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ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΧΑΙΩΝ HEINRICH SCHLIEMANN

Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ. ΕΛΛ. ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ

DUC DE LUYNES ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1. ΠΡΩΙΟΣ

ΣΙΜΩΝ Γ. ΣΙΝΑΣ ΟΘΩΝ Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡ. ΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙ ΑΝ ΝΑΚ Η Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GEORGES CLEMENCEAU
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ A. Ε. Η. GOEKOOP
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
HILARION ROUX
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ 1933-1935

ΤΤΡΟΕΔΡΟΣ

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'.

Α'. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η A. Β.Υ. Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β-. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΤΤΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΕΛΤΣΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΑΣ 

(ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΡ. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ +4/3/34) 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΜΟπΟΥΛΛΟΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΓΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ 

(ΣΙΜΟΣ Μ ΕΝ ΑΡΔΟΣ+28/7/33) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΤΤΑΛΑΝΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

(ΣΤΤΥΡΙΔΩΝ ΤΤΑΓΑΝΕΛΗΣ + 27/6/33) 
ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΧΑΤΖΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

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

Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς τής Ρουμανίας Κάρολος·
Ή Α-Β.Υ. ό πρΐγκί'φ Διάδοχος τής Σουηδίας Γουσταΰος Άδόλφος. 
Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος. ΆΌήναι.
James Gordon Bennett.--New York.
Erich Bethe.- Leipzig O 24, Gletscherstr. 33.
Robert de Billy- France.
F. W. von Bissingf·—Oberaudorf a. Inn (Bayern).
Carl William Blegen. Cincinnati, Ohio,u.S.A—Άθήναι, Πλουτάρχου 9. 
Max. Bonnet.—Montpellier. Villa aux Roses (Pierre Rouge).
R. C. Bosanquet·—Alnwich, Northumberland.
Alfred Brueckner. Berlin - Friedenau, Rubensstr. 40.
Eberhard Bruck. —Frankfurt, Niedenau 49 II.
Ernst Buschor.— Munchen, Archaol. Seminar d. Univers.
Edward Capps.—Princeton, University U. S. A.
Rhys Carpenter.- Bryn Mawr, Penna U. S. A.
J. Chamonard.—Paris, XVe, square du Croisic.
Ιωσήφ Χατζιδάκης.—Ηράκλειον (Κρήτης)—Μήλος- 
Paul Collinet. — Faculte de Droit, 26, rue Vavin Paris, VIe.
Ludwig Curtius.—Roma 25, Via Sardegna 79.
R. M. Dawkins.—Plas Dulas, Llandulas N. Wales.
Prince Demidoff. Άθήναι. Λεωφόρος Βασιλ. Σοφίας 55.
Charles Diehl.—Paris, XVII®. 72, aven. Wagram.
Wilhelm Dorpfeld. — Berlin - Lichterfelde I. Hortensienstr. 49.

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

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

straat 149.
Sam Eitrem. Oslo. Gimle Terrasse 3.
Adolf Erman. — Berlin - Dahlem, Peter Lennestrasse 22.
Sir Arthur Evans. Youlbury Berks, near Oxford. England.
Ernst Fabricius. — Freiburg i. Br., Goethestrasse 44.
Giannino Ferrari. Padova - Universita.
Roy Flickinger.— Jowa City. University - U. S. America.
Ernest Gardner. — London, University College.
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η' Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

Percy Gardner.—Oxford. Canterbury Road 12.
Ό Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος.
Earl Granville. — England.
Rudolf Heberdey.— Graz, Mandellstrasse 26.
Edouard Herriot.—Lyon-Maine de Lyon.
Paul Herrmann. —Dresden - A, Franklinstr. 21. (f 30 - 8 -1935).
B. Hodge Hill. — Άθηναι, οδός Πλουτάρχου 9.
Fr. Hiller von Gaertringen. — Berlin - Westend, Ebereschenallee 11. 
Andrd Joubin. — Paris, VIe, 3 rue Michelet.
Walter Judeich. — Jena, Beethovenstr. 30.
Georg Karo.— Miinchen - Agnesstr. 4 III.
Paul Koschaker.—Berlin-Grunewald Winklerstr. 13.
Sir Frederic George Kenyon.—London. British Museum.
Otto Kern. — Halle a. d. Saale, Friedenstr. 23.
Johannes Kirchner.—Berlin - Friedenau, Sponholzstr. 24.
Ό Σ. Μητροπολίτης Σάρδεων Κλεόβουλος· Κων/πολις.
Hubert Knackfuss.— Miinchen. Franz Josefstr. 28 III 1.
Π. Κουντουριώτης.—Άθηναι, Όδός Ήριόδου ’Αττικού, (f 22-8-1935). 
Philippe Legrand. Lyon, 15 r. de la Chappe, Bourges.
Emanuel Loewy. Wien Il/I, Untere Donaustr. 29.
G. A. Macmillan. London. W. - C. S‘ Martin’s Street.
Lucien Magne. - Paris. Rue de POratoire du Louvre 6.
Rev. J. P. Mahaffy. — Dublin (Ireland). Provost of Trinity College. 
G. Mendel. — Paris, av. de l’Observatoire 11.
William Miller. — ’Αθηναι» Όδός Βησσαρίωνος 10.
Gabriel Millet. - Paris. 6, av. Paul Appell.
John Myres.—Oxford, 9 Claredon Villas New College.
Charles Nizet. — Paris. 7 Avenue de Breteuil.
Biagio Pace.—Roma. Camera dei Deputati.
Ettore Pais. Roma. 5, Via Nicola Fabrizi 8.
R· Paribeni. Roma. Via dei prefetti 22.
Paul Perdrizet.— Strasbourg. Universite.
Luigi A. Pernier.—Florenz. Via Cinque Giornate 6.
Axel Persson.—Uppsala. Sturegatan 13.
Giulio de Petra.—Napoli-Pallonete. Via S. Chiara 32.
Ernst Pfuhl. Basel. Schonbeinstrasse 42.
Alfred Philippson. Bonn, Konigstrasse 1.
Charles Picard. Paris, VIe 16 Av. de l’Observatoire 
Νικόλαος Πολίτης. —Paris, XVP, 17, rue Aug. Vacquerie.
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’Επίτιμοι εταίροι θ'

Camillo Praschniker. — Wien I, Universitat.
A. von Premerstein. — Marburg a. d. Lahn, Deutschhausstr. 28. 
Karl Purgold.— Gotha. Reinhardtsbrunnenstr 43. (f 6-2-1935)
G. Radet. —Bordeaux. 9bls Rue de Cheverus.
Sir W. M. Ramsay.—Edimburgh, Bournemouth 32 Wentworth Ave. 
C. Ricci.— Roma I, Piazza Venezia 11. (f 16-6-1934).
La Comtesse de Riencourt.—Άθηναι. Λεωφόρος ’Αμαλίας 34. 
Giulio Rizzo. -Roma. 6, Via Ludovisi 46.
David Moore Robinson. —Baltimore. Md., Club Road 300.
Gerhart Rodenwaldt. — Berlin. Lichterfelde-West, Holbeinstr. 53. 
Al. Rostowitz-bey. — Le Caire.
Pierre Roussel· — Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Άθηναι·
Gaetano de Sanctis.—Universita, Roma, Via Santa Chiara 61. 
Rev. A. H. Sayce.—Edinburgh 8, Chalmers Crescent.
Hans Schrader·—Frankfurt a. M. Taunusplatz 18 1.
Alessandro Della Seta. — ’Ιταλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Άθηναι.
Sir Cecil Smith· London.
Antonio Sogliano·—Napoli. Via Carlo Altobelli 25.
Vittorio Spinazzola· — Napoli. Museo San Martino.
M1SE· Arthur Strong· —Roma 22. Via Balbo 35.
Josef Strzygowski. — Wien. XIII/10, Wtirzburggasse 29.
Hidenaka Tanaka. — Κυότον ’Ιαπωνίας. Πανεπιστήμιον.
Hermann Thiersch.—Gottingen, Merckelstr. 9/0.
Albert Trapman. — England.
Παναγής Τσαλδάρης — Άθηναι.
Percy Ure. — Reading, England, University.
A. I. B. Wace. — Cambridge, Little St. Mary’s Lane, Victoria and 

Albert Museum.
Otto Walter.—Oesterr. Archaolog. Institut. Athen. Λ. Αλεξάνδρας 18. 
Carl Watzinger.— Tubingen, Stanfenstr. 7.
Th. Wiegand.— Berlin - Dahlern, Peter-Lennestr. 30.
Wilhelm Wilberg. Wien. IV, Staufenstr 7.
Ulrich Wilcken.—Berlin.-Charlottenburg 9, Nussbaumallee 24. 
Adolph Wilhelm. —Wien IX. Wasagasse 8.
A. Willems.—Bruxelles. Universite.
Paul Wolters— Munchen 13, Tengstr. 20/o 1.
Arthur Woodward. — Sheffield, 395 Fulwood Road.
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

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

1. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. Άγγελόπουλος Γ. (f 27-10-35).
3. Άγγελόπουλος Θεόδωρος.
4. * ’Αδαμάντιου ’Αδαμάντιος.
5. * Άθανασάκης ’Ιωάννης.
6. f Άθηναγόρας Παραμυθίας.
7. * Αιγινήτης Βασίλειος.
8. Άλεξάκης Χαρίλαος.
9. Άλεξόπουλος Νικόλαος.

10. Άλιβιζάτος Άμίλκας.
11. Άναγνωστόπουλος Γεά)ργιος.
12. Άναγνωστόπουλος ’Ιωάννης.
13. Άναστασιάδης ’Αναστάσιος.
14. Άξελός ’Ιωάννης.
15. * Άποστολάκη Άννα.
16. Άποστολάκης Δημήτριος.
17. Άποστολίδης Χρηστός.
18. * Άρβανιτόπουλος ’Απόστολος.
19. Βαλάσης Θωμάς.
20. Βαρούχα Χριστοδουλοπούλου Ειρ.
21. Βέλτσος Γεώργιος Νικολ.
22. * Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
23. * Βιζουκίδης Περικλής.
24. Βλαστός Μιχαήλ.
25. * Βολονάκης Μιχαήλ.
26. * Βορέας Θεόφιλος.
27. Βουγιουκας Γεώργιος.
28. Γαλανός Σπυρίδων.
29. * Γαρδίκας Γεώργιος.

30. Γεδεών Μανουήλ.
31. * Γερογιάννης Κωνσταντίνος.
32. Γεωργόπουλος Μελέτιος.
33. Γιαννόπουλος Δημήτριος.
34. * Γκίζης Βαρθολομαίος.
35. Γουδής Δημήτριος.
36. Γοΰσιος Κωνστ. (f 15-12-1935).
37. Γροΰνδμαν Άχιλλεΰς.
38. Δέγλερης ’Αλέξανδρος.
39. * Δεμερτζής ’Αλέξανδρος.
40. Δέφνερ Μιχαήλ (f 15-10-34).
41. * Δηλιγιάννης ’Επαμεινώνδας.
42. Δημητριάδης Δημήτριος.
43. * Δημητριάδης Χρίστος.
44. Διαμαντοποΰλου Αγνή. ·
45. Διαμαντόπουλος Άνδρέας.
46. Διαμαντόπουλος Διονύσιος.
47. Διαμαντόπουλος Ηρακλής.
48. Δόσιος Κωνσταντίνος.
49. * Dorpfeld Wilhelm.
50. Δουκάκη Ευανθία.
51. Δραγάτσης ’Αθανάσιος Ί.
52. Δραγοΰμης Φίλιππος Στ.
53. Δρόσος ’Ιωάννης.
54. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
55. * Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
56. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
57. * ’Εμπειρικός Μιχαήλ.
58. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
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Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1935■β'

59. ’Έξαρχος Νικόλαος.
60. Εύαγγελίδης Δημήτριος.
61. Εύαγγελίδης Τρύφων.
62. * Ζαΐμης ’Αλέξανδρος.
63. Ζαρίφης Γεώρ/ιος.
64. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
65. * Ζηλήμων ’Αντώνιος.
66. Ζωγράφος Γεώργιος.
67. Ζωγράφος Κωνσταντίνος.
68. Ήλιόπουλος Βασίλειος.
69. Ήλιόπουλος Παναγιώτης.
70. " Ήλιόπουλος Χρ. (f 11-10-35).
71. * Θεοδωράκης Γεώργιος.
72. f Θεόκλητος Καλαβρ.-ΑΙγιαλείας.
73. Θεοφανείδης Βασίλειος.
74. Θρεψιάδης ’Ιωάννης.
75. Ίγγλέσης Σωτήριος.
76. Ίωαννίδης ’Ιωάννης Γ.
77. * Καβαλλιεράτος ’Άννινος Μιλτ.
78. * Καζάξης Νεοκλής.
79. Καλαποθάκης Δημήτριος.
80. Καλιτσουνάκης Δημήτριος.
81. Καλιτσουνάκης ’Ιωάννης.
82. Καλογερικού Μαρία.
83. * Καλογερόπουλος Διονύσιος.
84. Καμπάνης Νικόλαος.
85. Κανελλόπουλος Παναγιώτης.
86. Καντάς Ήλίας.
87. Καντιάνης Νικόλαος.
88. Καπερώνης Νικόλαος.
89. Καπρουλάς Γεώργιος.
90. Καραγιαννόπουλος Γεώργιος.
91. Καραθανάσης Δημήτριος.
92. * Καραθεοδωρή Κωνσταντίνος.
93. Καράκαλος Νικόλαος.
94. Καρανδρέας ’Απόστολος.
95. Καραχάλιος Θεμιστοκλής.
96. * Καρκουλιας Ηρακλής.
97. Καρόλου Νικόλαος.

98. Καροΰζου Παπασπυρΐδου Σέμνη
99. Καροΰζος Χρίστος.

100. * Καστόρχης Δημήτριος.
101. Κάτσανος Νικόλαος.
102. Καψάλης ’Ιωάννης.
103. * Κεραμόπουλλος ’Αντώνιος.
104. Κοκόλης Σπυρίδων(f 8-3-35)
105. Κολλινιάτης Ήλίας.
106. Κολλινιάτης Σπυρίδων.
107. Κολοκοτσάς Ευάγγελος.
108. Κοσμόπουλλος Δημήτριος.
109. Κοτζιάς Νικόλαος.
110. Κουγέας Σωκράτης.
111. Κούζης Άριστοτέ?α]ς.
112. Κουκούλες Φαίδων.
113. * Κουμανουδης Πέτρος.
114. * Κουρουνιώτης Κωνσταντίνος.
115. Κρανιώτης ’Ιωάννης.
116. Κρητικός Ευάγγελος.
117. Κριεζής ’Αλέξανδρος.
118. Κριεζής Άνδρέας.
119. * Κριεζής Εμμανουήλ.
120. Κριμπάς ’Αθανάσιος.
121. Κριμπάς Βασίλειος.
122. Κριμπάς Ήλίας.
123. Κτενάς Κωνστ. (f 21-1-35).
124. * Κυπαρίσσης Νικόλαος.
125. * Κύρης Μιχαήλ.
126. * Κυριαζής Σπυρίδων.
127. Κυριάκός ’Ιωάννης Π.
128. Κωττάκης Λεωνίδας.
129. Λαμπίκης Βασίλειος.
130. Λάππας Γεώργιος.
131. Λιβιεράτος Σπυρίδων.
132. Λιμπερόπουλος Παναγιώτης.
133. * Λοβέρδος Σπυρίδων.
134. Λογοθέτης Κωνσταντίνος.
135. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
136. Μαγιάσης Σωτήριος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



Τακτικοί Εταίροι ύ'

137. Μακαρονας Χαράλαμπος. 176. Ξυγγόπουλος Άνδρέας.
138. Μακκά Ξανθίππη Π. 177. Οικονόμος ’Αλέξανδρος.
139. * Μακκάς Δημήτριος. 178. * Οικονόμος Γεώργιος Π.
140. * Μακκάς Νικόλαος (f 26-11-35). 179. Οικονόμου ’Άγγελος.
141. Μακρής Γεράσιμος.
142. * Μακρόπουλος ’Ιωάννης.
143. * Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
144. * Μανέτας ’Ιωάννης.
145. * Μαντζουφας Άνδρέας.
146. Μαντζουφας Γεώργιος.
147. Μαντούδης Μιχαήλ.
148. * Μανωλίδης Σωκράτης.
149. Μαργαρίτης Σπυρίδων.
150. Μαριδάκης Γεώργιος.
151. Μαρινάτος Σπυρίδων.
152. * Μακρόπουλος Βασίλειος.
153. Μαυρούλιας ’Ιωάννης.
154. Μέγας Γεώργιος.
155. * Μερκοΰρης Σπυρίδων.
156. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
157. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
158. Μεσολωράς Παναγιώτης.
159. Μηλιάδης ’Ιωάννης.
160. * Μητσόπουλος Χρίστος.
161. Μιχαηλίδης Μιχαήλ.
162. Μπαβαβέας ’Αδαμάντιος.
163. Μπαλάνος Νικόλαος.
164. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
165. Μπαχαρίας Στυλιανός.
166. * Μπενάκης ’Αντώνιος.
167. Μπένσης Βλαδίμηρος.
168. Μπέρτος Νικόλαος.
169. Μπουρνιάς ’Αντώνιος.
170. Μυλωνάς Γεώργιος.
171. * Νεγρεπόντης Μιλτιάδης.
172. Νικητόπουλος Άνδρέας.
173. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.
174. Νομικός Δημήτριος.
175. Νομικός Μάρκος.

180. Οικονόμου ’Ιωάννης.
181. Οικονόμοι' Μιχαήλ.
182. Όρλάνδος Αναστάσιος Κ.
183. * Παλαμάς Κωστής.
184. Πάλλας Δημήτριος.
185. Παμπούκας Απόστολος,
186. * Παναγιωτόπουλος Άνδρέας.
187. Παναγιωτόπουλος Κων/τΐνος.
188. Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ.
189. Πανταζής Παναγιώτης.
190. * Παντελίδης Εμμανουήλ.
191. Παντελίδης Χρίστος.
192. Παπαγεωργίου Φιλώτας.
193. Παπαδάκης Κωνσταντίνος.
194. * Παπαδάκης Νικόλαος.
195. Παπαδημητρίου ’Ιωάννης.
196. Παπαδόπουλος Θωμάς.
197. Παπάζογλου Γεώργιος.
198. Παπαηλιοΰ Χαράλαμπος.
199. Παπαθανασίου Πάνος.
200. Παπαϊωάννου Γεώργιος.
201. Παπαϊωάννου ’Ιωάννης.
202. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος.
203. Παπαϊωάννου Πάνος.
204. Παπακωνσταντίνου Κ. Δ.
205. Παπαμιχαήλ Γρηγόριος.
206. * Παπαναστασίου Αλέξανδρος.
207. Παπαναστασίου Σπυρίδων.
208. * Παπανδρέου Γεώργιος.
209. Παπανδρέου Πάνος.
210. Παπαντωνίου Απόστολος.
211. Παπαντωνόπουλος Νικόλαος.
212. * Παπαστράτος Επαμεινώνδας.
213. * Παπαστράτος ’Ιωάννης.
214. * Παπαστράτος Σωτήριος.
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215. Παπαφλέσσας Γρηγόριος.
216. Παπαφλέσσας ’Ιωάννης.
217. Παπαφλέσσας Κωνσταντίνος.
218. * Παπαφράγκος Στάμος.
219. Παράσχος Γεώργιος.
220. * Πατσουράκος ’Ιωάννης.
221. Παχνός ’Αλέξανδρος.
222. Πεζόπουλος Εμμανουήλ.
223. * Πελεκίδης Ευστράτιος.
224. Πεσματζόγλου Γεώργιος.
225. Πετιμεζάς Θρασύβουλος.
226. Πετρακόπουλος Θεόδωρος.
227. Πετροκόκκινος Δη μητριός.
228. Πετρόπουλος Γεώργιος.
229. Πίστης Νικόλαος.
230. * Πιτίδης Μιχαήλ.
231. Πλυτάς ’Αμβρόσιος.
232. * Πολίτης Νικόλαος.
233. * Πολυγένης Κωνστ. (f 25-7-35).
234. Πολυχρονιάδης Κωνσταντίνος
235. Πορτοκάλης ’Αλέξανδρος.
236. Πουλίτσας Παναγιώτης.
237. Πουλόπουλος ’Απόστολος.
238. * Πουρής Μιλτιάδης.
239. Πρινάρης Κίμων.
240. * ΙΙώπ Γεώργιος.
241. * Ραγκαβής ’Αλέξανδρος.
242. * Ρακτιβάν Κωνστ. (f 21-5-35).
243. * Ράλλης Γεώργιος.
244. * Ράλλης Κωνσταντίνος.
245. * Ρεδιάδης Περικλής.
246. Ρινόπουλος Μιχαήλ.
247. Ροζάκης Σταμάτιος.
248. Ρουμπάνης Γεώργιος.
249. Ροΰνιος Κωνσταντίνος.
250. Ροΰφος ΚανακάρηςΛουκάς.
251. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
252. * Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
253. * Ρωμανός ’Άθως.

254. Σαδοΰκας Χρίστος.
255. Σακελλαρίου Γεώργιος.
256. Σαρσέντης Λυκούργος.
257. Σάρρος Δημήτριος.
258. Σάρρου Αιμιλία.
259. Σεργόπουλος ’Ιωάννης.
260. Σκάσσης Ερρίκος.
261. Σκάσσης Θωμάς.
262. * Σκλαβοϋνος Γεώργιος.
263. Σκοτίδας Ευάγγελος.
264. * Σκουζές ’Αλέξανδρος.
265. * Σκούφος Θεόδωρος.
266. Σοόλης Γεώργιος.
267. * Σοφοΰλης Θεμιστοκλής.
268. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
269. Σταθακόπουλος Παναγιώτης.
270. Σταθάτος ’Αντώνιος.
271. * Σταμελλάτος Γεώργιος.
272. Στάμος ’Ιωάννης.
273. Σταυρόπουλος’Άγγελος.
274. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος.
275. Σταυρόπουλος Σπυρίδων.
276. Σταυρόπουλος Φοίβος.
277. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
278. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
279. * Στρέϊτ Γεώργιος.
280. Συκουτρής ’Ιωάννης.
281. Σφήκας Δημήτριος.
282. * Σωτηριάδης Γεώργιος.
283. Σωτηρίου Γεώργιος Α.
284. Τεγοπούλου Ήλιου Αλεξάνδρα
285. Τεγόπουλος Στυλιανός.
286. Τζηρός Κωνσταντίνος.
287. Τραυλός ’Ιωάννης.
288. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.
289. Τριανταφυλλίδης Περικλής.
290. * Τρικουπης Σπυρίδων Κ.
291. Τσακαλώτος Αθανάσιος.
292. Τσακαλώτος Πολύβιος.
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293. * Τσιπούρας Δη μητριός.
294. Τσόχας Γεώργιος.
295. * Fabricius Ernst.
296. * Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος.
297. Φιλιππίδης Λεωνίδας.
298. * Φίλων ’Αλέξανδρος.
299. Φιξ ’Ιωάννης Καρόλου.
300. Φουντοΰλης Δη μητριός.
301. Φουρίκης Πέτρος.
302. Φωτόπουλος Δη μητριός.
303. * Χαβιαράς Νικήτας.

304. Χαριτάκης Γεώργιος.
305. Χαρίτος Ιωάννης.
306. * Χατζάκος Ματθαίος.
307. * Χατζής ’Αντώνιος X.
308. * Χατζιδάκις Γεώργιος.
309. Χόνδρος Δημήτριος.
310. Χοστέβας Δημόφιλος.
311. Χουδαβερδόγλους Σοφοκλής.
312. Χριστίδης Δημήτριος.
313. Χριστόπουλος Μιχαήλ.
314. Χρυσοΰλης Γκίκας.
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ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1935 

ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΧ0ΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗι ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗι 1Ηι ΜΑΡΤΙΟΥ 1936

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μεγαλειότατε,

Πριν λογοδοτήση τό Συμβοΰλιον αισθάνεται ζωηρώς την 
ύποχρέωσιν, όπως έκφραση μετά πόσης εύλαβείας την ειλικρινή 
αΰτοΰ χαράν και ευγνωμοσύνην, διότι κατά την σημερινήν γενικήν 
τών εταίρων συνέλευσιν ηύδόκησε νά παραστή ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, 
τακτικός τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας Πρόεδρος, άναλαμβάνων 
οΰτω και πάλιν τήν ηγεσίαν τοΰ ιστορικού τούτου καθιδρύματος 
τής πατρίδος ημών.

Ό απολογισμός τοΰ θανάτου κατά τό παρελθόν έτος 1935 
περιλαμβάνει πλείονας επιφανείς συναγωνιστάς, εις τήν μνήμην 
τών οποίων τελοΰμεν κατά τήν επίσημον ταύτην ημέραν ευλαβές 
μνημόσυνον εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης διά τάς υπηρεσίας αυτών 
προς τον κοινόν σκοπόν καί ώς αφορμήν ένισχύσεως τών έπιζών- 
των εκ τοΰ παραδείγματος εκείνων.

Ό ’Αντώνιος von Premersteiu, διαπρεπής ιστορικός 
και επιγραφικός, άπέθανεν ώς τακτικός καθηγητής τής αρχαίας 
ιστορίας εν τώ Πανεπιστήμια» τοΰ Μαρβούργου, μνημονεύομεν δέ 
αυτού ιδία δι’ όσας εμβριθείς μελετάς έπετέλεσεν έν Έλλάδι ώς 
διευθυντής τής έν Άΰήναις Αυστριακής ’Αρχαιολογικής Σχολής,
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άλλα καί διά την έξαιρετικήν αΰτοΰ προσήνειαν καί τον αγνοτατον 
φιλελληνισμόν, τον όποιον διετήρησεν ό αείμνηστος άνήρ άμείω- 
τον δι’ όλης αύτοϋ τής ζωής.

Ό Παύλος Herrmann ΰπήρξεν έπιφανής αρχαιολόγος 
καί άξιος διάδοχος τού πολλοΰ Γεωργίου Tren εν τή διευθυνσει 
τού Albertinum τής Δρέσδης.

Έκτος πολλών αυτού αρχαιολογικών πραγματειών σπουδαιό
τατη διά τας άρχαιολογικάς μελετάς είναι ή ΰπ’ αυτού έκδοθεΐσα 
μνημειώδης σειρά τών «Μνημείων τής ζωγραφικής», τό πρώτον 
άξιόλογον βοήθημα τής ιστορίας τής αρχαίας ζωγραφικής.

Ό ένδοξος Ναύαρχος Παύλος Κουντουρ ιώτης ήτο επί
τιμος ημών έταΐρος άφ’ ότου καθηγίασε τά ΰδατα τής Έλλης καί 
τής Λήμνου διά τής μεγάλης του νίκης. Τό όνομά του συνεχίζον 
την μεγαλώνυμον οικογενειακήν του παράδοσιν θά άναμιμνήσκη 
πάντοτε οΰχί μόνον χρυσός σελίδας τής ναυτικής ιστορίας τών 
Ελλήνων, άλλά καί την μεγάλην εκείνην περίοδον, καθ’ ήν ηνω
μένη καί ομονοούσα έθαυματούργησεν ή Ελλάς. Μέγιστον δίδαγμα 
καί διά τό παρόν καί διά τό μέλλον τής χώρας ταύτης.

Ό Κωνσταντίνος Κτένας άπήλθεν έκ τού κόσμου τού
του έν τή άκμή τής ηλικίας αυτού καταλείπων έδραίαν καί εύρεΐαν 
την επιστημονικήν του φήμην.

Μετ’ ολίγους μήνας έξέλιπον διαπρεπέστατοι ωσαύτως επι
στήμονες καί "Ελληνες, ό Κωνσταντίνος Τακτιβάν καί 
ό Κωνσταντίνος Πολυγένης, ών ό δεύτερος έχρημάτισε καί 
σύμβουλος καί πρόεδρος τών συνελεύσεων τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Ούχί πολύ μετά τούτους έξέλιπε καί άλλος επιφανής 
επιστήμων καί πατριώτης, ό γηραιός διδάσκαλος πολλών γενεών 
νομικών Γεώργιος Άγγελόπουλος, μετά πολλής στοργής 
παρακολουθήσας πάντοτε τό έργον ημών.

Εις την αυτήν χορείαν άνήκει και ό άείμνηστος Ν ικόλαος 
Μ ακκδς.
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Βαθεΐαν ωσαύτως λύπην ένεποίησεν εις ημάς ό θάνατος των 
παλαιών καί πιστών ημών εταίρων, τοΰ χημικού Σπυρίδωνος 
Κοκκόλη καί τοΰ Κ. Γουσίου ως καί τοΰ άρχαιολογοΰντος 
Χρήστου Ήλιοποΰλου, ό όποιος καί ένεργότερον μετέσχεν 
άλλοτε τών άνασκαφικών εργασιών τής Εταιρείας.

Τό άνασκαφικόν έργον τής Εταιρείας κατά το έτος 1935 
υπήρξε τό εξής:

1. Έπί τής μικράς χερσονήσου τής περικλειοΰσης από νότου 
τον λιμένα τής Μουνιχίας καί φερούσης άλλοτε την έ'παυλιν τοΰ 
’Αλεξάνδρου Κουμουνδοΰρου έξετελέσθησαν σκαφικαί έ'ρευναι υπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Γραμματέως καί την ουσιαστικήν συνεργασίαν 
τοΰ έπιμελητοΰ ’Αρχαιοτήτων κ. Ίω. Θρεψιάδου. Τήν δαπάνην 
κατέβαλε κατά μέγιστον μέρος τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας, ένί- 
σχυσε δέ οίκονομικώς τήν έργασίαν καί ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία.

’Αφορμήν προς τήν έργασίαν ταΰτην παρέσχεν ό διακεκρι
μένος ποιητής κ. ’Αλέξανδρος Φωτιάδης, όστις έπέδειξε σειράν 
οστράκων προερχομένων έκ τοΰ τόπου καί προκαλοΰντων προς 
έρευναν.

Ή έκποίησις τής ιδιοκτησίας Κουμουνδοΰρου καί ή αγορά 
τής περιοχής υπό τοΰ Ναυτικοΰ Όμίλου τής Ελλάδος, δστις κατε- 
δαφίσας τήν παλαιάν έ'παυλιν ήτοιμάζετο νά άνεγείρη τό νέον 
Κεντρικόν αύτοΰ οικοδόμημα, παρέσχον τήν ευκαιρίαν εις τήν 
αρχαιολογικήν υπηρεσίαν, όπως έκτελέση έρευναν, ή οποία άπέδω- 
κεν άξιολογώτατα αποτελέσματα. Μολονότι δέ ή έργασία ώφειλε 
κατ’ ανάγκην νά έκτελεσθή κατά τήν διάρκειαν τών οικοδομικών 
έργων τοΰ Ναυτικοΰ Όμίλου, ήτο δέ επόμενον νά προσκύπτη 
ένίοτε, όφείλομεν νά έκφράσωμεν καί έντεΰΟεν τάς θερμάς ημών 
ευχαριστίας προς τον Ναυτικόν Όμιλον διά τήν προθυμίαν μεθ’ής 
διηυκόλυνε τάς σκαφικάς ταύτας έρευνας. Τά ένδιαφέροντα τοπο
γραφικά πορίσματα τής άνασκαφής προσδίδουν σταθεράν ίστορι-
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κήν αϊγλην εις τον τόπον, είς τον οποίον ο Ναυτικός Ομιλος 
ηύτΰχησε νά ίδρύση την έδραν αύτοΰ, δεν θα είναι δε πλέον τυχαία 
ή σύμπτωσις νά έχη πρόεδρον τον αντιπρόεδρόν τής Αρχαιολο
γικής Εταιρείας.

Τοΰ κ. Άλέξ. Φωτιάδου το ενδιαφέρον διά την άνασκαφήν 
ήτο εύλόγως έξαιρετικόν, ή δε παρουσία του αδιάλειπτος.

Αί έπι τοΰ έπιπέδου, επί τοΰ οποίου νΰν άνηγέρθη το 
νέον οικοδομή μα, άλλοτε δέ εύρίσκετο ή έπαυλις, γενόμεναι παρα
τηρήσεις δεν έβεβαίωσαν οΰδέν λείψανον αρχαίου κτίσματος. 
Κατά την Δ κλιτύν τοΰ λόφου άπεκαλύφθη, έφ5 όσον ήτο δυνατόν, 
κυκλοτερές τείχος εκ μεγάλων καλώς κατειργασμένων λίθων τής 
Πειραϊκής Ακτής, παρέχον την έντΰπωσιν πύργου, πιθανώς δέ 
μάλλον άντερεισματικόν οχυρωματικόν τοΰ λόφου, περιέχον εσω
τερικούς γόμωσιν έκ χωμάτων καί λίθων. Τό τείχος φαίνεται άνή- 
κον είς τον 5ον ακόμη π. X. αιώνα. Έκ μεταγενεστέρων χρόνων 
προέρχεται ευρύ έρεισματικόν περίβλημα έξ άκατεργάστων ορθο
γωνίων Πειρα'ίκοΰ λίθου δόμων, κατασκευασθέν εκεί προς ένίσχυ- 
σιν τοΰ τείχους κατά τό σημεΐον εκείνο, καθ’ό ήτο εύκολωτέρα 
ή προσβολή από ξηράς.

Είναι βέβαιον ότι τό τείχος ύψοΰτο εν τή άρχαιότητι ΰψηλό- 
τερον, ασφαλώς δέ καί ΰπεράνω τής επιφάνειας τοΰ ύν|ηπέδου, όπερ 
φαίνεται ότι ήτο προωρισμένον διά τό κατ’ εξοχήν ιερόν τής (οχυ
ρωμένης χερσονήσου.

Ή ένίσχυσις αΰτη τοΰ τείχους προς την από δυσμών πρόσ- 
βασιν τοΰ φρουρίου είναι προφανές ότι κατέστησε καί εύρΰτερον 
τό άνώτατον ΰψίπεδον τοΰ λόφου.

Έπί τοΰ ύψηλοτάτου τούτου έπιπέδου τής χερσονήσου τής 
Καστέλλας τής φερούσης την προσωνυμίαν τοΰ Κουμουνδούρου 
είναι αληθές ότι οΰδέν, ως είπον, παρετηρήθη κτίσμα άρχαίον, 
αλλα δεν αποκλείεται να εςηφανίσθησαν τά ίχνη διά τής γενομένης 
έκεί παλαιοτερας οίκοδομίας. Οφείλομεν όμως νά σημειώσωμεν ότι 
κατά την άνίδρυσιν τοΰ ίστοΰ τοΰ Ναυτικού Όμίλου εύρέθη-
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σαν έν τώ λάκκω ύστατα γεωμετρικά ειδώλια. Ή έ'νδειξις είναι 
σημαντική.

Προς νότον τοΰ υψιπέδου τούτου ό βράχος πίπτει άποτόμως 
προς ικανόν βάθος καί σχηματίζεται δεύτερα πλατεία κατά τι κατω
φερής, έν τώ μέσω περίπου τής οποίας ύψοΰντο δύο βραχώδεις 
οξυκόρυφοι εξάρσεις. Ή πλατεία αυτή είχεν ικανήν, ώς έφαίνετο, 
έπίχωσιν καί κατά τύ σημεΐον τοΰτο ένομίσαμεν ένδεικνυομένην 
την δοκιμαστικήν σκαφήν. Ή άνοιχθεΐσα τάφρος, ή οποία κατόπιν 
έφθασε μέχρι βάθους 3.50 μέτρων, παρέσχεν ευθύς από των άνω- 
τάτων αυτής στρωμάτων πλήθος οστράκων αγγείων, τεμαχίων 
ειδωλίων πήλινων καί τεμαχίων μαρμάρων, τών οποίων τινά καί 
ενεπίγραφα. Τά ευρήματα ταΰτα άνήκον εις μακράν χρονικήν 
περίοδον από τών πρωίμων αρχαϊκών χρόνων μέχρι τών υστέρων 
Ελληνιστικών. Έφ’όσον δε ή σκαφή προέβαινεν εις βάθος έφά- 
νησαν σποραδικά τεμάχια γεωμετρικών αγγείων, έως ου κατά τον 
πυθμένα περίπου τής τάφρου έπεκράτουν τά γεωμετρικά τεμάχια 
εις στρώμα 0.70-0.80.

Κατά τό βαθύτατον εκείνο σημεΐον τής σκαφής, ότε πλέον τά 
χώματα ήσαν καθαρά, άνευρέθη σημαντικόν τείχος παχύ καί εκ 
μεγάλων άκατεργάστων ογκολίθων καί μικρών αργών λίθων κατε- 
σκευασμένον, σωζόμενον είς ύψος 1 περίπου μέτρου καί έχον πλά
τος 0.60 περίπου. Τό τείχος τούτο κατευθΰνεται από ανατολών 
προς δυσμάς καί απέχει άπό τής τομής τοΰ βράχου 3 περίπου μέτρα.

Τό τείχος τοΰτο φαίνεται ότι είναι τών πρώτων μεταγεωμε- 
τρικών χρόνων καί αποτελεί άναλημματικόν τείχος διά τό ύψίπεδον 
τής μικράς χερσονήσου, ή οποία διά τήν σημαντικήν αυτής στρα
τηγικήν θέσιν ήτο άπό άρχαιοτάτων χρόνων ώχυρωμένη. Άλλ’ εάν 
κρίνωμεν άπό τοΰ τμήματος τούτου τοΰ τείχους ώς καί εκ τής 
διευθύνσεως αύτοΰ ή έκτασις τοΰ παλαιοτάτου όχυροΰ ήτο μάλλον 
περιωρισμένη, περιλαμβάνουσα ίσως μόνον τήν ύψηλοτέραν έξαρσιν 
τής χερσονήσου.

’Άλλη τάφρος άνοιχθεΐσα κατά τον αυτόν τόπον καθέτως 
προς τήν πρώτην απέδειξε τήν βαθεΐαν έπίχωσιν ομοίως τεταρα-
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γμένην και βρίθουσαν τεμαχίων αγγείων παντοίας περιόδου άπο 
των γεωμετρικών χρόνων μέχρι των υστέρων Ελληνιστικών. 
Μεταξύ τών ευρημάτων ίδιαν θέσιν καταλαμβάνει μαρμάρινος 
κορμός άρχαΐζοντος γυναικείου αγάλματος, τοΰ οποίου ελλείπει 
ή ένθετος κεφαλή, ό δεξιός βραχίων άπο τοΰ άγκώνος καί αμφο- 
τεραι αί κνήμαι μετά τών ποδών. Η καθειμενη άριστερα χειρ 
κρατεί τό κράσπεδον τοΰ ενδύματος καί κυλινδρικόν τι πράγμα, 
τοΰ οποίου μέγα προς τα άνω μέρος ελλείπει μετά μέρους τοΰ 
βραχίονος.

Μεγίστην σημασίαν διά την τοπογραφικήν ερμηνείαν έχουσι 
τά ενεπίγραφα τεμάχια.

1) Έπί χείλους άμφορέως εΰρίσκεται ή επιγραφή

Ν: ΑΡΤΕΜ ΙΔΟί :

2) Τεμάχιον κεράμου φέρει την επιγραφήν

ΧΕΡΕ Μ Ο y ΝI X

3) Τεμάχιον μικροΰ μαρμάρινου αναθήματος σώζει ακόμη 
τά γράμματα Μ I Δ I ήτοι Άρτέμιδι.

Τά μαρτύρια ταΰτα είναι ικανά όπως λύσωσιν όριστικώς τό 
πρόβλημα τοΰ ονόματος τοΰ τόπου καί τής έπ’αύτοΰ τιμωμένης 
θεάς, δυνάμεθα δε άνευ δισταγμοΰ νά δεχθώμεν ότι ή χερσόνησος 
Κουμουνδούρου έφερεν ιερόν τής Άρτέμιδος Μουνιχίας.

