17 4

1840............ ............ 18 1
1840............ ............ 19 15
1840............ ............ 20 6
1840............ ............ 21 11
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Κατάατασις δημοαιευμάτων της ’Εταιρείας III

ν Ετη Τεύχη

Άρι&μός
αντίτυπων τευχών

1841____ ................................ 22 18

1841____ .............................. 23 23

1841____ ................................ 24 21

1042____ ................................ 25 40
1842.... ................. 26 50

1842. .. . ................................ 27 43

1842. .. . ................................ 28 22
1843____ ................................ 29 29
1858____ ................................ 20 82

1859____ ................................ 51 316

I860... . ................................ 53 42
1860____ ................................ 54 1 1

1860____ ................................ 55 37

2) ’Αρχαιολογική Εφημερίς.

Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

(1862 καί 1869-1874).

Τοΰ έτους 1862 υπάρχουσι σειραϊ πλήρεις 268 έκαστη άπο·
τελουμένη έκ δώδεκα τευχών ύπό στοιχεία Α-ΙΒ'. Τά μεμονω
μένα τεύχη τοΰ 1862 καί τά των έτών 1869-■1874 εχουσιν οΰτω

'Έτη Τεύχη

Αριθμός

αντιτύπων τευχών

1862.... ................................ β' 13
1862____ ................................ ϊ' 4
1862.... ................................ δ' 19
1862. . . . r 7
1862.. . 16
1862____ 4
1862____ ................................ Ά 6
1862____ ................................ θ' 28
1862____ 24
1862 ... ........................... ... ta' 19
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IV Πρακτικά τοϋ 1915

Αριθμός

Ετη Τεύχη αντιτύπων τευχών

1862................................................ ιβ' 11
1869 ............................................. ιγ' 161
1870 ....................................... ic 117
1879................................................ ιε' 298
1873 ............................................. ις' 298
1874 .......................................... ιζ' 291

3) Αρχαιολογική Έφημερίς.

Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

(άπο τον έτους 1883 χ. ε.).

a ) Πλήρεις σειραί.

Έν τή άποθήκη της Εταιρείας υπάρχουσι πρός πώλησιν 
πεντήκοντα ίξ πλήρεις σειραί τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος 
της Γ' ΙΙεριόοου. Έκαστη των σειρών τιμάται δραχμών 775.

β) Μεμονωμένοι τόμοι και τεύχη.

Υπάρχουσι προσέτι και οί έξης τόμοι πωλούμενοι μεμονω
μένοι έκαστος δραχμ. 25, έκαστον δέ τεΰχος δραχμ. 6.25.

*Ετη

* Αριθμός 

τόμων α
’Αριθμός

β'

τευχών

ν’ S’

1883................ ......... 106 — — 7 7
1884................ ......... 119 1 ι 17 —
1885................ ......... 27 2 2 — 2

1886................ ......... 17 — _ — —
ο
·)

1887 ................ ......... 24 1 — — 1
1888................ ......... 32 —

*.>·) 3
1889................ ......... 34 —

1890................ ......... 31 —
Ο

»>

1891................ — — — —
1892................ ......... 40 1 — — —
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Κατάοταοις δημοσιευμάτων τής Εταιρείας V

νΕτη
'Αριθμός

τόμων α'
'Αριθμός

β

τευχών

/ δ’

189ο................ ............ 59 1 1 — 1
1894................ ............ 62 1 1 8 —
1895 .............. ............ 18 29 4 4 —
1896................ ............ 10 — — 9 9
1897 ................ ............ 14 1 1 — —

1898................ ............ 12 — — 1 —

1899................ ............ 4 — 8 8 20
1900 .............. ........... 14 — — 4 2
1901.................. ............ 7 — — 4 4
1902................ ............ 1 — — 7 7
1906 ................ — — 1 1
1904................ ............ 4 — — 8 8
1995................ — — ♦ >Ο 3
1906................ ............ 84 — — 9 9
1907................ ........... 69 10 10 — —