Ή βεβαίωσις τής ύπάρξεως τοΰ ίεροΰ τής Άρτέμιδος έπί τής 
μικράς χερσονήσου μετατοπίζει αύτό άπο τής κορυφής τής Μουνι
χίας Προφήτου Ήλία, όπου μέχρι τοΰδε έτοποθετεΤτο. Άλλ’ 
ή μετατόπισις αΰτη συνεπάγεται ίσως καί άλλων ιερών μετατοπίσεις, 
τά όποια όφείλομεν νΰν νά άναζητήσωμεν εν τή νέα περιοχή.

Προς τούτοις όριστικώς παραμένει τό καί άλλως έξηκριβω- 
μένον όνομα τοΰ λιμένος τής Μουνιχίας.

Τοιαΰτα είναι τά σπουδαία άποτελέσματα τής άνασκαφής τής 
Καστέλλας, τών όποιων λεπτομερής αναγραφή θέλει γίνει εν τή 
οικεία εκθέσει.

Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935
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2. Τάς έν χή περιοχή τοΰ Μαραθώνος άνασκαφικάς έρευ
νας έξηκολοΰθησεν ή Εταιρεία διά τοΰ καθηγητοΰ κ. Γεωργίου 
Σωτηριάδου.

Κατά τό 1935 άνεσκάψη τό δυτικώτατον τμήμα τής νεκροπό- 
λεως τοΰ αρχαίου Μαραθώνος ούχ'ι μακράν τοΰ Μετοχιού τοΰ 
Βρανά και αμέσως έξωθεν τοΰ βορείου τμήματος τοΰ περιβόλου 
τοΰ 'Ηρακλείου. Παρά την έν τφ μέσω τυμβοειδή μεγάλην πυράν 
άποτεφρώσεως νεκρών, περί τής οποίας έγένετο ήδη ?\,όγος, ή όλη 
περιοχή περιλαμβάνει καί τάφους καί πυράς εις ικανήν έκτασιν, 
τά δε εύρεθέντα κτερίσματα είναι αγγεία των χρόνων άπό τοΰ 
πέμπτου μέχρι τοΰ τρίτου π.X. αίώνος. Μεταξύ τών ευρημάτων 
καταλέγεται καί κομψός χαλκοΰς λέβης περιέχων ήμίκαυστα οστά, 
ικανός δε είναι ό αριθμός τών τεφροδόχων καλπών άνευ κτερισμά- 
των. Μικρά πηλίνη λάρναξ περιείχε τά λείψανα νηπίου καί πολλά 
μικκΰλα αγγεία καλώς διατεταγμένα πέριξ αύτοΰ. Ή έκτασις τοΰ 
νεκροταφείου είναι μεγάλη, ή δέ έρευνα αύτοΰ θά εξακολούθηση 
άλλοτε.

Βορείως τής νεκροπόλεως ταΰτης άνελήφθη ή συνέχεια τής 
έρεΰνης τοΰ προ δΰο ετών άνευρεθέντος ναΐσκου, άπεκαλύφθη δέ 
ώραΐον λιθόστρωτον καί έπ’ αΰτοΰ λείψανα μαρμάρινου θρόνου 
λεπτής Ελληνικής τέχνης τών κλασσικών χρόνων. Ό άνασκάπτων 
εικάζει ως λατρευομένην έν τώ ναΐσκω θεότητα τήν ’Αθήναν. 
Τοΰ καθημένου αγάλματος τής θεάς εΰρέθησαν μέρη τών ποδών 
καί τών χειρών άρίστης έξεργασίας.

Άναμιμνήσκομεν δέ ότι ούχί μακράν τής περιοχής ταΰτης 
εύρέθη άλλοτε (ΠΑΕ 1933,42) καί ή έπιγραφή όροσήμου: Ιιόρος 
τε μένος Άθ ενάας. Παρά τον τόπον τοΰτον νέα έρευνα έφερεν 
εις φώς δωμάτια καλώς διατηρούμενα καί περαιτέρω λείψανα 
μεγάλου πίθου ως καί μεγά?α]ν βάσιν μαρμαρίνην προς ένσφή- 
νωσιν ένεπιγράφων στηλών.

Έν τή περιοχή τοΰ είκαζομένου τεμένους τοΰ Ήρακλέους 
έγένετο νέα έρευνα περί τό ευτελές νεώτερον έκκλησίδιον, άπεδεί- 
χθη δέ ότι τό έκκλησίδιον τοΰτο έχει διαδεχθή παλαιότερον, τό δέ
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8 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

παλαιότερον τοΰτο πάλιν είναι έκτισμένον ακριβώς επί των λειψά
νων αρχαίου Ελληνιστικού χτίσματος, τοΰ όποιου πολλά αρχιτε
κτονικά μέλη έχρησιμοποιήθησαν υπό τών νεωτέρων έκκλησιδίων. 
“Αξιόν σημειώσεως είναι ότι άμφότερα τά έκκλησίδια δεν είναι 
κανονικώς προσανατολισμένα, άλλ’ έ'χουσι τον άξονα προς τά 
νοτιοανατολικά. ’Ίσως τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ προσανατολισμοΰ 
τοΰ άρχικοΰ Ελληνιστικού χτίσματος, εις τό όποιον πιθανώτατα 
ανήκει καί ό βόρειος τοίχος τών χριστιανικών έκκλησιδίων.

Προς νότον τούτων αμέσως μικρά σκαφή άπεκάλυψε τοίχους 
αρχαίους καί ϊσως ίχνη αρχαίας όδοΰ ώς καί τεμάχια χονδρών 
αγγείων εσχάτων Ελληνικών χρόνων. Μέλλουσα εργασία ί)ά διευ- 
κρινήση τά πράγματα.

Ώς λείψανα τοΰ εν τφ τεμένει ναοΰ τοΰ Ήρακλέους εικάζει 
ό άνασκάπτων κ. Σωτηριάδης δύο καλώς σφζομένους αρχαϊκούς 
παραλλήλους τοίχους έκ μεγάλων λίθων, πιθανώς, ώς λέγει, καί 
τοΰ 7ου ακόμη π. X. αίώνος, κειμένους δε παρά τό νοτιοδυτικόν 
τμήμα τοΰ περιβόλου καί έχοντας μήκος 32 μέτρων καί την μεταξύ 
άλλήλων άπόστασιν 11 μέτρων. Οί τοίχοι κατευθΰνονται προς άνα- 
τολάς καί άπαρτίζουσι μετά τών έλλειπουσών στενών πλευρών 
στενόμηκες διάγραμμα, ούχί ξένον προς την άρχαιοτάτην ναοδομίαν. 
Εντός τοΰ χώρου τούτου ή γενομένη σκάφη άπεκάλυψεν εις βάθος 
1 μέτρου μέγα πλήθος στρωτήρων καί καλυπτήρων κεράμων υστέ
ρων Ελληνικών χρόνων.

Τά μέχρι τοΰδε γενόμενα ευρήματα δεν έπιτρέπουσιν ακόμη 
οριστικόν συμπέρασμα περί τής σημασίας τών τοίχων τούτων. 
Παρά ταΰτα ό κ. Σωτηριάδης προσεπάθησε νά έξιχνιάση τό 
σύστημα τής ύδρεύσεως τοΰ Μαραθώνος, θά γίνη δε λεπτομερής 
περί τοΰ πράγματος έ'κθεσις είς τά Πρακτικά τής Εταιρείας.

Παρά την μεγάλην πηγήν «Μάτι» έντός μικράς αποχετευτικής 
αύλακος τών αποστραγγιστικών έργων άνευρέΟη κορμός αγάλμα
τος 'Ρωμαίου αύτοκράτορος, πιθανώτατα τοΰ Άδριανοΰ.

Έρεύνης γενομένης άνεκα?ιύφθησαν καί άλλα μάρμαρα καί 
κιονόκρανον καί κρηπίδωμα μικροΰ χτίσματος, ίσως τιμηχικοΰ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



Γενική έκθεσις τοΐ Γραμματέως 9

μνημείου τοϋ αύτοκράτορος. Έκ τούτου άποδειχνΰεται δτι ό σήμε
ρον τελματώδης εκείνος τόπος κατά την αρχαιότητα ήτο τόπος 
άκμάζων και καταλληλότατος δΤ άγρεπαΰλεις και παντοΐα μνημεία. 
Άλλα και άλλας δοκιμαστικός σκαφάς έξετέλεσεν ό κ. Σωτηριάδης 
εϊς διάφορα σημεία, διεπίστωσε δε και εις ταϋτα την ΰπαρξιν 
αρχαίων κτισμάτων ή τάφων ή πυρών. Χαρακτηριστικόν και πολύ
τιμον εύρημα ώς αφορμή περαιτέρω έρεύνης είναι τό παρά την 
άνεγειρομένην στήλην τοϋ 'Ροκφέλλερ άνακαλυφθέν μέγα τεμάχιον 
όψιανοΰ, βάρους περίπου μιας οκάς.

Οΰτω αί εν τή πεδιάδι τοΰ Μαραθώνος έ'ρευναι άποβαίνουσι 
συν τώ χρόνο) άξιολογώτεραι, δεν υπάρχει δε αμφιβολία ότι έπε- 
κτεινόμεναι ίδια προς την περί τό Κάτω Σούλι περιοχήν τήν 
ταυτιζομένην προς τήν άρχαίαν Τρικόρυνθον, θέλουσιν αποδώσει 
σημαντικούς αρχαιολογικούς καρπούς άμείβοντας τήν επίμονον 
έρευναν τοΰ κ. Σωτηριάδου.

3. Έν Έλευσΐνι έξηκολούθησαν αί από τινων ετών υπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κ. Κουρουνιώτου έκτελούμεναι αξιόλογοι 
άνασκαφικαι έργασίαι έπικουρούσης κατά τό 1935 καί τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας. Σκοπός τής εργασίας τοΰ 1935 ήτο ή έξακρί- 
βωσις τής κατευθύνσεως καί ή άποκά?Λη[Ης τοΰ νοτίου τείχους τής 
Έλευσΐνος. Τό νότιον τούτο τείχος έκτίσθη υπό τοΰ Πεισιστράτου 
κατά τον 6ον π. X. αιώνα ώς συνέχεια τοΰ μεγάλου τείχους, διά 
τοΰ οποίου περιέβαλεν ούτος τήν πόλιν καί τό ιερόν προς άσφά- 
?ιειαν καί τών Αθηνών καί τής Έλευσΐνος από τών Μεγαρέων.

Τό νότιον τείχος σφζεται κατά τινα μόνον σημεία εις ύψος 1 
ή 1 Υ2 μέτρων, κατ’ άλλα δε έλάχιστον. Ενιαχού παρατηρούνται 
έπισκευαί αύτοΰ, τούτων δέ ή μεγαλητέρα χρονολογείται από τών 
Μακεδονικών χρόνων, άλλαι δέ μικρότεραι από τών 'Ρωμαϊκών.

Κατά τάς εργασίας τής άποκαλύψεως τοΰ τείχους καί εις άπό- 
στασιν ολίγων μέτρων από τοΰ 'Ιερού, έ'μπροσθεν δέ τής σημερινής 
αποθήκης τοΰ Μουσείου, εύρέ9η ό βράχος άποκεκομμένος καθέτως 
εις ικανόν βάθος καί σημαντικόν μήκος, έπί δέ τής τομής ταύτης
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ήσαν κατεσκευασμένα μεγάλα διαμερίσματα οικημάτων έχοντα 
την είσοδον έξωθεν τοΰ τείχους. Οί τοίχοι των δωματίων τούτων 
έκαλύπτοντο υπό τοιχογραφιών, τα δε δάπεδα εχουσι ψηφιδωτά 
μετά καλώς διατηρούμενης γεωμετρικής διακοσμήσεως. Πιθανό
τατα τά κτίσματα ταΰτα ήσαν κατοικίαι έξεχόντων Έλευσινιακών 
προσώπων και δη άνωτέρων λειτουργών τοΰ 'Ιεροΰ.

Ή συνέχεια τής εργασίας εν πρόσεχε! χρόνω θέλει διαφω
τίσει ημάς περί τοΰ προορισμού τών οικιών τούτων.

4. Τάς εν Νέα Άγχιάλω άνασκαφάς έξηκολούδησεν ή 
Εταιρεία και κατά τό έτος 1935 διά τοΰ καθηγητοΰ κ. Σωτηρίου, 
άπεκα?ιύφθη δε περαιτέρω ή κατά τό έ'τος 1934 άνευρεθεισα 
τετάρτη βασιλική τών χριστιανικών Θηβών τής Θεσσαλίας.

Κατά την τελευταίαν άνασκαφικήν περίοδον άνεκαλύφθη 
ολόκληρον τό μέσον και τό δεξιόν κλίτος τοΰ ναοΰ, μέρος τοΰ αρι
στερού κλιτούς ώς καί μέρος τοΰ νάρθηκος. Κατά τά άνευρεθέντα 
μέρη είναι εύκολος ή δλη άναπαράστασις τοΰ διαγράμματος, ή 
οποία αποδίδει τρίκλιτον παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν, όμοίαν 
μεν καθόλου προς τάς προηγουμένως εκεί εύρεθείσας βασιλικός, 
άλλ’ έχουσαν καί παραλλαγάς τινας.

Τό δάπεδον τοΰ δεξιού κλιτούς ήτο ψηφιδωτόν μετά γεωμε
τρικών καί φυτικών θεμάτων, όμοίαν δέ είχε την σύνθεσιν καί τό 
ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ αριστερού κλιτούς.

Τό δάπεδον τοΰ μέσου κλιτούς ήτο έστρωμένον διά φαιών 
πλακών, τό δέ δάπεδον τοΰ νάρθηκος είχε πλάκας λεύκάς καί κυα
νός εις διάταξιν μικρών καί μεγάλων σταυρών. Τό δάπεδον τοΰ 
ίεροΰ βήματος έκαλύπτετο διό λεπτού μαρμαροθετήματος εκ πλα
κιδίων ποικίλων σχημάτων.

Αί δύο εξ οκτώ κιόνων κιονοστοιχίαι τοΰ ναοΰ βαίνουσιν 
επί υψηλού στυλοβάτου κτιστοΰ έπενδεδυμένου διά μαρμάρινων 
πλακών.

'Ο κυρίως ναός, σχήματος περίπου τετραγώνου, είχε κατά 
την έκ τοΰ νάρθηκος είσοδον εύρΰ τρίβηλον, τοΰ οποίου οί κίο
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Γενική εκθεσις τοΰ Γραμματέως 11

νες ϊσταντο έπί χωριστών κτιστών βάθρων έπενδεδυμένων διά 
μαρμάρων.

Έκ τών άνευρεθέντων μικρών άρχιτεκτονικών μελών διαπι- 
στοΰται δα ή βασιλική αΰτη είχε καί γυναικωνίτας. Ωσαύτως 
έβεβαιώθη προ τοΰ ναοΰ καί αϊθριον. Ό νάρθηξ είχε δύο πΰλας 
κατά την πρόοψιν καί δύο κατά τα πλάγια διά την μετά τών 
προσκτισμάτων επικοινωνίαν.

Τά άνευρεθέντα ποικίλα αρχιτεκτονικά μέλη περιλαμβάνου- 
σιν ιωνικόν κιονόκρανον μετ’ επιθήματος φέροντος ανάγλυφα 
φύλλα ακάνθου, μικρά ίωνίζοντα κιονόκρανα μετά συμφυούς επι
θήματος προερχόμενα έκ τών υπερώων, διπλούς κιονίσκους τών 
παραθύρων κ.τ.λ.

’Αξιόλογα είναι ώσαύτως τά τεμάχια τών Θωρακίων τού 
τέμπλου μετά διακοσμήσεως έπ’ άμφοτέρων τών όψεων. Όμοια 
ήσαν καί τά θωράκια τών ύπερφων. Πρωτότυπα δλως είναι άλλα 
θωράκια διά την έκ φύλλων ακάνθου στροβιλοειδών μετά κέρα- 
τος Άμαλθείας διακόσμησιν.

Ίδιάζουσαν σημασίαν διά την υπό έρευναν βασιλικήν ταύτην 
έχουσιν οί αμέσως περί τό κύριον κτίσμα άνευρεθέντες νεκρικοί 
θάλαμοι, έκτεινόμενοι κατά μήκος τής βόρειας καί νοτίας πλευράς 
ώς καί προς άνατολάς εκατέρωθεν τής άψΐδος.

Έκ τών νεκρικών τούτων θα?ώμων έξηρευνήθησαν δύο, αρι
στερά τής άψΐδος κείμενοι μεθ’ ενός τάφου έκάτερος, καί τρίτος 
έξωθεν τού νοτίου κλιτούς μετά δύο συνεχομένων τάφων.

Έκ τών θα?ώμων τούτων μόνος ό έτερος τών αριστερά τής 
άψίδος κειμένων ήτο άθικτος καί παρέχει ακριβή εικόνα τής έπι- 
μελείας τής κατασκευής καί κατά τήν μαρμαρίνην έπίστρωσιν τού 
εδάφους τού θαλάμου καί κατά τήν όρθομαρμάρωσιν. Ό θάλα
μος έχει διαστάσεις 2.05 χ 3.00 μ. καί συγκοινωνεί διά θύρας 
μετά τού αριστερού κλιτούς τοΰ ναού. Έκ τής έπιγραφής τής 
ΰπεράνω τής θύρας εύρισκομένης μανθάνομεν δτι τό κοιμητή- 
ριον άνήκεν εις τον πρεσβύτερον 'Ησύχιον, κατέκειτο δ’έν αύτώ 
ή Καλή ή κοσμιωτάτη. Ή Καλή φαίνεται δτι είναι ή πρώτη
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ταφεΐσα, άλλ ούχί κα'ι ή μόνη, διότι έν τφ τάφοι άνευρέθησαν 
τέσσαρες σκελετοί παρ’ άλλήλους κείμενοι.

Εκτης μελέτης τής ταφής προκύπτει ότι τά σώματα κατετίΰεντο 
γυμνά άλλων ενδυμάτων, περικεκαλυμμένα δε δι’ άπλοΰ σαβάνου 
εκ λινού λευκού υφάσματος. Άντ'ι φέρετρου ύπετίθετο, φαίνεται, 
ενίοτε απλή σανίς, οποίας έσημειώθησαν ίχνη. Επειδή δεν εύρέ- 
θησαν ήλοι αποκλείεται ή ΰπαρξις φερέτρου. Επίσης οΰδέν εύρέθη 
κτέρισμα. Τά συμπεράσματα ταύτα είναι άξια λόγου, διότι τά κατά 
την ταφήν των χρόνων εκείνων δεν είναι άκριβέστερον γνωστά.

Σπουδαιότερος είναι ό έξωθεν τού δεξιού κλιτούς καί κατά 
τό μέσον αύτού άνευρεθείς νεκρικός θάλαμος μετά τών δύο συλη- 
θύντων άτυχώς άλλοτε συνεχομένων τάφων. Ό θάλαμος συνδέε
ται αμέσως μετά τού ναού διά τριβήλου ανοίγματος, έχει δε τό 
ψηφιδωτόν αύτού δάπεδον ώς συνέχειαν τού ψηφιδωτού δαπέδου 
τού δεξιού κλιτούς τού ναού.

Οί έν τώ θαλάμοι τούτο) δύο συνεχόμενοι θολωτοί τάφοι 
όμοιάζουσι προς τον ήδη περιγραφέντα πρώτον τάφον. Ή σύλη- 
σις φαίνεται ότι έγινε κατά τήν καταστροφήν τής παλαιοχριστια
νικής πόλεως. Τά άνευρεθέντα τεμάχια σιδηρού δακτυλίου καί ή 
σιδηρά πόρπη άνήκουσι πιθανώς εις ταφήν έπελθούσαν εκεί μετά 
τήν σύλησιν καί προέρχονται έκ τίνος νεκρού τών καταλαβόντων 
τήν πόλιν νομάδων, διότι δεν άνταποκρίνονται προς τήν πολυτέ
λειαν τού κτίσματος.

Παρά τάς σκαφικάς ταύτας έρεύνας ό κ. Σωτηρίου συνέλεξε 
καί τινας διεσπαρμένος έπιγραφάς, συνεπλήρωσε δε τήν άνάγνω- 
σιν άλλων άλλοτε εύρεθεισών ύπ’ αύτού.

’Ανεξαρτήτως τής συστηματικής ταύτης άνασκαφής εντολή 
τού Υπουργείου τής Παιδείας καί δαπάναις τών έπαγγελματιών 
Ν. Άγχιάλου έγένετο ύπό τού κ. Σωτηρίου καί δοκιμαστική τις 
έρευνα προ τής αγοράς τής σημερινής κωμοπόλεως.

Ή έρευνα αυτή άπεκάλυψεν άξιολογώτατον λουτρώνα άπο- 
τελούμενον έκ πέντε διαμερισμάτων, έκ τών οποίων έν είναι κυκλι
κόν, στεγαξόμενον προφανώς άλλοτε ύπό τρούλλου.

Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935
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Ό λουτρών σώζεται εις ύψος 1 ή 50, διατηρεί δέ κατά τό 
πλεΐστον τα δάπεδα τά ύπόκαυστα, τάς θέσεις των καμίνων και τδ 
σύστημα τής διοχετεΰσεως ΰδατος καί θερμού άέρος ώς καί τό 
σύστημα τής άποχετεύσεως, ώστε να είναι δυνατή ή ακριβής 
μελέτη τού δλου οικοδομήματος. Τό εύρημα τούτο προσκτάται 
έξαίρετον σημασίαν, διότι είναι, κατά τον κ. Σωτηρίου, ό πρώτος 
βέβαιος πα?ιαιοχριστιανικός λουτρών συνδεόμενος αμέσως προς 
την βασιλικήν Α καί έξυπηρετών διά ψυχρού καί θερμού ΰδατος 
καί ταύτης τάς άνάγκας.

Ή ήδη σπουδαία άνασκαψική εργασία τής Ν. Άγχιάλου 
απέκτησε διά των εργασιών τού 1935 έτι μείζονα σπουδαιότητα 
καί σημασίαν.

5. Τάς εν Δυτική Μακεδονία αρχαιολογικός έρεύνας έξη- 
κολούθησεν ή Εταιρεία καί κατά τό 1935 διά τού Καθηγητού 
κ. Κεραμοπούλλου, δστις ένετόπισε την εργασίαν εις την περί τό 
Τσοτύλιον χώραν.

Παρά τό χωρίον Άσπρούλα τό μόνον φανερόν άρχαΐον 
λείψανον ήτο έγκεχωσμένος αρχαίος πίθος, παρά δέ την θέσιν 
'Αϊσωτήρα παρατηρούνται πλείονα αρχαία ίχνη.

«Παλαιόκαστρο» υπάρχει επί τής δεξιάς όχθης τού Βέλου, 
παραποτάμου τού 'Αλιάκμονος, διακρίνονται δέ ’ίχνη άσβεστοκτί- 
στου τείχους διήκοντος άπό κρημνού εις κρημνόν εις ικανήν άπό- 
στασιν. Εντός τού τείχους καί παρ’ αυτό φαίνονται ερείπιά τινα, 
εξ ών εικάζεται δτι πρόκειται περί καταφυγίου. Καί άλλα τινά 
ερείπια διακρίνονται περαιτέρω, λέγεται δέ δτι καί κινητά ευρή
ματα έγένοντο ενταύθα δεικνύοντα τον κατωκημένον τόπον.

Έκ τού χοιρίου Λικνάδες μετεκομίσθησαν εις τό εν Τσο- 
τυλίω γυμνάσιον πλείονα τεμάχια θύρας λίθινης προερχομένης έξ 
αρχαίου τάφου άλλα μέν τέως διεσπαρμένα κατά χώραν, άλλα δέ 
εύρεθέντα διά σκαφής. Ή θύρα έ'φερε κοσμήματα γλυπτά καί 
μεταξύ τούτων επιγραφήν, τής όποιας ολίγα γράμματα έσώθησαν. 
Επιτάφιος πωρίνη στήλη καί άλλα αρχαία λείψανα άνά τό χωρίον,
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ώς και προηγουμένως εύρεθέντα αξιόλογα αρχαία διδάσκουσιν ότι 
ό τόπος έχει αρχαιολογικήν σημασίαν ούχΐ συνήθη. Μικρά τις σκαφή 
γενομένη εκεί υπό τοϋ κ. Κεραμοποΰλλου διεπίστωσε την ΰπαρξιν 
λειψάνων οικιών, παρέσχε δε την ευκαιρίαν προς παρατηρήσεις 
περί τής οίκοδομίας καί τής άλ?ιης τοπογραφίας τοΰ πολίσματος.

Παρά την κώμην Όμαλήν (πρώην Πλάξομη) και μεταξύ 
ταύτης καί τοΰ χωρίου Άγιασμα (πρώην Λατόριστα) διεπιστώθη ή 
ΰπαρξις εκτεταμένων λειψάνων προϊστορικών χειροποίητων αγγείων 
κεκοσμημένων διά χαρακτών ή γραπτών κοσμημάτων. Έκ τής 
έκτάσεως τών λειψάνων τούτων συμπεραίνεται ότι πρόκειται περί 
κώμης μικράς, οΐας έχομεν και άλλας έν Μακεδονία άνευ όχυρώ- 
σεως μετά φράκτου ξυλίνου περιέχοντος τάς οικίας τοΰ γένους.

’Άλλην προϊστορικήν κώμην άνεΰρεν ό κ. Κεραμόπουλλος 
παρά τό Τσοτύλιον και κατά τήν ό δον τήν άγουσαν εις Νεάπο- 
λιν (τήν πρώην Λιαψίστι).

Ή σκαφική έρευνα άνεκάλυψεν ανάμικτα όστρακα, άγγεΐά τινα 
ολόκληρα, ψηφίδας διατρήτους πηλίνας ή χαλκάς, σπείρας χαλκάς, 
οστά ανθρώπινα άτάκτως, ούδέν δέ τεμάχιον αγγείου μεγαρικοΰ.

Έκ τής συστάσεως τών χωμάτων εικάζεται ότι ταΰτα προέρ
χονται έκ πηλοκτίστων καλυβών, περί τών οποίων μαρτυροΰσι καί 
τεμάχια άμορφα οπτών πλίνθων δεικνύοντα τον τύπον ξύλων 
πηλοχρίστων.

Έκ τών ευρημάτων καί τής έκτάσεως τών έρειπίων έξάγεται 
ότι ή κώμη ειχεν έκτασιν ενός καί ήμίσεος στρέμματος.

Τά ευρήματα, τών οποίων ακριβή περιγραφήν παρέχει ή 
έκθεσις, άγουσιν εις τό συμπέρασμα ότι ή κώμη αυτή ύπήρχεν ήδη 
κατά τούς υστέρους μυκηναϊκούς χρόνους, έξηκολούθησε δέ νά 
ύπάρχη καί κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους, τών όποιων τήν 
τεχνοτροπίαν όφείλομεν νά δεχθώμεν έκτεινομένην έν Μακεδονία 
μέχρι τοΰ 5ου αίώνος π. X.

Έν Περιστέρα (πρώην Μαρτσίστι) άνεσκάφησαν κατά 
τήν θέσιν «Σταυρός» πέντε τάφοι άνήκοντες εις τήν Ελληνικήν 
περίοδον.

Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1935
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Ωσαύτως καί έν Βουδουρίνα άνεσκάφησαν τρεις τάφοι 
τασσόμενοι έκ των κτερισμάτων εις τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους.

Οΰτω κατά μικρόν σχηματίζεται ή αρχαιολογική τοπογραφία 
τής Δ. Μακεδονίας, την οποίαν έ'θεσεν ως σκοπόν τών ερευνών 
αυτού ό κ. Κεραμόπουλλος, ή δε ’Αρχαιολογική Εταιρεία προθύ- 
μως ενισχύει.

6. ’Άλλη Μακεδονική άνασκαφή είναι ή υπό τού Έπιμελητοΰ 
κ. Γ. Μπακαλάκη δαπάναις τής Εταιρείας έκτελεσθείσα έν Καλα- 
μίτσα τής Καβάλας.

Ή Καλαμίτσα απέχει τής Καβάλας επτά περίπου χιλιόμετρα, 
έχει δε ’ίδιον ορμίσκον ομώνυμον, σχηματιζόμενον έν τω κόλπω 
τής Καβάλας, δ όποιος είναι δ παρά τω Θουκυδίδη II, 99,3 άνα- 
φερόμενος Πιερικός κόλπος.

Δεξιά τού όρμου τής Καλαμίτσας υπάρχει χθαμαλός λοφίσκος, 
τού οποίου τό ύι|ιηλότερον μέρος περιβάλλει άρχαϊον τείχος έκ 
μεγάλων δόμων έπιχωρίου γρανίτου. Τό ύψος τού τείχους σώζεται 
ίκανώς καθ’ όλην τήν διαδρομήν, ώστε είναι δυνατόν νά άνα- 
παρασταθή σαφώς τό όλον άκανύνιστον πολυγωνικόν διάγραμμα. 
Τό πάχος τού τείχους είναι 2 μ., κ’ατά δέ τήν αποβάθραν τού όρμου 
1 μέτρου. Ό λόφος εισχωρεί είς τήν θάλασσαν εις μήκος 60 περί
που μέτρων, έπί τού ακρωτηρίου δέ τούτου τό τείχος σχηματίζει 
τετράπλευρου περίβολον έν εϊδει μεγάλου πύργου διαστάσεων 40 μ. 
έπί 15. Τό οχυρόν τούτο τετράπλευρου έχει μάλλον έπιμεμελημέ- 
νην τήν κατασκευήν διά καλώς πελεκηθέντων γρανιτολίθων, ένω 
τά άλλα μέρη τού περιβόλου είναι αμελέστερα.

Τό μέρος τούτο τής άκροπόλεως ώς καί ό όλος αρχαίος τύπος 
ήτο γνωστός καί πρότερον, τίθεται δέ υπό μεν τού Welch είς τήν 
Ελληνιστικήν περίοδον, υπό δέ τού Casson είς τον 5ον π. X. αιώνα. 
Καί δ μέν Welch τοποθετεί έκεί τήν άρχαίαν Άντισάραν, ό δέ 
Casson εκλαμβάνει τον τόπον, ώς έν τών Σαμοθρηικίων τειχών 
τού Ηροδότου (VII, 108).

Ή άνασκαφική έρευνα άρχίσασα εντός τού τετραπλεύρου
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τούτου τμήματος άνεκάλυτ|ιεν ορθογώνιον οίκοδόμημα άποτελούμε- 
νον έκ τεσσάρων διαμερισμάτων διαφόρων διαστάσεων, (α = 3.50 
X 2, β = 2.20 X 3.00, γ = 7.75 X 3.40, δ = 7.75 X 3.40). Οί τοίχοι 
τοΰ κτίσματος είναι κατεσκευασμένοι έκ πλακοειδών γρανιτολίθων, 
τδ δέ πλάτος αυτών είναι 0.40-0.60 καί τό ύψος τό σωζόμενον 
1 μ. Ώς δυτικόν αυτού τοίχον τό οίκοδόμημα χρησιμοποιεί αυτό 
τό τείχος τού οχυρωματικού περιβόλου.

Ή έπίχωσις ή καλύπτουσα τό οίκοδόμημα δεν παρέσχε κατά 
την άνασκαφήν διακεκριμένα στρώματα, αλλά χώματα ανάμικτα 
περιέχοντα όστρακα μελανόγραφα, έρυθρόγραφα καί νεώτερα, 
μεταξύ δέ τούτων καί θραύσματα μεγαρικών σκύφων. Μόνον κατά 
την κατωτάτην μοίραν τής έπιχοόσεως καί επ’ αυτής τής επιφάνειας 
τού βράχου εύρέθησαν θραύσματα αγγείων φέροντα γεωμετρικήν 
διακόσμησιν έξ ομοκέντρων κύκλων καί καθέτων γραμμών εναλλάξ.

Τά αγγεία ταύτα, μή δυνάμενα ακόμη νά χρονολογηθώσιν 
ακριβέστερον, εικάζεται ότι άνήκουσιν εις χρόνους προπερσικούς 
τής Μακεδονίας κατά τάς ενδείξεις τάς παρεχομένας υπό τών ανα
σκαφούν τής Όλύνθου καί τά πορίσματα τού καθηγητού κ. Γεωργ. 
Μυλωνά. Καί έκ τών ευρημάτων τής Δήλου καί έξ άλλων τόπων 
είναι γνωστόν ότι ή γεωμετρίξουσα διακόσμησις κατέρχεται μέχρι 
τών αρχών τού 6ου αίώνος. Έν Μακεδονία, τής οποίας ή έξέλιξις 
δεν παρηκολούθει κατά πόδας την τής νοτίου Ελλάδος, είναι 
πιθανώτατον ότι ή γεωμετρίξουσα άύτη τεχνοτροπία κατήρχετο 
καί εις νεωτέρους κατά τι χρόνους.

Εις τό τέλος τού 6ου αίώνος ανάγεται καί τις εύρεθεις έν τή 
έπιχώσει λύχνος. Άλλ’ άφθονα είναι τά τεμάχια πήλινων αμφορέων, 
μεταξύ δέ τούτων άξια μνείας είναι τριάκοντα δύο, ώς φέροντα 
σφραγίδας Έλληνικάς καί Λατινικάς μετ’ ονομάτων δηλωτικών 
τής προελεύσεως τού περιεχομένου περιφήμου οίνου τής Θάσου.

Ή άνεύρεσις τών αμφορέων τούτων δεικνύει ότι ό τόπος 
είναι έμπορικώς αξιόλογος, δέν είναι δέ απίθανος ή εικασία τού 
Welch, ότι ή Καλαμίτσα είναι ή Άντισάρα, ό δέ ορμίσκος εν τών 
έμπορίων τής Περαίας τών Θασίων.
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Ή συνέχεια τής έρεΰνης έν πρόσεχε! μέλλοντι θά έχη και 
τοΰτο τό σημεΐον να διαφώτιση και να λύση τό τοπογραφικόν 
ζήτημα έν -σχέσει προς τό άρχαΐον όνομα τής Καλαμίτσας.

7. Έν Άχαΐα έξηκολούθησεν ή Εταιρεία την έξερεΰνησιν 
Μυκηναϊκών νεκροταφείων διά τοϋ Έφορου τών ’Αρχαιοτήτων 
κ. Κυπαρίσση.

Κατά τό 1935 ήρευνήθη νεκροταφεΐον παρά τό χωρίον Τσα- 
πλανέϊκα πλησίον των ΝΑ γηλόφων τοϋ Παναχαϊκοΰ όρους.

Ό εκτεταμένος εκ ψαμμίτου γήλοφος, έφ’ ου οί τάφοι, είναι 
μαλακός την σΰστασιν καϊ πο?ώ εύθρυπτος, έχει δέ κοιλανθή σχεδόν 
ολόκληρος εκ τής όρύξεως τών τάφων. 'Ένεκα κατολισθήσεως τοΰ 
όλου γηλόφου κατέπεσον οι θόλοι πάντων τών λαξευτών τάφων, 
και παρέσυρον τον ξηρότοιχον τών θυρίδων, δστις κατεστρώθη έπι 
τοϋ εδάφους τοΰ έμπροσθεν τοΰ τάφου και παρέχει την σφαλεράν 
έντύπωσιν περϊ πραγματικοΰ τάφου έπεστρωμένου διά πλακοειδών 
ποταμίων λίθων.

Τά ευρήματα τά γενόμενα κατά τάς εργασίας τοΰ 1935 είναι 
πάλιν ικανά αγγεία τών συνήθων ύστερο μυκηναϊκών τύπων, πολλαϊ 
χάνδραι έξ αχάτου διάτρητοι και κομβία κυανής υαλώδους μάζης 
εγχάρακτα.

8. Αί άνασκαφαι τής Σικυώνος έξηκολοΰθησαν καϊ κατά 
τό 1935 διά τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πολυτεχνείου κ.’Ορλάνδου, προή- 
γαγον δέ σημαντικώς την άποκάλυψιν τοΰ γυμνασίου τής πόλεως.

Άξιόλογον πόρισμα τής έρεύνης ταύτης ήτο ότι καθωρίσθη 
όριστικώς τό μήκος τοΰ γυμνασίου είς 72.15 μ. ήτοι εις 240 πόδας.

Παρά τό προς νότον τοΰ ανεσκαμμένου χώρου άποκαλυφθέν 
τελευταΐον νότιον διαμέρισμα τοΰ κάτω ανδήρου, ή άνασκαφή 
άνεκάλυψε καϊ άλλο διαμέρισμα κατά την νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ 
οικοδομήματος. Εντός τοΰ διαμερίσματος τούτου, διαστάσεων 
1.25 X 1.25, άνευρέθησαν χρησιμώτατα διά την άναπαράστασιν 
τής στέγης πήλινα αρχιτεκτονικά μέλη, διδάσκοντα ότι αί σιοαι 
κατέληγον κατά τάς στενάς πλευράς είς αέτωμα.

2
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18 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1935

Ο νότιος τοίχος φέρει έσωτερικώς παχύ στερεόν καί στιλπνόν 
επίχρισμα, σώζεται δε εις ύψος 1 μέτρου.Έσωθεν καί έξωθεν τούτου 
εύρέθησαν πλείονα αρχιτεκτονικά μέλη, σπόνδυλοι καί κιονόκρανα 
δωρικά καί ιωνικά, κιονόκρανα λεπτών πωρίνων άμφίκιονίσκων καί 
ανάλογα επίκρανα έκ των παραθύρων τοΰ οικοδομήματος,τά όποια 
ήσαν δίφωτα ή τρίφωτα. Ωσαύτως λύχνοι Ελληνιστικοί καί νομί
σματα τοΰ 3ου π. X. αίώνος, κυροΰντα την εικασίαν ότι πρόκειται 
περί τοΰ γυμνασίου τοΰ Κλεινίου τοΰ πατρός τοΰ Άράτου.

Κατά τάς εργασίας προς καθαρισμόν τοΰ παρά τό γυμνάσιον 
μεγάλου ’Ρωμαϊκού οικοδομήματος, τοΰ προορισθέντος υπό τής 
Αρχαιολογικής υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας, ίνα εν 
άπολύτω εύλαβεία προς τό άρχαϊον λείψανον διασκευασθή εις μου- 
σεΐον τής Σικυώνος, παρέστη ανάγκη νά έκτελεσθή έν τω έσωτε- 
ρικω αύτοΰ καί σημαντική σκαφική έργασία, ή οποία άπέφερε 
πλείονα αξιόλογα κινητά ευρήματα, άπαρτίσαντα ήδη μέγα μέρος 
τοΰ δαπάναις τοΰ Υπουργείου παρασκευασθέντος μουσείου.

Τά έκ των εργασιών τούτων προελθόντα αρχαία είναι τά εξής*
1) Βάθρα ορθογώνια φέροντα ανάγλυφα, έν μεν τρίπουν, 

άλλο δέ κηρύκειον όμοια προς τρίτον άλλοτε εύρεθέν καί φέρον 
κορύνην καί λεοντήν, άνήκοντα προφανώς εις αγάλματα ’Απόλλω
νος, Έρμοΰ καί Ήρακλέους.

2) ’Άγαλμα ’Ασκληπιού μαρμάρινον ακέραιον, παραβαλλό- 
μενον προς τον ’Ασκληπιόν τής Έλευσΐνος καί σύγχρονον προς 
εκείνον ήτοι τοΰ 4ου π. X. αίώνος.

3) Παρά τον ’Ασκληπιόν εύρέθη ακέραιον άγαλμα μαρμά
ρινον Πανός, έχοντος παρά τούς πόδας αύτοΰ μικρόν τράγον. 
Τό έργον κατά τον άνασκάπτοντα είναι τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος.

Έν τή αιθούση Α εύρέθησαν:
α) Άνάγλυφον τών λεγομένων νεκροδείπνων.
β) Άνάγλυφον αναθηματικόν Διοσκούρων.
γ) ’Αγαλμάτων Άρτέμιδος Άγροτέρας έχον παρά τούς πόδας 

κύνα συλλαβόντα λαγωόν άπό τών ώτων.
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δ) Τεμάχιον αναγλύφου παριστώντος γενειώντα άνδρα σωζό- 
μενον μέχρι τής όσφύος, ίσως μετόπη.

ε) Γυναικεία κεφαλή.
β) Άκέφαλον άγαλμα Τύχης φερούσης κεράς Άμαλθείας.
Έν τή αιθούση Β εΰρέθησαν.
α) Τππάριον μαρμάρινον, μήκους 0.60, άρχαϊζούσης τεχνο

τροπίας.
β) Μικρόν μαρμάρινον Έκάτειον.
γ) Κεφαλή Σατύρου 'Ρωμαϊκή τοΰ 2ου μ. X. αίώνος.
δ) Γυναικεία κεφαλή μετά διαδήματος.
ε) ’Ανδρική κεφαλή μαρμάρινη έ'χουσα ατομικά χαρακτηρι

στικά. Δημήτριος Πολιορκητής;
β) Μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή, υπερφυσική, κρανοφοροΰσα. 

Τό κράνος φέρει παρυφήν είκονίζουσαν έν άναγλύφφ πύργους καϊ 
τείχη πόλεως. Έξ αναλογών παραστάσεων συμπεραίνομεν δτι πρό
κειται περί τής Τύχης τής Σικυώνος. Τό έ'ργον είναι καλόν 'Ρωμαϊ
κόν άντίγραφον Ελληνιστικού πρωτοτύπου, τοΰ οποίου τεχνί
την εικάζει ό κ. Όρλάνδος τον Θοινίαν τον Σικυώνιον, μαθητήν 
τοΰ Εύτυχίδου τοΰ κατασκευάσαντος τήν Τύχην τής ’Αντιόχειας. 
Ενδιαφέρουσα ωσαύτως είναι ψηφιδωτή ζωφόρος μετά παραστά
σεων διωκομένων ζώων, ήτοι έλάφων, λεόντων καί γρυπών, καί 
διωκόντων θηρευτικών κυνών. Αί ψηφίδες είναι στρογγύλαι, δύο δε 
μόνον χρωμάτων λευκού καί βαθυκυάνου ή σχεδόν μέλανος. Έξαι- 
ρετικώς τρία ή τέσσαρα τεμάχια έχουσιν όλίγας ψηφίδας κίτρινου 
ή ερυθρού χρώματος.

Καί τό σχέδιον καί ή κατασκευή τοΰ ψηφιδωτού τάσσουσιν 
αυτό, κατά τον άνασκάπτοντα, εις τον 4ον ή τον 30ν π. X. αιώνα.

Έκ τοΰ γενομένου καίπερ συνεπτυγμένου απολογισμού κατα
φαίνεται ζωηρώς ή σημασία τοΰ μέχρι τοΰδε συντελεσθέντος έν 
Σικυώνι έργου καί διαγράφεται πλέον εύκρινώς τό μέλλον τής 
άνασκαφής μιας τών σπουδαιοτάτων πόλεων τής Ελληνικής 
άρχαιότητος.
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9. Έν Κρήτη ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία έξηκολούθησε 
διά τοϋ Έφορου κ. Σπυρίδωνος Μαρινάτου τάς άνασκαφικάς 
εργασίας έν Άμνισώ, έν Δρήρφ δέ και έν Άρκαλοχωρίφ 
ήρξατο νέων έξ αφορμής τυχαίων άνακαλύι|)εων.
Α. Άμνισός.

Αί άνασκαφαί τοϋ Άμνισοΰ κατά τό 1935 συμπληροΰσαι 
προηγουμένας παρατηρήσεις διδάσκουσι τά εξής:

Τό μέγα Μινωϊκόν αρχικόν οικοδόμημα έχρησιμοποιήθη έν 
μέρει κατά την άνέγερσιν τοϋ Ελληνικού ίεροΰ. Νέον εύρημα 
είναι ωραίος τοίχος, νοτίως τοϋ ανεσκαμμένου χώρου, έκ πώρων 
λίθων ξεστών άνευ συνδετικής ύλης συντεθειμένων Ελληνικής 
ασφαλώς αρχαϊκής περιόδου, θεμελιωθείς έπί τοϋ Μινωϊκοϋ οικο
δομήματος. Εις την αυτήν περίοδον, τήν αρχαϊκήν, ανήκει καί ή 
έξ επτά βαθμιδών πλατεία κλΐμαξ ή άνευρεθεΐσα προηγουμένως.

Τό έκ τέφρας, κεκαυμένων οστών καί αφιερωμάτων έκτετα- 
μένον στρώμα φαίνεται δτι ανήκει εις υπαίθριον ιερόν.

Έκ τής παρατηρήσεως τών στρωμάτων συνάγεται ότι κατά 
τήν 'Ρωμαϊκήν περίοδον τό ιερόν δεν είναι ύπαιθρον, άλλ’ έστε- 
γασμένον, έπήλθε δέ μετά μακράν έγκατάλειψιν τοϋ τόπου.

Έν τώ βαθυτάτω στρώματι εύρέθησαν μόνον ύστατα Μινωϊκά 
καί ύπομυκηναϊκά.Έν τώ μελ,ανώ στρώματι κατά βαθύτατα σημεία 
εύρέθησαν άφθονα γεωμετρικά όστρακα άναμίξ μετ’ ολίγων ύστε- 
ρομυκηναϊκών, ωσαύτως δέ έν Μινωϊκοϋ τύπου είδώλιον έχον υψω
μένος τάς χεΐρας καί έν πήλινον πτηνόν, άμφότερα πιθανώς πρω
τογεωμετρικών χρόνων καί άνήκοντα εις λατρείαν δενδρίτιδός 
τίνος θεότητος.

Μεταξύ τών άθρόων ευρημάτων ποικίλης φύσεως, γνωρίμων 
καί έκ προηγουμένων έτών, ιδίαν έ'χει σπουδαιότητα μικρόν χαλ- 
κοΰν αγαλμάτων, παριστών γυμνόν άνδρα μετά τών γονάτων έλα- 
φρώς κεκαμμένων καί τών χειρών άμφοτέρων φερομένων προ τοϋ 
στήθους, έ'χοντα δέ τούς οφθαλμούς καί τούς μαστούς δεδηλωμέ
νους δι έντονων ήμισφαιρικών έξάρσεων. Οί οφθαλμοί εύρίσκον- 
ται σχεδόν κατά τήν χώραν τών μήλων, τά δέ όφρύδια είναι
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βαθεως κεχαραγμένα ώς κα'ι μία αυλαξ μεταξύ μετώπου καί κόμης.
Ο τύπος τοΰ άγαλματίου είναι μοναδικός, ή δέ τεχνοτροπία δύνα- 

ται να θεωρηθή ώς παλαιοτάτη Κρητική.
Παρά τα ευρήματα ταΰτα παρετηρήθησαν καί Ελληνιστικά 

ληκύθια και δακρυδόχα αγγεία εις σημεία διαταραχής τοΰ μελα
νού στρώματος.

Αλλα κινΐ]τό ευρήματα έγένοντο καί εις το "Ρωμαϊκόν στρώμα.
Αλλά ιδίαν σημασίαν έχει ή κατά την τελευταίαν άνασκα- 

φήν άνεύρεσις πέντε έπιγραφών, τών οποίων τέσσαρες μεν είναι 
έπί πωρίνων πλακών, μία δέ επί μεγάλου βαίίροειδοΰς λίθου, άνα- 
φέρουσαι πάσαι την γνωστήν Κρητικήν άνωτάτην αρχήν τών 
κόσμων (π.χ. Οί κόσμοι οί συν Ταυριάδα τώ Έπιμενίδα τό δού- 
τερον ήτοι τό δεύτερον). Έν μιά τούτων άναφέρεται κόσμος 
Λασθένης, τον όποιον ό άνασκάπτων πειράται νά ταύτιση προς 
τον γνωστόν στρατηγόν Λασθένη τον μετά τοΰ στρατηγοΰ ΓΙανά- 
ρους καταναυμαχήσαντα τον στόλον τοΰ Μάρκου ’Αντωνίου, 
έπειτα δέ ήττηθέντα υπό τοΰ Μετέλλου.

Έν μελλούση συνεχεία τής εργασίας θά διαψωτισθή περισ
σότερον, ώς έλπίζομεν, τό ιερόν τοΰ Άμνισοΰ.
Β. Δρήρος.

Ή ανεξάντλητος εις αρχαιολογικός εκπλήξεις Κρήτη παρέσχε 
νέαν σπουδαίαν άνακάλυψιν έν Δρήρω, πόλει αρχαία, τής οποίας 
τά ερείπια σοόζονται ήμίσειαν ώραν προς Βορράν τής σημερινής 
Νεαπόλεως Μεραμπέλλου. Παρά ταύτην καί έν θέσει "Αγιος 
’Αντώνιος ιδιώτης σκάπτων τον αγρόν αύτοΰ κείμενον έν τή 
περιοχή τής Δρήρου καί δή τής αγοράς αυτής, εύρεν εις τεμάχια 
τρία άγαλμάτια έκ λεπτοΰ χαλκοΰ έλάσματος, τά όποια μετά πολ- 
λάς περιπετείας κατέληξαν τή βοήθεια τών αστυνομικών αρχών 
εις τάς χεΐρας τής ’Εφορείας τών ’Αρχαιοτήτων.

Πρόκειται περί τριών μορφών, δύο γυναικείων ένδεδυμένων 
καί μιας ανδρικής γυμνής.

Τά έργα είναι έκ λεπτοτάτου χαλκοΰ έλάσματος καί άπηρτί- 
ζοντο έξ οκτώ έως δέκα τεμαχίων έκαστον, τά δέ τεμάχια συνη-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



22 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

νοΰντο μεταξύ των δι’ ήλων χαλκών. Οί ήλοι ούτοι προεξέχουν 
κατά την εσωτερικήν επιφάνειαν τών ελασμάτων έν και πλέον έκα- 
τοστόμετρον. Έκ τούτου δέ καθίσταται προφανές δτι τα ελά
σματα ταΰτα προσηλοϋντο επί πυρήνος ξυλίνου, τον όποιον περιέ- 
βαλλον. Δυστυχώς έλλείπουσι τα ανώτατα μέρη τών κεφαλών 
μετά τής κομμώσεως. 'Ωσαύτως έλλείπουσιν αί χεΐρες τοΰ ανδρι
κού άγαλματίου.

Παρ’ όλην όμως τήν έλλειψιν ταύτην ή σημασία τού ευρή
ματος τής Δρήρου διά τήν ιστορίαν τής τέχνης είναι μεγίστη, διότι 
παρέχουσιν εις ήμάς τά άγαλμάτια ταΰτα πολύτιμα αρχαϊκά έργα 
σφυρήλατα, περί τών όποιων είχομεν μέχρι τοΰδε μόνον φιλο
λογικός μαρτυρίας. Ό Παυσανίας 3,17,6, ως αναφέρει και ό κ. 
Μαρινάτος, μνημονεύει έν τοιοΰτον άγαλμα έν Σπάρτη έργον τοΰ 
Κλεάρχου τοΰ 'Ρηγίνου («Τής Χαλκιοίκου δέ έν δεξ|ια Διός 
άγαλμα Υπάτου πεποίηται, παλαιότατον πάντων όπόσα 
έστ'ι χαλκού- δι’ όλου γάρ ούκ έστιν είργασμένον, έλη- 
λασμένου δέ ίδιοι τών μερών καθ’ αυτό έκάστου συνήρ- 
μοσταί τε προς άλληλα και ήλοι συνέχουσιν αύτά μη 
διαλυθήναι. Κλέαρχον δέ άνδρα 'Ρηγΐνον τό άγαλμα 
ποιήσαι λέγουσιν, όν Διποίνου καί Σκύλλιδος, οί δέ 
αύτοΰ Δαιδάλου φασίν είναι μαθητήν»).

Τά άγαλμάτια τής Δρήρου έχουσιν ύψος τά μέν γυναικεία 
0.40-0.45, τό δέ ανδρικόν περί τά 0.70. Άνήκουσι δέ είς τούς 
περί τό 650 π. X. χρόνους. Ό τύπος τών δύο γυναικείων είναι 
ό αύτός, ένδεδυμένος δηλ. καί έχων τάς χεΐρας καθειμένας έπί τοΰ 
σώματος καί κρατούσας σύμβολον δυσδιάκριτον.

Τό ανδρικόν είναι κούρος γυμνός έχων τό σώμα άριστα έξειρ- 
γασμένον καί, κατά τον κ. Σπ. Μαρινάτον, έλευθερώτερον τών 
λίθινων κούρων τής 61!? έκατονταετηρίδος καί έχων τάς χεΐρας 
προτεταμένος μετά συμβό?πον ως ό Φιλήσιος τοΰ Κανάχου. Τό 
οικοδόμημα, όπου εύρέόησαν τά σφυρήλατα ταΰτα, άνασκαφέν 
εύρέΟη έχον διαστάσεις 11x7.80, άπετελεΐτο δέ έξ ενός μόνου 
θαλάμου, είς τον όποιον άνήγε κλΐμαξ.
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Κατά την ΝΔ γωνίαν τοϋ χτίσματος υπάρχει κτιστόν βόθρον 
έξ απλών λίθων, ΰψ. 1 μέτρου, έφ’ ού εΰρέθησαν πήλινα αρχαϊκά 
είδοόλια, τεμάχια αγγείων και εν σημαντικόν χαλκοΰν γοργόνειον. 
Συνείχετο προς τό βόθρον τοΰτο κτιστός βωμός, επ’ αΰτοΰ δέ 
ειχον εΰρεθή τά χαλκά άγαλμάτια. Ό βωμός ήτο άπηρτισμένος 
έκ πλακών ορθών πέριξ πυρήνος εκ χωμάτων. Τά χώματα ταϋτα 
ήσαν πλήρη κεράτων αιγών μικρών μετ’ ολίγων άλλων οστών 
και δύο σιδηρών μαχαιριών. Ή παρουσία τών κεράτων ανακα
λεί εις την μνήμην τον γνωστόν βωμόν τής Δήλου Κερατώνα 
(Πλουτ. Θησ. 21). Προ τοΰ βωμοϋ τούτου άνευρέθησαν τά λεί
ψανα τραπέζης προσφορών.

Κατά τό κέντρον σχεδόν τοΰ θαλάμου εΰρέθη ορθογώνιος 
έσχάρα, πλήρης καθαρός τέφρας, προς Β δέ ταύτης βάσις κίονος. 
Μεταξύ άλλων ευρημάτων αξία προσοχής είναι επιγραφή περιέ- 
χουσα ψήφισμα τιμητικόν υπέρ Όρέστα Έρυμνέως έξ Άσπένδου, 
εϊς δύο αντίτυπα, τοϋ 3ου π. X. αίώνος.

Τά παλαιότατα τών κινητών κεραμεικών ευρημάτων άνήκου- 
σιν είς τον 80ν πιθανώς αιώνα, πλείονα δέ εις τον 70ν. Ή δλη αρχι
τεκτονική διαμόρφωσις τοΰ οικοδομήματος δέν είναι τουλάχιστον 
κατά τήν πρόοψιν, σαφής, άλλ’ είναι βέβαιον δτι έχομεν οικοδό
μημα μονοθάλαμον άνευ προδόμου, ίεροΰ χαρακτήρος, ναοΰ δηλ. 
τής μικρός Δρήρου, ώς εικάζει ό άνασκάπτων, καί δή πιθανώς τοΰ 
Δελφινιού.
Γ. Ά ρ κ α λ ο χ ώ ρ ι.

Δευτέρα τυχαία εΰρεσις σπουδαιοτάτων αρχαίων έσημειώθη 
έν Άρκαλοχωρίω, τό δέ πράγμα τοΰτο προεκάλεσεν έπειτα συστη
ματικήν έρευναν τοΰ αρχαίου σπηλαίου διά τοΰ κ. Μαρινάτου καί 
τοΰ κ. Πλάτωνος, δαπανώντος τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας καί 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, συνεπικουρήσαντος δέ διά πεντή- 
κοντα λιρών καί τοΰ κ. ’Αρθούρου ’Έβανς, έφ’ ω καί εκφράζονται 
αύτώ καί εντεύθεν θερμαί εύχαριστίαι. Θερμαί ώσαύτως οφείλον
ται εύχαριστίαι καί τώ Διευθυντή τής Γερμανικής Σχολής κ. Κάρο 
διά τήν άδειαν, δπως ό άρχιτέκτων κ. Hans Miiutz σχεδιογραφήση
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το σπήλαιον. Μετά την άπομάκρυναιν των καταπεσόντων όγκων 
έξηρευνήθη έπιμελώς το περιέχον τά αρχαία στρώμα πάχους περί
που Οκ 50 και ικανής έκτάσεως.

Έκ τής έρεΰνης ταύτης άπεδείχθη δτι το θεωροΰμενον σπη- 
λαιον τοΰ Άρκαλοχωρίου δένήτο πράγματι σπήλαιον, άλλα επιμή
κης δριζοντία σχισμή τοΰ βράχου μήκους 40 μέτρων, έχουσα την 
άρχήν ήτοι την είσοδον άπο νότου. Κατά την είσοδον ταύτην 
υπήρχε παχύς μεν, άλλά προχείρου κατασκευής τοίχος σχηματίζων 
είδος τι θυρωρείου και στενόν διάδρομον.

Άπο τοΰ σημείου τούτου ήρχοντο άραιά τά ευρήματα, άθρόα 
δε έγένοντο περίπου κατά τό μέσον καί έν τω μυχώ τοΰ σπηλαίου.

Κατά τό μέσον εύρέθησαν υπό τών λαθροσκαφέων άφθονοι 
χρυσοί διπλοί πελέκεις έκ λεπτοΰ έλάσματος καί μικροΰ μεγέθους·

Άλλ’ εκτός τών έκ χρυσοΰ έλάσματος πελέκεων εύρέθησαν 
κα'ι άλλοι χαλκοί πελέκεις διαφόρων μεγεθών, φθάνοντες μέχρι 
μήκους 60 καί 70 έκατοστομέτρων ήτοι βαρέα τεμάχια πραγμα
τικής χρήσεως. Προς τούτοις εύρέθησαν πλείονα χαλκά ξίφη δια
φόρου μήκους, ών τό μακρότατον μετρεΐ 1 Η·. 055. Τά πλεΐστα τών 
ξιφών καί πάντες οί πελέκεις φέρουν έγχάρακτον διακόσμησιν έπι- 
μελέστατα έξειργασμένην. Σπουδαιότατος άπο άρχαιολογικής άπό- 
ψεως είναι χαλκοΰς διπλούς πέλεκυς φέρων έπι τοΰ αύλοΰ τοΰ 
στειλεοΰ καθέτως τρίστιχον ιερογλυφικήν έπιγραφήν δι’άρχαΐκω- 
τάτων γραμμάτων παρεμφερών προς τά τοΰ Δίσκου τής Φαιστού.

Κεραμεικά εύρήματα έγένοντο πολύ ολίγα τάσσονται δέ ταΰτα 
άπο τής πρωτομινωικής μέχρι τής πρώτης ύστερομινωικής.

Τά μεταλλικά εύρήματα τάσσονται εις τό τέλος τής Μ Μ καί 
τήν άρχήν τής ΥΜ περιόδου ήτοι εις τήν άκμήν τοΰ Μινωικοΰ 
πολιτισμού, τον 16ον π. X. αιώνα ολόκληρον. Ή άπότομος διακοπή 
τής λατρείας τοΰ σπηλαίου οφείλεται εις τήν κατάρρευσιν αυτού, 
έπελθοΰσαν, πιθανωτατα, κατά τήν γενικήν διά σεισμού καταστρο
φήν τής Μινωικής Κρήτης. Οί προσκυνηταί φαίνεται ότι έσύχναζον 
καί μετέπειτα εις την είσοδον τοΰ ιερού καί δή παρά τό θυρω- 
ρεΐον, όπως εξάγεται εκ τεμαχίων άγγείων άναγομένων μέχρι τοΰ 
τέλους τοΰ Μινωικοΰ πολιτισμού.
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Ως προς την έν τφ σπηλαία» λατρευομένην θεότητα ό κ. Μαρι
νάτος φρονεί ότι αύτη ήτο ό Ζευς, τοϋ οποίου την λατρείαν ανα
φέρει ό Ησίοδος παρά την πόλιν Λύκτον.

Τοιαΰται υπήρξαν αί άνασκαφικαί έργασίαι τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας κατά τό έτος 1935 και τά άξιολογώτατα αυτών 
πορίσματα, έδαπανήθησαν δε δι’ αύτάς ύπο τής Εταιρείας δραχ. 
εκατόν επτά χιλιάδες τετρακόσιοι έβδομήκοντα πέντε. Περίπου 
ίσον είναι τό υπό τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας διατεθέν ποσόν 
διά τήν αρχαιολογικήν καθ’ όλου έρευναν τής Ελλάδος. Τό άθροι
σμα όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι δεν είναι αντάξιον προς τάς 
υποχρεώσεις τής Ελλάδος απέναντι τών έθνικών αυτής μνημείων 
και είναι ένδεδειγμένον, όπως ή επίσημος Ελλάς απόδειξη ότι έχει 
βαθυτέραν έπίγνωσιν τής σημασίας τής ιδίας αύτής ιστορίας. Διότι 
εκ τούτου ακριβώς πάσχομεν, ότι θεωροΰμεν τό απόλυτον τούτο 
καθήκον ώς ελαστικόν τι δικαίωμα καί ειδός τι πνευματικού αθλη
τισμού καί περιττής πολυτελείας.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας έπλουτίσθη διά τετρακο- 
σίων περίπου τόμων προερχομένων έκ δωρεών, εξ ανταλλαγής καί 
αγοράς, διά τήν οποίαν έδαπανήθησαν περί τάς ένενήκοντα δύο 
χιλιάδας δραχμών.

Ωσαύτως έδη μοσιεύθησαν εις τόμος τής ’Αρχαιολογικής 
Έφημερίδος, εις τόμος τών Πρακτικών καί ό 'Οδηγός τών Δελφών 
τοΰ κ. Κεραμοπούλλου, στοιχίσαντα πάντα εκατόν έβδομήκοντα 
τέσσαρας χιλιάδας πεντακοσίας έβδομήκοντα εξ δραχμάς καί 
όγδοήκοντα πέντε λεπτά.

Τό έκ πωλήσεως εικονογραφημένων δελταρίων καί φωτογρα
φιών έν τοΐς Μουσείοις συμφώνως προς τον νόμον 4823 προκύ- 
ψαν υπέρ φυλάκων καί βιβλιοθηκών τών Μουσείων ποσόν ανέρ
χεται εις δρ. 49.429 Έκ παρελθούσης χρήσεως συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τού αύτού νόμου καί προς τον αύτόν σκοπόν έδόθη- 
σαν παρά τής Εταιρείας δρ. 41.347.70

Άλλ’ έν φ ούτως έφαρμοζόμενος ό νόμος 4823 άπέφερεν 
οπωσδήποτε ένίσχυσίν τινα προς άντιμετώπισιν έπειγουσών αρχαίο-
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λογικών αναγκών μετ’ έκπλήξεως ούχ'ι μικράς παρετηρήσαμεν δτι 
αναγκαστικός νόμος έκδοθείς τή 19ή Νοεμβρίου 1935 προςτρο- 
ποποίησιν τοΰ νόμου 6450 περί Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρι
σμού έν άρθρω 4 έδ. 3 μεταξύ άλλων πόρων τού είρημενού 
’Οργανισμού αναγράψει καί «τό εσοδον έξ αποκλειστικής έκδόσεως 
κάρτ-ποστάλ καί δελταρίων καί πωλήσεως αυτών εις αρχαιολογικούς 
χώρους» — δηλ. αύτό τούτο τό από τού έτους 1930 διά τοΰ νόμου 
4823 παραχωρηθέν είς την Εταιρείαν εύλογώτατον δικαίωμα. 
Ή προς τον κ. Υπουργόν τής Εθνικής Οικονομίας γενομένη δια
μαρτυρία τού Συμβουλίου έλαβε την άπάντησιν ότι κατά λάθος 
έγένετο τό πράγμα καί ότι συντόμως θά διωρθούτο. Δυστυχώς δεν 
δυνάμεθα σήμερον νά άναγγείλωμεν την έπανόρθωσιν, άλλ’έλπί- 
ζομεν ότι δεν θά παραμείνη ή βαρεία καί άνευ αιτίας έπέμβασις είς 
τό εργον τής Εταιρείας καί ή άρπαγή καθαρώς άρχαιολογικών 
πόρων άπό τών ψυσικών αυτών δικαιούχων. Μετά τοΰ ’Οργανι
σμού Τουρισμού, τού οποίου ή άποστολή είναι ωσαύτως εθνική, 
έχομεν κοινάς τάς προσπάθειας, ούδεμία δέ χωρεΐ περίπτωσις 
άνταγωνισμού.

Τοιούτο υπήρξε τό όλον εργον τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας κατά τό 1935, καίπερ άπό μέτριων πόρων έξορμηθέν, όμως 
ίκανώς σημαντικόν καί ούχί άνάξιον τών προηγηθέντων ένενή- 
κοντα εννέα ετών.

Τό έτος 1935 είναι τό τρίτον έτος τής τελευταίας εκλογι
κής περιόδου τού Συμβουλίου, τό όποιον μετά τινας ημέρας θά 
τεθή εκ νέου υπό την κρίσιν τών εταίρων, ΐνα, εάν έπιδοκιμασθή 
ύπ’ αύτών, χωρήση προς συνέχειαν τής εργασίας αύτού.

Σημαντικά δέ καθήκοντα άναμένουσι την έκπλήρωσιν αυτών 
κατά τε τό ήδη άρξάμενον καί κατά τό επόμενον έτος.

Τό έτος 1937 είναι τό εκατοστόν έτος άπό τής ίδρύσεως τοΰ 
εθνικού τούτου καθιδρύματος, τό όποιον άπό τής 7γ'? Ίανουαρίου 
1837 τηρεί άσβεστον τό πύρ τής άρχαιολογικής έρεύνης καί τής 
σωτηρίας τών άρχαίων μνημείων
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Είναι άξιον πολλής προσοχής δτι τό έθνος άναλαμβάνον 
παλαιάν Ελληνικήν παράδοσιν ευθύς μετά την από μακράς δου
λείας άπελευθέρωσιν αΰτοΰ ούδέν άλλο έσκέφθη πρώτον ή την 
θεραπείαν τοΰ πνεύματος καί τής επιστήμης.

Διά τούτο ή συμπλήρωσις τής εκατονταετίας τής έλευθέρας 
πολιτικής ΰποστάσεως τού Έθνους ανοίγει την σειράν τοιούτων 
πνευματικών εκατονταετηρίδων προ δύο ετών τής Ιατρικής Εται
ρείας, κατά τό έτος τούτο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, κατά 
τό πρόσεχες έτος τής πρώτης πνευματικής εστίας τοΰ ελευθέρου 
Ελληνισμού, τοΰ Πανεπιστημίου τών ’Αθηνών, κα'ι τοΰ πρώτου 
ιδρύματος περισυλλογής καί μελέτης τών μνημείων τής πατρίου 
ιστορίας, τής ένδοξου ταύτης ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Τήν αρχαιολογικήν ταύτην εκατονταετίαν καλούμεθα νά έορ- 
τάσωμεν κατά τό προσεχές έτος καί έχοντες καί πάλιν επί κεφαλής 
τον ’Αρχηγόν τής εθνικής οικογένειας νά έπιδείξωμεν μετριοφρό- 
νως τί κατωρθώσαμεν κατά τήν διάρκειαν τοΰ αίώνος.

’Αρχαιολογικού καΰιδρύματος έν τή κατ’ εξοχήν αρχαιολο
γική χώρα τού κόσμου ή πρώτη εκατονταετία δεν επιτρέπεται νά 
πανηγυρισθή έν στενώ καί κρύπτω κύκλω, αλλά πρέπει νά άποβή 
θέμα ούχί μόνον εύρυτάτης πανελληνίου εορτής, αλλά καί μεγάλης 
διεθνούς συγκεντρώσεως έκ πάσης γωνίας τοΰ κόσμου, όπου τιμά- 
ται ό Ελληνικός πολιτισμός καί έκτιμάται δ συνεχής καί διά 
μυρίων έμποδίων διεξαγόμενος πνευματικός αγών τής Εταιρείας.

Ό διεθνής ούτος συναγερμός, τον όποιον πεποίθαμεν ότι θά 
καταστήση δυνατόν ή αρωγή τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, δεν 
θά είναι απλώς έπισιημονική συγκέντρωσις καί έν ώραΐον ταξίδιον 
άνά τήν χώραν ταύτην, αλλά θά είναι προσκύνημα προς τήν ιδέαν 
τοΰ υψηλού ανθρωπισμού, τού οποίου μάλιστα κατά τάς κρίσι
μους ταύτας στιγμάς τοΰ κόσμου έχομεν ανάγκην, διότι ή Ελλη
νική αρχαιολογία, Κύριοι, δεν είναι έπάγγελμα, αλλά 
ιερά αποστολή!
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1935

1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑι ΚΑΒΑΛΑΣ

Χορηγοΰσης τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ή ήρχισεν ή άνασκαφή καί 
ή έξερεΰνησις τοΰ δυτικώς τής πόλεως Καβάλας (άπόστασις περίπου 7 χιλμ.) 
καί έν τή εξοχική τοποθεσία Καλαμίτσα κειμένου αρχαίου περιβόλου, τοΰ 
οποίου ή άρχαιότης καί εις τον μή ειδικόν ακόμη επισκέπτην ήτο ιρανερά.

Ό έπισκεπτόμενος από θαλάσσης τον ορμίσκον Καλαμίισας έχει προς 
τα αριστερά μέν την αμμώδη παραλίαν, δπου τά εξοχικά καφενεία καί τό 
αγρόκτημα εις τό βάθος, δεξιά δέ χαμηλόν καί πτωχόν εις έπίχωσιν λοφί
σκον (σχεδ. 1). Τά κράσπεδα τοΰ λοφίσκου τοΰτου περιβρέχει ή θάλασσα, 
καταλήγουν δέ εις τό νοτιώτατον σημεΐον εις μικρόν άκρωτήριον είσχωροΰν 
περί τά 60 μ. έν εΐδει προβλήτος εις τον Πιερικόν κόλπον 1 2. Έπί τοΰ λοφί
σκου τοΰτου ΰψοΰτό ποτέ περίβολος αρχαίος, διαγράμματος ακανόνιστου 
πολυγώνου, κατεσκευασμένος διά μεγάλων δόμων εξ εντοπίου γρανίτου λίθου. 
Τό ύψος του σώζεται εις πολλά σημεία, ώστε νά δΰναται νά παρακολούθηση 
κανείς τό διάγραμμά του. Τό πάχος τοΰ τείχους είναι 2 μ. πλήν τής προς 
την άπόβασιν τοΰ ορμίσκου πλευράς του, δπου είναι 1 μ. Ό περίβολος ένω 
διαγράφει περίπου τμήμα κΰκλου από τά ΝΑ-Β-ΒΔ, κατά τό προς τήν 
θάλασσαν τμήμά του παρακολουθεί τήν τεθλασμένην γραμμήν τής παραλίας 
καί σχηματίζει κατά τήν βάσιν τοΰ μικροΰ ακρωτηρίου τετράπλευρόν τι 
τμήμα, σχήματος μεγάλου πΰργου.

Μεταξύ τοΰ τετράπλευρου αύτοΰ τμήματος καί τοΰ προς τά ΝΔ σφζο- 
μένου άλλου άκρου τοΰ περιβόλου υπάρχει κενόν μέγα άνοιγμα, είναι δέ 
άγνωστον αν έξετείνετο καί προς τά εκεί τό τείχος καί πώς έκλειεν ή 
πλευρά αυτή.

Τό τετράπλευρου τμήμα τοΰ τείχους εις μέν τά ανατολικά ύψοΰται

1 ’Οφείλω καί ενταύθα θερμώς νά ευχαριστήσω τό Συμβούλιου τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας, είς τό ενδιαφέρον τοΰ οποίου οφείλεται ή έναρξις τής έρεύνης αυτής.

2 Πιερικός πρέπει νά λέγεται σήμερον ό κόλπος Καβάλας, αδιάφορου αν τό χωρίον 
τοΰ Θουκυδίδου II, 99, 3. είναι μεταγενεστέρα είς τό κείμενον ίσως προσθήκη.
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Γ. Μπακαλάκη : Άνασκαφή έν Καλαμίτσα Καβάλας 31

όπόθεν κα'ι έγένετο ή έ'ναρξις τής άνασκαφής, έ'χομεν τό μεγαλΰτερον πάχος 
έπιχώσεως 1,50 μ. Ή τεράπλευρος αυτή κατά?π)ξις τοΰ τείχους (διαστ. 
40χ1δ μ.) είναι έν άντιθέσει προς τά λοιπά μάλλον καμπύλα τμήματά του, 
κατεσκευασμένη διά τετράπλευρων δόμων καλώς πελεκημένων, προκειμένου 
περί γρανίτου, ενώ τά άλλα τμήματα είναι κατεσκευασμένα έκ δόμων ακανό
νιστων τετράπλευρων (είκ. 2) ή και πολυγωνικών (είκ. 3).

Τον περίβολον έπεσκέφθησαν κατά τον μεγάλον πόλεμον, οπότε και

Είκ. 1. Εξωτερική δψις τοΰ περιβόλου είς τό σημεΐον Π2 τοΰ σχεδιογραφ. 1.

πυροβολεΐον 1 ολόκληρον είχεν εκεί έγκατασταθή, Άγγλοι έξερευνηταί, ό δέ 
Welch είς τό BSA (1918-19) σελ. 66, μεταξύ άλλων αρχαίων τοποθεσιών 
τοΰ Στρυμόνος περιγράφει εν όλίγοις καί αυτόν. Κατά τον Welch είναι 
ελληνιστικών χρόνων, ενώ κατά τον S. Casson είναι τοΰ 5ου π. X. αίώνος1 2.

1 'Γό πυροβολεΐον καθώς καί τά στρατιωτικά χαρακώματα κατέστρεψαν διάφορα 
σημεία τοΰ περιβόλου, χωρίς δμως ευτυχώς νά αλλοιώσουν τό διάγραμμά του. Ή μόνη 
άσάφεια τοΰ διαγράμματος του παρουσιάζεται νοτίως τοΰ σημείου Π 2 Σχεδ. 1, έλπί- 
ζομεν δμως νά διασαφηθή σύν τή προόδφ τής σκαφής καί αυτό τό σημεΐον, κατά τό 
όποιον καί μόνον ίσως μεταβληθή κάπως τό σχέδιον 1 είς τό μέλλον.

2 S. Casson Macedonia Thrace and Illyria, Oxford 1926 σ. 92 σημ. 5.
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32 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1035

Ημείς, άναμένοντες την συν τώ χρόνφ συστηματικήν και τελείαν τής τοπο
θεσίας έξερεΰνησιν θά άναφέρωμεν ενταύθα τά διάφορα ευρήματα τής εφε
τινής σκαφής, συμφωνοΰντες έκ τών μέχρι τοΰδε πρώτων προς μέν τον 
Welch, τοποθετήσαντα εκεί την Άντισάραν τοπογραφικώς, και δχι προς τον 
Casson, έκλαβόντα τον περίβολον ως έν των Σαμοθρηικίων τειχών τού 
Ηροδότου (VII, 108), τά όποια φαντάζεται ως φρούρια εγκατεσπαρμένα

ΕΙκ. 2. Εξωτερική δψις τοΰ περιβόλου είς τό σημεΐον καμπής Πι 
τοΰ σχεδιογραφ. 1.

επί τής Θρακικής παραλίας ή προς τον Casson δέ ως προς την ηλικίαν τού 
τείχους, ή κατασκευή τοΰ οποίου είναι παλαιοτέρα τών ελληνιστικών χρόνων.

Έσωτερικώς τοΰ τετράπλευρου τμήματος τοΰ τείχους οπον τό σημεΐον A 
(σχεδ. 1) άνεσκάφη εφέτος τετράπλευρόν τι οικοδόμημα (σχεδ. 2), άποτελού- 
μενον εκ δύο μακρόστενων παραλλήλων διαμερισμάτων γ' και δ', διαστά
σεων 7,75X3,40 μ. και δύο ά'λλων μικροτέρων, καταλαβόντων τάς διαστάσεις 
ενός τρίτου περίπου καί όμοιου προς τά γ' καί δ '· τό α' είναι διαστάσεων 1

1 Ρ. Perdrizet Ό Σαμοθρακικός τοΰ Άνιιφώνχος καί ή Σαμοθρρκική Περαία, 
Rev. έή grecq. 1009 σ. 33 κέ.
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3,50 X 2,20 μ. to δέ β' 2,20χ3 μ. Τό κτήριον τούτο ίσως δεν είναι σύγχρο
νον προς τό τμήμα τοϋ περιβόλου έφ’ ου έπικάθηται και τό όποιον χρησι
μοποιεί ώς δυτικόν τοίχον. Οί τοίχοι του είναι κατεσκευασμένοι εκ μέτριου 
μεγέθους πλακωτών λίθων γρανίτου, κειμένων έν δλίγφ σχετικώς πηλω 
(είκ. 4), έ'χουν πλάτος 0,40 - 0,60 μ. καί ύψος σωζόμενον είς τό ανατολικόν 
τμήμα τοΰ κτηρίου 1 μ. Είς τό δυτικόν ό βράχος κατέρχεται καί υπάρχει 
θεμέλιον υπό την γραμμήν τοΰ δαπέδου 1 μ. ακόμη. (Σχεδ. 2 τομή).

Ή ΒΔ γωνία καί ή βορεία πλευρά τοϋ δωματίου α' σχηματίζονται έξω-

Εΐκ. 3. Εξωτερική όψις τοϋ περιβόλου είς τό σημεΐον Π τοϋ σχεδιογραφ. 1.

τερικώς μέν υπό τοϋ περιβόλου έπικαθημένου επί τοϋ φυσικοϋ βράχου καί 
τοϋ βράχου, έσωτερικώς δέ υπό συμπληρωματικού λεπτοϋ τοίχου (είκ. 5).

Στρώσις δαπέδου ή καί έπένδυσις τοίχου δεν παρετηρήθη.
Εντός τής επιχώσεως, τής καλυπτοϋσης τό κτήριον τοϋτο, πλήρους 

οστράκων καί μεγάλων θραυσμάτων αμφορέων, δι’ ών μετεφέρετο ό οίνος 
καί ά'λλα υγρά προϊόντα (είκ. 6) καί τεμαχίων πίθων, εϋρέθησαν όχι στρωμα- 
τογραφικώς, άλλ’ ανάμεικτα, ό'στρακα μελανόμορφα, ερυθρόμορφα (είκ. 7) 
καί νεώτερα, μεταξύ τών οποίων καί μεγαρικών σκΰφων. Έπί τής επιφα-

3
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θ4 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

νείάς όμως τοϋ βράχου, είς τά κατώτατα δηλ. στρώματα τής ανάμεικτου 
ταύτης έπιχώσεως εύρέθησαν όστρακα φέροντα διακόσμησιν γεωμετρικήν, έξ 
ομοκέντρων κύκλων και καθέτων γραμμών εναλλάξ (τρίγλυφων και μετοπών) 
(είκ. 8), και άνήκοντα είς διώτους σκύφους μετ’ επιπέδου ή έλαφράς δακτυ- 
λιωτής βάσεως, σχήματος επίσης συνήθους κατά τούς γεωμετρικούς καί 
μεταγεωμετρικούς χρόνους.

Την ηλικίαν τών οστράκων τούτων δεν είναι καί εύ'κολον νά καθορί-

σωμεν επακριβώς. Ό πηλός των είναι ερυθρός, καθαρός, μέ παρά πολύ ολίγα 
λεπτά ψήγματα μαρμαρυγίου καί ή όπτησίς των άρίστη. Έσωτερικώς τά 
όστρακα φέρουν επίχρισμα ερυθρόν - καστανόν, έξωτερικώς δέ επί τής όχι καί 
πολύ λείας επιφάνειας των, ή οποία θά έκαλύπτετο μέ κάποιαν αλοιφήν, 
φέρουν τον περιγραφέντα γεωμετρικόν διάκοσμον. Διά τοϋ αύτοΰ χρώματος 
ερυθρού-καστανού είναι δεδηλωμένος καί ό διάκοσμος καθώς καί ή πλατεία 
ταινία τών λοξών έξεχόντων επί τών κυρτών ώμων των χειλέων. Μερικά
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όστρακα αντί των καθέτων γραμμών και τών συγκεντρικών κύκλων, φέρουν 
κάτωθεν τής στεφάνης των σειράν στιγμών (εικ. 8.ι)

"Ομοια προς τά ήμέτερα όστρακα εΰρέθησαν εις την ’Όλυνθον Χαλκιδι
κής, τά όποια, ό μελετήσας αυτά καθηγητής κ. Γ. Ε. Μυλωνάς 1, χαρακτηρίζει 
προπερσικά, εχων ως terminum ante quem to 479 π. X., οπότε καθ’ Ηρό
δοτον (VIII, 127) κατέλαβον την ’Όλυνθον οί Πέρσαι.