1908................ ........... 84 — 7 7
1909................ ........... 106 — — 29
1910................ ......... 155 — — 19 —

1911.................. ........... 168 8 8 — —

1912................ ............ 156 — — 18 18
1913................ ........... 179 — — 4 4
1914................ ............ 258 — — 14 14
1915................ ........... 311 — — 15 15

4) Πρακτικά της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

"Ετος
Αριΰ-μος

αντιτύπων Έτος
' Αριθμός 
αντιτύπων

1842.. . 81 1891... 150
1848--1849.. 173 1892... 166
1858--1859.. 230 1893... 207
1871 — 1872. . 607 1894... 54
1872-1873. 90 1895... 54
1873- 1874. 249 1896... 46
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VI ϋρακτικά τοϋ 1915

"Ετος

' Αριΰμδς 
αντίτυπων ν Ετος

Άρι&μδς

αντίτυπων

1874—1875......... 614 1897... 61
1876—1877 ......... 496 1898... 57
1877 — 1878......... 518 1899... 55

■ 1878 — 1879 ......... 639 1900... 35
1879—1880......... 588 1901... 14
1880—1881 ......... 559 1902 .. 15
1881 — 1882......... 373 1903... 11
1881 —1883......... 103 1904... 7

1883................ 53 1905... 6
1884................ 11 1906... 12
1885................ 117 1907... 22
1 886................ 73 1908... 51
1887 .............. 56 1709. . . 149
1888................ 133 1910. . . 143
1889. ............ 128 1911. . . 143
1890 83 1912.. . 163

1913. . . 206

5) Γενικαί Συνελεύσεις των εταίρων τής εν ’ Α&ήναις ’ Αρχ. Εταιρείας

των ετών 1860-1870.

νΕτος Φυλλάδια
I860................. ................. 195
1861................... ................. 345
1862................... ............ 271
1863.................... ............... 244
1864................... ............... 18
1866 ................. ............... 314
1867 .................... ............... 41
1868.................... ............... 72
1869................. ................. Ill
1870.................... .............. 171
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Κατάλογος δημοσιευμάτων της Εταιρείας VII

6) Έπιγραφα'ι ανέκδοτοι άνακαλυφίλεΐοαι και εκδο&εΐσαι υπό

του 'Αρχαιολογικού Συλλόγου. Εν Αθήναις 1852-1855.

"Ετος Φνλλάδιον Αντίτυπα

1852............ β' 84
1855............ γ' 237

7) Πρακτικά τής ini του Έρεχθείου 'Επιτροπής ή αναγραφή
τής αληθούς καταστάσεως τοϋ Έρεχθείου. Έν Άθήναις 1853. 
’Αντίτυπα 41, ών έκαστον πωλείται άντί δραχ. 1.

8) ’Ελληνικοί έπιγραψαϊ κατά τό πλείστον ανέκδοτοι, έκδι- 
δόμεναι δαπάνη τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.Έν 
Άθήναις 1860. Αντίτυπα 135, ών έκαστον πωλείται αντί 
δραχ. μιας.

9) Κατάλογος τοϋ εν Ά&ήναις Επιγραφικού Μουσείου έκδι- 

δόμενος υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Τόμος πρώτος. Έπΐ- 
γραφαί έκ τής Άκροπόλεως. Τεύχος τρωτόν. Άρχαϊκαί άνα- 
θηματικαί έπιγραφαί υπό Η. G. Lolling. Έν Άθήναις 1899, 
αντίτυπα 320, ών έκαστον πωλείται αντί δραχ. 12.50.

/ Ο) Τό ιερόν τοϋ Ασκληπιόν εν Επιδανρφ καί ή θεραπεία
των ασθενών υπό Π. Καββαόία. Άθήνησι 1900, αντίτυπα 113, 
ών έκαστον πωλείται αντί δραχ. 5.

11) Ιστορία τής 'Αρχαιολογικής ’Εταιρείας από τής SV έτεί
1837 ίορύσεως αύτής μέχρι του 1900 υπό Π. Καββαδία. Έν 
Άθήναις 1902, αντίτυπα 617, ών έκαστον πωλείται αντί 
δραχμών τριών.

12) Ευρετήριον Αρχαιολογικής ’Εφημερίδας τής τρίτ'ής περιό
δου, συνταχθέν υπό Άλεξ. Ααμπροπούλου. Τόμος πρώτος, πε
ριλαμβάνουν τά έτη 1883-1887. Έν Άθήναις 1902, αντίτυπα 
307, ών έκαστον πωλείται αντί δραχμών 30.
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VIII Πρακτικά τοϋ 1915

13) Τα ευρήματα τον ναυαγίου των Αντικυϋ-ήρων.

('Αρχαιολογική Έφημερις τεύχος γ’ και δ' 1902). 

’Αντίτυπα 100, ών έκαστον πωλείται αντί δραχμών 5.

14) Μνημεία τής Ελλάδος. (Τόμος Α' 1906 . ’Αντίτυπα 165, 
ών Εκαστον πωλείται δραχ. 25.

15) Gomptes - rendus du Congres International 
d’Archeologie, lre Session. Athenes 1905. Αντίτυπα 
1380, ών Εκαστον πωλείται δραχ. 6.

1β) Η Αναοκαφή τής Ακροσιόλεως άπό 1885-1890 Οπό 
Π. Καββαοία καί Γ. Καβεράου. Έν Άθήναις 1907. Έν δλφ 
αντίτυπα 183, ών Εκαστον τιμάται δρ. χρ. 50.

17) At προίοτορικαί Άκροπόλεις Διμηνίον καί Σέσκλου υπό
X. Τσούντα. ’Αντίτυπα 198, ών Εκαστον τιμαται δρ. χρ. 50.

18) Περί τών εν Εννοια αρχαίων τάφων Οπό Γ. ΓΙαπαβασί-
λείου. Έν Άθήναις 1910. ’Αντίτυπα 410, ών Εκαστον πωλεί
ται δραχμών 10.

19) Κατάλογος τοϋ Μουσείου Λυκοοούρας Οπό Κλ Κουρου-
νιώτου. Έν Άθήναις 1911. Αντίτυπα 514, ών Εκαστον πω
λείται δραχ. 4.
/

20) ’Επιγραφαί Μακεδονίας ύπθ Γ. II. Οίκονομου. Ιόν Αθϊ|- 
ναις 1915. Αντίτυπα 396, ών Εκαστον πωλείται δρ. 4.
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εύεργέται τής 'Εταιρείας...................................................... Σελ.
Διοικητικόν Συμβούλων........................................................ =»
Έπιτίμιοι Εταίροι................................................................. »
Τακτικοί 'Εταίροι. .................................................................. »
Γενικός ’Ισολογισμός τής χρήσεως 1915....................... »
Συνοπτική κατάστασις εσόδων καί εξόδων 1915......... »
’Έκθεσις τής εξελεγκτικής Επιτροπείας...................... »
Συνελεύσεις των Εταίρων................................................... »
Έκθεσις ιών πεπραγμένων κατά τό 1915..................... »
’Έκτακτος συνέλευσις πρός τροποποίησιν τοϋ Όργα

νισμοϋ.. ............................................................................ »
’Εκθέσεις περί των άνασκαφών καί διατριβαί...........  »
Άνασκαφαί Ωδείου τοΰ Περικλέους............................... »
Άνασκαφαί Νικοπόλεως . ..............................................  »
Έρευναι έν Σίφνφ................................................................. »
Άνασκαφαί έν Κρήτη παρά τό χωρίον Μάλια .... »
Άνασκαφαί καί έ'ρευναι έν Θεσσαλία............................. »
Άνασκαφαί καί έρευναι έν Τίρυνθι....................... « . »
Άνασκαφαί έν Πέλλη .......................................................... »
Άνασκαφαί καί έρευναι έν Κεφαλληνία 
Δημοσιεύματα τής Εταιρείας.................. .