Τά έξ Όλυνθου όστρακα έ.ά. σελ. 44, πίν. 40, σ. 79 και σ. 80, ομοιάζουν

ΕΙκ. 4. Τρόπος τοιχοδομίας τοΰ άνασκαφέντος κτηρίου εις τό σημεΐον γ' τοΰ σχεδίου 2.

καταπληκτικώς προς τά ήμέτερα τής είκόνος 8, καθώς καί τά πίν. 26 σ. 31 A 
καί πίν. 27, 38 προς τά φέροντα τάς στιγμάς (εικ. 8. ι).

Ό Μυλωνάς δέχεται διά τά αγγεία αυτά εξέλεξιν εκ τών μεταμυκηναϊ- 
πών τής Κεντρικής Μακεδονίας καί τής Μαρμάριανης2.

Όπως εΐπομεν ανωτέρω, τόσον τό σχήμα τών αγγείων εις α άνήκον 
τά όστρακα, όσον καί ό διάκοσμος φαίνονται γεωμετρικά, ή ηλικία των όμως 
είναι νεωτέρα.

1 Excavations at Olynthus V (Mosaics, Vases and Lamps) κεφ. II, Prepersian 
Pottery from Olynthus, by G. E. Mylonas, σελ. 15 κέ.

’ Heurtley Early Iron Age Pottery from Macedonia, Antiquaries Journal VII, 
1927, 44-59 είκ. 25.
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Ό διάκοσμος οΰτος επί αγγείων γεωμετρικών χρόνων εΰρίσκεται εις 
πολλαπλά αντίτυπα μεταξύ των αγγείων Δήλου-Μυκόνου (Delos, XV, πίν. 
29 άρ. 57; πίν. 30 άρ. 64), δπου οί κύκλοι, αί γραμμαί είναι άψογου εύθύ- 
τητος και λεπτότητος, οί δε ώμοι των σκύφων δεν είναι καί τόσον κυρτοί.

“Ομοιοι άλλα νεώιεροι είναι οί σκύφοι Delos XV, πίν. 26, τούς οποίους 
δυνάμεθα νά συγκρίνωμεν προς τά Μακεδονικά άγγεΐα τής Μαρμάριανης 
(Heurtley έ. ά. καί BSA XXXI (1930-31) πίν. VII). Ό Dugas διά τούς

Είκ. 5. Ή ΒΔ γωνία καί ή βορεία πλευρά τοΰ δωματίου α' έσωτερικώς. 
Ό βόρειος τοίχος τοΰ α' έσωτερικώς· πρβ. σχεδιογράφ. άριθ. 2.

σκάφους Delos XV, πίν. 26, εις το κείμενον σέλ. 52, λέγει ότι δύνανται καί 
μέχρι τών άρχών τοΰ έκτου αίώνος νά φθάσουν.

’Ακόμη νεώτεροι τών άνωτέρω άναφερομένων σκύφων, σύγχρονοι υπο
θέτω προς τής Όλύνθου, επομένως καί Άντισάρας(;) είναι οί σκύφοι: 
Delos XVII, πίν. 37, 16α, 16β, 17 καί 18, πίν. 68 Lin. 20, τούς οποίους 
ό Dugas εις τό κείμενον σελ. 48 λέγει γεωμετρικούς τον διάκοσμον, άλλά 
άρχαϊκούς την ηλικίαν. Αί γραμμαί τοΰ διακόσμου τών άγγείων εκείνων 
είναι άνίσου πάχους, οί κύκλοι όχι τελείως ομόκεντροι, οί ώμοι τών άγγείων 
περισσότερον κυρτοί. "Oil δέ ό διάκοσμος οΰιος ό γεωμετρικός φθάνει τόσον
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χαμηλά χρονολογικούς και είς την κάτω ακόμη Ελλάδα, φαίνεται καί έκ τοϋ 
γεγονότος, δτι ή βάσις υδρίας τοϋ Μουσείου Μυκόνου (Delos, XVII, πίν. 
XVIII, 8), καθ’ δλα άνατολιζοϋσης τον διάκοσμον, φέρει τον ΐδιον διά
κοσμον τών τρίγλυφων κα'ι μετοπών των οστράκων Άντισάρας(;).

Άφοϋ λοιπόν αγγεία όμοιας γεω μετρ ιξού σης διακοσμήσεως και σχή
ματος είς την κάτω Ελλάδα φθάνουν μέχρι των αρχαϊκών χρόνων, είς την 
βόρειον την συντηρητικήν εις παραδόσεις καί ά'γνωστον ακόμη, είναι φανερόν,

Είκ. 6. Ή ΒΔ γωνία τοΰ κτηρίου. Πρό τοΰ κοινού τοίχου τών 
διαμερισμάτων β' καί γ' σχεδ. 2 σωροί θραυσμάτων όξυπυθμένων αμφορέων.

δτι δεν είναι καθόλου εϋκολον να χρονολογηθώσιν επακριβώς καί ό ιστο
ρικός επομένως καθορισμός τών εξ Όλυνθου όμοιων των ως προπερσικών 
είναι αρκετός.

Παλαιός είναι καί ό εν τή είκόνι 8, s εΐκονιζόμενος λύχνος, μονόμυξος 
διάτρητος τό κέντρον, ό όποιος αντιστοιχεί προς τούς τής όμάδος III τής 
Όλυνθου 1 — II1 2 τής Κορίνθου 2, τοΰ τέλους τοϋ έκτου π. X. αΐώνος.

Μεταξύ τών απειραρίθμων οστράκων δξυπυθμένων αμφορέων εύρέθησαν

1 έ. ά. κεφ. VII, Lamps from Olynthus 1931 υπό J. Walter Graham πίν. 197, 12.
2 Broneer Terracotta Lamps, Corinth IV, 2.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



38 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

και τά εξής 32 τεμάχια ώτων και χειλέων, φέροντα σφραγίδας ελληνικός καί 
λατινικάς (σχεδ. 3).

Άριθ. 1. Λαβή, διαστάσεις σφραγΐδος 0,035x0,020 μ. χελώνη ανάγλυ
φος. ΦΑΝοΚ[ΛΗΣ] ή ΦΑΝοκ[ΡΑΤΗΣ] [Π]ΥΛΑΔΗ[Σ] ΘΑΣΙ[ΩΝ] λ Όμοια προς Pridik 
σ. 54 άρ. 414-416, πίν. VI, 10. Μουσεΐον Θάσου άριθ. 1088, 1193, 1241.

Άριθ. 2. Λαβή, διαστάσεις σφραγΐδος 0,040 X 0,024 μ. θύρσος (;). 
μυι[ςκος] θ[ρα]ςωνι [ΔΗΣ] θ[α]ςι[ων]. Pridik σ. 44, άρ. 170, πίν. VIII, 13.

Άριθ. 3. Λαβή, 0,035 X 0,025 μ. κράνος, άσπις και λόγχη. μυι[ΣΚος]
π.......θαοι[ω]ν. Pridik σ. 56
άρ. 447 πίν. IV, 25 και σ. 78 
άρ. 268.

Άριθ. 4. Λαβή, 0,035 X 
0,025 μ. προτομή και πτη- 
νόν. [ΦΙΛ]ΙΓΤΠθ[Υ] ΘΑΣΙΩΝ Μου- 
σεΐον Θάσου άριθ. 717, 982.

Άριθ. 5. Λαβή, 0,037 X 
0,018 ιχθύς, φειδιππος δαμα
στής [θαςιων]. Pridik σ. 54 
άρ. 420-421, πίν. VIII, 6, 
άλλα Φείδιππος Κλεοφών Θα- 
σίων. Schkorpil άρ. 29 εΐκ. 
19 απλώς Δαμάστης.

Άριθ. 6. Λαβή, 0,017 X 0,017 μονόγραμμα ΦΙ εν τετραπλεύρφ. Grage 
σ. 288 άρ. 268 φ οαςιον.

Άριθ. 7. Λαβή, 0,015 X 0,015 μ. άνάγλυφος προτομή εν τετραπλεύρφ. 
Μουσεΐον Θάσου άριθ. 1262 μετά β' σφραγΐδος θαςι[ΩΝ].

Άριθ. 8. Λαβή, άνάγλυφον πτηνόν εν ελλείψει διαμ. 0,025 μ.
Άριθ. 9. Έπι τής ενώσεως λαβής και ώμου άμφορέως· άνάγλυφος όξυ- 

πυθμενος άμφορευς εν κυκλφ διαμ. 0,018. 1

1 Τάς παλαιοτέρας περί τών ενσφραγίστων αμφορέων Θασίων μελετάς παρέθεσεν 
εις τήν βιβλιογραφίαν IG XII 8 σ. 82, ό Fredrich. Νεώτεραι είναι: Ε. Μ. Pridik, 
Εύρετήριον τών ένσφραγίστων ώτων καί χειλέων αμφορέων τής συλλογής τοΰ Μουσείου 
Πετρουπόλεως 1917 (Ρωσιστί). V. Grage, Hesperia III σ. 197 κέ. Stamped Amphora 
Handles found at Agora in 1930-32. K. Schkorpil, ’Αμφορέων σφραγίδες έκ τών 
δυτικών παραλίων τής Μαύρης Θαλάσσης, Bulletin Inst. Arch. Bulgare VIII, 1924 
σ. 24 κέ. (Βουλγαριστί). Τάς 1500 περίπου σφραγίδας τοΰ Μουσείου Θάσου θά δημο
σιεύσουν προσεχώς ή Κ« καί ό Κ°ς A. Cutte-Bon, καταρτίσαντες καί τό εΰρετήριόν των. 
Θερμώς ευχαριστώ αυτούς ένταΰθα διά τήν συναδελφικήν παραχώρησιν, δπως παρα
πέμπω εις τούς αριθμούς τοΰ εύρετηρίου των.

L

Εΐκ. 7. Διάφορα μελανόμορφα καί έρυθρόμορφα 
όστρακα τής σκαφής, τό άνω αριστερά είναι Κοριν
θιακόν, τό δέ κάτω δεξιά λαβή κύλικος μελαμβαφοΰς.
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Άριθ. 10. Τέσσαρες στεφάναι αμφορέων, 0,062 X 0,012 μ. TRICVNDI, 
ίσως Tarquini Jucundi. πρβ. CIL V2 αρ. 8114, 134 verecvndi επί λΰχνου· 
αρ. 8110, 293, qsefn. Rn=Q. septeni.rufi. καί CIL X άρ. 8046,6 ivcvndvs.
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Άριθ. 11. Τρεις λαβαί, 0,065 X 0,017 μ. MMA.J· CIL V2 άρ. 8112, 39 c. 
FLAVI. X άρ. 8042,8 L. αννι. deli.

Άριθ. 12. Δυο στέφανοι αμφορέων 0,055X0,014 μ. PHILIPP.
Άριθ. 13. Μία στεφάνη,0,055X0,014 μ. filippi. CIL X 8059,95 q. cal.

FILIPPI.
Άριθ. 14. Λαβή, 0,050X0,017 μ. ΟΜ3Τ3Α' ίσως τό Ελληνικόν όνομα 

Άρτέμων ή συγκεκομμένως. πρβ. Inscliriften von Pergamon II άρ. 1321 
Herrao[genes], CIL X, άρ. 8056, 434 C. Aristo[teles],

Άριθ. 15. Στεφάνη, diodor [νεήί]. πρβ. CIL X, . 8042, 10 l. ansi.
DIODORI.

Άριθ. 16. Στεφάνη, 0,040X0,010 μ. SABINA, πρβ. CIL V2 άρ. 8114, 
118 Sabini και Sabinus.

Άριθ. 17. Λαβή, 0,035X0,014 μ. torsvs.

Είκ.8. Όστρακα σκύφων μετά γεωμετρικοί) διακόσμου 
καί λίχνος έκ Καλαμίτσας.

Άριθ. 18. Λαβή, 0,035X0,014 μ. arpeno. πρβ. CIL X, άρ. 8041, 45
ARPANO.

Άριθ. 19 και 20. Πέντε στεφάναι, 0,063 X 0,012. tarpae. "Εν έκ των 
πέντε τούτων θραυσμάτων φέρει και δευτέραν σφραγίδα επί τοϋ ώμου τοΰ 
άμφορέως: ex. Κ. mart (άριθ. 20“ σχεδ. 3) ίσως = ex Kalendis Martiis. 
Ή επιγραφή άριθ. 20“ άπαντά και μόνη επί ά'λλου θραύσματος ώμου 
άμφορέως.

Άριθ. 21. Στεφάνη, 0,62X0,012 μ. antioch AS=Antiochvs πρβ. CIL 
V2, άρ. 8125,5 antiocvs καί X άρ. 8059, 121 Antiochia[ni].

Ό ό'χι καί μικρός άριθμός τών εύρεθέντων εφέτος άμφορέων άπο- 
δεικνυει ίσως, δτι ό περίβολος έδέσποζεν εμπορικού τίνος δρμου. Ή υπαρξις 1

1 Μεταξύ τών επιγραφών άμφορέων τοΰ Μουσείου Θάσου μόνον μία λατινική 
υπάρχει. Εις τήν Δήλον άντιθέτως εύρέθησαν πολλαΐ λατινικοί έπιγραφαί —· σφραγίδες 
άμφορέων άνέκδοτοι είσέτι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



Γ. Μπακαλάκη: Άνασκαφή έν Καλαμίτσα Καβάλας 41

δε τών λατινικών επιγραφών καί αγγείων 1 ίσως νά έρμηνεύη την χρήσιν 
τοΰ όρμου τούτου παραλλήλως προς τοΰ επινείου ιών Φιλίππων, τής Νεα- 
πόλεως (Καβάλας), κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους.

Εϊπομεν ανωτέρω ότι ό Welch έτοποθέτησεν εις την ανεξερεύνητου 
τότε τοποθεσίαν Καλαμίτσας την Άντισάραν και έχαρακτήρισε τον ορμίσκον, 
ως έ'να τών εμπορείων τής «Περαίας» τών Θασίων ή «’Ηπείρου», κατά τάς 
έπιγραψάς και τά νομίσματα τής νήσου.

Ή πρώτη καί αρχαιότερα μνεία τής τοπωνυμίας ταΰτης είναι τών 
φορολογικών πινάκων τής α' ’Αθηναϊκής ηγεμονίας, τών ετών 450 π. X. κέ. 
όπου δεν άναφέρεται μέν μόνη καί ως πόλις, αλλά ώς καθορίζουσα τήν 
Νεάπολιν (Καβάλαν)1. Εις αυτούς καί εις τό τμήμα «τοΰ επί θράκης φόρου» 
άναφέρεται πάντοτε ή Νεάπολις παρ’ Άντισάραν 1 2. Πάτο ά'ρα ή Άντισάρα 
παλαιότερόν τι σημεϊον ή πόλισμα γνωστόν, παρά τό όποιον έκτίσθη ή Νεά- 
πολις άργότερον. Αΰτη ως νέωτέρα καί όλιγώτερον γνωστή, καί τής οποίας 
ή ζωή κατά τά ευρήματα ημών ανέρχεται εις τάς άρχάς Ε' π. X. αίώνος, άνα- 
φέρεται πάντοτε μετά τής Άντισάρας.

Νεώτεραι μνεΐαι τής τοπωνυμίας είναι παρά Στεφ. Βυζαντίφ: Άντι- 
σάρα, επίνειου Δατηνών. Ήρωδιανός Άντισάρη καί άθεη πόλις· τινές Τισάρη 
γράφουσι. Τό εθνικόν Άντισαρεύς. Χοιροβοσκός 1173 ’Αντικάρη (Άντισάρη) 
πόλις- τίς δέ Τισάρη 3· πρβ. καί Pauly - Wissowa RE I σ. 2535,27 λ. Anti- 
sara. Ό αείμνηστος I. Σβορώνος3 συγκρίνων τον μετά τό 411 π.Χ. τύπον τών 
νομισμάτων Νεαπόλεως προς παλαιότερόν όμοιον, άνευ όμως τής επιγραφής 
ΝΕθΤΤ[ολιτών] καί κεφαλής Παρθένου, άλλά φέροντα άνωθεν τοΰ γοργονείου 
τό γράμμα α μόνον, καί ύπενθυμίζων τον εύβοϊκόν τών νομισμάτων εκείνων 
τύπον καί τήν πληροφορίαν ότι ύπήρχον εις τά παράλια τοΰ Πιερικοΰ 
Κόλπου άποικίαι Έρετριέων (Σκάβαλα), δέχεται τήν Άντισάραν, εις ήν απο
δίδει τά μετά τοΰ μονογρ. α νομίσματα4, ως Θασίαν τοιαύτην καί λαβοΰσαν 
τον τύπον τών παλαιοτέρων άνευ μονογράμματος νομισμάτων, τών άποδιδο- 
μένων ύπ’ αύτοΰ εις τήν πόλιν Σκάβαλαν, τήν οποίαν όμως τοποθετεί εις 
τήν σημερινήν Καβάλαν5.

1 Περί της πόλεως αυτής ετοιμάζω έκτενεστέραν πραγματείαν επί τή βάοει τών 
έν Καβάλρ αρχαιολογικών ερευνών καί ευρημάτων μου.

2 IG I σ. 230. Larfeld Gr. Epigr. II, 28 κέ. καί κυρίως Supplementum Epigra- 
phicum, V, tabulae hellenotamiarum σ. 34, πίν. 5, III, 13-14, έτους 450/49 π. X.

5 L’Hellenisme primitif de la Macedoine σ. 70 πίν. IX 42-43. Head-Σβορώνου, 
Ίστορ. Νομ. Α' σ. 262.

4 πρβ. καί Casson έ.ά. σ. 34.
4 Svoronos έ.ά. σ. 17 καί Χροσοχόος, Παρνασσός 1892 σ. 721 μέ χάρτην 

παρένθετου,
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Τοποθετούμενης όριστικώς πλέον σήμερον τής Νεαπόλεως εις Καβάλαν, 
ό δρμος Καλαμίτσας δικαιούται, νομίζομεν, να διεκδίκηση την τοποθέτησιν 
τής Άντισάρας, οριζόμενης αντιστρόφους σήμερον διά τής Νεαπόλεως, και 
μάλιστα ως ών μετά τον λιμένα Καβάλας, ό μόνος πλησιέστερος προς την 
περιφέρειαν, ή και την πόλιν Δάτον (πεδιάδος Φιλίππων) δρμος, ώστε κατά 
την πληροφορίαν Στεφάνου τού Βυζαντίου νά ήτο επίνειον Δατηνών.

Διά την έπιβεβαίωσιν δμως τής ύποθέσεως αυτής θά πρέπη νά συνε- 
χισθή προσεχώς ή άνασκαφή, διά την πραγματοποίησιν τής οποίας, καί 
μάλιστα ως πρώτης εν ’Ανατολική Μακεδονίρ εκ μέρους τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, δφείλομεν θερμώς άπαξ είσέτι νά εύχαριστήσωμεν τό Συμβοΰλιον.

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ

2. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,

Κατά τό θέρος τού 1935 ήδυνήΟην νά έργασθώ μόνον εις την περιοχήν 
τού Τσοτυλίου έν Δυτική Μακεδονία.

Άσπρούλα (πρφην Βελίστι). Είς τό υπό τό δνομα τούτο χωρίον εντός 
αγρού, ένθα ούδέν άλλο αρχαιολογικόν λείψανον ύπήρχεν, εύρέθη μέγας ακέ
ραιος πίθος κατορωρυγμένος (λείπει μόνον τό υπό τον πυθμένα έμβολον). 
’Αρχαία λείψανα παρατηρούνται μόνον είς την περαιτέρω θέσιν Άϊσωτήρα, 
ένθα και προσκυνητάριον υπό μεγάλην παλαιάν δρύν καί πλησίον τό θειούχον 
ψυχρόν ύδωρ «Ξώνερο», τό όποιον «γιατρεύει τά ’ξωτικά».

Τό δνομα Βελίστι έχει πιθανώς σχέσιν προς τό δνομα τού εγγύς παρα
ποτάμου Βέλου (ό Βέλος) τού Άλιάκμονος· τό δε δνομα Βέλος ενθυμίζει 
την γενομένην παρατήρησιν (Leake), δτι πολλά τοπωνύμια τής Δ. Μακεδονίας 
άρχονται από Β (Βαρνοΰς, Βόρας, Βέρμιον, Βούρινος, Βέροια, Βάλλα), τό δέ 
Βελίστι την άλλην γνώμην, δτι δήθεν τό μεταξύ Γρεβενών καί Καλαμπάκας 
Βελεμίστι κρύπτει τό δνομα τής αρχαίας «πόλεως» Έλιμείας.

'Υπάρχει δέ «Παλαιόκαστρο» περαιτέρω επί τής δεξιάς δχθης τού Βέλου 
καί παρά την οδόν έξ Άσπρούλας (Βελιστίου) είς Μεσόλογγον (Μεσλογκόσδι). 
’Εκεί μεταξύ τής οδού καί τού ποταμού προέχει πετρώδης λόφος (είκ. 1), 
ούτινος τό νότιον άκρον, κρημνώδες πανταχόθεν πλήν τού βορρά, χωρίζεται 
πρός βορράν από τού λοιπού μέρους τού λόφου διά γραμμής ήρειπωμένου 
ασβεστοκτίστου τείχους, διήκοντος από κρημνού είς κρημνόν καί διακοπτο- 
μένου υπό ανοίγματος γνωστού υπό τό δνομα Πόρτα. Τό πάχος ενιαχού μοι 
εφάνη 2 μ., ενιαχού δέ 1 μ. ’Έξω τού τείχους εις άπόστασιν 100 περίπου μ.
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φαίνεται έπίμηκες κοίλωμα ως τεχνητή τάφρος. Εντός τοΰ τείχους καί μόνον 
παρ’αυτό φαίνονται ερείπιά τινα, ούχί δέ περαιτέρω, ως ει τό φρούριον ήτο 
όχι μόνιμος κατοικία άλλα καταφΰγιον. Ύπό την νοτίαν όφρύν τοΰ λόφου 
ερείπια καί τάφοι όμολογοϋνται, πέραν δέ τής όδοϋ συνέχεια των κρυπτών 
ερειπίων καί των καλλιεργουμένων αγρών καί έτερος μικρός λόφος έχων δυσ
πρόσιτου κορυφήν μετ’ ερειπίων άσβεστοκτίστων. Τό μεταξύ τών δυο λόφων 
ταπεινόν καί κατοικούμενόν ποτέ χωματώδες μέρος άπομονοΰται διά τών 
εκατέρωθεν ρευμάτων καί διά βραχίονος τείχους («Δέση») μεταξύ τοΰ χείλους 
τοΰ μεγάλου οχυρού λόφου καί τοΰ 
Βέλου, συγκοινωνεί δέ δι’ ατραπών 
μεθ’ έκατέρου λόφου. Εις τό ταπει
νόν τούτο μέρος έν τοίς έρειπίοις 
εύρέ θη σαν πίθοι μεγάλοι, χειρομυ- 
λων τεμάχια, οστά, λέγεται δέ, ότι 
«εύρέθη καί βαρεία σφύρα («βα- 
ρειά») καί χύτρα μετά νομισμάτων 
τοΰ ’Αλεξάνδρου καί άγαλμάτιον 
μαρμάρινου «στηρίζον τήν κεφαλήν 
εις τήν χεΐρα», άλλ’ εγώ ούτω πα- 
λαιά λείψανα δέν διέκρινα. Κατά 
τον ανατολικόν λαιμόν τοΰ λόφου 
εύρίσκονται τάφοι « χριστιανικοί » 
καί πέραν τοΰ ρεύματος έκκλησίδιον 
καί άγιασμα τού αγίου Παντελεή- 
μονος. Άνατολικώτερον τοΰ αγίου 
Παντελεήμονος όπισθεν τού λόφου 
εινε άλλη οδός, ένθα κτίζεται νΰν 
γέφυρα επί τού Βέλου.

Χωρίον Αικνάδες. Τό χωρίον τούτο, τό όποιον κεΐται δυτικώτερον επί 
τής άριστεράς όχθης τού Βέλου ποταμού, είνε γνωστόν εις τούς αρχαιολόγους 
από τού 1867, δτε εύρέθη έν αύτφ ό χαλκούς Ηρακλής τοΰ Μουσείου τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τον όποιον δμως καί ό Joubin (Musee iraper. Otto
man, Bronzes et bijoux 1898 σ. 3 άριθ. 4) καί ό Reinacli (Repert. d.l. 
stat. II, 202,3) κατάγουσιν έκ τού αγνώστου Gueridjeh τής Ηπείρου παρά 
τάς προσπάθειας τού Δήμιτσα (Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις 1896 
σ. 240 εξ., 254 Ιξ.) νά μεταδώση τον αληθή τόπον τής εύρέσεως τού αγάλ
ματος. Εις τό χωρίον ζώσιν ακόμη άνθρωποι ένθυμούμενοι τό άγαλμα έκτε- 
θειμένον εις τό ύπαιθρον, έπειδή οί εύρόντες αύτό έφοβούντο κατ’ άρχάς νά 
είσαγάγωσι «τον διάβολον» έντός τής οικίας. “Οτε δέ οι κρατικοί τούρκοι

Είκ. 1. Τό «κάστρο» πλησίον της Άσπρούλας 
έν Δυτική Μακεδονίρ.
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υπάλληλοι ήλθον και παρέλαβον αυτό εις Μοναστηριού (Βιτώλια), παρέμει- 
ναν έν τφ χωρίφ εν ή δυο θραύσματα αύτοϋ, άτινα παραληφθέντα έπειτα 
προς πώλησιν υπό τίνος ευφαντάστου Σιατιστέως άπόκεινται νΰν παρά τφ έν 
Σιατίστη δικηγόρφ κ. Γκαρίπη (πρβ. Άρχ. Έφ. 1933 σ. 45β).

Πλήν τοϋ ευρήματος τοΰτου είχε περιέλθει εις γνώσίν μου προ πολλών 
ετών ή εΰρεσις λίθινης τίνος θΰρας εις το χωρίον Λικνάδες· ταΰτην δέ τήν 
θυραν ήθελον νά ΐδω και νά λάβω οδηγόν προς ερευνάν τινα.

Μεταβάς εις το χωρίον εΰρον αληθώς λίθους τινάς τής θΰρας δυτικώς 
πλησίον τής εκκλησίας τής 'Αγ. Παρασκευής, έν μέρει μέν ορατούς έν μέρει 
δέ τεθαμμένους έντός τοΰ άγροϋ τοϋ Ευαγγέλου Μπακάλη, οΰ δ πατήρ Ευθύ
μιος είχεν εΰρει την πύλην προ 40 περίπου έτών. Κατά τάς διηγήσεις τών 
ανθρώπων ή πύλη άνήκεν εις υπόγειον τάφον έσκαμμένον εις την κλιτόν 
τοΰ ταπεινού μαλακού σχιστολιθικού και καταρρέοντος λόφου, όστις ορίζει 
τον αγρόν προς βορράν και οΰτινος τάφου ή κοίλη θέσις εΐνε ακόμη δια- 
κριτή έν τή κλιτΰϊ. Φαίνεται δέ, ότι μόνον ή είσοδος ήτο έκ φορητών άγνω
στου μοι ακόμη λατομείου καθαρών λευκών πώρων εύήχως καμπανιζόν- 
των εις παν κτύπημα.

Ή ιστορία τής εύρέσεως αναφέρει προσέτι, δτι ό Ευθύμιος διά νά 
κρυβή από την περιέργειαν τών Τούρκων έλεγεν δτι ανοίγει άσκητήριον, καί 
δτι 6 ίδιος έθραυσε τά μέρη τής θύρας, ΐνα δυνηθή νά έξαγάγη αυτά, εί καί 
δεν είχεν ανάγκην ή πρόθεσίν τινα νά τα χρησιμοποιήση, άλλ’ απλώς από 
αμάθειαν καί άξιοθρήνητον ροπήν προς καταστροφήν. Τά πλεΐστα μέρη τών 
λίθων εΰρον, ως ειπον, έντός τοΰ αγρού ήμίθαπτα, άλλα τινά δμως άνεκά- 
λυτ[ια διά σκαφής έντός αύλακος προς τον λόφον καί υπό τον τάφον, καί 
άλλα τινά μικρά έντός τού χώρου ήρειπωμένου άχυρώνος κατά τό ανατολικόν 
άκρον τοΰ αγρού, ένθα ειχον έντοιχισθή. Έκ τών κτερισμάτων άναφέρεται 
μόνον χρυσή άλυσις πωληθεϊσα, ως λέγεται, έν Κωνσταντινουπόλει, δπου 
έξενιτεύοντο άλλοτε συχνοί οί άνδρες τής περιχώρου (πρβ. Παπαδάκινι 
Άθηνα 1913,443).

Τά μέρη τής θύρας μετεκόμισα διά βοαμαξών εις τό Γυμνάσιον Τσο- 
τυλίου, ινα άποτεθώσιν εις τό μουσεΐον, δπερ πρόκειται νά κτισθή αυτόθι. 
Εινε δέ ταΰτα: 1) Ό ουδός είς δύο θραύσματα (λείπει μικρόν μέρος), 2) Τό 
ύπέρθυρον, 3) αί δύο παραστάδες είς δύο θραύσματα εκατέρα, 4) ή κυρίως 
θύρα είς δύο μεγάλα καί 4 μικρότερα θραύσματα (δλον ύψος 1.60), 5) ό χαλ
κούς δλμος δστις ήτο έντεθειμένος είς ύπάρχουσαν οπήν τού ουδού καί έντός 
τοΰ οποίου έστρέφετο ό θαιρός τής θύρας, 6) "Εν μικρόν καί δύο μεγάλα 
θραύσματα τετραγώνου πλακός (παράλληλοι πλευραί 0.50 καί 0.47), έχούσης 
έπάνω κυμάτια κατά τά χείλη, κατά δέ τό μέσον δύο γράμματα ΝΙ (δρα ’Αθή
ναν έ.ά.)7)Έξ όμοιας πλακός τριγωνικόν θραύσμα φέρον έπάνω δύο γράμματα
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Γ1/, ών το δεύτερον ελλιπές καί δη καί λοξόν, ώς τό κάτω μέρος τοΰ αριστερού 
σκέλους Λ. Τά άκρα τών γραμμάτων διαπλατύνονται. Δεν ήκρίβωσα ακόμη την 
χρησιμότητα τών ύπ’άριθ. 6 καί 7 πλακών, άλλα τά ά'λλα θραύσματα άποτε- 
λοϋσιν ολόκληρον πύλην, ήτις θά άνασυσταθή ως άριστον καί άρτιον παρά
δειγμα. Τό σύστημα στροφής καί στερεώσεως αυτής σφζειαι ακόμη έν τοΐς 
τόποις έκείνοις, έν δέ παράδειγμα ειδον εις τό «παλαιό χάνι» τοΰ Τσοτυλίου. 
Ή κυρίως θύρα άποδίδει γλυπτώς καί τά «σκήπτρα» καί τά «ζυγά» καί τά 
«τύμπανα» καί τούς «ήλους» ξύλινης θύρας, ήν μιμείται (πρβ. Dyggve- 
Poulsen-Rhomaios Das Heroon von Kalydon 337 έξ.)

Πλήν τούτων εύρέθη έν τή οικία Γεωργ. Κατσάπη έπιτάφιος στήλη.

Εΐκ. 2. Ή θέσις Κοπάτσια (α,β,γ, δ,ε) παρά τό χωρίον 
Λικνάδες τής Δυτικής Μακεδονίας.

πωρίνη ωσαύτως, προερχομένη έκ τοΰ άγροΰ του κειμένου προς Ν τοΰ 
χωρίου, ένθα καί κέραμοι στρωτήρες μεγάλοι. Ή κορυφή τοΰ άετώματος είνε 
τεθραυσμένη, υπό δέ την έντέχνως κυματουμένην βάσιν αύτοΰ εις τό κυρίως 
πρόσωπον εινε έν όριζοντία σειρά τρεις ρόδακες, ών ό μέσος εινε έκ δύο 
συγκεντρικών κύκλων ώς φιάλη ομφαλωτή, οί δέ έ'τεροι δύο όμοιοι άλλήλοις' 
χαμηλότερα εινε έξοχή ώς κρανίον άνάγλυπτον, ου λείπει τό κάτω, έπειδή 
ή στήλη άπεθραύσθη κάτω. Επιγραφή δέν υπάρχει καί ίσως θά ήτο γραπτή 
διά χρώματος (πλάτος έπί κορυφής τοΰ προσώπου 0.47, πάχ. 0.13). Φυλάσ
σεται έν τφ σχολεία» Λικνάδων. Εις τήν κρήνην τοΰ χωρίου εινε έντετοιχισμέ- 
νοι παλαιοί λίθοι καί έν βάθρον μετά κυματίου, τοΰτο κατωκέφαλα.

Τό άξιολογώτερον δμως μέρος εινε απέναντι τοΰ χωρίου εις τήν δεξιάν
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όχθην τοΰ ποταμού ή θέσις Κοπάτσια (είκ. 2), ένθα εύρέθη ό χαλκούς Ηρα
κλής. Οί άνθρωποι μοί έ'δειξαν τό ακριβές σημεΐον αγρού τίνος, εις ο έκρύ- 
πτετο τό άγαλμα, και έφιλοτιμούντο νά μοι παράσχωσιν ειδήσεις περί των 
άναμειχθέντων εις τό ζήτημα άνδρών, και περί τών γυναικών δ’επίσης, επειδή 
και αί δεισιδαίμονες γυναίκες άνεμείχθησαν μετά την εΰρεσιν,

Ή επισκόπησις τοΰ χώρου έδειξεν, δτι ό Βέλος ποταμός σχηματίζων 
ελιγμόν ΔΒΑΝ (εικ. 2) περιλαμβάνει εν αύτφ χώρον έ'χοντα κατακορΰφους, 
ύψηλάς και άβατους δχθας και επομένως οχυρόν. Τήν οχυρότητα συμπληροΐ 
προς Α παραπόταμός τις συμπληρών τήν κύκλωσιν τού περιειλημμένου χώρου 
ούτως, ώστε εν μόνον μέρος (γ) νά καταλείπηται συνεχές προς τήν υψηλήν 
συνέχειαν τοΰ λόφου προς Ν.

Ό ούτω περιειλημμένος χώρος διαιρείται είς πέντε (α, β, γ, δ, ε) βαθμη
δόν προς νότον υψηλότερα μέρη. Μόνον τό δ καί τό ε εινε ισοϋψή. Αί προς 
τούς ποταμούς ό'χθαι εινε απρόσιτοι σήμερον, πλήν τών σημείων, εις α διέρχε
ται ή στικτή γραμμή τής οδού. Τό προς τό δ'ρος τελευταΐον μέρος εινε 20 μ. 
καί πλέον ύψηλότερον τού προ αυτού, άλλ’ό'χι πολύ ύψηλότερον τής περαιτέρω 
συνεχείας τού λόφου. Πάντως σχηματίζεται τράχηλος χωριστικός1 από τού τρα
χήλου δέ τούτου καί εντεύθεν μέχρι τών οχθών τών ποταμών εύρίσκονται 
παντοΐα αρχαία λείψανα, δηλούντα δτι 6 χώρος ούτος δλος εινε «οίκόπεδον 
πόλεως». Έπί τού υψηλού μέρους εΰρον κεράμους, θραύσματα πήλινων 
αγγείων άλλων τε καί μεγαρικών σκύφων καί μελαμβαφών καί ύαλίνων.

Είς τό ταπεινόν παρά τον ποταμόν μέρος α εύρέθη ό χαλκούς Ηρα
κλής τού Μουσείου τής Κωνσταντινουπόλεως.

Άνέσκαψα έν τώ β προς τό δυτικόν χείλος, προς τον Βέλον, καί εύρον 
ύπό τήν γεωργημένην επιπολαίως γήν σκληρά χώματα περιέχοντα κεράμους 
μεγάλους στρωτήρας καί καλυπτήρας ήμικυλινδρικούς, καί τεμάχια οπτόπλιν
θων χονδρών έζυμωμένων μετ’ άχύρων, καί άλλα προερχόμενα εκ καλυβών 
κατεσκευασμένων διά ξύλων καί πηλού, προσέτι δέ θραύσματα χαλκών, αγγείων 
πήλινων κοινών ή μεγαρικών άναγλύπτων, χειρομύλων καί θεμέλια λίθινα. 
"Εν θεμέλιον έκ μεγάλων σχετικώς λίθων πάχ. 0.90 μ. παραθέει τήν όφρύν 
τού κρημνού, δσον έσκάψαμεν, καί Ιπιδέχεται τήν καί αλλαχού δοθεΐσαν ερμη
νείαν (πρβ. ΠΑΕ 1934 σελ. 77, 82 έξ. 1933, 62, 69, ΑΕ 1933, 38 έξ. 60, 
δρα καί δσα γράφω εν τώ προσεχώς έκδοθησομένφ τόμω προς τιμήν τού 
κ. Capps διευθυντοΰ τής Άμερικ. άρχαιολ. Σχολής), δτι εινε τό τείχος τής 
πόλεως σχηματιζόμενον από τούς έξω τοίχους τών ακραίων οικιών Ένδον 
τού τοίχου τούτου είς άπόστασιν 4.50 μ. εινε έ'τερος παράλληλος τοίχος πάχ. 
0.50 μ. Καί περαιτέρω επιστώθησαν τοίχοι οικιών, άλλ’ ή καθολική τοΰ 
τόπου σκαφή δέν ήτο σκοπός ημών, ούδ’ εΐχομεν τά προς τούτο μέσα. Έκ 
τών οστράκων μνημονεύω ενός έκ μεγαρικού σκύφου εΐκονίζοντος κρανοφό-
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ρον πολεμιστήν επιτιθέμενον προς δεξιά, εν φ από τού αριστερού ώμου 
αυτού άρχεται μέγα τόξον (ελλιπές) καμάρας πιθανώς, εντός τού οποίου λεί
ψανου Ιπιγραφής εις δυο στίχους, ών διακρίνονται τά πρώτα γράμματα®) (ή 
Τρ) =εΐ[σοδος;] Τρ[οίας;].

Και άνατολικώς δμως τού ποταμού (θέσις Γκόγκος) εύρέθησαν κτίσματα 
έκ μεγάλων λίθων έν τφ άγρώ τού Φωτ. Παντοποΰλου, δστις μετεκόμισε 
τοιούτους λίθους είς τήν οικίαν του.

Προϊστορική κώμη 'Ομαλής (πρώην Πλάζομη). "Οταν ό έκ Τσοτυ- 
λίου άναχωρών μεταβαίνη προς δυσμάς καί διέλθη τό χωρίον Όμαλή (πρώην 
Πλάζομη) και τάς περαιτέρω αμπέλους αυτού προς τό χωρίον 'Αγιασμα 
(πρώην Λατόριστα), βλέπει επί τής οδού πλησίον μεμονωμένου μεγάλου 
δένδρου εις περίοπτου ομαλήν θέσιν μέγα πλήθος προϊστορικών χειροποίη
των αγγείων έστιλβωμένων ή κεκοσμημένων διά χαρακτών ή γραπτών κοσμη
μάτων. Ό χώρος, τον όποιον καλΰπτουσι τά τοιαύτα όστρακα, δεν υπερβαίνει 
τό έν καί ήμισυ στρέμμα, ώστε θά περιελάμβανε καλύβας τινάς, μή ύπερβαι- 
νούσας τον αριθμόν τών δακτύλων τής έτέρας χειρός. Κατά τό μέγεθος 
λοιπόν ή κώμη αυτή δεν διέφερε τής τού Μπουμπουστιού, ήν άνέσκαψεν 
ό Heurtley καί ήτις θά είχε περί τάς πέντε καλύβας (Annual of the Bri
tish School at Athens 1926- 1927, 158 έξ. AE 1932 σ. 105). To έδαφος 
κατηφορίζει προς A, ούδεμίαν δέ ανωμαλίαν δεικνύει, ήν νά δύναται νά 
άναγάγη τις είς παλαιάν τινα άξιόλογον δχύρωσιν. "Ωστε ή κώμη αύτη, ήν 
θά κατφκει εν γένος, ήτο ανοχύρωτος έχουσα πιθανώς άπλοΰν ξύλινον έρκος, 
φράκτην, ως έχουσι καί τώρα οί χωρικοί πολλαχού, ΐνα συνέχωσι καί φυλάτ- 
τωσι τά ζφα.

Ούδεμίαν άνασκαφήν έπεχείρησα άρκεσθείς είς τό πλήθος τών οστρά
κων τών ορατών έπί τής έπιφανείας τής γής καί έντός τών μικρών ρείθρων. 
'Όσα όστρακα συνέλεξα, άπέθεσα έν τφ οίκοτροφείψ τού Τσοτυλίου.

Προϊστορική κώμη παρά τό Τσοτύλιον (Σαράντα Γκορταιές). Παρα- 
πλεύρως δεξιά τής αμαξιτής οδού τής άγούσης έκ Τσοτυλίου προς Λιαψίστι 
(Νεάπολιν νϋν) μεταξύ τών σημείων, καθ’ α άναχωρούσιν έξ αυτής αί οδοί 
ή προς Σιανίστι καί ή προς Μπουφάρι καί είς άπόστασιν 20' από τού Τσο
τυλίου είχε γίνει κατασκευαζομένης τής οδού έκσκαφή καί άφαίρεσις χώματος 
προς σύγχωσιν ταπεινών μερών καί ίσοστάθμησιν τού καταστρώματος τής 
οδού. Κατά τήν άφαίρεσιν τών δανείων τούτων χωμάτων είχον εύρεθή πολλά 
όστρακα προϊστορικά, ών μικρός σωρός μετά χωμάτων άπέκειτο έν τφ τότε 
σχηματισθέντι κοίλω χώρφ.

Άνεσκάψαμεν έν τή συνεχεία τού κοίλου χώρου, ένθα ήσαν άθικτα τά 
χώματα, καί εύρομεν ανάμικτα όστρακα, άγγεΐά τινα ολόκληρα άλλ’ έρρω- 
γότα, πηλίνας ή χαλκάς ψηφίδας διατρήτους, σπείρας χαλκάς καί οστά άνθρώ-
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πίνα ατακτως, ήτοι άλλαχοΰ κεφαλήν, αλλαχού χεΐρας μετά χαλκών δακτυλίων - 
σπειρών, αλλαχού μακρά οστά. Ούδείς σκελετός ακέραιος. Άξιοσημείωτον είνε, 
ότι ουδεν θραύσμα μεγαρικόν εύρέθη, εί και τά τοιαΰτα αγγεία είνε συχνότατα 
εις τους ερειπιώνας τής Μακεδονίας. "Ωστε τά λείψανα εδώ είνε παλαιότερα.

Επίσης ούδέν θεμέλιον εύρέθη πλήν τινων λίθων, περί ών δεν δυνα
τοί τις άνευ πολλής φαντασίας νά ίσχυρισθή δτι άπετέλουν τοίχους. Τά 
χώματα ήσαν καθαρά εις δυο στρώματα διακριτά έκ τής σκληρότητος αυτών 
ήτοι τά μεν υψηλά ήσαν σκληρά τά δε βαθύτερα έρυθρότερα μαλακά καί 
«άφράτα». Προφανώς τά χώματα προέρχονται εκ πηλοκτίστων καλυβών, ών 
τινες τουλάχιστον θά ήσαν καί ξυλόπλεκτοι, επειδή εύρέθησαν τεμάχια άμορφα 
οπτών πλίνθων έκ τοιουτων ξυλοπαγών καλυβών, δεικνύοντα τον τύπον τών 
διά πηλοΰ άληλιμμένων ξύλων, οια εΰρομεν καί άλλαχοΰ κατά τάς έρεύνας 
ημών (πρβ. ΠΑΕ 1934, 77,83) καί άμφεβάλλομεν αν ήσαν λείψανα κλιβά
νων ή καλυβών. Τό έδαφος είνε ομαλόν μή σχηματίζον έξαρσίν τινα ουδέ 
μετά την συσσώρευσιν τοΰ εκ τών καλυβών πηλοΰ, επειδή, ως φαίνεται, δεν 
άνεκτίσθη ούδ’ εφάπαξ.

’Έχομεν λοιπόν ερείπια κώμης έκιάσεως ενός καί ήμίσεος σχεδόν στρέμ
ματος άνοχυρώτου ώς ή τής ΙΊλάζωμης (Όμαλής), ήτις διετήρει την γνω
στήν καί εν Έλλάδι συνήθειαν τής ταφής τών νεκρών υπό τό έδαφος τών 
κατοικιών.

Διά νά έννοήση ό αναγνώστης την ταραχήν τών ευρημάτων, αναγράφω 
πώς ταΰτα εύρίσκοντο:

Εις τι σημεΐον εύρέθησαν οστά χειρός μετά χαλκών σπειρών ως δακτυ
λίων περί τάς φάλαγγας, ψηφίς χαλκή διάτρητος, άλλη μείζων πηλίνη στικτή 
δι’ οπών ή κοιλοτήτων. Εις άλλο σημεΐον εύρέθησαν μεγάλα τινά ανθρώπινα 
οστά, μαχαίριον σιδηροΰν, λίθινον στιλβωτήριον φέρον οπήν άναρτήσεως 
κατά τό έτερον άκρον, πήλινον ραμφόστομον έρρωγός ολόκληρον μετά γεω
μετρικών κοσμημάτων, ύπό ταΰτα δ'μως τά πράγματα εις τό αυτό σημεΐον 
εύρέθησαν άλλα οστά, δδόντες κάπρου, βέλος όστέϊνον μετά δύο ακίδων 
(όγκων), ήμίσεια πηλίνη διάτρητος ψηφίς σφονδυλοειδής, χονδροΰ αγγείου 
πολύ μέρος, ού ό πυθμήν εξέχει κύκλφ παχύς, καί πολλά άλλα θραύσματα.

’Όχι μακράν τούτων τών εύρημάτων εύρέθη μικρά σχετικώς σιδηρά 
λόγχη καί λαβίς χαλκή εις δύο τεθραυσμένη.— Εις άλλο σημεΐον κρανίον 
ωσεί κεκαυμένον, θραύσματα αγγείου πολλά, σπειρωτή πόρπη χαλκή, άγγεΐον 
ραμφόστομον πήλινον καί έτερον δλον άλλ’ έρρωγός μετά τεσσάρων λαβών 
ών αί δύο «wish bone handles» δηλ. έχουσαι τό σχήμα τοΰ δστοΰ τής 
δρνιθος, δι’ ού συμφωνεΐται τό παίγνιον «γιάντες», καί ας θά καλέσωμεν 
διχαλωτάς, αί δέ άλλαι ήμικυκλικαί, πάσαι όριζοντίως προσκεκολλημέναι' προ
σέτι τεμάχια πηλοΰ δπτά διατηροΰντα τύπους ξύλων έκ καλυβών. Έν μέτρον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



A. Δ. Κεραμοποΰλλου: ΆνασκαφαΙ και έρευναι έν άνω Μακεδονία 49

άνατολικώτερον τούτου τοϋ σημείου εύρέθη μόνωτος σκύφος συστελλόμενος 
κατά τον ωμόν (λείπει μέρος τοϋ χείλους καί ή λαβή), 
χαλκοΰν ψέλιον άνακαμπτόμενον κατά τά μή ένούμενα 
άκρα, τεμάχιον έλαφείου κέρατος πριόνι κεκομμένον 
καί προσέτι δύο αξιόλογα θραύσματα αγγείων επεί
σακτων πιθανώς. Τό έν (εικ. 3) εινε τό προς τό χείλος 
μέρος σκύφου βεβαμμένου εντός καί εκτός δι’ έρυ- 
θράς άραιάς διαλύσεως καί φέροντος κατά τό χείλος 
εντός καί εκτός ζώνας έκ σκοτεινοτέρου βερνικιού, έξ 
όμοιου δε επί τής κοιλίας συγκεντρικούς κύκλους. Τό 
ό'στρακον ανήκει προφανώς εις γεωμετρικόν σκύφον 
επείσακτον έκ τής νοτίας Ελλάδος, άφ’ οΰ δμοια
αγγεία εινε σπανιώτατα έν Μακεδονία καί διακριτά ^κ· ®· Οοτρακον έκ γεω- 

= , „ _ 1 , , „ μετρικού σκύφου έπεισά-απο των εντοπίων, ομοιον δε πιθανώς προς τον των , , ,r = κτου ευρεθεν παρα το Ισο-
Θηβών (Άρχ. Δελτ. 111= Κεραμοπούλλου Θηβαϊκά τύλιον έν Δυτ. Μακεδονία, 
σελ. 203 είκ. 148) καί άλλους. Σπάνια εύρέθησαν τά
γεωμετρικά καί έν Μπομπούστι (όρα Annual έ. ά. σελ. 182 εικ. 29s-s). Τό 
έ'τερον ό'στρακον (εικ. 4) εινε ό πυθμήν μετά μέρους τοϋ στελέχους τοϋ ποδός

ύψίποδος μυκηναϊκού κυπέλλου, φέ
ροντος έντός μέν πλατείας ζώνας άραιάς 
δΤ άμαυροϋ μόλις άποστίλβοντος βερ
νικιού, έξω δέ ζώνας πυκνάς στενάς 
έπι έπιφανείας ΰπολεύκου, γενομένης 
δι’ άναλόγου γαλακτώματος. Τό ποτή- 
ριον εινε άναμφισβητήτως ΰστερομυ- 
κηναϊκόν, μεμονωμένον ώς σχήμα καί 
ώς έργον καί επομένως έπείσακτον έκ 
τοϋ νότου, εινε δέ τό μόνον βέβαιον 
μυκηναϊκόν πήλινον λείψανον έν Δυ
τική Μακεδονία, άφ” ου τό θραύσμα 
τοϋ HeuTtley έν Annual έ.ά. σ. 182 
εικ. 293 έκ Μπομπουστίου εινε λίαν 
αμφίβολον κατά προφορικήν του βε- 
βαίωσιν. Είς τό πήλινον τοϋτο δύνα- 
ταί τις νά προσθέση καί τά δύο ξίφη 
μηκηναϊκοΰ τύπου, άτινα εύρεθέντα, 
ώς λέγεται, κατά τά Γρεβενά, άπόκειν- 

ται έν τφ μουσείφ τής Βιέννης (Heurtley έ.ά. σ. 161).
Έκ τών οστράκων τής άνασκαφής ταύτης συνεκολλήθησαν καί άπό-

4

Είκ. 4. Πυθμήν ύψίποδος επείσακτου 
μυκηναϊκού κυπέλλου εύρεθέν παρά τό 

Τσοτύλιον τής Δυτικής Μακεδονίας.]
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κεινται μετ’ άλλων πολλών ευρημάτων άνασκαφικών εν τφ οικοτροφείο) τοϋ 
Τσοτυλίου δυο ραμφόστομοι οΐνοχόαι χειροποίητοι κεκοσμημέναι διά γεω
μετρικών κοσμημάτων γραμμικών όριζοντίως ή καθέτως (είκ. 5α), εν επί
σης χειροποίητον τετράωτον, τό μνημονευθέν δηλ. ανωτέρω ως έχον δύο 
διχαλωτάς λαβάς καί δυο συνήθεις οριζόντιας πάσας, κεκοσμημένον δέ διά 
γραμμικών γεωμετρικών εξίτηλων κοσμημάτων καί δυο ημιτελή αγγεία μετά 
γεωμετρικού ωσαύτως κόσμου (είκ. 56).

Διά την χρονολογίαν συλλογιζόμεθα ως εξής: Τό τετράωτον καί τά ραμ- 
φόστομα καί τά δυο ημιτελή εύρέθησαν εις τό υψηλόν στρώμα, επειδή δέ

ραμφόστομος πηλίνη οίνοχόη ευρέθη πέρυ- 
σιν εν τάφω μετ’ άλλης χαλκής άνηκοΰσης 
εις τό πρώτον ήμισυ τοΰ 5ου αί. π. X. καί 
άλλων πήλινων επεισάκτων τοϋ αυτού χρό
νου (δρα ΓΙΑΕ 1934 σ. 75 τάφ. 4) συνά- 
γομεν, δτι ταϋτα τά χειροποίητα γεωμετρικό 
τής Μακεδονίας άνήκουσιν εις τον 5ον αϊ., 
καθ’ δν έζη ακόμη ή κώμη αυτή. Επειδή 
όμως τό γεωμετρικόν έπείσακτον καί τό μυ
κηναϊκόν δστρακον εινε ασυμβίβαστα προς 
τον χρόνον τούτον, ευρέθη δέ τό μυκηναϊκόν 
σαφώς εις τό βαθύ στρώμα, επιτρέπεται νά 
συναγάγωμεν, δτι ή κώμη ύπήρχεν ήδη επί 
τών μυκηναϊκών χρόνων, δτι πολλά τών 
οστράκων τοΰ βαθέος στρώματος καί ίσως 
καί τοϋ επιπόλαιου—επειδή βεβαίως θά άνε- 
κινοϋντο τά χώματα τοϋ χώρου τής κώμης— 
άνήκουσιν εις τούς χρόνους εκείνους καί τούς 
μετέπειτα μέχρι τοϋ 5ου αί. π. X., δτε έπαυ- 

σεν ίσως ύπάρχουσα ή κώμη. Αί μεταξύ περίοδοι άπαιτοϋσιν άλλα τεκμήρια 
συγχρονισμού μετά γνωστών χρονολογικώς αντικειμένων, άτινα θά άναμεί- 
νωμεν νά εύρεθώσιν, εί καί νομίζω, δτι τόσον συντηρητική καί βραδυπόρος 
ήτο ή πρόοδος τής τέχνης έν Μακεδονίφ, ώστε τά ολόκληρα αγγεία τής άνα- 
σκαφής μου ταυτης ενδέχεται νά κατεσκευάζοντο καί πρότερον επί αιώνας 
δλους όμοια.

Περιστέρα (ηρώην Μαρταίατι). Τάφοι. Άκολουθοϋντες τήν οδόν προς 
Λιαψίστι (Νεάπολιν) πέραν τής άνασκαφής ταυτης, φθάνομεν κατά τήν θέσιν 
Σταυρός, άνήκουσαν εις τό χωρίον Περιστέραν καί ύπερκειμένην αυτού. Εις 
τάς λοφώδεις πτυχάς αριστερά (δυτικώς) τής οδού εγγύτατα εϋρομεν τάφους:

1) Ό πρώτος τάφος ήτο κεκαυμένος, περιείχε δέ ίχνη χαλκού, θραύ

λαιμός

ώμος

κοιλία

Είκ. 5. Γεωμετρικά κοσμήματα έξ 
επιχωρίων παλαιών αγγείων παρά 
τό Τσοτύλιον τής Δυτ. Μακεδονίας.
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σματα πρασινωπής ύαλου και δυο πιθανώς αγγεία πήλινα, ών τό εν έ'χει 
επίπεδον πυθμένα, to δέ έτερον εντός μέν μαστοειδώς προέχοντα, έξω δε 
ύπόκοιλον.

2) Τοΰτο δεν ήτο τάφος, άφ’ οΰ οστά δεν ύπήρχον, άλλ’ ή παράρτημα 
ή γωνία τάφου ή ούκ έχω τί φώ άλλο: δύο λίθοι έσχημάτιζον γωνίαν, έν ή 
έκειτο τεθραυσμένον δίωτον άγγεΐον, ού αί λαβαί έσχημάτιζον έμβολα ειση
γμένα καί προσκεκολλημένα ποτέ είς τήν κοιλίαν άλλ’εύρεθέντα άπεσπασμένα.

3) "Ακαυστος τάφος ΑΔ. Έν αύτώ εύρέθη έν «δακρυδόχον» ληκΰθιον, 
άλλο άγγεΐον θρύψαλα και μέρος λείου σκύφου.

4) "Ακαυστος ΑΔ τμηθείς υπό τής όδοΰ, περιέχων οίνοχόην χονδρήν 
(λείπει μέρος τοΰ χείλους) και τεμάχιόν τι σιδήρου.

5) "Ακαυστος έχων διπλήν περόνην χαλκήν, σκύφον μεγαρικόν κα'ι λάγη- 
νον κοινήν ώς αί τής Έρατύρας (Σελίτσης) καί τής Ήρακλείας (Φλωρίνης): 
ΑΕ 1932 σ. 125 είκ. 85 καί σ. 64 είκ. 15α.

Προσέτι εύρέθησαν είς τήν γειτονίαν των τάφων τούτων τοΰ «Σταυρού» 
άλλοι κατεστραμμένοι ένεκα τού κατάρρου των χωμάτων καί καταλιπόντες 
μόνον τεθραυσμένους σκύφους μεγαρικούς ελλιπείς ή άλλα αγγείων λείψανα.

Βουδονρίνα. Τάφοι. Είς τούς λόφους τής Βουδουρίνας (πρβ. καί ΙΙΑΕ 
1934,79. 1933,69) ευρομεν 6) ένα κεκαυμένον τάφον περιέχοντα έν άγγεΐον 
πήλινον, έν χαλκοΰν κακκάβιον καί έν νόμισμα τού Λικινίου (ώστε τότε 
ήσκεΐτο άκόμη καΰσις)· 7) έτερον έχοντα δύο άγγεΐα πήλινα, έν χαλκοΰν κακ
κάβιον καί χαλκοΰν νόμισμα τοΰ Κωνσταντίνου καί 8) έτερον τάφον περιέ
χοντα ύάλινα θραύσματα, σύνθλιμμα χαλκού κακκαβιού καί μαχαίριον σιδηροΰν 
πλατύ καί έν χαλκοΰν άρυταινοειδές κοχλιάριον μέ μακράν άνακαμπομένην 
λαβήν πρός άνάρτησιν. Τά κακκάβια, ών καί τό σχήμα καί τό όνομα εϋρηται 
είς εκάστην σημερινήν οικίαν τής δυτικής Μακεδονίας, έχουσιν άτέχνως προ- 
σηρτημένην περί τον λαιμόν σιδηράν ζώνην ύπό τά «στρεψαύχενα» χείλη, 
προσκεκολλημένην δέ είς τήν ζώνην έχουσι πρόσθετον κινητήν γεφυρωτήν 
σιδηράν λαβήν.

Α. Δ. ΚΕΡΑΜΟΤΤΟΥΛΛΟΣ
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3. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Κατά τάς άνασκαφάς τοΰ έτους 1935 έγένετο συνέχισις τής ερευνης 
τής επί λόφου ΝΔ τής σημερινής κωμοπόλεως άναφανείσης τέταρτης Βασι
λικής των χριστιανικών Θηβών τής Θεσσαλίας, εξ ής ειχεν άνευρεΟή πέρυσι τό 
ιερόν βήμα καί μικρόν τμήμα τοΰ δεξιού κλιτούς (πρβ. ΠΑΕ 1934 σελ. 61 κε).

Είκ. 1. Γενική άτοψις των άνευρεθέντων κατά τήν 
άνασκαφήν θεμελίων τής Βασιλικής Δ (άποψις ΝΔ).

Διά τής εφετινής άνασκαφής άπεκαλΰφθησαν: ολόκληρον τό μέσον καί 
δεξιόν κλίτος τοΰ ναού, τό αντιστοιχούν προς τό μέσον κλίτος τμήμα τού 
νάρθηκος, καί μικρόν προς άνατολάς τμήμα τοΰ αριστερού κλιτούς (βλ.κάτοψιν 
εις πίν. Α πρβ. καί είκ. 1). Υπολείπεται δ·θεν διά τό προσεχές ή έρευνα τού
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αριστερού κλιτούς, τών άντιστοιχοΰντων προς τά πλάγια κλίτη μερών τοϋ 
νάρθηκος καί τό αϊθριον τοΰ ναοΰ.

Έκ τών μέχρι τοΰδε άνευρεθέντων δΰναται άριστα ν’ άποκατασταθή 
ή αρχιτεκτονική διάταξις τοΰ άνασκαπτομένου χριστιανικού μνημείου, ήτοι 
έχομεν προ ημών τρίκλιτον παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν μετά νάρθηκος

Είκ. 2. Ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ δεξιοΰ κλιτούς τής Βασιλικής Δ.

καί αίθριου, ήτις έχει μέν τον γενικόν αρχιτεκτονικόν τύπον τών λοιπών 
τριών γνωστών βασιλικών τής αυτής πόλεως, παρουσιάζει δμως καί διαφο
ράς, ας σημειοϋμεν κατωτέρω.

Άτυχώς οί μακροί τοίχοι τοΰ ναοΰ άνευρέθησαν κατεστραμμένοι μέχρι 
τών θεμελίων, (ώς καί ή πέρυσιν άνασκαφεΐσα άψίς τοΰ ίεροΰ βήματος), διε-
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σώθησαν δέ μόνον τμήματα τών δυτικών τοίχων τοΰ ναρθηκος εις ύψος 
μόλις 0,80 μ. καί οί υψηλοί στυλοβάται τών κιονοστοιχιών (tlx. 1 πρβ. καί εϊκ. 4).

Παρά τήν καταστροφήν όμως ταύτην τών εξωτερικών τοίχων τοΰ ναοϋ 
τα άνευρεθέντα κατά τήν ερευνάν τοΰ μνημείου υπήρξαν ικανοποιητικά διά 
τήν άποκατάστασιν τής αρχιτεκτονικής διατάξεως και τοΰ διακόσμου τοΰ ναού.

1. Δάπεδα. Τοΰ δεξιού κλιτούς διεσώθη εν καλή καταστάσει τό ψηφι
δωτόν δάπεδον, ώς διεπιστώθη δέ διά τής Ιρευνης τμήματος τού αριστερού 
κλιτούς, έν όμοια καταστάσει εύρίσκεται και τούτου τό ψηφιδωτόν δάπεδον. 
Τά δάπεδα έχουσι γεωμετρικά σχήματα, ήτοι συνίστανται εκ πλατείας ται-

Είκ 3. Τμήμα τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τής είκ. 2.

νιας, περιβαλλούσης μέγα ορθογώνιον ύποδιαιρούμενον διά στενής εκ πλοχμού 
παρυφής εις μικρά τετράγωνα πληρούμενα διά χιαστί διατεταγμένων καρδιο- 
σχήμων, τριφύλλων διακοσμήσεων καί κύκλων μετά στροβιλοειδούς σταυρού 
καί ρόδακος εν τφ μέσφ, εκ συμπλεκόμενων μετά ταινίας μαιανδρικών σταυ
ρών καί καθεξής (βλ. είκ. 2-3).

Τού μέσου κλιτούς τό δάπεδον ήτο επεστρωμένον διά μεγάλων υπόφαιων 
μαρμάρινων πλακών, τινές τών οποίων διεσώθησαν προς τό μέρος τού νάρ- 
θηκος. Ό νάρθηξ ήτο Ιπεστρωμένος διά πλακών εκ λευκού καί κυανού 
μαρμάρου, τοποθετημένων εν εΐδει μαρμαροθετήματος ούτως, ώστε νά σχη-
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ματίζωνται μικροί καί μεγάλοι σταυροί’ τοϋ τοιοΰτου δαπέδου τοϋ νάρθηκος 
διεσώθησαν πολλά τμήματα.

Τέλος τό δάπεδον τοΰ ίεροΰ βήματος έκόσμει λεπτόν μαρμαροθέτημα, 
πλεΐστα πλακίδια τοΰ οποίου άνευρέθησαν, τά ποικίλα δέ σχήματα τοϋ μαρ- 
μαροιθετήματος τοΰτου διακρίνονται επί τοΰ εκ κορασανίου υποστρώματος 
(πρβ. είκ. δ εις ΠΑΕ 1934).

2. Διάταξις τοϋ ναοϋ. Αί δυο κιονοστοιχίαι τοΰ ναοΰ βαίνουσιν επί 
ΰψηλοΰ κτιστοΰ στυλοβάτου ΰψους 0,50 μ. έχοντος ύφ’ έκάστην βάσιν κίονος

Είκ. 4. Τό τρίβηλον καί ό νάρθηξ της Βασιλικής Δ.

μεγάλους τραχΰτας λίθους έπενδεδυμένους δι’ δρθομαρμαρώσεως’ έκάστη των 
κιονοστοιχιών τούτων έφερεν οκτώ κίονας, τέσσαρες βάσεις των οποίων άνευ
ρέθησαν κατά χώραν (βλ. είκ. 1 πρβ. καί κάτοψιν τής Βασιλικής).

Ό κυρίως ναός, τό σχήμα τοΰ οποίου είναι μάλλον τετράγωνον, συνε- 
κοινώνει δι’ εΰρέος τριβήλου, οΰτινος άνευρέθησαν αί βάσεις των κιόνων, 
βαίνουσαι επί ομοίως υψηλών άνεξαρτήτων κτιστών καί δι’ δρθομαρμαρώ
σεως έπενδεδυμένων βάθρων (βλ. είκ. 4) — έν άντιθέσει προς τά τρίβηλα τών 
λοιπών βασιλικών, τά έχοντα τάς βάσεις άπ’ ευθείας επί τοΰ στυλοβάτου —
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ό δέ νάρθηξ έφερε δυο πύλας επί τής προσόψεως καί δυο εις τάς πλαγίας 
πλευράς, συγκοινωνούσας προς τά έ'ξθ)θεν τοΰ ναοΰ προσκτίσματα.

Έκ τών άνευρεθέντων μικρότερων κιόνων καί κιονόκρανων διαπιστοΰ- 
ται, δτι καί ή βασιλική αυτή είχεν ΰπερφα ή γυναικώνίτας. Όμοίως είχε καί 
ό ναός οΰτος, προς δυσμάς αΐθριον, δπως απέδειξε μικρά δοκιμαστική έρευνα.

3. Άνευρεϋ'έντα Αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά μέλη. Έκ τών 
γλυπτικών διακοσμήσεων άνευρέθησαν : ακέραιον ιωνικόν κιονόκρανον καί 
δύο επιθήματα, κοσμούμενα διά φύλλων μαλακής ακάνθου καί προερχόμενα 
έκ κιονοστοιχιών τοΰ κάτω ορόφου (βλ. εικ. 5), δύο μικρά ίωνίζοντα μετά 
ηνωμένου επιθήματος κιονόκρανα τών υπερώων, τμήματα γείσων κοσμου-

ΕΙκ. 5. Κιονόκρανον Ιωνικόν και επίθημα 
(έκ τών κιονόκρανων τών κιονοστοιχιών τοΰ 

κάτω ορόφου τής Βασιλικής Δ).

μένων διά σειράς φύλλων ακάνθου, εξ γεισίποδες έκ κυανού μαρμάρου, προερ
χόμενοι πιθανώτατα έκ τοΰ διακόσμου τών θυρών τοΰ νάρθηκος καί πολλά 
κιονόκρανα καί διαχωριστικοί διπλοί κιονίσκοι τών παραθύρων τοΰ ναοΰ 
(είκ. 6-7). Όμοίως άνευρέθησαν πολλά τμήματα έκ τών κυλινδρικών κορμών 
τών κιόνων τοΰ κάτω ορόφου καί τών ύπερφων (πρβ. είκ. 1).

Πλήν τούτων άνευρέθησαν πλεΐστα τεμάχια έκ τών έχόντων διπλήν 
δψιν θωρακίων τοΰ τέμπλου καί τών ύπερφων τοΰ ναοΰ, κοσμούμενα διά 
σταυρών έντός τετραγώνων πλαισίων καί διά μονογραμμάτων έντός έξέχον- 
χοντος κύκλου, τμήματα κιονίσκων τοΰ τέμπλου μετά γλυφών, τμήματα τών 
κιόνων τοΰ κιβωρίου, τμήμα τοΰ έπισκοπικοΰ θρόνου, εν νέον τμήμα τοΰ
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Είκ. 6. Σχεδιογραφήματα τών άνευρεθέντων κιονόκρανων τής Βασιλικής Δ.

Είκ. 7. Σχεδιογραφήματα άνευρεθέντος πεσσίσκου καί κιονόκρανου τοΰ διλόβου 
Τίαραθύρου τής άψιδος τής Βασιλικής Δ.
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όίμβωνος (βλ. τά άνευρεθέντα μεγάλα τμήματα αύτοϋ εν ΠΑΕ 1934 σ. 62 
ε’ικ. 6-8), ούτινος άτυχώς δεν άνευρέθη ή βάσις και τέλος ωραία — αληθώς 
πρωτότυπα — θωράκια, έχοντα διάκοσμον εκ φύλλων ακάνθου εις σχήμα 
στροβίλου και κέρατος τής Άμαλθείας, ήτοι έχοντα θέμα σπανιώτατον έν τή 
χριστιανική γλυπτική (βλ. είκ. 8 - 9).

4. Προσκτίσματα - Τάφοι. “Ο,τι όμως προσδίδει εις την βασιλικήν

Είκ. 8. Τμήμα μαρμάρινου θωρακίου 
(έκ των άνευρεθέντων έν τή Βασιλική Δ).

ταΰτην ίδιάζουσαν αξίαν είνε οί πέριξ τοΰ κτιρίου άνευρεθέντες τάφοι και 
νεκρικοί θάλαμοι.

Κατά μήκος τής βόρειας καί νοτίας πλευράς ως καί προς άνατολάς εκατέ
ρωθεν τής άψΐδος διεπιστώθησαν προσκτίσματα, φέροντα υπογείους θολωτούς 
τάφους (βλ. κάτοψιν εις πίν. Α).

Έξ αυτών άπεκαλΰφθησαν εφέτος δυο αριστερά τής άψΐδος νεκρικοί 
θάλαμοι μεθ’ ενός τάφου έκαστος, έξω δε τοΰ νοτίου κλιτούς καί έν τφ μέσψ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



Γ. Α. Σωτηρίου: Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου 59

τής δεξιάς μακρας πλευράς έτερος νεκρικός θάλαμος μετά δυο συνεχομένων 
τάφων, ών ό εις είχεν άναφανή πέρυσι κατά τύχην πεπληρωμένος διά μαρμά
ρινων τεμαχίων προερχομένων έκ διακοσμητικών μελών τοϋ ναοΰ (πρβ. ΠΑΕ

Είκ. 9. Τμήματα θωρακίων όμοιας τέχνης 
πρός τό τής είκ. 6 (περισυλλεγέντα έκ τοΰ 
χώρου τής Βασιλικής ύπό Ν. Γιαννοπούλου 

πρό τής άνασκαφής).

1934 σελ. 63). Έκ τούτων άνευρέθη άθικτος μόνος ό κείμενος αριστερά τής 
άψΐδος, δν και περιγράφομεν κατωτέρω.

Ό νεκρικός ούτος αριστερά τής άψΐδος θάλαμος (διαστ. 2,00 X 3,00 μ.), 
άνευρέθη έπιμελώς επεστρωμένος διά μαρμάρινων πλακών καί όρθομαρμα-
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ρώσεως, συγκοινωνεί δε διά θύρας άνοιγομένης εν τφ μέσφ τής ανατολικής 
πλευράς τοΰ αριστερού κλιτούς.

Ή είσοδος εις τον τάφον εύρίσκεται ανατολικούς τοΰ θαλάμου, εφράσ- 
σετο δε το στόμιον τοΰ θολωτού τάφου δι’ άκατεργάστου μαρμάρινης πλακάς, 
άνωθεν τής οποίας ύπήρχεν έτέρα μεγάλη πλάξ εκ φαιού λίθου μήκ. 1,20 
πλ. 0,63 μ. μετά τής επιγραφής, ής διατηρούμεν την ορθογραφίαν: 1

Είκ. 10. Ενεπίγραφος πλάξ άνωθεν τοΰ τάφου 
αριστερά τής άψΐδος.

1. ΚΥΜΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑφβΡΟΝ ΤΑ
2. ΗΟΥΧιω τω ταπινο) πρεο

3. BYT6PU) ΕΝΘΑ ΚΑΤΑΚΙΤΑΙ ΚΑΛΗ
4. Η KOCMIOTATH ΕΤβΛβΥΤΗΟβΝ
5. Μ Η Ν I ΙΟΥΛΙΟ) "Η I Ν Δ S ¥
6. β ν θ e ν e c τ ι ν_η βι
7. C Ο Δ Ο C ΤΟΥ Μ Η Μ Η Ο Υ (βλ. είκ. 10).

Μεταξύ τής επιγραφής καί τού πόματος τού τάφου παρενεβάλλοντο 
χώματα βάθους 0,50 μ. έπιμελώς ερριμμένα οΰιως, ώστε νά καθίσταται έκ 
πρώτης ό'ψεως αδύνατος ή άνεύρεσις τοΰ στομίου τοΰ τάφου.

Είς τον άνευρεθέντα μέγαν άθικτον τάφον, δστις περιλαμβάνει ολόκλη
ρον σχεδόν τό εμβαδόν τού νεκρικού θαλάμου, κατέρχεται τις διά τεσσάρων 
βαθμιδών διά πλίνθων εκτισμένων.

Ό τάφος, ομοίως διά πλίνθων εκτισμένος καί διά κορασανίου έπικεχρι- 
σμένος, περιείχε τέσσαρας σκελετούς, τοποθετημένους πλησίον άλλήλων μέ τον 
συνήθη προσανατολισμόν — μέ τούς νεκρούς δηλονότι έστραμμένους προς 
άνατολάς—(βλ. είκ. 12 πρβ. καί σχέδια τάφου είς είκ. 11).

Έκ τής επιμελούς έρεΰνης τού τάφου διεπιστώθη ότι οι νεκροί εθά- 
πτοντο γυμνοί - ίχνη’ μόνον λευκού λινού υφάσματος κονιοποιημένα διακρί-
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νονται περί έκαστον σκελετόν, όπερ άποδεικνύει ότι ό νεκρός περιεβάλλετο 
κατά την ταφήν διά λευκού μόνον σαβάνου — άνευ οίουδήποτε κτερίσματος. 
Παρά τον τελευταΐον δεξιά σκελετόν άνευρέθησαν ίχνη ξύλου, όπερ πάλιν 
δεικνύει ότι ούτε φερέτρου έγίνετο χρήσις, αλλά πιθανώς σανίδος τίνος κατά 
την ταφήν εκάστου νεκρού (δεν εύρέθησαν ήλοι, συνδετήρες κλπ.).

Ή άνεύρεσις τού άθικτου τούτου τάφου, νομίζω, ότι διευκρινίζει άρι-

Είκ. 11. Κάτοψις καί τομαί τοΰ τάφου καί τοΰ νεκρικού θαλάμου 
αριστερά τής άψΐδος τής Βασιλικής Δ.

στα τά κατά τήν ταφήν των νεκρών εν ταϊς ελληνικαΐς χώραις κατά τήν 
παλαιοχριστιανικήν εποχήν, άτελώς μέχρι τούδε γνωστά.

Σπουδαιοτέρας σημασίας ήτο προφανώς ό κατά τό μέσον τού δεξιού 
κλιτούς άνευρεθείς νεκρικός θάλαμος μετά τών δύο συνεχομένων τάφων, οΐτινες 
ειχον άτυχώς συληθή. Ό θάλαμος ούτος συνδέεται άμέσα>ς μετά τοΰ ναού διά 
τριπλού εις σχήμα τριβήλου ανοίγματος (άνευρέθησαν τά κάτω τμήματα δύο 
πεσσών έκτισμένων επιμελώς διά πλίνθων πρβ. κάτοψιν), εξακολουθεί δέ
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είς τό δάπεδον τοΰ θαλάμου τό ψηφιδωτόν τοϋ δεξιού κλιτούς, οπερ εχει 
καταστροφή εις πολλά μέρη ίσως υπό των συλησάντων τούς τάφους.

Οί υπό τον θάλαμον τούτον υπάρχοντες δυο συνεχόμενοι θολωτοί τάφοι 
έχουσιν δμοιον σχήμα προς τον ανωτέρω περιγραφέντα τάφον (έ'χουσι μόνον 
ούτοι είς τάς πλευράς δπάς διά την έναπόθεσιν λύχνων) είχον δέ συληθή 
πιθανώς κατά τούς χρόνους τής καταστροφής τής παλαιοχριστιανικής πόλεως.

Ή επιμελής έρευνα τοΰ εύρε- 
θέντος εφέτος δεξιού τάφου έ'φερεν 
εις φώς εσκορπισμένα οστά κονιο- 
ποιημένα σχεδόν ένεκα καταπε- 
σόντων κονιαμάτων των τοιχωμά
των τού τάφου, άνευρέθησαν δέ 
χαλκαΐ πόρπαι (είκ. 13 - 14) καί 
τμήματα απλού σιδηρού δακτυλίου. 
Προφανώς Ιχρησιμοποιήθησαν οί 
τάφοι καί μεταγενεστέρως υπό τών 
καταλαβόντων ίσως την πόλιν νο
μάδων, ως θά ήδΰναντο τ’ άναφερ- 
θέντα ευτελή ευρήματα νά μαρτυρή
σουν πάντως ό θάλαμος οΰτος ενείχε 
μεγάλην σημασίαν, συνεδέετο δέ στε- 
νώτερον μετά τού ναού (περιεΐχεν 
ίσως τάφους μαρτύρων) καί ήτο 
πλουσιώτερον διακεκοσμημένος, έ- 
νεκα δέ τούτου καί είχεν άπ’ αρχής 
συληθή.

Ή μελέτη τών ανωτέρω άνευ- 
ρεθέντων αντικειμένων είς ένα τών 
συληθέντων τούτων τάφων τών 
χρησιμοποιηθέντων κατόπιν καί πά
λιν προς ταφήν, προερχομένων δέ 

προφανώς εκ τών ενδυμάτων βαρβάρου τίνος φυλάρχου ταφέντος έν αύτώ 
μετά την καταστροφήν τού μνημείου, ήτοι τον 70ν μ. X. αιώνα (πρβ. ΑΕ 
1929 σελ. 6 κέ.), θά ήδύνατο νά προαγάγη καί τάς ίστορικάς έρευνας, τάς 
άναφερομένας κυρίως είς τό πρόβλημα τών από τού τέλους τού 7ου καί καθ’ 
δλον τον 8ον αιώνα επιδρομών καί εγκαταστάσεων νομαδικών λαών εν Θεσ
σαλία καί τή λοιπή Έλλάδι, ή λύσις τού οποίου έχει προσκόψει μέχρι τούδε 
εις τάς γνωστάς άντιμαχομένας γνώμας (βλ. Γ. Σωτηρίου Αί Μοναί τής 
Ελλάδος, πανεπιστημιακός λόγος, Άθήναι, 1936, σελ. 7 κε.). Ή τέχνη τής

Είκ. 12. "Αποψις τοΰ τάφου καί τοϋ 
νεκρικού θαλάμου τής άψΐδος (κάτω τό 
στόμιον τοΰ τάφου καί άνω τό μαρμαρό- 
στρωτον δάπεδον τοϋ νεκρικού θαλάμου- 
έπ’ αΰτοϋ διακρίνεται ή καλύπτουσα τό 
στόμιον ακατέργαστος μαρμάρινη πλάξ).
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περόνης (fibula)1 τής είκ. 13 είνε λίαν χαρακτηριστική. Συγκρισις τοϋ σχή
ματος αυτής και των διακοσμοΰντων ταΰτην δεμάτων δεικνύει ικανήν σχέσιν

Είκ. 12. Περόνη χλαμΰδος άνευρεδεΐσα Είκ. 14. Πόρπη άνευρεβεισα μετά τής 
εις τάφον δεξιά τοΰ νοτίου κλιτούς. περόνης τής είκ. 13.