3
5
7

13
19
20
22
25
27

42
53
29, 56
31, 59
39. 96
36, 108
34, 131
35, 201
33, 237
37
40 I
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Βιβλία

πωλονμενα έν τφ γραφείω τής Αρχαιολογικής έταιρείας

(Χεωφόρ. πανεπιστημίου 20).

Τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος:
τής μέν 1ης περιόδου τεύχη μόνα α', β', γ', δ , ια', ιβ', ιε\ 

ιζ', ιη' κτλ-κΟ (ιδ' καί iF ίδια δέν έξεδόδηααν), ν’, να’,
νγ', νδ", νε'- τό τεύχος έκαστον.................................................... δρ. 1.—

τής δέ 2«« τών μέν πρώτων 12 τευχών έκαστον............................ » 1.—
των δέ λοιπών έκαστον....................................................... » 3.—

τής δέ 3η? περιόδου τό τεύχος έκαστον........................................... » 6.25
Εΰρετήριον τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τρίτης περιόδου συν- 

ταχθέν υπό ’Αλεξάνδρου Λαμπροπούλον, τόμος 1°? περιλαμβά- 
νων τά έτη 1883-1887. Σχήμα 4©ν. σελίδες η’ καί στήλαι
550. 1902 ......................................................,....................................... » 30.-

Πρακτικά τήξ ’Αρχαιολογικής εταιρείας: 1842, 1848/9, 1858/9,
1871/2 (ό τόμος τοϋ 1870/1 δέν υπάρχει), 1872/3, 1873/4,
1874/5, 1876, 1877 κτλ. Σχήμα 8»ν τών μέν μέχρι τοΰ 1905
τόμων έκαστος................................................................................................» 3.—

τών δέ λοιπών (1906 κέ) έκαστος.................................... » 5.—-
Έπιγραφαί ανέκδοτοι άνακαλυφΟεΐσαι καί έκδοδείσαι υπό τοΰ Άρ 

χαιολογικοϋ συλλόγου- φυλλάδια δύο (β’ καί γ’1 τό α’, 1851,
δέν υπάρχει): φυλλάδιον β’, 1852, σελίδες ια' καί 22 καί 5, 
πίνακες 8 φυλλάδιον γ', 1855, σελίδες 60, πίνακες 4. Σχήμα
4°ν· τό φυλλάδιον έκάτερον.............................................................. 1.—

Πρακτικά τής επί τοΰ Έρεχθείου επιτροπείας ή ’Αναγραφή τής 
άληδοΰς καταστάσεως τοΰ Έρεχθείου. γενομένη κατ’ εντολήν 
τοΰ ’Αρχαιολογικού συλλόγου καί έκδοθεΐσα δαπάνη τής ’Αρ
χαιολογικής εταιρείας Σχήμα 4°ν, σελ 21, πίν. 8. 1853 ... » 1.—

Έπιγραφαί Έλληνικαί κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι, έκδιδόμεναι 
δαπάνη τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας- φυλλάδιον α' (άλλο δέν 
έξεδόθη). Σχήμα 4°ν σελίδες β' καί 34, πίνακες 9. 1860 . . »- 1.—

Γενικαί συνελεύσεις τών εταίρων τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας- φυλ
λάδια δέκα: 1860—1864 καί 1866—1870 (φυλλάδιον τοΰ 1865
δέν υπάρχει). Σχήμα 4°ν· τό φυλλάδιον έκαστον...................... 1.—

'Ιστορική εκθεσις τών πράξεων τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 
εταιρείας από τής ίδρύσεως αυτής (1837) μέχρι τοΰ 1879 τελευ- 
τώντος- υπό Ενϋνμίον Καοτόρχη. Σχήμα 8°ν, σελίδες F' καί » 1.—
130. 1879 .................................................................................................. , 1._