προς τάς μελετηδείσας μέχρι τοϋδε όμοιας περόνας βόρειας τέχνης και σλα-

1 Τόν δρον περόνη προς άπόδοσιν τοΰ λατ. fibula μετεχειρίζοντο καί οί βυζαντινοί 
(πρβ. Ίω. Λυδόν de magistratibus, II, 13 «περόνης χρυσής ένδακούσης τόν ιμάντα... 
φίβουλαν αυτήν πατρίως οί Ρωμαίοι λέγουσιν»)εΐχον έν τούτοις καί χό όνομα φίβλα καί 
φιβλίον ώς καί τό ρ. φιβλώνω (πρβ. λ. χ Πορφυρογέννητον. Περί βασιλείου τάξεως 
1,41 «καί ψιβλώνουαι τήν χλαμύδα» I, 43 «καί τιδέασιν άντιμίνσιον... έν ψ κεϊνται 
αί χλαμύδες μετά τών φιβλων... τά γάρ χλανίδια καί τά φιβλία επάνω τών χλανιδίων... 
έπίκεινται εις τό άντιμίνσιον») κ. ά. (βλ. Kalitinsky, έ. ά. σελ. 60 κέ.).
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βικής ή άβαρικής προελεϋσεως (πρβ. A. Kalitinsky εν Seminarium Konda- 
kovianum, τόμ. 2, Prague 1928, σελ. 277 κέ., ιδία πίν. XXXVII, 56, 58 καί 
60 καί XXXVIII, 65-67 = fibulae Καύκασού, παραλίων πόλεων Εϋξείνου, 
Κίεβου, καί Kertseh) όμοιας σχεδόν μορφής προς τήν ήμετέραν με μόνην 
την διαφοράν ότι έχουσιν αντί τοϋ σχοινοειδοΰς διακόσμου τον διάκοσμον 
των κύκλων όμοιων πάλιν κατά τήν μορφήν προς τον διάκοσμον τής ήμετέρας 
πόρπης τής είκ. 14 (πρβ. καί A. Riegl Die spatromisclie Kunstindustrie, 
II, Wien, 1923, τόμ. X-XII) κ.ά.

"Εξωθεν τοϋ βορείου κλιτούς υπάρχει καί έτερος από πολλοΰ γνωστός 
θολωτός τάφος, τον άνωθεν νεκρικόν θάλαμον τοϋ οποίου προσδιωρίσαμεν, 
χωρίς ν’ άνασκάψωμεν αυτόν εντελώς, άφήκαμεν δε διά τό προσεχές έ'τος τήν 
έρευναν καί των λοιπών νεκρικών θαλάμων.

5. Περισυλλεγεΐααι έηιγραφαί. Ύπό τοϋ φυλακος περισυνελέγησαν 
εφέτος καί έκ τών πέριξ τοϋ άνασκαπτομένου μνημείου οίκίσκων καί εκ 
τοϋ περί τήν λιμνοθάλασσαν χώρου (όπόθεν έχει λάβει ή Κοινότης χώματα 
διά τήν έπίχωσιν τής λιμνοθαλάσσης κατόπιν άδειας τοϋ Υπουργείου Παι
δείας) αϊ ακόλουθοι έπιγραφαί:

1. Πλάξ έξ ύποφαίου μαρμάρου τεθραυσμένη ά'νω (0,42 X 0,27 μ., πάχ. 
0,03 καί ϋψ. γραμμ. 0,04).

1. Μ Μ.......................
2. exeNeoY θνθα κατα
3. Ο FtPOrerPAMENOC
4. CANBATIC (κλάδος μετά δύο φύλλων κισσού έν τελεί).

Ό στ. 2 συμπληροϋται: [A]exeNeoY 6ΝΘΑ ΚΑ [τάκειται]. ’Αξιοσημείωτος 
επίσης είναι ενταϋθα (στ. 4) ό τύπος τοϋ ονόματος: Σαββάτιος( = Σανβάτις).

2. Στήλη έκ λευκοϋ μαρμάρου (0,45 X 0,24, πάχ. 0,08 ϋψ. γραμμ. 0,05 μ.).
1. Μ Μ.
2. Ο Ν Η (σιμού)
3. Δ e Κ Α (ρχου)
4. 6ΝΘΑΚ
5. ΙΤβΤΟΠΛβ. —
6. Ο Ν Η C I Μ Ο (ος)
7. YIOC ΑΥ(τοΰ).

3. Βάσις τετράγωνος έκ λίθου πρασινοφαίου άποκεκρουμένη ολίγον 
δεξιά καί αριστερά (0,55X0,39 μ. πάχ. 0,21 μ. ϋψ. γραμμ. 0,025 μ.).

1. Ο Υ Μ Η Ν Ο Σ Α Θ A Ν A I Ο ®
2. Δ A I ω Τ Ο) I Ε Ν Η Ρ Α Κ Λ Ε I A I C ω Μ Α β
3. Μ Π Ρ Ο Α Π Ο Δ Ο Τ A C Κ A Τ A Τ Ο Ν Ν Ο Μ //////)
4. A C Ν I Κ Ο Κ Λ Η C Μ Ε Ν I Τ A C Η Ρ Α Κ Λ Ε I 1ϋ ///////;
5. Ε A C Ε Υ Α Γ Ο Ρ Ο C Δ Ρ Υ Ο Π A I Ο I Ν //*
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Έπί τής όίνω επιφάνειας τοΰ λίθου (ΰψ. γραμμ. 0,03 μ.).

Illlllll ΑΚΟΥΑ ίΤ ΟΒΟΥΛΟΣΙΕΡΕΟ ///,§

Έπ'ι xfj ευκαιρία ταΰτη εμελέτησα εφέτος καί τάς άνευρεθείσας κατά 
τάς άνασκαφάς τής Βασιλικής Γ επιγραφάς καθαρίσας αΰτάς από των έπικε- 
κολλημένων κονιαμάτων, επιφέρω δέ τάς κατωτέρω διορθώσεις εις τήν γενο- 
μένην κατά τά έτη 1930 καί 1933 άνάγνωσιν αυτών (βλ. ΠΑΕ 1930, σελ. 35, 
καί ΠΑΕ 1933, σελ. 54).

Είς τήν ΰπ’ άριθ. 1 επιγραφήν (ΓΙΑΕ 1930 σ. 35).

1. Μόσχος 'Ιπποατράτον
2. Περγαμηνός Παιδοτρίβης
3. Πρόξενος Θεασαλών
4. Τον οίκον.

Ή λέξις Παιδοτρίβης τοΰ 2ου στίχου έγράφη επί άποξεσθείσης λέξεως, 
είνε άλλως τε ξένη καί προς τό πνεύμα τής επιγραφής. Όμοίως έχει άπο- 
ξεσθή καί ολόκληρος ό 40? στίχος άνωθεν τής λέξεως: τον οίκον.

Ή ύπ’ άριθ. 2 επιγραφή (Ι1ΑΕ 1930 σ. 35) άναγνωστέα οΰτω:

α) TOY ΕωΕΙΠΑΤΡΟΥ ΤΟ ΔΕΥΤΕ(ρον)
ΜΗΝΟΣ CEBACTHOY ΟΙ Α Π Ε Λ Ε Υ Θ (εροι;)

β)ΤΟ ΛΑΒΟΝ ΠΑΡΑ NEIKOYC THC ΦΑΜΕΝΗΕ 
άπελευβ) ΕΡίΟΕΘΑΙ ΥΠΟ ΝΕΙΚΥΤΟΥ Ν....

Ή άνευρεθεϊσα τέλος τφ 1933 επιγραφή (βλ. ΠΑΕ 1933 σ. 54 κέ.) 
άναγνωστέα οΰτω:

. . . π AΡΑΝΓΕΛΛΕ I ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΕ ΤΕΘΗΝΑΙ 
τ) Η Π Ο Λ I ΜΑΓΝΗΤωΝ..........................

Β". ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ Α

Έπ’ ευκαιρία τής ένεργηθείσης, κατόπιν διαταγής τοΰ Υπουργείου 
Παιδείας καί δαπάναις των έπαγγελματιών Νέας Άγχιάλου, δοκιμαστικής 
ερευνης είς τμήμα τοΰ προ τής άγοράς τής κωμοπόλεως άρχαιολογικοΰ 
χώρου, ένθα εΰρίσκεται καί ή πρώτη μεγάλη χριστιανική βασιλική (Βασιλική 
Α), ενήργησα εφέτος καί τήν έκκαθάρισιν καί έρευναν τοΰ προ τοΰ πρόπυλου 
τής βασιλικής ταΰτης χώρου ένθα διεκρίνοντο θεμέλια οικημάτων (βλ. ΑΕ 
1929 σ. 40 κέ. πρβ. αυτόθι καί πίν. Β).

Ή έρευνα έφερεν είς φώς άξιολογώτατον πρόσκτισμα κείμενον είς τήν 
βορειανατολικήν γωνίαν καί είς άπόστασιν έξ περίπου μέτρων άπό τής βασι-

5
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λικής Α. Τό πρόσκτισμα τοΰτο εινε σύμπλεγμα παλαιοχριστιανικού λου
τρώνος άποτελουμένου εκ πέντε κυρίως διαμερισμάτων, εξ ών τό έν κυκλικόν 
στεγαζόμενον προφανώς διά τροΰλλου (βλ. είκ. 15- 19).

Είκ. 16.
Γενική άποψις τοΰ άνευρεθέντος 
λουτρώνος παρά τήν Βασιλικήν Α.

Είκ. 17. ’Άποψις τοΰ κυκλικοΰ μετά τοΰ 
ύποκαύστου διαμερίσματος (laconicum) 

τοΰ λουτρώνος τής είκ. 16.

Είκ. 18. Τό άρτιώτερον διασωΰέν caldariura τοΰ λουτρώνος τής είκ. 16.
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Ή είσοδος εις τον Λουτρώνα εγίνετο από τής βόρειας πλευράς διά 
θΰρας, ήτις συγκοινωνεί προς ετερον διαμέρισμα, μή ανασκαφεν εισετι και 
δπερ ήτο προφανώς τό άποδντήριον.

Tom. κ-λ ΐ--------ffi

Εικ. 19. Κάτοψις του ανιο διαμερίσματος καί τομή τοΰ άνευρεθέντος λουτρώνος.

Ό λουτρών άνευρέθη εις ύψος 1,50 μ. καί διατηρεί κατά τό πλεΐστον 
τά δάπεδα, τα ύπόκαυστα, τάς θέσεις τών καμίνων καί τό σύστημα τής διο- 
χετευσεως τοΰ υδατος και τοΰ θερμοΰ άέρος, ώς καί τούς σωλήνας άποχετεύ-
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σεως ούτως, ώστε νά καθίσταται δυνατή ή σπουδή και ή ερμηνεία έκαστου 
των διαμερισμάτων (βλ. είκ. 16-18 πρβ. και σχέδια εις είκ. 15 κα'ι 19).

Τα άποκαλυφθέντα διαμερίσματα άντιστοιχοΰσι προς τα τών ρωμαϊκών 
θερμών, ήτοι τό tepidarium (χλιαρόν λουτρόν), caldanum (θερμόν λουτρόν 
διατηρηθέν ενταύθα καλώς μετά τοΰ ΰποκαύστου του), laconicum (ίδρωτή- 
ριον μετά τοΰ συνεχομένου υποκαύστου, προ τοΰ οποίου διακρίνεται ή θέσις 
τοΰ λέβητος — praefurnium — κλπ.) Ή σημασία τοΰ λουτρώνος τούτου είνε 
μεγίστη, πρώτον διότι είναι ό άρτιώτερον διασωθείς εις έλληνικάς χώρας 
παλαιοχριστιανικός λουτροτν, δεύτερον δέ, δπερ καί σπουδαιότερον, διότι 
συνδέεται πρός τήν βασιλικήν, εις ήν διοχετεύει ψυχρόν καί θερμόν ύδωρ εις 
τήν φιάλην, προφανώς δέ καί εις τό Βαπτιστήριον καί τό σκευοφυλάκων, ώς 
μαρτυροΰσι τοΰτο οί πρός τά μέρη ταΰτα διευθυνόμενοι σωλήνες. Ένταΰθα 
δημοσιεύω μόνον τά σχέδια τών μέχρι τοΰδε άναφανέντων μερών τοΰ άξιο- 
λογωτάτου τούτου λουτρώνος, επιφυλάσσομαι δέ μετά τήν τελείαν έρευναν 
αύτοΰ ώς καί τοΰ άνευρέντος νοτίως τής αυτής βασιλικής ετέρου λουτρώνος 
(ΑΕ 1929, σελ. 49-51 καί εΐκ. 51-52) νά πραγματευθώ εις Ιδιαιτέραν 
μελέτην περί τών λουτρώνων τών Βασιλικών τών χριστιανικών Θηβών τής 
Θεσσαλίας.

Ούτως ή εφετινή έν Ν. Άγχιάλφ άνασκαφή υπήρξε καρποφορωτάτη. 
ΙΙαρ5 δλα ταΰτα δμως ή αναγκαστική διακοπή τής ερεύνης τής Βασιλικής Γ, 
ήτις παρουσιάζει νΰν τό μεγαλύτερον ενδιαφέρον, εινε υπό πάσαν έποψιν 
λυπηρά, θά έπιτραπή δέ εις τον άνασκάπτοντα νά έκφράση τήν λύπην του, 
διότι ή επί τρία συνεχή έτη ύπόδειξις περί άπαλλοτριώσεως τών πέριξ οικο
πέδων Βοϊνόγλου καί Ζώτου δέν είσηκούσθη ακόμη.

Παρακαλώ δθεν καί πάλιν, δπως εφέτος τουλάχιστον γίνη ή απαλλο
τρίωσή, ύποδειχθή δέ εις τό Σόν Ύπουργεΐον ή ανάγκη αΰτη καί διά τήν 
έρευναν, άλλα καί διά τήν συντήρησιν τοΰ μεγαλοπρεπεστέρου τής Ν. Άγχιά- 
λου μνημείου, δπερ κινδυνεύει έκ τών οίκούντων παρά τά ερείπια. Τό τοιοΰτον 
δέν πρέπει επ’ άπειρον νά συνεχισθή.

Γ. Α, ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΑΙΑι ΑΧΑΪΑι

Και κατά τό θέρος τούτο έξηκολούθησα την έρευναν τών Μυκηναϊκών 
νεκροταφείων τής αρχαίας Άχα'ίας έρευνήσας εις πολλά σημεία αυτής και ιδία 
εις τό χωρίον Τσαπλανέϊκα παρά τούς ΝΑ γηλόφους τού Παναχαϊκού όρους.

Ενταύθα κατά την περυσινήν έρευναν, γενομένην περί τό τέλος τής 
άνασκαφής μου, είχον παρατηρήσει κιβωτιόσχημα κτίσματα κατεσκευασμένα 
διά μικρών ποταμίων λίθων, εντός τών όποιων ούδέν εύρισκον, τουναντίον 
δέ εύρισκον εκτός και παρ’ αυτά τά γνωστά κτερίσματα τών Μυκηναϊκών 
τάφων, αγγεία, χάνδρας κλπ.

Υπέθεσα νέον είδος ταφής καί ύπεσχέθην δτι θά εξακριβώσω τούτο 
κατά την άνασκαφήν τού επομένου έτους (ΓΙΑΕ 1934 σ. 114-115).

Πράγματι ή προσοχή μου έστράφη εις τούτο καί έξηκρίβωσα, δτι έπλα- 
νήθην είς την ύπόθεσιν περί νέου τρόπου ταφής καί δτι τά φαινόμενα τών 
κιβωτιοσχήμων κτισμάτων είχον άλλον λόγον προελεΰσεως.

Ή προέλευσις αυτών είχε τον ακόλουθον λόγον.
Ό μέγας την έκτασιν έκ ψαμμίτου γήλοφος, εφ5 ου οί τάφοι ούτοι, ήτο 
κατ’εξοχήν μαλακός την σύστασιν καί λίαν εύθρυπτος, ως καί σήμερον έτι 
δύναταί τις καλώς καί σαφώς νά διακρίνη.

Οί εν τφ λόφφ τοΰτφ τάφοι ήσαν πολλοί καί λίαν εγγύς άλλήλων καί 
είς μεγάλην έκτασιν, ούτω ώστε είχε κοιλωθή ούσιωδώς ολόκληρος ό γήλοφος.

Είς άγνωστον χρόνον τού παρελθόντος καί δι’ άγνωστον αιτίαν δλων 
τών λαξευτών τάφων οί θόλοι κατέπεσον καί δεν έξηκριβώθη ακόμη αν 
διετηρήθη τις εν καλή καταστάσει, διότι έκ τών πολλών τάφων, οΰς εΰρον, 
ούδείς εύρέθη έν τή αρχική του θέσει.

Κατ’ έμήν γνώμην ό δλος γήλοφος έκ σεισμού ισχυρού πιθανώτατα 
ή καί έξ άλλης αιτίας έπαθε κατολίσθησιν καί έκ τής κατολισθησεως ταύτης 
τού εδάφους κατέπεσον οί θόλοι δλων τών λαξευτών τάφων.

Αί θυρίδες τών τάφων, αϊ διά ποταμίων συνήθως πλακοειδών λίθων 
κεκλεισμέναι ωσαύτως κατέπεσον καί διά τής καταπτώσεως αυτών παρέσυραν 
τον ξηρότοιχον τών θυρίδων, ούτινος οί λίθοι έλαβον πλέον όριζοντίαν 
παραλληλόγραμμον διεύθυνσιν, ως τούς ευρίσκω σήμερον.

Διά τον λόγον τούτον ούδέν εύρημα εύρον εντός τού κιβωτιοσχήμου 
αυτού σχήματος τών λίθων, αλλά μόνον όπισθεν τούτου προς τό μέρος τού 
βράχου, εκεί δηλ. δπου έκειτο τό δάπεδον τού τάφου.

Κατά ταύτα είς τον έκτεταμένον έκεΐνον χώρον τής κλιτύος τού εύθρύ- 
πτου γηλόφου εύκολωτάτη καθίσταται ή εύρεσις τής θέσεως τών τάφων, διότι 
οπού συναντώμεν συγκεντρωμένους ποταμίους λίθους έκεΐ υπάρχει καί 
καταπεσών τάφος.
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Επειδή δέ ή μαλακή εκείνη γή είναι και εις καλλιέργειαν πρόσφορος 
κα'ι είς ανασκαφήν κατάλληλος, οί καλλιεργηταί χωρικοί εύρίσκουσι συχνά 
καί αγγεία ή τεμάχια αγγείων καί χάνδρας έξ αχάτου.

Έάν δέ συστηματικώς εξακολούθηση ή ευχερής αυτή έρευνα τοΰ εδάφους 
καί τά χώματα αύτοϋ έπιμελώς κοσκινισθοϋν, θά καταστή δυνατή ή εΰρεσις 
πλείστων κτερισμάτων των καταπεσόντων τάφων, ως έπραξα εγώ κατά τήν 
ανασκαφήν τοΰ έτους τούτου.

Κατά τήν ανασκαφήν ταύτην καί αγγεία ικανά εύρον τών συνήθων 
ύστερομηκυναϊκών τύπων καί χάνδρας έξ αχάτου πολλάς διατρήτους καί 
κομβία Ιγχάρακτα έξ υαλώδους κυανής μάζης, οια καί ά'λλοτε είς ά'λλας 
περιφερείας είχον ανακαλύψει.

Ταΰτα πάντα άπέθεσα είς τό έν ΙΊάτραις Μουσεΐον.

Ν, ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ

5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Ή έργασία άπέβλεπεν είς τήν έξακρίβωσιν τής κατευθυνσεως καί τήν 
άποκάλυψιν τοΰ νοτίου τείχους τής Έλευσίνος, τοΰ οποίου ή αρχή από τοΰ 
νοτίου ϊεροΰ περιβόλου είχεν ήδη γίνη πρότερον γνωστή.

Τό νότιον τείχος έκτίσθη τό πρώτον τήν 6ην π. X. εκατονταετηρίδα έπί 
Πεισιστράτου, ως συνέχεια τοΰ μεγάλου τείχους διά τοΰ οποίου περιέβαλε 
τήν πόλιν καί τό ιερόν ό μεγαλεπήβολος τύραννος, θέλων κυρίως νά προστα- 
τεύση καί τών ’Αθηνών τήν ασφάλειαν, καί νά χρησιμοποιήση τήν Ελευ
σίνα ως όρμητήριον εις τούς πολέμους του κατά τών Μεγαρέων. Ή ανατο
λική πλευρά τοΰ Πεισιστρατείου τούτου τείχους περιελήφθη εις τον χώρον 
τοΰ ίεροΰ καί έκαλύφθη υπό τής έπιχώσεως τής ίεράς αυλής, αλλά τό υπό
λοιπον τείχος έξηκολούθει καί κατόπιν έπί πολλούς αιώνας νά ύπάρχη, έπι- 
σκευασθέν σημαντικώς καί πολλάκις εις διαφόρους έποχάς. Τό βόρειον τείχος 
άπεκαλύψαμεν προ ολίγων έτών.

Τό νότιον τείχος αρχίζει με μίαν πύλην, τής οποίας μόνον ίχνη διατη
ρούνται εις τον βράχον, καί ολίγα λείψανα τοΰ παρά τήν πύλην πύργου, καί 
τής όδοΰ ή οποία σκαμμένη είς τον βράχον ωδήγει προς τήν πύλην. Ή πύλη 
εύρίσκεται είς έλαχίστην άπόστασιν από τοΰ νοτίου περιβόλου τοΰ Ιεροΰ, 
ολίγα μέτρα δυτικώτερον τοΰ νοτίου πυλώνος τοΰ ίεροΰ. Τό τείχος προχωρεί 
ολίγα μέτρα από τοΰ ίεροΰ περιβόλου με διεύθυνσιν ακριβώς προς Νότον,
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έπειτα κάμπτεται προς Δυσμάς καί προχωρεί παραλλήλως προς την κλίσιν 
τοΰ λόφου εις ικανόν ύψος από τοΰ πεδινού Ιδάφους. Σψζεται είς ολίγα 
σημεία μέχρις ύψους 1 ή 11/2 μέτρου, ως επί τό πλεΐστον δέ μόνον ό κατώ- 
τατος δόμος αΰτοΰ ή καί μόνον ο! λίθοι των θεμελάον του διετηρήθησαν. 
"Οπου σφζεται τό άρχαΐον Πεισιστράτειον τείχος παρουσιάζει τον γνωστόν 
πολυγωνικόν τρόπον οικοδομής των Πεισιστρατείων χρόνων, τον όποιον 
γνωρίζομεν πολύ καλά εν Έλευσΐνι. Ή μεγαλειτέρα επισκευή έγινεν είς τους 
Μακεδονικούς χρόνους, ό'τε εκτίσθη καί νέον τείχος περί την άκρόπολιν τής 
Έλευσΐνος. Καί εΐς την επισκευήν αυτήν έχρησιμοποιήθη είδος πολυγωνικού 
τρόπου οικοδομής μέ φανεράν δμως τάσιν προς επιτυχίαν οριζοντίων δόμων. 
Καί είς ρωμαϊκούς χρόνους φαίνεται, δτι έγιναν έπισκευαί είς τό τείχος.

Σπουδαία άνακάλυψις κατά τήν Ιργασίαν μας προς άποκάλυψιν τοΰ 
τείχους είνε ή εξής. Είς άπόστασιν ολίγων μέτρων από τοΰ ιερού, πλησίον 
τής θέσεως, δπου αρχίζει ή καμπή τού τείχους προς Δυσμάς, έμπροσθεν τής 
σημερινής αποθήκης τοΰ Μουσείου, ό βράχος επί τού οποίου είνε στηριγμένα 
τά θεμέλια τού τείχους έχει αποκοπή καθέτως είς ικανόν βάθος, εις γραμμήν 
ακολουθούσαν ακριβώς τό εξωτερικόν άκρον τού -θεμελίου τοΰ τείχους, καί 
είς άπόστασιν πολλών μέτρων, καί επί τής τομής αυτής άνεκαλΰφθη, δτι 
ήσαν κτισμένα μεγάλα δωμάτια οικημάτων, τά όποια ήνοιγον προς τά έξω 
τού τείχους. "Αν κρίνωμεν εκ τού μεγέθους καί τής πολυτελούς κατασκευής 
τών δωματίων (οί τοίχοι εκαλΰπτοντο υπό τοιχογραφιών, καί τά δάπεδα 
κοσμούνται υπό άριστα διατηρουμένων μωσαϊκών μέ ωραία κοσμηματικά 
σχήματα), πρέπει νά πιστευσωμεν, διι άνήκον αύταί είς έξέχοντα έλευσινιακά 
πρόσωπα, ίσως εις διακεκριμένους λειτουργούς τοΰ ιερού.

Ή άποκάλυψις τών οικημάτων τούτων, διά τά όποια εκ τών παρου- 
σιασθεισών ενδείξεων δικαιούμεθα νά έλπίζωμεν, δτι διατηρούνται καλώς, 
επιβάλλεται.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝ ΙΩΤΗΣ
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6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

Κατά τό 1935 έσυνεχίσβη ή άνασκαφή τοΰ γυμνασίου τής Σικυώνος. 
Άπεμακρύνθη έν πρώτοις ό μέγας όγκος τών χωμάτων, άτινα έκάλυπτον τον 
μεταξύ τής ανατολικής στοάς τοΰ κάτω άνδηρου και τών ό'πισθεν αυτού 
δωματίων χώρον. Μεθ’ δ ή σκάφη προύχώρησε προς νότον, άποκαλύψασα 
εν εΐσέτι διαμέρισμα, πλάτους 4,32, οπερ ήτο καί τό τελευταιον διότι μετ’ αυτό

Είκ. 1. ’Άποψις τής ατό νότου ανατολικής στοάς τοΰ γυμνασίου τής Σικυώνος.

ένεφανίσάη παχύς εξωτερικός τοίχος, βαίνων προς δυσμός εις μήκος 30 περί
που μέτρων. Παραλλήλως προς τον τοίχον τούτον καμπτόμενος βαίνει καί 
ό στυλοβάτης τής στοάς, ούτινος, λόγφ τής μεγάλης έπιχώσεως, άπεκαλύφθη 
μικρόν μόνον τμήμα. Διά τής εύρέσεως τοΰ είρημένου νοτίου τοίχου καθω- 
ρίσθη επ’ άκριβές καί τό μήκος τού γυμνασίου, άνερχόμενον εις 72.15 μ. ήτοι 
εις 240 πόδας.

Κατά την νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ κτηρίου άπεκαλύφθη μικρός τετρά
γωνος χώρος (1,25 X 1,25) έκτισμένος μετά λεπτών τοιχωμάτων, άγνωστου 
δέ προορισμού ι. Εντός τού χώρου αυτού εύρέθησαν α) δύο σχεδόν άρτιοι 1

1 Όρα τό έν ΠΑΕ τοΰ 1934 σ. 116 διάγραμμα κατόψεως.
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πήλινοι ηγεμόνες καλυπτήρες κέραμοι, φέροντες συμφυα στρωτήρα. Έπί τής 
πρόσθιας των ό'ψεως διατηροΰσιν άμφότεροι ζωηρά τά χρώματα ανθεμίου. 
2) Γωνιαΐον τεμάχιον έπαετίδος (σίμης αετώματος) φέρον συμφυα λεοντοκε
φαλήν και τό βόθρον τοΰ ακρωτηρίου. Τά ανωτέρω ευρήματα είναι χρησι-

Είκ. 2, "Αποψις άπό βορρά τής ανατολικής στοάς 
τοΰ γυμνασίου τής Σικυώνος.

μώτατα διά την άναπαρόστασιν τής στέγης τοΰ κτηρίου, ήτις, ως διδάσκει 
ή σίμη, κατέληγεν εις αέτωμα κατά τάς στενάς πλευράς των στοών. Ό άπο- 
καλυφθείς νότιος τοίχος φέρει έσωτερικώς παχύ, στερεόν και στιλπνόν επίχρι
σμα, διατηρείται δε μέχρις ΰψους ενός περίπου μέτρου. Έν τή άνοιχθείση 
εξωτερικούς και έσωτερικώς τοΰ τοίχου τάφρφ ευρέθησαν ικανά αρχιτεκτονικά 
μέλη, σπόνδυλοι ίδια καί κιονόκρανα, προερχόμενα εκ τών στοών τοΰ τε άνω
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ανδήρου (δωρικά) και χοΰ κάτω (ιωνικά) (είκ. 1 και 2). Εύρέθησαν δ’επίσης 
και ίκανά τεμάχια, ών εν και ακέραιον, κορμών καί κιονοκράνων λεπτών πώρι
νων άμφικιονίσκων, ως και επίκρανα ισοϋψή καί ίσοπλατή προς τά κιονό
κρανα ταΰτα. Λόγω τών διαστάσεων αυτών τά μέλη ταϋτα φαίνεται ότι 
προέρχονται έκ τών παραθύρων τού κτηρίου, ά'τινα θά ήσαν δίφωτα ή τρί- 
φωτα. Ανάλογα παράθυρα εύρίσκομεν καί εις την ολίγον μεταγενεστέραν 
στοάν τοϋ Φιλίππου έν Δήλφ.

Κατά την σκαφήν τοΰ τελευταίου προς νότον διαμερίσματος εύρέθησαν 
λύχνοι πήλινοι τοΰ γνωστού σφαιροειδούς ελληνιστικού τόπου. Εύρέθησαν 
ωσαύτως καί νομίσματα, Σικυώνος τε καί άλλα, άνήκοντα κατά την γνάτμην

Είκ. 3. "Αποψις από νότου τοΰ είς μουσειον μετατραπέντος ρωμαϊκού κτηρίου
τής Σικυώνος.

τού διευθυντοΰ τοϋ Νομισματικού Μουσείου κ. Κωνσταντοπούλου (είς δν 
καί παρεδόθησαν) είς τον 3ον π. X. αιώνα. Έπικυροΰται κατά ταΰτα καί 
διά τών ευρημάτων τούτων ή πέρυσιν εξενεχθεΐσα γνώμη μου1, καθ’ήν τό 
κτήριον είναι τό υπό τοΰ Κλεινίου, πατρός τού Άράτου, οίκοδομηθέν γυ- 
μνάσιον, δπερ αναφέρει δ Παυσανίας (II, X, 6).

Τά κατά τά τρία τελευταία έτη γενόμενα έν Σικυώνι ευρήματα εκ τής 
άνασκαφής τοϋ γυμνασίου, έν οις τέσσαρες υπερφυσικού μεγέθους ρωμαϊκοί 
ανδριάντες καί άλλα μικρότερα γλυπτά καί πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη, καθι
στών δσημέραι έπιτακτικωτέραν την έν Σικυώνι ΐδρυσιν μουσείου, ην καί 
άπεφάσισεν ή ’Αρχαιολογική Υπηρεσία τοϋ Κράτους, εγκρινασα προτα- 
σίν μου περί χρησιμοποιήσεως ώς μουσείου τμήματος τοϋ μεγάλου παρά 
τό γυμνάσιον ρωμαϊκού κτηρίου (είκ. 3), ουτινος καί οι παχεϊς τοίχοι εξησφά- 
λιζον την άντισεισμικότητα τοΰ νέου μουσείου και η ωραία πλινθοδομια την 
καλαίσθητον έμφάνισιν καί τέλος ή εις μέγα ύψος (4 μ) διάσωσις τών τοίχων

ΠΑΕ 1934. 122.
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του την οικονομίαν. Πράγματι διά μικράς μόνον άνυψώσεως τών τοίχων (1 μ) 
κατωρθώθη ή διά ξύλινης στέγης στέγασις δυο έκ των μεγάλων νοτίων αίθου-

Είκ. 4. Κάτοψις τοϋ ρωμαϊκού κτηρίου, δπερ μετετράπη έν μέρει εις Μουσεϊον.

σών τοϋ παλαιού ρωμαϊκού κτηρίου (εικ. 4, Β καί Γ), ών ή δυσμική ιρέρει προσηρ- 
τημένην ήμικυκλικήν εξέδραν, καταλληλοτάχην προς εκθεσιν αρχαίων. Αί εις 
το άρχαΐον κτήριον έπενεχθεϊσαι διά τής εις μουσεϊον μετατροπής μεταβολαί 
είναι ελάχιστοι. Ή είσοδος εΰρίσκεται προς άνατολάς, φέρει δέ ως πρώτον
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διαμέρισμα, δωμάτιον (εικ. 4,Α) δπερ, λόγφ τής εις μικρόν ΰψος διατηρήσεως 
των τοίχων του, έχρησιμοποίησα ώς αυλήν, εν fj εξέθεσα τά μή χρήζοντα απο
λύτου στεγάσεως αντικείμενα. ’Ακολουθεί ή πρώτη μεγάλη αίθουσα, (εικ. 4, Β) 
εν ή εξετεθησαν αρχιτεκτονικά τινα μέλη πώρινα καί πήλινα καί εντός δυο 
προθηκών τά έκ τών τάφων αγγεία καί ειδώλια τοϋ 4ου π. X. αίώνος ώς 
καί μικρά γλυπτά, ίδίρ κεφαλαί, προερχόμενοι άλλαι μέν έκ τών άνασκαφών

Είκ. 5.
’Άγαλμα ’Ασκληπιού.

Είκ. 6. Τό άνω μέρος του αγάλματος τοϋ ’Ασκληπιού.

άλλαι δέ έκ μικρών δωρεών προς τό μουσεΐον τών κατοίκων τοΰ γειτονικού 
χωρίου Βασιλικού.

Ή αίθουσα αύτη φωτίζεται διά δύο φωταγωγών άνοιχθέντων έν τη 
ξυλίνη στέγη, δι’ ής έκαλύφθη δλον το μουσεΐον. Δια μεγάλου τοξωτού ανοί
γματος συγκοινωνεί ή πρώτη αίθουσα προς την δευτέραν (εικ. 4,1) εν η ετο- 
ποθέτησα παρά μέν την βόρειον πλευράν και την εξεδραν τα γλυπτά ευρή
ματα, επί δέ τού νοτίου τοίχου ζωφορον, απαρτισθεΐσαν εκ τεμαχίων ψηφι
δωτών έξαχθέντων έν τινι κατά το ανατολικόν ακρον τής περιοχής τής 
Σικυώνος άγρώ. Ή δευτέρα αίθουσα (Γ) φωτίζεται καί αυτή άφ’ένός μέν διά 
δύο φωταγωγών άνοιχθέντων εις την στέγην αφ ετερου δέ δια τριών τοξω
τών παραθύρων, ών δύο έν τή εξέδρα καί έν προς βορράν.
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Προς μετατροπήν τοϋ ρωμαϊκού κτηρίου εις μουσεΐον δεν ήρκει ή απλή 
άνύψωσις των τοίχων του- άπητεΐτο καί ή σκάφη καί άπομάκρυνσις τής 
παχείας έπιχώσεως, ήτις έκάλυπτε τούς εσωτερικούς χώρους καί ήτις είχεν 
ύψος 1.60. Έδέησε λοιπόν να εξαχθώ σι καί μετακομισθώσι 220 κυβικά μέτρα 
χώματος, τοΰθ’ δπερ έστοίχισεν ίκανάς χιλιάδας δραχμών. Δεν άπέβη δμως

Είκ. 7. "Αγαλμα Πανός. Είκ. 8. "Αγαλμα Τύχης.

άκαρπος ή γενομένη δαπάνη· διότι άπέδωκε σημαντικόν αριθμόν γλυπτών, 
άτινα ήλθον εύπρόσδεκτα προς στολισμόν τοΰ νέου μουσείου. Είναι δε 
ταϋτα τά εξής1:

1. Έν τή αυλή (είκ. 4, Α) εύρέθησαν: Δύο ορθογώνια μαρμάρινα βάθρα 
φέροντα άνάγλυπτα τό μεν τρίποδα, τό δέ κηρύκειον. 'Όμοιον βάθρον είχεν 
εύρεθή έν τφ αύτφ κτηρίφ προ ετών υπό τοΰ κ. Φιλαδελψέως, φέρον άνά- 
γλυπτον ρόπαλον καί λεοντήν. Έκ τών άναγλύπτων συμβόλων, άτινα φέρουσι

1 Λεπτομερή έξέτασιν τών γλυπτών ευρημάτων θέλω δημοσιεύσει προσεχώς έν τή 
’Αρχαιολογική Έφημερίδι, άρκούμενος ένταΰθα εις απλήν αναγραφήν αυτών.
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τά βάθρα και έκ των τόρμων, ούς δεικνύουσιν επί τής άνω αυτών επιφά
νειας, συνάγεται ότι εφερον αγάλματα τό μεν ’Απόλλωνος, τό δε Έρμου καί 
τό τρίτον τοΰ Ήρακλέους, εξ ών όμως οΰδέν άνευρέθη. Άντ’ αυτών όμως 
άπεκαλΰφθη ακέραιον εκ λευκοΰ μαρμάρου άγαλμα τοΰ ’Ασκληπιού, (εϊκ. 5) 
μετά τής πλίνθου του, (ΰψ. 1,10). Ό μειλίχιος θεός έρειδόμενος δεξιά επί 
τής έλλειποΰσης σήμερον ράβδου του έχει γυμνόν τό στήθος, (είκ. 6) τό δε 
ίμάτιον άναδιπλωμένον κατά την όσφΰν, καί επί τοΰ αριστερού ώμου. Τόσον 
ή στάσις όσον καί ή επιμελής εργασία τής έκτελέσεως τοΰ αγάλματος ένθυμί-

Είκ. 9. Γενειοφόρος ανάγλυφος μορφή. Είκ. 10. Κεφαλή Άπόλλωνος(;)

ζουσι τον ’Ασκληπιόν τής Έλευσΐνος (4ου π. X. αίώνος) ον δΰναται ό ήμέτε- 
ρος νά θεωρηθή ότι αντιγράφει.

Παρά τον ’Ασκληπιόν εύρέθη ακέραιον άγαλμα Πανός μαρμάρινου, 
(είκ. 7). Ό τραγόπους θεός παρίσταται κατ’ ενώπιον περιβεβλημένος βόειον 
δοράν καί κρατών διά τής άριστεράς την σύριγγα. Παρά τούς πόδας του 
εικονίζεται μικρός τράγος. Τό έργον είναι τοΰ 2ου πιθανώτατα μ. X. αίώνος.

2. Έν τή αιθούση Β ευρέθησαν τά εξής γλυπτά:
α' ’Ανάγλυφου τών λεγομένων νεκροδείπνων.
β' ’Ανάγλυφου αναθηματικόν είκονίζον τούς Διοσκούρους μετά τών 

'ίππων των, εκατέρωθεν βωμοΰ.
γ' Άγαλμάαον Άρτέμιδος ’Αγροτέρας βαινούσης δρμητικώς προς τ’ αρι

στερά μέ τό σύνηθες βραχύ κυνηγετικόν ίμάτιον καί τάς ενδρομίδας. Ή θεά 
πιθανώς έτόξευε, φέρει δ’ επί τών νώτων την φαρέτραν. Παρά τούς πόδας 
της εικονίζεται κυνηγετικός κύων, όστις έχει συλλάβει λαγωόν από τοΰ ώτός. 
Εργασία Ρωμαϊκών χρόνων.
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δ' ’Απόκομμα ανάγλυφου καλής τέχνης παριστών γενειοφόρον άνδρα 
μέχρι τής όσφύος και προερχόμενον πιθανώς εκ τίνος μετόπης (είκ. 9).

Είκ. 11. Ίππάριον άρχαϊζοΰσης τέχνης.

Είκ. 12. Κεφαλή Σατύρου, Ίερειας (;) καί Έκάτειον.

ε' Κεφαλή φέρουσα κόμμωσιν ’Απόλλωνος, με κλίσιν ελαφράν ενθυμί- 
ζουσαν Πραξιτέλεια έργα (είκ. 10).

στ’’Άγαλμα άκέφαλον Τύχης κρατοΰσης τό κέρας τής αφθονίας (Άμαλ- 
θείας) δπερ εΰρέθη καί συνεκολλήθη (είκ. 8). Φέρει χειριδωτόν χιτώνα μετ’άπο- 
πτυγματος. Ή έτέρα τών χειρών αυτού ελλείπει. Εργασία Ρωμ. χρόνων.