Κατάλογος τοΰ’Επιγραφικού μουσείου, τόμος 1°?-. Έπιγραφαί έκ 
τής Άκροπόλεως, τεΰχος α': Αρχαϊκοί αναθηματικοί έπι
γραφαί- υπό Η. G. Lolling. Σχήμα 4°ν, σελίδες η' καί στή- 
λαι 152 καί ή', μετά πίνακος. 1899 ......................,......................^ 12.50
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Τό έν Έπιδαύρφ ιερόν τοΰ 'Ασκληπιού και ή θεραπεία τών ασθε
νών· ύπό 77. Καββαδίου. Σχήμα 8°ν, σελίδες 304, εικόνες 9.
πίνακες 10, ών είς τοπογραφικός 1900 ........................................ δρ. 15.—

‘Ιστορία τής ‘Αρχαιολογικής εταιρείας άπό τής (έν έτει 1837) ίδρύ- 
σεως αυτής μέχρι τοΰ 1900' ύπό 77. Καββαδίον. Σχήμα 8°ν,
σελ. 11δ. 1900 ......................................................................................... * 3.

Τά ευρήματα τής ναυαγίας τών ’Αντικυθήρων έκ τής ΑΕ 1902, 
τεύχους 3/4, στήλ. 145-173/4, εικόνες 21, πίνακες 19, ών 8
παρένθετοι......................   ·> ··

Comptes rendus du Oongres international d'archeologie, l,e 
session: Athenes 1905 Σχήμα 8°v. σελίδες 400, μετ’ εικό
νων. 1905 .............................................................................................. 0 -

Μνημεΐα τής 'Ελλάδος, τόμ. 1°?: Γλυπτά έκ τοΰ μουσείου τής 
Άκροπόλεως. Σχήμα 4°ν, σελίδες β' καί στήλαι 118 πίνακες
33. 1906...................................................................................................... * 25.-

Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre 1885 bis zura 
Jahre 1890· von Prof. Dr P: Cavvadias und G Kawe- 

rau — Άνασκαφή τής Ακροπόλεως άπό τοΰ 1885 μέχρι τοΰ 
1890· ύπό 77. Καββαδίον καί Γ. Καβεράον. Ελληνιστί καί Γερ- 
μανιστί. Σχ. φύλλου, στήλαι 150 καί σελίδες 2, εικόνες. 14,
πίνακες 13. 1906/7 . . ...................... ..." » 50.—

Α! προϊστορικοί άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου· ύπό Χρηστόν 
Τσονντα. Σχ. 4°ν, στήλαι iF' καί 432, εικόνες 312, πίνακες
47. 1908............................................ ..........................·. / ; . . . » 50.-

Περί τών εν Εύβοια αρχαίων τάφων μετά παραρτήματος Εύβοϊκών 
επιγραφών ύπό Γεώργιον Ά. Παπαβασάείον, γυμνασιάρχου.
Σχήμα 4°ν, στήλαι β' καί 108, εικόνες 53, πίνακες 21. 1910 10.—

Κατάλ,ογος τοΰ Μουσείου Λυκοσούρας· ύπό Κ. Κονρουνιώτον. Σχήμα
8ον, σελίδες 72, εικόνες 74. 1911 ...................... ........................... 4.—

Προϊστορική άρχαιολογία’ ύπό 77. Καββαδίον, καθηγητοϋ έν τφ πα-
νεπιστημίω. Σχήμα μέγα 8°ν, σελίδες 880, εικόνες 820.1909/14. * 25.—

Έπιγραφαί τής Μακεδονίας, τεύχος 1°ν· ύπό Γεωργίου 77. Οικονό
μου. Σχήμα iov, σελίδες 40, εικόνες 29. 1915 ..... » 4.—
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