3. Έν τή αιθούση Γ ευρέθησαν τα κάτωθι γλυπτά:
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α' Ίππάριον μαρμάρινου (μήκους 0,60) οΰτινος ελλείπουσιν οι πόδες 
και ή ουρά (είκ. 11). Είναι εκτελεσμένον κατ’ αίιστηράν, άρχαΐζουσαν τεχνο-

Είκ. 13. Κεφαλή Δημητρίου (;)

Είκ. 14. Κεφαλή τής Τύχης τής Σικυώνος.

τροπίαν. Πιθανώς ρωμαϊκόν άντίγραφον παλαιού τίνος έργου. Έν τφ μέσφ 
τής κοιλίας εφερε στήριγμα (είκ. 11).

6
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β' Μικρόν μαρμάρινον άρίστης διατηρήσεως Έκάτειον "(είκ. 12 δεξιά), 
γ' Κεφαλή σατΰρου διακρινομένου και εκ τών οξέων ώτων κα'ι εκ τής 

διατάξεως της κόμης και τής κλίσεως τής κεφαλής. Ρωμαϊκόν έργον τοΰ 2ου 
πιθανώς μ. X. αίώνος (είκ. 12 αριστερά).

δ' Γυναικεία κεφαλή μετά διαδήματος, ενθυμίζουσα κεφαλάς ίερειών 
τής ’Ίσιδος, ελληνιστικών χρόνων (είκ. 12 εν τω μέσφ).

ε' Μαρμάρινη ανδρική κεφαλή επιμελούς εργασίας (είκ. 13). Παρουσιά
ζει μεγάλην ομοιότητα προς εικόνα τοΰ Δημητρίου τοΰ ΓΙολιορκητοΰ — δευ
τέρου ως γνωστόν κτίστου τής Σικυώνος, ήτις διά τοΰτο καί Δημητριάς ωνο- 
μάσθη — εύρισκομένην επί νομίσματος (Heckler, Die Bildniskunst κλπ.

Είκ. 15. Ψηφιδωτή παράστασις έλάφου. Είκ. 16. Τμήμα ψηφιδωτής παρασιάσεως λέοντος.

πίναξ 310). Ή κεφαλή έχει ποιάν τινα ομοιότητα καί προς τον Μελέαγρον, 
ώστε πιθανώς νά εϊκονίζη τον Δημήτριον ως Μελέαγρον. "Ισως είναι καί 
απλώς μία κεφαλή άθλητοΰ.

ζ" Μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή υπερφυσικού μεγέθους (είκ. 14). Φέρει 
κράνος μετά λόφου, οΰτινος διακρίνονται άνω οί τόρμοι προσηλώσεως. 
Τό κράνος φέρει παρυφήν είκονίζουσαν εν άναγλΰφφ πύργους καί τείχη 
πόλεως. Πρόκειται λοιπόν πιθανώτατα περί τής Τύχης τής Σικυώνος. Κατά 
τήν ελληνιστικήν εποχήν ό Σικυώνιος γλύπτης Θοινίας 1 υπήρξε μαθητής τοΰ 
Εύτυχίδου, δστις, ως γνωστόν έποίησε τήν Τύχην τής ’Αντιόχειας. Κατά τό 
υπόδειγμα τού διδασκάλου ό μαθητής δεν είναι άπίθανον νά κατεσκεύασε

1 Ή υπογραφή τού Θοινίου — ΘΟΙΝΙΑΣ ΤΕΙΣΙΚΡΑ[ΤΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΕ — 
σφζεται έπί λίθου μετακομισθέντος έσχάτως εις τό Μουσεΐον Σικυώνος. Τήν σχετικήν 
έπιγραφήν έδημοσίευσεν ό Earle έν Classical Review 6, 1892 σ. 193.
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την Τύχην τής Σικυώνος, ής ά'ριστον ρωμαϊκόν άντίγραφον είναι πιθανώς 
ή προκειμένη κεφαλή. 'Ότι το έργον είναι ρωμαϊκών χρόνων εικάζω έκ τών 
πολύ ανοικτών χειλέων και τής μεταχειρίσεως τών όφθαλμών. Τό έργον δεν 
είναι λελεασμένον ούδ’ έχει τάς κόρας τών οφθαλμών δεδηλωμένος διά κύκλου' 
συνάγω ώς έκ τούτου, δτι πάντως θά έξετελέσθη εις προαδριανείους χρόνους.

Έκ τής ψηφιδωτής ζωφόρου, ήν έτοποθέτησα έπί τοϋ νοτίου τοίχου τής 
αιθούσης Γ, προσάγω τρία δείγματα (είκ. 15, 16 και 17). Ταϋτα εϊκονίζουσι 
ζφα (έλάφους, (είκ. 15) λέοντας, (είκ. 16) 
γρύπας, κυνηγετικούς κύνας κλπ.), άτινα 
διώκουσιν άλληλα. Αί ψηφίδες εξ ών είναι 
συντεθειμένοι αί παραστάσεις είναι στρογ- 
γύλαι και δύο μόνον χρωμάτων—λευκαί 
καί βαθυκύανοι, σχεδόν μελαναί. Εξαιρε
τικούς τρία ή τέσσαρα τεμάχια έχουσιν 
όλίγας ψηφίδας μέ κίτρινον ή ερυθρόν 
χρώμα. Τόσον τό ώραΐον σχέδιον οσον καί 
ή διά στρογγύλων λίθων Ικτέλεσις τών 
ψηφιδωτών μαρτυροΰσιν δτι είναι έργα 
τοΰ 4ου ή τό πολύ του 3ου π. X. αίώνος. Είκ. 17. Ψηφιδωτή είκών αΐθίοπος. 
Κατά την γενομένην συγκόλλησιν τών τε
μαχίων υπό τοΰ προς άνίδρυσιν τών αγαλμάτων έν τώ μουσείφ μεταβάντος 
είς Σικυώνα αρχιτεχνίτου τών Μουσείων Γ. Κοντογιώργη, εύρέθη καί ή παρά- 
στασις γυμνού αΐθίοπος (είκ. 17) εΐκονιζομένου είς μικροτέραν κλίμακα από 
τά ζφα, έκτείνοντος δε άμφοτέρας τάς χεϊρας προς τά εμπρός. Τό ψηφιδω
τόν τοΰ αΐθίοπος δεν ανήκει είς τήν ζοοφόρον τών ζψων διότι έχει τό βάθος 
λευκόν, έν φ τά ζώα είναι λευκά επί μελανού εδάφους. Προέρχεται δμως 
έκ τοΰ αυτού κτηρίου καί είναι τής αυτής τέχνης προς τά ζώα.

A. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝ I

Α' ΑΝ ΑΣΚΑΦΑΙ ΜΑΡΑΘβΝΟΣ

Την έν ε'τει 1934 πολυμηνον εν Μαραθώνι, από Φεβρουάριου μέχρι 
τής 16 Αυγοΰστου, εργασίαν μου ήδυνήθην νά συνεχίσω κατά Σεπτέμβριον 
καί ’Οκτώβριον τοΰ λήξαντος έτους 1935 λ Περί των κατ’ αυτό πεπραγμέ

1 Ή μακρά μου κατά τούς πρώτους μήνας τού λήξαντος έτους 1935 άσΰένεια καί 
ή τεσσαρακονθήμερος κατά τούς θερινούς νοσηλεία έν τφ Εύαγγελισμφ δεν μοι έπέ 
τρεψε νά δώσω Έκθεσιν περί τής έν έτει 1934 συντελεσθείσης έν Μαραθώνι εργασίας 
πληρεστέραν τής είς τά Πρακτικά τοΰ έτους έν σελίδι 28-43 δημοσιευθείσης έν άπο- 
σπάσμασι μόνον άτυχώς. ’Επειδή δέ ούτε τά τυπογραφικά δοκίμια τοΰ έξ ανάγκης 
πολύ συντομευθέντος κειμένου έστάθη τότε δυνατόν νά θεωρήσω, έμειναν έν αύτφ και 
άβλεψίαι τυπογραφικοί συγχίζουσαι τά πράγματα, ών τινας διορθώνω ένταΰθα. Ούτω 
έν σελίδι 30 στίχον 6 γραπτέον: είς τόν έννατον αντί είς τόν έκτον έν τφ τελευταίφ τής 
αύτής σελίδος στίχφ προσθετέα ή λέξις: ίδρύθη· έν σελίδι 31 στίχφ 25 προσθετέον τό: 
«αλλαχού» καί τό: «υπό τοΰ κ. Karo*, μή υπολογιζόμενης ένταΰθα τής έκ τοΰ χειρο
γράφου μου έκπεσούσης διπλής σελίδος διασαφητικής ικανών άλλων πραγμάτων, 
τά όποια ως έκ τούτου παρελείφθησαν έν έκείνοις τοϊς Πρακτικοΐς1 έν σελίδι 34 στίχφ 
16 διορθωτέον τό άδιανόητον: τήν θέσιν τήν ποτέ εύρον, είς: τήν ΰέσιν των εύρον έν 
σελίδι 35 Είκών 8 διορθωτέον τό σκΰφος είς σκύφος· έν σελίδι 38 στίχφ 4 προσθετέοι 
μετά τήν λέξιν: όγδοον αί παραλειφθεΐσαι: ή καί προγενέστερόν τινα αιώνα· έν τή αύτή 
σελίδι στίχφ 5 κάτωθεν διορθωτέον τό ένεκα παραλείψεως καί ένταΰθα πολλών άλλων 
μετά σπουδής ως τέλος απλώς τοΰ κολοβωθέντος άρθρου άνευ ανάγκης ύπό τοΰ διορ- 
θωτοΰ προστεθέν: Ταΰτα καί τά τοιαΰτα είνε τά όποια, τουλάχιστον είς τό κάπως υπο
φερτόν :Ταΰτα καί τοιαΰτα είνε όσα κτλ. Πλήν όμως τούτων σημειωτέα είνε καί τά έξης 
πρός τινα συμπλήρωσιν οπωσδήποτε τών είς τά Πρακτικά έκεινα έκ τών χειρογράφων 
μου τήν τελευταίαν στιγμήν περιληφθέντων: ’Εκ τών τελευταίων πληροφοριών περί τής 
έν Μαραθώνι έργασίας στηριζόμενσς ό Διευθυντής τοΰ έν Άθήναις Γερμανικού αρχαιο
λογικού ’Ινστιτούτου κ. Karo καί έκ τινων ωσαύτως σημειώσεών μου κατά φιλικήν 
παράκλησιν όρμώμενος — γνώσιν όμως τής έν τφ Ήρακλείφ αρχικής μου έρεύνης, 
ωσαύτως δέ καί τής ίκανώς τότε ήδη προκεχωρημένης έν τφ Μυκηναϊκφ θολωτφ 
τάφφ άνασκαφής ελαβεν ό κ. Karo μετά τών εταίρων τοΰ ’Ινστιτούτου καί έξ αυτοψίας, 
έπισκεφθείς τόν Μαραθώνα άρχομένου τοΰ ’Ιουνίου 1934 — είχε τήν εύγενή καλοσύνην 
νά περιλάβη ικανά είς τό έν Archaologischer Anzeiger Juli 1933 bis Juli 1934 γενι- 
κώτερον, λίαν δέ υποχρεωτικόν δΓ έμέ δημοσίευμά του. Άλλ’ ευτυχώς και έγώ χρόνον 
τινά αργότερα είχα σπεύση έγκαίρως νά διαλάβω έν έκτάσει περί τών μετά τόν ’Ιούνιον 
τοΰ 1934 άποκαλυφθέντων νέων πραγμάτων έν τε τφ Μυκηναϊκφ θολωτφ τάφφ καί έν 
τή Νεκροπόλει τής άρχαίας πόλεως Μαραθώνος, τήν οποίαν κατά τήν έπίσκεψιν τοΰ 
κ. Karo ακόμη δέν είχα άποκαλύψη, πραγματευθεις τά δέοντα περί αυτών πολύν χρό
νον πρό τής τών Πρακτικών έκτυπώσεως έν τφ Άθηναϊκφ Περιοδικφ Νέα Εστία έν 
τευχεσιν αύτοΰ ύπ’ άρ. 191 καί 194 τοΰ 1934 καί έν τεύχει 197 τοΰ έτους 1935. Είς τά 
τεύχη ταΰτα τοΰ γνωστοτάτου καί εύπροοίτου είς πάντα Περιοδικού Νέα Εστία άς μοι
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νων, τά όποια συνεχίζουσι μέν αμέσως την προηγηθεΐσάν μου ανασκαφήν 
(πρβ. τά Πρακτικά των ετών 1932, 1933 κα'ι 1934), άναλαμβάνουσι δε καί 
παλαιοτέρας μου ερευνάς, χρονολογουμένας από τοΰ 1926, καθ’ όλην την 
περίχωρον τής ’Αττικής Τετραπόλεως την τε πεδινήν και την ορεινήν, όπου 
όλιγώτερον ά'λλοτε ένησχολήθην, έχω ν’ ανακοινώσω τά ακόλουθα ενταύθα.

έπιτραπή νά παραπέμψω ρητώς ένταΰθα, έν παραβολή, δι’ δντινα εΐνε εύκολος ή χρήσις, 
καί τοΰ Archaologischer Anzeiger πρός τό έν αύτφ άρθρον τοΰ κ. Karo έπίσης έν 
Arch. Anz. Juli 1934 bis Juli 1935 πρός αποφυγήν έπαναλήψεα>ς τών αυτών πραγμά
των ένταΰθα ώς πρός πάσας τάς λίαν αναγκαίας λεπτομέρειας τής τε άνακαλύψεως καί 
τής άνασκαφής τοΰ Μυκηναϊκού θολωτού τάφου, ομοίως δέ καί τής άνακαλΰψεως καί 
περιγραφής τής Νεκροπόλεως τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος. Τήν έργασίαν μου εις 
τήν Νεκρόπολιν ταύτην παρηκολούΟηοεν έπί τινας ημέρας καί 6 Εταίρος τοΰ Γερμα
νικού έν Άθήναις ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου κ. Dr Peter Kahane, καί συνεπελάβετο 
μάλιστα αυτής μέχρι τινός κατά τήν έμήν παράκλησιν καί τήν ίδικήν του επιθυμίαν. Εις 
τήν άνακάλυψιν δέ τής πυράς έντός τής κυψέλης τοΰ Μυκην. θολωτού τάφου, τοΰ έν 
μέση πεδιάδι κειμένου, καί εις τήν έξέτασιν τής πυράς παρέστη καί ό καθηγητής τής 
αρχαιολογίας έν τφ Πανεπιστημίψ τής Ίένης (Jena) κ. Schachermeyer έν συνοδείρ τοΰ 
κ. Karo. Τής έργασίας μου έν γένει έν Μαραθώνι γνώσιν έλαβον έξ αυτοψίας καί ό τέως 
διευθυντής τής Ecole Framjaise έν Άθήναις καθηγητής τής Σορβόννης κ. Pierre Rous
sel, ωσαύτως ό κ. Payne τής Βρεταννικής έν Άθήναις Σχολής κλασικών σπουδών, τής 
Αμερικανικής ομοίως ό διευθυντής κ. Kapps, μετά τοΰ δευτέρου Διευθυντοΰ κ. Broneer, 
έτι δέ ot έν Πανεπιστημίοις τής Γερμανίας καθηγηταί τής Αρχαιολογίας κ. Ρ. Goessler 
καί οί μετ’ αύτοΰ τότε έπί τούτψ έξ Αθηνών εις τόν Μαραθώνα έκδραμόντες, καθηγη
ταί Γερμανικών Πανεπιστημίων. Τήν παρατήρησιν ταύτην κάμνω ένταΰθα, διότι ένεκα 
τής περί πολλά ιδιορρυθμίας τοΰ έν Μαραθώνι Μυκην. θολωτού τάφου (ακριβέστερου 
κυψελοειδούς)—δστις ευτυχώς διέλαθε τήν προσοχήν τής (οργανωμένης πλειάδος τών 
σημερινών άπό πολλοΰ τήν χώραν λυμαινομένων άρχαιοθηρών, δέν έπιστεύθη δέ οΰδ’ 
ύπ’ έμοΰ έν αρχή (πρβ. Πρακτικά τοΰ έτους 1932 σ. 43) δτι ύπ' αυτής τής πολιάς άρχαιό- 
τητος ασύλητος καί τελείως μάλιστα άθικτος ήθελε παραδοθή μέχρις ήμών—εις έμέ πολύ 
ευχάριστου ήτο δσον τό δυνατόν περισσοτέρους αρχαιολόγους νά καταστήσω μάρτυρας 
πασών τών λεπτομερειών τής έργασίας μου έν τφ Μυκηναϊκφ τούτψ τάφψ, ευθύς δέ 
μετ’ αύτοΰ καί τής έν τή παρ’ αύτόν άνακαλυφθείσης Νεκροπόλεως. ’Εγκαίρως, τήν 29 
Μαρτίου τοΰ 1934, είχα τήν ευτυχίαν νά δεχθώ τήν έπίσκεψιν ε’ις τόν Μαραθώνα καί 
τοΰ Άγγλου Brigadier · General Sir Persy Sykes, συγγραφέως τής λαμπράς δαόμου 
ιστορίας A History of Persia έν τρίτη έκδόσει 1930, London, Macmillan and Co, 
δστις καί κατ’ Απρίλιον αΰθις τοΰ λήξαντος έτους 1935 έν Μαραθώνι μέ άνεζήτησε 
πρός σπουδήν ιδίως τοΰ ιδιαιτέρως ένδιαφέροντος αύτόν ’Ηρακλείου διά τήν παρα
σκευήν τής τετάρτης τοΰ συγγράμματος του έκδόσεως. (Ό Sir Persy Sykes διέτριψεν 
έν Περσίφ υπέρ τά 22 έτη). Πρός τούς άνδρας τούτους πάντας οφείλω νά έκφράσω τήν 
βαθεϊάν μου ύποχρέωσιν. Πολλήν τήν χάριν ομολογώ καί πρός τόν Πρόεδρον τής 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, τόν φιλογενέστατον Κύριον ’Αντώνιον Έμμ. Μπενάκην, 
Υπουργόν νΰν, δστις δχι μόνον καιά τήν πρώτην μου έν τφ Μυκηναϊκφ τάφψ έργασίαν 
τό 1933 έσπευσεν έν χειμώνι νά γνωρίση δΓ αυτοψίας τά πράγματα εις τόν Μαραθώνα, 
άφοΰ πρώτον μοί είχε δώση τήν εντολήν «πάση θυσίρ νά σώσω τόν Μυκηναϊκόν τάφον»,
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§ ΐ·

Τής Νεκροπόλεως τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος την άνασκαφήν είχα 
προαγάγη έν ετει 1934 κατά τό δυτικόν αυτής τμήμα, το εγγυτατω τοϋ τε 
Ηρακλείου και τοΰ έρειπιώνος τοΰ εκτεταμένου Βυζαντηνοΰ Μετοχιού τοΰ 
Βρανά, μέχρι τής μεγάλης τυμβοειδοΰς πυράς νεκρών, η οποία εις τα προπε- 
ρυσινά Πρακτικά δεν ήτο καιρός πλέον νά μνημονευθή ει μη δι ολίγων 
λέξεων (ίδέ σελίδα 38 τών Πρακτικών τοϋ 1934 και άκριβέστερον έν τφ 
ύπ’ άρ. 197 τεϋχει τής Νέας Εστίας έτους 1935).

Ή πυρά αυτή άπεδείχθη κατά την επανάληψιν τής εργασίας έν τώ 
λήξαντι έτει ως πολύ μεγαλειτέρα ή δσον είχα ύποθέση αυτήν, δτε μεσοΰντος 
τοϋ Αύγουστου τοϋ 1934 έγκατέλειψα τον Μαραθώνα. Άλλ’ έφόσον αϋτη 
κατά τό μέσον της κωνοειδώς υψώνεται κάπως ως μικρός τύμβος, έπροτίμησα 
νά μείνη ακόμη έν ή μορφή άρχικώς την εύρον, ως έπιφάνειαν δηλαδή άγροϋ 
υπό ολίγου μόνον φυτικοϋ χώματος καλυπτομένην, τό όποιον άπειράκις 
βέβαια ύπό τοϋ αρότρου άπό τοΰ τέλους τής άρχαιότητος, εις καλούς καί 
κακούς καιρούς, διά παντός τοϋ πρωίμου καί υστέρου χριστιανικοϋ πλέον 
μέσου αίώνος μέχρι σήμερον άνεσκαλεύθη, άλλως δμως ύπό τό ύνίον ακριβώς 
διέσωσε καθ’ δλην την περιοχήν τής Νεκροπόλεως άθικτους τούς τάφους της 
εις τήν άπό τοΰ Μυκηναϊκού κυψελοειδοΰς πρός τε άνατολάς καί προς δυσμάς 
κατεύθυνσίν της, έν είδει στενής μάλλον λωρίδος επί τής εύρείας πεδιάδος. 
Είς τήν κορυφήν τής πυράς άκριβώς, δπως αΰτη φαίνεται καί σήμερον, 
παρουσιάσθη κατ’ Αύγουστον τοΰ 1934 τεμαχισμένος κατά χώραν έκ τής 
συνθλίψεως τοϋ ύπερκειμένου φυτικού χώματος μικρός άμφορεύς, ως τελευ-

άλλά καί δίς εξ ιδίων τό έκεϊ έργον χρηματικώς ύπεστήριξε. Οίκτρώς είς τόν Μαρα
θώνα άπέτυχον ώς πρός άλλο τι μόνον παραδόξως, έν τή προσπαθείς μου ϊνα καί είς 
τόν τόπον ιδιαιτέρως διά τών έν αύτφ άνασκαφών φανώ ωφέλιμος. Είς τάς άνασκαφάς 
ταύτας καταγινόμενος, είς περιστάσεις μάλιστα πολιτικός έξαιρετικώς δύσκολους, άντί- 
κρυσα καί τήν τελείαν υπο τινων αρχών έγκατάλειψιν τών πραγμάτων είς τήν κακήν 
των τύχην διά τήν κλεπτοσύνην καί αγριότητα κακών ανθρώπων. ’Αλλά περί τούτου δέν 
είνε δυνατόν να γινη περισσότερος λόγος ένταΰθα. ’Αρκεί ν’ άναφερθώ απλώς είς τά 
γεγραμμένα περί τινων προσώπων έν τοΐς Πρακτικοϊς τοΰ 1933 σελίδι 45, διά νά ομο
λογήσω μετά πολλής λύπης οτι αί προσδοκίαι μου έκεΐναι διόλου δέν έπηλήθευσαν. Περί 
δέ τής υπο τών κρατικών αρχών απαραιτήτου έπιτηρήσεως του αρχαιολογικού έργου 
δεν είχα τι περισσότερόν να πράξω εί μή έγκαίρως ν’ άναφερθώ είς αύτάς περί τής έκ 
μέρους των αναγκαίας ένεργείας. Τά τοιαΰτα δμως ακόμη όλιγώτερον δύνανται νά έχουν 
τόν τόπον των ενταύθα. Τό τελευταΐον έγγραφόν μου είνε τό τής 10 ’Ιανουάριου 1936 
ολίγον πρό τής παραιτησεως τοΰ ϊπουργοΰ Άκαδημα’ϊκοΰ κ. Δημ. 2. Μπαλάνου. Μέτρα 
κατα τών υπο τής αστυνομίας Μαραθώνος καταγγελθέντων λυμεώνων έλήφθησαν ύπό 
τ οΰ πλημμελειοδικείου Αθηνών κατα την δίκην, είς ήν καί ώς μάρτυς παρέστην.
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talov κτέρισμα είς τον άναλωθέντα υπό τοΰ πυρός νεκρόν, υπό δέ τον 
αμφορέα αμέσως εντός τής πολλής κόνεως ανθράκων κατάμαυρον υπό τής 
πυρακτώσεως μικρόν πήλινον είδώλιον γυμνής γυναικείας μορφής πάγκαλον 
έργον τοΰ πέμπτου προ Χρ. αίώνος. Ώς τοιοΰτον άνεγνώρισεν αυτό και 
6 κ. Payne άνενδοιάστως. Επειδή δέ τοϋτο σώαν διασώζει την κεφαλήν, 
σώον δέ καί τό σώμα σχεδόν δλον πλήν των βραχιόνων καί των σκελών, 
σχεδόν δέν χάνει τίποτε έκ τής ωραιότητάς του. Κα
τωτέρω δμως τής θέσεως έν ή έκειτο άνασκαλεΰσας 
ελαφρώς την πυράν, δέν εύρήκα εί μη σποδόν καί 
άνθρακας, άνευ οίουδήποτε άλλου κτερίσματος. Είκ. 1.

Τουναντίον, άνασκάψας πέριξ τοΰ μικρού κοινού 
τής πυράς τό έδαφος είς βάθος μέχρι δΰο μέτρων καί 
είς πλάτος δέκα μέτρων, είκοσι δέ είς μάκρος, έφερα 
είς φώς καί άλλους τάφους, έξακριβώσας περί αυτών 
τά εξής·

Οί τάφοι είνε δΰο-τρεΐς πίθοι νεκροδόχοι κατα- 
συντετριμμένοι υπό τοΰ βάρους τών χωμάτων καί 
σχεδόν διαλελυμένοι ένεκα τής κακής παρασκευής 
καί δπτήσεως τοΰ πηλοΰ των, πλήρεις μέν χώματος, 
κεκαλυμμένον δέ έχοντες επιμελώς τό στόμα διά 
πλακιδίου λίθινου, κατακεκλιμένοι πάντοτε ΰπτίως 
επί τής κοιλίας καί στηριζόμενοι οΰτω έκ τών πλα
γίων έν κοιλότητι άβαθεΐ έπί δΰο-τριών λίθων, άλλα 
κενοί παντός περιεχομένου, ή οστών δηλαδή, τά όποια Είκ. 1. Πήλινον είδώλιον
είς τό έδαφος τοΰτο ώς παρετήρησα πάντοτε έντελώς Υυναικείας μ°(?φής τοΰ
s , 5,3/c < r\ ' 5ου πρό Χρ. αίώνος.διαλύονται, η αγγείων ως κτερισματων. θραύσματα *
αγγείων ή κοινών ή καί μέλανος έπιχρίσματος (γανώματος) τών περί τον
τέταρτον ή καί τρίτον ακόμη πρό Χρ. αιώνα χρόνων εύρέθησαν εις τά πέριξ
χώματα αρκετά.

Πλήν τών πίθων εΰρέθη καί μικρά πηλίνη λάρναξ (Είκών 2) έμβρύου 
ίσως μάλλον παρά νηπίου μετά τοΰ καλύμματος της, άκεραία, πλήρης χώμα
τος είσρεΰσαντος έξωθεν συν τώ χρόνφ (δπως καί είς τους νεκροδόχους 
πίθους τοΰτο συνέβη διά τοΰ στομίου μικρόν κατά μικρόν) καί μετά μικρών 
αγγείων τοποθετημένων περί άπαν σχεδόν τό ποτέ σώμα.

Οί άλλοι δέ τάφοι ένταΰθα εΐνε τριών ειδών. Τινές είνε οριζόντιοι, 
ών άλλοι μέν μέ πλάκας λιθίνας όρθιας κατά τάς πλευράς, τινές δέ μέ 
πλάκας ώς καλυπτήρας τήν μίαν μετά τήν άλλην έγκαρσίως έπί τοΰ τάφου. 
Πλήρεις χωμάτων είνε οί τάφοι οΰτοι, άνευ άλλου περιεχομένου δ'χι μόνον 
οστών, αλλά καί παντός ίχνους κτερίσματος, ώστε νά μή είνε δυνατόν νά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



88 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

πιστεύση τις δτι ήσαν πραγματικοί τάφοι, αλλα ταφοειδή μονον οριζόντια 
ορύγματα παρακείμενα είς τάς έξωθεν αυτών στηθεισας πυράς νεκρών διότι 
καί πυραί άλλαι μικραί ή καί μικρόταται παρατηρούνται πέριξ αυτών, χρησι- 
μεύσασαι βέβαια προς καΰσιν νεκρών, ως φαίνεται εκ τών πολλών μικρών 
σωρών κονιοποιημένων ανθράκων. Δύο-τρεις τοιούτους «τάφους» άφήκα 
έν τφ παρόντι άθικτους, μετά μικράν έξέτασιν επαρκή διά νά βεβαιωθώ δτι 
καί αυτοί δεν περιειχον ούτε οστά ούτε αγγεία.

“Αλλοι δμως τάφοι οριζόντιοι, καλώς κτισμένοι με τοιχίσκους πέριξ καί 
μέ πλάκας μέν δρθάς λιθίνας ή πηλίνας είς τάς τέσσαρας πλευράς των, 
καλώς δέ λαξευμένους τούς λίθινους καλυπτήράς των διασώζοντες, είνε 
πραγματικοί τάφοι. Καί είνε αξιοσημείωτοι ούτοι. Είς εξ αυτών είνε συνή
θους μεγέθους μέτρων δύο ή 1,60 είς μάκρος, είς πλάτος δέ 0,60 ή 0,70, 
αλλά διπλούς, δηλαδή δι’ ένα ύπερκείμενον νεκρόν καί δι’ άλλον κείμενον 
ύπ’ αυτόν, δχι δμως ομοίως όριζοντίως από δυσμών προς άνατολάς βλέποντα, 
αλλά λοξώς αρκετά ως προς τον ύπερθέν του. Ό ανώτερος περιβάλλεται υπό 
τοίχου στενού εκ λίθων κοινών, καλύπτεται δμως υπό πλακών λίθινων, ών 
μία καλώς λαξευμένη εύρέθη κατά χώραν καί άκεραία, ενφ αί άλλαι συν- 
τριβεΐσαι κατέπεσαν επί τού νεκρού δχι πολύ μετά την ταφήν πάντως 
πριν έτι ό τάφος πληρωθή χωμάτων εϊσρευσάντων διά τών αρμογών τών 
λίθων καί τών πλακών. Μία λήκυθος μόνον, τού πέμπτου μάλλον αίώνος προ 
Χρ., εύρέθη είς αυτόν. Ό υποκείμενος δμως τάφος παρέσχε καί πυξίδας καί 
μικρά άλλα άγγεΐα καί μίαν λήκυθον, ως κτερίσματα προφανώς γυναικός.

Εντός τών νεκροδόχων πίθων, εύρηκα μετά τών χωμάτων καί λίθους 
κοινούς, ύποθέτω διά νά έχουν έρμα τρόπον τινά οί πίθοι καί ούτω μένουν 
καλά στερεωμένοι είς τό κοίλωμά των.

Ό άλλος τάφος μικρότερος, μέ τοίχον είς τάς τέσσαρας πλευράς εκ λίθων 
κοινών, μόλις άφηνε μεταξύ τών πλευρών μικράν οπήν, έκ τής οποίας διά 
τής σκαφής έξωρύχθη τόσον πολύ κατ’ άρχάς χώμα ώστε νά νομίσω δτι επρό- 
κειτο περί οπής, είς ήν ένεσφηνώνετο στύλος ξύλινος. Άλλ’ δτε πανταχόθεν 
άφήρεσα καί τούς λίθους τού τοιχίσκου, εύρέθη βαθύτερα καί εκεί δεύτερος 
τάφος μέ λιθίνας πλάκας είς τάς τέσσαρας πλευράς καί λίθινους καλυπτήρας 
άνωθεν καί μέ άγγεΐα μικρά επίσης δμοια προς τάνωτέρω.

Ο τρίτος τάφος ήτο φαινομενικώς οπή είς τό έδαφος πεντήκοντα εκα
τοστών τό βάθος και πλάτος μέ έπιμελώς τεθειμένας λιθίνας πλάκας όρθάς 
εις τάς τέσσαρας πλευράς, περιείχε δέ λέβητα χαλκούν (Είκών 3) αρκετά καλά 
διατηρημένον καί πληρη οστών νεκρού καέντος έν δυνατή προφανώς πυρφ, 
αναμίκτων ως εικος μετά χώματος είσρεύσαντος σύν τώ χρόνω διά τών 
αρμών τών πλακών και τού λεβητος (μεταξύ λέβητος καί τού καλύμματος του).
Επειδή δέ εις το οστεοφυλακιον τούτο παρέκειτο καί τάφος οριζόντιος άνευ
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πλακών είς τάς πλευράς, άλλα μέ καλυπτήρας ογκώδεις λίθινους ολίγον είργα- 
σμένους, βάθος έ'χων ικανόν και πλήρης κονιοποιημένων ανθράκων, πιθα- 
νώτατον καί βέβαιον μάλλον εθεώρησα δτι έν τούτω τφ τάφφ είχε καή καί 
ό νεκρός, πυρακτωθή μάλιστα εντελώς, καθώς έδείκνυον τά οστά μέν έν τφ 
λέβητι, τό πολύ δε ποσόν τών κονιοποιημένων ανθράκων έν τώ δρΰγματι 
παραπλεύρους τής πυράς.

"Απας ό περί τούς τάφους τούτους χώρος ανασκαφείς είς βάθος ενός 
μέτρου, εύρέθη περιέχων καί άλλους μικρούς σωρούς κονιοποιημένων ανθρά
κων, οί όποιοι ως φαίνεται παρέμειναν ως λείψανα μικροτέρων πυρών μέ 
πολλά χώματα περί αύτάς καί πανταχοΰ σκορπισμένα θραύσματα αγγείων, 
ως είπα, ού'τε παλαιοτέρων τοΰ 5ον προ Χρ. αίώνος ούτε νεωτέρων τοΰ

Είκ. 2. Πηλίνη νηπίου λάρναξ μετά τοΰ καλύμματος της.

τρίτου. Κτερίσματα νεκρών δεν εύρέθησαν ούδαμοΰ εδώ είς τούς μικρούς 
σωρούς κονιοποιημένων ανθράκων πυρών. Άλλ’ ή καθόλου Νεκρόπολις 
πρέπει να έξετείνετο καί βορειότερον τοΰ φέτος άνασκαφέντος χώρου — έν 
τώ όποίφ όμως δυστυχώς μόλις έγώ την 21Τ'ν ^Οκτωβρίου έγκατέλειψα τον 
Μαραθώνα, οί φρικτοί λαθραίοι τυμβωρύχοι τοΰ τόπου τά πάντα αγρίως άνέ- 
τρεψαν, άνασκαλεύοντες δέ τό ύπ” έμοϋ άνασκαφέν έδαφος καί βυθίζοντες είς 
αυτό τούς βαρείς σίδηρους αιχμηρούς λοστούς των μάτην έδοκίμασαν νά άνεύ- 
ρωσι καί άλλους τάφους υποκειμένους, έπιπίπτοντες κατά τών λειψάνων τών 
άνευρεθέντων ύπ’ έμοΰ νεκρών ώς ύαιναι κατά θνησιμαίων. Ενίοτε μάλιστα 
και εκ κιηνωδίας απλώς, διά νά κάμουν κακόν, φθείροντες άνευ φανερού 
τίνος κέρδους δ,τι καλώς εις την θέσιν του στέκεται, διότι ώς φαίνεται ένοχλεΐ 
αυτούς τούτο εύ καί καλώς κείμενον.
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§ 2.

Όλίγον πορρωτέρω τοΰ προσφάτου τοΰτου ορύγματος και των μικρότε
ρων πυρών εν αύτώ, έναντι δέ καί εγγύτερον προς τό γυμνόν νΰν βουνόν 
Κοτρώνι, κεΐται ό ναΐσκος (Είκών 4), τον όποιον προ δυο ετών άνεκάλυψα 
μέ τά λείψανά του σωθέντα ευθύς ύπό τό ύνίον πάλιν τοΰ αρότρου. Τό άρο- 
τρον, σημειωθήτω, εις τό πετρώδες εδώ έδαφος δεν ήδύνατο νά εΐνε και άλλο 
εί μή τό Ήσιόδειον, μόλις περί τά δέκα εκατοστά τοΰ μέτρου εισχωρούν εις 
τό χώμά του. Τίς δμως οίδε κατά ποιον χριστιανικόν αιώνα, άπεμακρύνθη- 
σαν τά μαρμάρινα τοΰ ναϊδίου ερείπια, διά νά χωνευθοΰν ίσως εις τινα 
πλησίον ασβεστοκάμινον ή άπαχθοΰν άλλοΰ, ολίγη επομένως βλάστησις καί 
ολίγον, πολύ όλίγον χώμα, έκάλυψε τό δάπεδον, ώστε !π’ αύτοΰ έπειτα νά 
συρθή τό άροτρον τοΰ γεωργοΰ. Τοιουτοτρόπως δεν έμειναν πλέον εις τό 
έδαφος ή αί κατώταται τών μαρμάρινων τοίχων στρώσεις καί ένα δάπεδον 
λιθόστρωτου, άσυγκρίτως δμως έπιμελέστερον συντεθειμένου παρά τό δμοιόν 
του κάπως, είς πάσαν την Ελλάδα γνωστόν, τουρκικόν, ως διακρίνει τις από 
την σχετικήν εικόνα.’Αλλά πλήν τών παμπληθών μικρών θραυσμάτων αγγείων 
ερυθρόμορφων τοΰ τετάρτου ή καί τοΰ τρίτου προ Χρ. αίώνος καί τών κερά
μων, μετά τής πηλίνης λεοντοκεφαλής ως υδρορροής, τά όποια έσημείωσα 
άλλοτε, εύρον εδώ φέτος καί τεμάχια μαρμάρινου θρόνου καί κομψούς βρα
χίονας καί χεϊρας καί πόδας αγάλματος μαρμάρινου γυναικείας θεότητος 
(Είκών 4α). Την θεάν ταύτην, υποθέτω, δυνάμεθα νά ταύτίσωμεν προς την 
Άθηνάν. Τέμενος άλλο τής Άθηνάς εν Μαραθώνι, ως γίνεται δήλον έκ τής 
εύρεθείσης κατά χώραν επιγραφής (Ηορος τεμένος Άθενάας· ΐδέ Πρακτικά 
τοΰ έτους 1933 σ. 42), εύρέθη χίλια περίπου μέτρα από τοΰ ήμετέρου ναϊ- 
δίου τοΰ παρά την Νεκρόπολιν, εύθύ προς άνατολάς. Οί ’Αθηναίοι ύπό τον 
Μιλτιάδην, έξελθόντες από τοΰ Ηρακλείου καί εγγύς που ολίγον κατωτέρω 
καί αύτοΰ καί τοΰ Μυκηναϊκού τάφου φαλαγγηδόν παραταχθέντες, παρά τό 
τέμενος τοΰτο ακριβώς τής «Άθενάας» θά διήλθαν διά νά επιτεθώσι κατά 
τοΰ προσεγγίζοντος πλέον ή προσεγγίσαντος ήδη έχθροΰ προς τον νΰν Σωρόν 
έκ τής ύπό τό Σταυροκοράκι πεδιάδος διά τής χαλικοπληθοΰς κατωτέρω τοΰ 
Μπέη ξηράς κοίτης τοΰ ποταμοΰ Χαράδρας. Είς την θέσιν δπου ή έν λόγφ 
επιγραφή εύρέθη, έξέθαψα καί εγώ Μάρτιον τοΰ 1934 μέγαν λίθον μέ Ιγκο- 
πάς προς ένσφήνωσιν διά μολυβδοχοΐας στηλών Ινεπιγράφων. Καί δωμάτια 
κάλλιστα διακρινόμενα έτι μεταξύ κλημάτων άμπελώνος εύρέθησαν, μόλις 
ολίγον άνεσκαλεύθη τό έδαφος. Φυσικά, ταΰτα έκθαπτόμενα άπαξ, δεν σέβε
ται πλέον κανείς γεωργός ή αμπελουργός. Τά καταστρέφει αμέσως. Παρακει- 
μένως δέ εις τον μνημονευθέντα 'Όρον τοΰ Τεμένους τής Άθενάας άνέσκαψα 
καί αγροτικόν τινα πιθανώς, άρχαΐον οΐκίσκον. Ώς λείψανον οϊκιακοΰ σκεύους
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εΰρέθη ενταύθα πίθος τεμαχισμένος, δτε κατά την αρχαιότητα ήτο εν χρήσει 
ακόμη, εις πολλά τεμάχια, ταΰτα δμως θαυμασίως συνερραμμένα ούτως είπεΐν 
κατά την αρχαιότητα επίσης διά μολυβδίνων συνδέσμων, διότι θά είχε πάθη 
βέβαια δ πίθος κάποιαν φθοράν προηγουμένως. Ταΰτα εύρέθησαν, τά μέν 
δωμάτια εντός τής ρηθείσης αμπέλου τοΰ Μαραθωνίτου Δημητρίου Χαράμη 
το δνομα' ό δε τεμαχισμένος πίθος εις τον αγρόν τοΰ Μαραθωνίτου επίσης 
Χρίστου Δημαντώνη, δστις άρχαιοθήρας τό επάγγελμα ως πολλοί συγχωρΐταί 
του, είχεν δμως καί την συγκινητικήν καλοσύνην νά παραδώση εις χεΐράς μου 
τον πολύτιμον Ηόρον τοΰ τεμένους τής Αθήνας (ίδέ Πρακτικά τοΰ έτους

Είκ. 3. Χαλκούς λέβης όστεοδόχος μετά τοΰ καλύμματος του.

1933 σελ. 42). Τό έπιγεγραμμένον μάρμαρον συνεκίνησε καί αυτόν τον διέ- 
φθειρεν δμως έπειτα ή λάμψις τοΰ χρυσοΰ κυπέλλου (Είκών 5) τοΰ Μυκη
ναϊκού θολωτοΰ τάφου' διό καί ορμητικός μετ’ άλλων ως έγραψεν ή αστυ
νομία έπέπεσεν έν απουσία μου κατά τοΰ δευτέρου τάφου τοΰ αυτού Μυκη
ναϊκού βασιλικοΰ νεκρικοΰ ενδιαιτήματος, ον εγώ εκ λόγων τινών είχα προϋ- 
ποθέση καί εις τούς περί εμέ δυστυχώς προείπη, ως υπάρχοντα, χωρίς ευθύς 
τάς ημέρας έκείνας νά δυνηθώ και νά τον άνασκάψω. Άσυλητον δμως κατό
πιν εύρον καί αυτόν, με φανερά μόνον τά σημεία δτι τήν συλησίν του οί εν 
τή απουσία μου κατελθόντες εις τήν κυψέλην τυμβωρύχοι άπεπειράθησαν 
μέν, ματαίως δμως. (Μετ’ έμοΰ κατήλθον εις τήν κυψέλην καί αύτόπται έγιναν 
τής κακοποιού δράσεως των Μαραθωνιτών κλεπτών δ πρόεδρος τής κοινό- 
τητος Μαραθώνος καί δ διδάσκαλος τοΰ σχολείου της).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



92 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

§ 3.

Μετά τάς ανωτέρω ζητήσεις ή προσοχή μου έστράφη εις τον νοτίως 
(προς τό δρος Άγριελίκι) έκτεινόμενον, αμέσως δμως και τοΰ Ηρακλείου 
άπτόμενον τόπον, δστις εμψανώς εδώ, εντός τοΰ τεμένους τοΰτου πλέον κα'ι 
ακριβώς εις την βορειοδυτικήν αυτοϋ γωνίαν παρά τό σημειουμενον εν τφ 
σχεδιογραφήματι εκκλησίδιον (Είκών 6), άνυψουμενος ολίγον υπέρ την χαμη- 
λοτέραν ομαλήν επιφάνειαν τής εκτεταμένης πλατείας των ασκήσεων των 
εφήβων, σχηματίζει ένα ιδιαίτερον επίπεδον. Τά περί τοΰ επιπέδου τοΰτου 
εξήγησα έν Πρακτικοΐς τφ 1934 σ. 31 ι.

1 Πρέπει νά σημειώσω ένταΰθα πώς τά έν σελίδι τών Πρακτικών έκείνων τοΰ 
1934 διορθώνω έν τή υποσημειώσει 1) τής σελίδος 1η? διά τής προσθήκης τής λέξεως: 
• αλλαχού» είς τό: «περί ής τά είκότα (αλλαχού) έλέχθησαν». Τό έλέχθησαν τούτο άνε- 
φέρθη ύπό τού τυπογραφικού διορθωτοΰ εις τόν Archaol. Anz., τού έτους νοουμένου 
ώς έτους Juli 1933 bis Juli 1934, δπερ δέν είνε ορθόν. Καλώς δμως δΰναται νά προσ- 
αρμοσθή ή λέξις πρός τήν παραπομπήν Arch. Anz., νοουμένου ώς έτους Juli 1934 bis 
Juli 1935, τά όποια ώς γενόμενα μετά τόν ’Ιούνιον 1934 γραπτώς μετέδωκα τφ κ. Karo, 
διατρίβοντι έν Βερολίνφ κατά ’Ιούνιον τοΰ 1935, δτε έγώ ασθενών συνέτασσον τό μή 
τελειωθέν άρθρον μου διά τά Πρακτικά τοΰ 1934. Άναφερόμενος δμως εδώ είς τά ύπό 
τόν κ. Karo εύμενώς σημειωθέντα έν Arch. Anz. Juli 1934 bis Juli 1935 συνάπτω πρός 
έκεΐνα και τά ακόλουθα. Όμιλών καί περί τής τελειωτικής κατά τό έτος 1934 έν τφ 
Μυκην. τάφφ έργασίας μου συμφώνως πρός τάς έμάς περί αυτής πληροφορίας (διαπι- 
στωθείσας καί κατά τήν έπίσκεψίν του είς τόν Μαραθώνα) ό κ. Karo προσφέρει καί 
τήν ίδιαν εαυτού πολύτιμον δι’ έμέ συμβολήν, παραπέμπων περί μέν τοΰ χρυσού κυπέλ
λου (Είκ. 5) είς τό περί τών Μυκηναϊκών οριζοντίων τάφων (Schachtgraber) μέγα έργον 
του είς σελ. 217 καί είς πίνακας 127, 168, διό καί τό κύπελλον τούτο, ώς οικογενειακόν 
κειμήλιον τής δυναστείας, ανάγει είς τόν 16/15 πρό Χρ. αιώνα· τόν δέ κυψελοειδή τοΰ 
Μαραθώνος τάφον τάσσων είς τόν 13°ν πρό Χρ. αιώνα, είς δν θέτει καί τόν θολωτόν 
κυψελοειδή τοΰ Μαινιδίου. Ότι δμως άλήστευτος καί άθικτος δλως διόλου παραδόξως 
διεσώθη ό έν Μαραθώνι σύγχρονός του δέν «υποθέτω» απλώς έγώ, αλλά ασφαλώς 
βεβαιώνομαι, πρώτον έκ τού δτι οΰδέν απολύτως σημεΐον δεικνύει παραβιασμόν τοΰ 
τάφου (λεπτομερώς τά περί τούτου ίδέ έν Νέφ Έστίφ τοΰ 1934 τεύχος 191, 192), τοΰ 
οποίου τάς λιθίνας κάλλιστα ήρμοσμένας πλάκας ώς καλύμματα δέν ήθελαν έφαρμόση 
βέβαια τόσον θαυμασίως πάλιν συμφώνως πρός τήν αρχικήν των θέσιν οί λησταί καί 
τυμβωρύχοι, ώς αυτοπροσώπως αύιάς εύρήκα παρόντος καί τοΰ κ. Fernand Ghiol μη
χανικού — αρχαιολόγου μετά τών έργατών μου' δεύτερον, διότι ή έπιφάνεια τοΰ δαπέ
δου τής κυψέλης δέν θά ευρίσκετο τόσον θαυμασίως καλώς στρωμένη διά καθαράς 
τέφρας πάχους δέκα εκατοστών τοΰ μέτρου, ώς κατακαθίσματος τής ΰπερθεν αυτής 
πυράς, καθόσον οΰτε τήν τέφραν οί λησταί θά έπανέθετον έπιμελέστατα καί σοφώτατα 
ώς καλοί οίκοκυραΐοι έπί τού δαπέδου, έπάνω της δέ καί δλην τήν πυράν αύθις, ώς 
είχεν αυτή πρότερον, πριν έγώ τήν έγγιστο' άλλ’ οΰτε άθικτον καί κατά χώραν ήθελε 
μείνη δλον τό σώμα τής πυράς από τής τέφρας καί άνω είς ΰψος δύο μέτρων έντός τής 
δλης περιφερείας τής κυψέλης μέχρι τών παρειών αυτής' τρίτον, διότι περίεργοι θά
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Κα'ι ευθύς εδώ τό συναπτόμενον, υπό τοϋ κ. Fernand Ghiol έκπονη- 
θέν σχεδιογράφημα τής περιοχής τοΰ περιτειχίστου ίεροΰ τοΰ Ήρακλέους, 
μετά των προσαρτημάτων αύτοΰ, περιτειχίστων ωσαύτως καθ’ έαυιά, δίδει 
μίαν ιδέαν περί τοΰ μεγέθους τοΰ μοναδικοΰ τούτου τεμένους, και μοναδι
κού δχι μόνον διά τον Μαραθώνα·—εξ δσων τουλάχιστον τά τοιαΰτα ιερά 
εν Έλλάδι γνωρίζομεν ή είκάζομεν ποιαν έ'κτασιν ειχον, εξαιρούμενων 
εννοείται τοΰ εν Δελφοΐς τοΰ ’Απόλλωνος καί τοΰ έν ’Ολυμπία τοΰ Δ ιός· 
διότι ταΰτα εινε δλως διόλου άλλης φύσεως. Τό ήμέτερον εν Μαραθώνι μέ 
μόνην ήδη την πλατεΐάν του, πλατείαν τών ασκήσεων, ώς είπα, τών επί διε-
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ήσαν, νή τόν Κύνα, οί λησταί ούτοι, εάν ήνοιγον τόν τάφον δχι μόνον ώς άϋλα πνεύματα, 
αλλά καί ώς "Αγγελοι τοΰ Θεοΰ δεν δά ήγγιζον καν τό άπαστράπτον χρυσοΰν κύπελλον 
δπερ είς τάς χεϊράς του έκράτει ό νεκρός βασιλεύς, διά νά εΰρωμεν ήμεΐς αυτό σήμε
ρον μετά είκοσιδύο εκατονταετίας ακριβώς είς τήν δέσιν του, μόλις ολίγον καλυπτόμε- 
νον ύπό τοϋ ανώτατου στρώματος τοΰ είσρεύσαντος είς τόν τάφον έπί αιώνας καί χιλιε
τηρίδας λεπτότατου καί έν εΐδει αλεύρου ύγροΰ χώματος τοΰ καλύψαντος τό νεκρόν σώμα. 
’Αλλά τοιαΰτα πράγματα ύποδέτω δτι δέν εΐνε καν νά λέγωνται, διότι δά ήσαν μωρό- 
τατα. Ύπό τήν αυτήν δέ άδιατάρακτον εντελώς τέφραν μετά τής αυτής ώς είκός πυράς 
υπέρ αυτήν εύρέδη πλήν τοΰ πρώτου καί δ δεύτερος τής κυψέλης τάφος, ό τής βασιλίσ- 
σης ώς ύπέδεσα, ή οποία ίσως συναπέδανε κατά τύχην μετά τοΰ βασιλέως, ή καί έσφα- 
γιάσδη, ή καί ή ιδία άπέσψαξεν έαυτήν έπί τοΰ τάφου τοΰ άνδρός της. ’Ακριβώς δμως 
παρά τόν τάφον τοΰτον τής «βασιλίσσης» ας είπώ οΰτω πρός ευκολίαν, καί μεταξύ 
αύτοΰ καί τής παρειάς τής κυψέλης, είχα άφήση προσωρινώς τουλάχιστον άδικτον μέρος 
τι τής πυράς, διά νά δυνηδοΰν καί άλλοι έπισκέπται τοΰ Μυκηναϊκοΰ τούτου νεκρικού 
ένδιαιτήματος νά ίδοΰν πώς είχον τά πράγματα άρχικώς έν αύτφ διά τίνος «μάρτυρος» 
τής σκαφής, καδώς τά έπίτηδες απολειπόμενα ταΰτα πάσης σκαφής, π. χ. καί τών νεο- 
σκαφών οδών, συνήδως παρ’ ήμΐν λέγονται. Άλλ’ οί βαρβαρικοί σημερινοί εισβολείς 
είς ους χώρους έσκαψα, οσοι ώς ύποπτοι ύπό τής άστυνομίας δεωρηδέντες έφυλακίσθη- 
σαν, νεωστί δέ ύπό τοΰ πλημμελειοδικείου ώς ένοχοι κατεδικάσδησαν, καί τόν «μάρ
τυρα» τοΰτον κατέσκαψαν καί έν γένει έκαμαν δ,τι άλλο ήδύναντο έτι νά κάμουν 
(τίς δά τούς έμπόδιζε;) έντός τής κυψέλης. Όταν πάσα άνασκαφή ένεκα έλλείψεως 
πόρων είχε διακοπή, αύτοί άφήρεσαν καί συναπήγαγον καί πάσας έτι τάς δοκούς 
καί τά λοιπά στηρίγματα τών παρειών τής κυψέλης, τά όποια έδεωρήδησαν ύπ’ έμοΰ 
ήδη κατά τόν χειμώνα τοΰ 1933 άπαραίτητα έκ δικαιολογημένου φόβου μήπως έπί 
τών κεφαλών μας καταρρεύσουν τά τοιχώματα αύτής- κατεδραύσδη δέ καί ή κλΐμαξ ή 
φέρουσα άνωδεν άπό ύψους οκτώ μέτρων είς τό βάθος τής κυψέλης, λυσσαλέως κατα- 
στραφέντος καί παντός τεμαχίου αύτής. Έξηφανίσδη τέλος καί ό σφηνοειδούς σχήματος 
ογκώδης λίθος, τόν όποιον εύρήκα μεταξύ τών παμπλείστων έκ τής κυψέλης έξαχδέν- 
των κατά τήν άνασκαφήν κοινών λίθων, διότι έπί τής πλατείας αύτοΰ έπιφανείας έφερε 
χαραγμένα σχήματα παράδοξον δεικνύοντα ομοιότητα πρός τινα σχήματα τής Μινωίκής 
αλφαβήτου. — Συνάπτω ένταΰδα και τήν έν τφ αύτφ Arch. Anz. παρατήρησιν τοΰ 
κ. Karo ώσαύτως, δτι καί έν τφ Άθήνησι Κεραμεικφ εύρέθησαν τάφοι μικρών παιδιών, 
ώς εύρέθησαν καί έν τή Νεκροπόλει τοΰ Μαραθώνος άποτελοΰντες χωριστάς ομάδας· 
ίδέ Arch. Anz. τοΰ 1932, 200.
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τίαν ώς νεοσυλλέκτων τρόπον τινά τοΰ στρατού ύπηρετούντων εφήβων, όμοΰ 
μέ ένα μικρόν τεμάχιον τοΰ παρακειμένου ύψηλοτέρου κατά τι τής πλατείας 
επιπέδου, επί τοΰ οποίου σημειώνεται τό μνημονευθέν εκκλησίδιον μήκους 
4 περίπου μ. καί πλάτους τριών, έχει συνολικόν εμβαδόν είκοσιδΰο περίπου 
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. ’Αλλά τό ύπολειπόμενον μέχρι καί πέραν 
τής πλατάνου (Είκών 8) καί ίκανώς δεξιόθεν ήτοι βορείως τής αυτής πλατά
νου είνε κατά τι μόνον μικρότερον. Τοΰτο δέ είνε τό τής αρχαίας «κρήνης», 
ώς εγώ πάντα λόγον έχω άνενδοιάστως νά ονομάζω αυτήν, παρά τό σημερι
νόν φρέαρ καί την πλάτανον, καί, κοντά εις αυτήν, ένα ά'λλο πάλιν μέρος 
σημειοΰμενον μέ δυο κυκλοτερή τείχη ή καί ολίγον έξω αυτών εκτεινόμενου 
αμέσως παρά τον σημερινόν καρρόδρομον, δστις κατ’ ευθείαν φέρει πρός 
τον Βρανάν. Εις τοΰτο τό σημεΐον διακρίνεται καί εις τό σχεδιογράφημα καί

Είκ. 3α. Σύνδεσμοι λέβητος καί καλύμματος.

εις την είκόνα 7 ή ξηρά, βαθεΐα καί βραχωδεστάτη κοίτη τοΰ χειμάρρου, 
δστις κατερχόμενος από την επιβλητικήν βραχώδη καί δασώδη χαράδραν 
τής Ραπεντόζας, ή άλλως τοΰ υψηλότερα κειμένου γνωστοΰ Διονύσου, διευθύ
νεται έπειτα μέχρι τοΰ καταντικρύ βουνοΰ Κοτρώνι, εκεί δέ στρεφόμενος 
πρός άνατολάς κατ’ ευθείαν γραμμήν, σκορπίζει έν καιρώ βροχών τά νερά 
του εις ρεύμα πλατύ φερόμενον διά τοΰ έλαιώνος. Διό καί λαμβάνει εδώ τό 
όνομα Σκόρπια νερά. Ταΰτα δέ έπειτα καταπλημμυροΰντα τούς περαιτέρω 
πυκνούς αμπελώνας, μετ’ ολίγον χάνονται είς την άμμωδεστάτην τοΰ δια- 
σκορπιζομένου τούτου ρεύματος προέκτασιν, καθόσον εδώ προσεγγίζουν την 
παρακειμένην δημοσίαν αμαξιτήν κατά τό 36ον χιλιόμετρου αυτής. Εντεύθεν 
ό «Σωρός» κοινώς λεγόμενος (διότι εις τά ό'μματα τών απλοϊκών ανθρώπων 
παρουσιάζετο άλλοτε ώς απλούς χωμάτων σωρός), ήτοι ό τύμβος τών Μαρα
θωνομάχων, απέχει οκτακόσια μέτρα. Ταΰτα λοιπόν τά οκτακόσια μέτρα, 
προστιθεμένων είς αυτά καί άλλων εξακοσίων περίπου δση είνε ή από τής 
αμαξιτής μέχρι τοΰ σημείου εκείνου άπόστασις αρκετά οπωσδήποτε άνατολι-
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κώς τοΰ Μυκηναϊκού τάφου, δπερ ανωτέρω έση μείωσα ως θέσιν παρατάξεως 
τών ’Αθηναίων υπό τον Μιλτιάδην, αποτελούν τα οκτώ στάδια ήτοι τά 1500 
περίπου μέτρα περ’ι ών ό Ηρόδοτος έν VI 112, λέγει: «ήσαν δε στάδιοι 
ούκ έλάσσονες τό μεταίχμιον αυτών ή οκτώ». Δεν πρέπει μόνον νά νομίσω- 
μεν δτι ό Ηρόδοτος όμιλών περί τοΰ μεταιχμίου τούτου καί προσθέτων εις 
την περί αυτού άφήγησίν του δτι οί ’Αθηναίοι «δρόμψ ΐεντο εις τούς βαρ
βάρους» εννοεί, ως ΰπετέθη, δτι καί διά πάσης τής άποστάσεως τών οκτώ 
σταδίαιν «δρόμω έπιόντες» έπετέθησαν κατά τών Περσών. Ό ιστορικός ανα
φέρει τό γεγονός τής έν ταχεΐ βαδίσματι έπιθέσεως κατά τών ετοίμων ήδη

Είκ. 4. Τό λιδόστρωτον τοΰ δαπέδου τοΰ ναϊδίου (Άθηνάς;).

νά τούς δεχθώσι («παρεσκευάζοντο ώς δεξόμενοι») έχθρών. Δεν ειχεν δμως 
ανάγκην νά έξηγήση εις τούς άναγνώστας του δτι από τής άσυγκρίτως 
μικροτέρας τών 1500 μέτρων άποστάσεως, ήτοι δεκάδων τινών μέτρων βολής 
τόξου, άλλάξαντες τό βήμά των, από βάδην είς ταχύ, «δρομαΐον» μάλιστα, 
τρέχοντες δηλαδή αύτό τούτο πλέον, έπετέθησαν κατά τών άντιμετώπων πολε
μίων. Διότι τούτο θά έφαίνετο είς πάντα άρχαΐον περιττή έπεξήγησις, γνωστού 
δντος πόσον ό βαρεΐαν πανοπλίαν φέρων οπλίτης ήδύνατο άλματικώς ούτως 
είπεΐν νά δράμη. Περισσότερον δε πρέπει νά προσέξωμεν είς τό δτιένφ έν κινή
σει πλέον εύρίσκοντο οί ’Αθηναίοι φαλαγγΐται, οί Πέρσαι ήδη έτοιμοι ήσαν 
καί νά τούς δεχθούν έπιτιθεμένους. "Οπερ σημαίνει δτι καί αυτοί, άποφασι-
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σμένοι πλέον νά μετρηθώσι μέ τον εχθρόν εκείνην την ημέραν καί δχι άλλην, 
έσπευσμένως μάλιστα μόνον εκείνην καί ουδέ την επαύριον καν, εξήλθον εκ 
τοϋ ϊδικοΰ των στρατοπέδου, καθώς καί οί ’Αθηναίοι εκ τοϋ ίδιου εαυτών εν 
τφ Ήρακλείψ, διότι άμφοτέρους ό αυτός λόγος ώθει νά πράξωσι τοΰτο. Ήτο 
δέ ό λόγος οΰτος δτι οί μέν Ιμπειροπόλεμοι Πέρσαι δεν ήσαν βέβαια μωροί
ώστε την μάχην νά άναβάλωσι μέχρι τής γνωστής πλέον εις δλους ημέρας, 
καθ’ ήν οί δισχίλιοι Σπαρτιάται επίκουροι άναποδράστως θά εύρίσκοντο 
παρά τό πλευρόν τών ’Αθηναίων εν Μαραθώνι, ουτω δέ ΐνα καί την νίκην 
δώσωσιν εις αυτούς· οί δέ ’Αθηναίοι, διότι, βέβαιοι περί τής νίκης διά τής 
ΐδικής των μόνον ανδρείας καί εθελοθυσίας, δέν ήθελον συμμέτοχους αυτής 
νά κάμουν καί τούς Σπαρτιάτας, ώστε καί ως σωτήρές των μάλιστα ούτοι 
νά φανοΰν εις τον κόσμον.

’Αλλά ταϋτα κατωτέρω μόνον καί εις άλλην συνέχειαν λόγου θά εξηγήσω 
άκριβέστερον. Παρεκβατικώς δέ προδηλώ απλώς αυτά ενταύθα, ώς στενώς 
συνδεόμενα προς δσα πολλαχοΰ έν τήδε τή εκθέσει μνημονεύω έπιμένων 
συχνά περί τά τοπογραφικά, έστω καί μετά περισσής ακόμη άκριβολογίας. 
Άλλ’ ένφ εξ ενός έσχημάτισα τήν πεποίθησιν δτι ό Ηρόδοτος είνε πολύ 
πιστότερος καί ακριβέστερος ιστορικός αφηγητής, παρ’ δσον κοινώς πιστεύεται, 
περί τε παμπόλλων άλλων άναμφιβόλως καί ούχ ήττον προκειμένου ιδιαι
τέρως περί τού μεγάλου ιστορικού γεγονότος τού Μαραθώνος, έξ ετέρου δέν 
επιθυμώ νά απομακρυνθώ διόλου έκ τού περιφήμου διδάγματος, τό όποιον 
διά τοιαύτην περίστασιν ακριβώς, οποία είνε καί ή περί τών πραγμάτων 
τού Μαραθώνος, προ πολλού μέγας στρατάρχης, ό Μόλτκε, έδωκεν εις τούς 
ίστοριολογοΰιτας, δτι «τό μόνον υπόλοιπον πραγματικότητος έκ παλαιού 
τίνος γεγονότος είνε ό τόπος, die Ortlichkeit, έν φ τούτο συνέβη». (ΓΤρβ. 
περί τών τοπογραφικών μου συμβολών έν Μαραθώνι, Karo, έν Arch.Anz. 
Juli 1933 bisjuli 1934 έν στήλη 147^ καί τήν έμήν αυτόθι σημειουμένην 
μελέτην έτους 1928).

Άλλ’ έπανέρχομαι τώρα εις τά έξ ών καί εις τά τελευταία ταΰτα 
παρεξέβην.

§ 4.

Εις τό υψηλότερα λοιπόν τής πλατείας τού Ηρακλείου σχηματιζόμενον 
επίπεδον, καί μόνον έπ’ αυτού, καθόσον μάλιστα καί διά τοίχου αρχαίου 
τοΰτο από τής πλατείας έμφανώς διαστέλλεται, δι’ δλους τούς λόγους, τούς 
οποίους άνέφερα εις τά προπερυσινά Πρακτικά (τού 1934 έν σελ. 31 καί 32), 
εστοχάσθην τότε ήδη δτι εξάπαντος πρέπει νά έκειτο καί ό βωμός καί τό 
άγαλμα τού Ήρακλέους, ακόμη καί τών Ελλανοδικών αι έδραι καί δ,τι άλλο 
τοιούτον. Τά εύρήματά μου τά εκεί σημειωθέντα, αλλά καί τά έν σελίδι 34
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ωσαύτως μέχρι 35 μνημονευθέντα, διαπιστώνουν δτι, καί άνευ άλλων ενδεί
ξεων, μόνον εκεί πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι έ'κειντο τά είρημένα διά παν 
τοιοϋτον ιερόν άμα καί στρατώνα, άλλα καί στάδιον επίσης κατά Πίνδαρον 
αγώνων, απαραίτητα τής λατρείας στοιχεία ’). Έσημείωσα δμως εις τα τοϋ 
1934 Πρακτικά εν σελίδι 32 καί τινα περί συντριμμάτων μαρμάρων ως των 
μόνων λειψάνων κτισμάτων τοΰ ίεροϋ επί τοΰ ήμετέρου ακριβώς επιπέδου, 
τής σημασίας τών οποίων την διάγνωσιν ώς δυνατήν τότε παρέστησα μόνον 
δταν ήθελα κατά τό ακόλουθον πλέον έτος (το 1935) άναλάβη τάς άποτόμως 
τότε, ώς ανωτέρω είπα, τήν 16 Αύγουστου τοΰ 1934 έ'νεκα άχρηματίας διακο- 
πείσας άνασκαφάς. ’Ιδού λοιπόν εδώ τί έκ τών έπαναληφθεισών πράγματι 
κατά Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον τοϋ λήξαντος έτους 1935 άνασκαφών, 
χάρις εις την άμείωτον προς εμέ εμπιστοσύνην τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
καί την έγκαιρον πρόνοιαν τοΰ κ. Γενικού Γραμματέως, περί τών πραγμά
των τούτων επιστοποίησα.

Τά περί ών ό λόγος μάρμαρα (Είκών 8 καί 9), άλλα μέν ώς οικοδομικοί 
αρχαίοι λίθοι, άλλα δέ ώς κατασυντετριμμένα καί πολλαχώς βεβλαμμένα 
ογκώδη τεμάχια ογκωδών επίσης αρχιτεκτονικών μελών τοΰ αυτού βεβαίως 
έν τούτη τή θέσει ύπάρξαντός ποτέ κτίσματος κατά τούς ελληνιστικούς τουλά
χιστον χρόνους, εύρήκα έντετειχισμένα έν ύστάτοις νεωτέροις χρόνοις είς τό 
μνημονευθέν καί ανωτέρω ευτελέστατου έκκλησίδιον ώς κατασκεύασμα τούτο 
πρόχειρον τών μοναχών άναμφιβόλως τοϋ μεγάλου ποτέ, έπιβλητικοΰ καί είς 
τά έρείπιά του σήμερον Μετοχιού Βρανά. Διεσώθησαν ταΰτα καί μετά την 
21 ’Οκτωβρίου τού λήξαντος έτους 1935, δτε τήν αυτήν ημέραν άρξαμένων 
τών χειμαρρωδαιν τού φθινοπώρου βροχών ήναγκάσθην νά διακόψω αύθις 
τήν έργασίαν είς τον Μαραθώνα, αν καί δχι νά έγκαταλείψω αυτήν έντελώς. 1

1 Έν σελίδι 32 στίχφ 7 κάτωθεν, τό λεγόμενον «κατά τά προειρημένα» περί τής 
μαρτυρίας τοΰ Πινδάρου δέν λέγει τίποτε, διότι «δέν προετάχθη» τίποτε, έμνημονεΰθη 
δμως ευτυχώς ώς παραπομπή έμή υπό τοΰ κ. Karo αύθις έν Arch. Anz. 1934 - 35 στήλη 
183 συμφώνως πρός τά Πρακτικά ταΰτα τοΰ 1933 έν σελίδι 32 σημ. 1 καί πρός τά τής 
Ακαδημίας ’Αθηνών τοΰ 1934 σ. 14. Τοΰ Πινδάρου ή μαρτυρία κεΐται έν Όλυμπιονικών 
φδή IX στίχφ 89: οΐον! δ’έν Μαραθώνι σαλαθείς άγενείων | μένεν αγώνα Πρεσβυτέρων 
άμφ’άργυρίδεσσιν (οΐον! έπιφώνησις είνε θαυμάζοντος) κατά τήν παράφρασιν τοΰ Νεο
φύτου Δούκα: «’Ώ! πώς άν έξείποι τις άξίως, δπως αυτός εαυτόνύπεξελών τών άγενείων 
παίδων (καθόσον ώς παΐς είχε νικήση έν τοΐς Παναθηναίοις τών ’Αθηνών), τελείων 
άνδρών ύπέστη αγώνα παραδόξως, έπ’ άργυραΐς φιάλαις» (αί όποιαι ώς βραβεΐον έδί- 
δοντο είς τόν νικητήν). Ό νικητής Έφάρμοστος είχε νικήση καί είς τούς αγώνας τοΰ 
Ηραίου τοΰ "Αργους, πρός ούς, ώς καί πρός τά "Ισθμια, παραβάλλονται οί έν τφ Ήρα- 
κλείφ τοΰ Μαραθώνος. Περί τών Ηραίων τοΰ "Αργους ίδέ καί Christ, Pindari carmina, 
έν Λειψίφ 1896, Prolegomena p. 88. Ό Έφάρμοστος ένίκησε (στ. 86) καί «έν Κορίνθου 
πύλαις» ήτοι είς τά "Ισθμια, ένίκησε δέ καί έν Νεμέφ (στ. 87).

7
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"Οιαν ολίγον κατόπιν έπανήλθον εις τό Ηράκλειον, εύρηκα ότι ό ιδιοκτήτης 
τού παρά τό εκκλησίδιον αγρού ολίγων τετραγωνικών μέτρων Μαραθωνίτης 
αγρότης Αθανάσιος Μπαϊρακτάρης, άροτριάσας Ιν τφ μεταξύ τον αγρόν, 
βιαίως μετετόπισεν δλα τά περί ών ό λόγος μάρμαρα, καί εν μεν έξ αυτών 
έξαφανίσας, άλλο δέ εις βαθύν βόθρον καταρρίψας, διέλυσε καί αυτό είς 
τεμάχια. Ευτυχώς ως παρατηρητής εκεί τών αγροίκων τάσεων τών ανθρώπων

Είκ. 4α. Λείψανα του μαρμάρινου αγάλματος τής θεάς καί τών ποδών τοΰ θρόνου αυτής.

καί μη άπατώμενος ώς προς τάς ήκιστα άγαθάς αυτών διαθέσεις είχα τήν 
πρόνοιαν, κατά τήν αρχήν ακόμη τοΰ Σεπτεμβρίου νά μετακαλέσω έξ ’Αθη
νών φωτογράφον καί λάβω φωτογραφίας τών μαρμάρων, καθώς καί τής 
άνασκαφής εν γένει είς τό εκκλησίδιον. Τοιουτοτρόπως διά τάς επί τών μαρ
μάρων παρατηρήσεις δεν έζημιώθην πολύ, έπεδόθη δέ καί είς τό Ύπουργεΐον 
τής παιδείας εν δέοντι ή περί τών κυριολεκτικούς βαρβαρικών τούτων πρά
ξεων κακόβουλων καί βάναυσων ανθρώπων αναφορά μου. ’Έχουσι λοιπόν 
τά κατά τά λείψανα ταϋτα αρχαίου κτίσματος ενταύθα καί τά περί τό άξιο- 
σπούδαστον ωσαύτως εκκλησίδιον ώς έξης.
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§ 5.

Τό Ικκλησίδιον, ώς έξήλθεν είς φώς διά τής άνασκαφής, δεν εϊνε τό 
πρώτον κτισθέν ενταύθα. Προϋπήρχεν ύπ’αύτό άλλο παλαιότερον, εύδιάκριτον 
γενόμενον μετά την άνασκαφήν. ’Αλλά τό έκκλησίδιον (Εικών 16), και τό 
επάνω - επάνω νϋν φαινόμενον και τό ύπ’ αυτό προϋπάρξαν, ίσομέγεθες 
προς αυτό, δέν εϊνε προσανατολισμένου, ως πάσαι αί έκκλησίαι μας, προς 
άνατολάς, αν καί πάντα τά άλλα στοιχειά των, τό «'Ιερόν» πρώτα ή τό

Είκ. 4 β. Πηλίνη λεοντοκεφαλή υδρορροή τού ναϊδίου.

«'Άγιον Βήμα» δπως καί κατά τούς δυο τρόπους δνομάζομεν ημείς σήμε
ρον τούτο, είτα τό εσωτερικόν τού έκκλησιδίου, τό προωρισμένον διά τούς 
εκκλησιαζομένους, καί τέλος τό προ αυτού (έκ δυσμών εννοώ) προαυ
λίου ή υπόστεγου τού ναϊδίου, ένθα κεΐται ή είσοδος είς τούτο, συμπίπτουσιν 
ως φαίνεται εντελώς. ’Αλλά ό βόρειος άμφοτέρο:>ν τών έκκλησιδίων τούτων 
τοίχος δεν ομοιάζει κατά τό κτίσιμόν του ούτε προς τον νότιον τού 
νεωτέρου (τού έπάνωθεν) ούτε προς τό εύτελέστατον τού εικονοστασίου 
τοίχωμα αυτού, είς τό όποιον δεξιόθεν καί αριστερόθεν τής λεγομένης 
«'Ωραίας Πύλης» ήσαν έντειχισμένα, τοποθετημένα μάλλον προς σχημα
τισμόν ενός τειχίου μετ’ άλλων λιθαρίων, τά περί ών ό λόγος μάρμαρα. Ό 
βόρειος τοίχος, διακρινόμενος αρκετά καί πριν εγώ σκάψω εδώ, έθεωρήθη
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ευθύς εν αρχή τής εργασίας υπό εμπειρογνωμόνων παρατηρητών ως ελλη
νιστικών χρόνων, καί ύπ’ έμού δέ ωσαύτως, δστις πριν σκάψω έπίστευα δτι 
θά εύρισκα εκεί ένα δωμάτιον αρχαίων πάντως χρόνων, καί δχι έ'να χριστια
νικόν ναΐσκον διότι τό κύριον ενός τοιούτου ναΐσκου παρ’ ήμϊν γνώρισμα, 
ή προς άνατολάς δηλαδή κατεύθυνσις, μοΰ έλειπε. Τοιουτοτρόπως ώς προς 
την περί τών πραγμάτων τούτων κρίσιν μου ήχθην εις τό συμπέρασμα, ότι 
οι μέν παλαιότεροι κτίσται τοϋ πρώτου έκκλησιδίου, άποβλέποντες εις τον 
έτοιμον εκ χρόνων προχριστιανικών, τών ελληνιστικών δηλονότι, τοίχον, δεν 
ώκνησαν νά χρησιμοποιήσουν αυτόν διά τό ίδικόν των χριστιανικόν ναΐδιον, 
μέ θυσίαν τής ευθύ προς άνατολάς επιβαλλόμενης κατευθύνσεως τούτου' οι 
δέ άνακαινισταί αυτού, πολύ νεώτεροι, τών εσχάτων δηλαδή χρόνων χριστια
νοί, απλώς επί τών φανερών ιχνών του άνωκοδόμησαν τό εαυτών, χρησιμο- 
ποιοϋντες τά μόνα περισωθέντα οικοδομικά τε καί αρχιτεκτονικά μέλη έκ 
τού πάλαι ποτέ, προ πολλών αιώνων, προϋπάρξαντος αρχαίου ελληνικού κτί- 
σματος, ώς παρουσιάζονται αυτά σήμερον εκείνα μέν κατά χώραν, ταύτα δέ 
επί τών φωτογραφιών, αφού άπετειχίσθησαν Ικ τού εικονοστασίου. Πάντως 
δμως έ'χομεν ενταύθα λείψανα αρχαίου κτίσματος, καί τούτου λίαν άξιολόγου 
προφανώς, ώς μαρτυρούσιν αυτά ταύτα τά μεγαλόσχημα καί καλοειργασμένα 
μαρμάρινα υλικά του. Τώρα, διατί εις τον τόπον τούτον δέν ήτο δυνατόν νά 
διασωθή τι περισσότερον εξ αυτού τού ίδιου αρχαίου κτίσματος παρά τον 
βωμόν καί παρά τό άγαλμα τού λατρευομένου ημιθέου, εξήγησα ήδη εις τά 
προηγηθέντα Πρακτικά τού 1934 εν σελίδι 33. Τί περισσότερον αληθώς ήτο 
δυνατόν νά εύρεθή εις τό ελάχιστον εκείνο στρώμα φυτικού χώματος, τό μυριά
κις διά τών αιώνων υπό τού αρότρου άνασκαλευθέν, δπερ έν τούτοις δέν 
μάς έστέρησεν δλοτελώς ένδεικτικωτάτων τινών ώραίων ευρημάτων έκ τών 
λαμπρών τής Ελλάδος χρόνων τών πλησιεστάτων εις τούς ανθρώπους καί 
τά πράγματα τών αρχών τού πέμπτου καί τού τέλους τουλάχιστον τού έ'κτου 
προ Χρ. αιώνος; Εξήγησα δέ εκεί καί ποιαν σημασίαν είχαν, καί τίνα χρήσιν 
επομένως, καί οί περιτείχιστοι άλλοι χώροι, οί πολύ πέραν τού πλησιεστάτου 
είς τήν πλατεΐαν επιπέδου παρατηρούμενοι. Διότι ούτε ευάριθμος, ούτε ασή
μαντος προ πάντων, ήτο δυνατόν νά είνε ή τε ιερατική καί ή αγωνιστική 
υπηρεσία — τά ιερατικά δηλαδή πρόσωπα διά τό ιερόν, αξιωματικοί δέ καί 
κοσμηταί διά τούς εφήβους, καί άγωνοδίκαι ήτοι έλλανοδίκαι διά τούς αγώ
νας — ή οποία μάλιστα ό'χι πρόσκαιρα, αλλά διαρκή καί μόνιμα μάλλον 
ενδιαιτήματα έχρειάζετο έν τφ ίερφ. ’Αλλά περί τούτων δέν είνε ανάγκη νά 
προσθέσω τι πλειότερον ένταΰθα. Διότι αυτονόητα μοί φαίνονται τά πράγ
ματα καί έκ τών ολίγων τούτων παρατηρήσεών μου. Διά τής προσφάτου 
μου δε κατά τό παρελθόν φθινόπωρον έργασίας κατάδηλον έ'γινε καί τούτο, 
οτι εις τόν αγρόν τον παρά τό έκκλησίδιον, εις βάθος τού φυτικού χώματος
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εδώ μόνον παρουσιασθέν, τών όγδοήκοντα εκατοστών τοΰ μέτρου η και ενός 
μέτρου, κρύπτονται έτι τοίχοι αρχαίοι και πολυάριθμα αγγείων θραύσματα 
τών υστέρων τουλάχιστον τής ελληνικής άρχαιότητος χρόνων. Τούτο δμως 
άποδεικνύει συνεχή χρήσιν τοΰ τόπου προς παντοΐα διαφόρων χρόνων κτί- 
σματα, έξ ών φανερόν γίνεται πώς τό έν έ'τει 490 ήδη προ Χρ. γνωστότατον 
πλέον ιερόν ώς Ηράκλειον, διό καί αμέσως διά τής χρονολογίας ταύτης με 
τον έκτον σχετιζόμενον αιώνα, δύναται να συνδεθή όπισθοδρομικώς καί μέ 
τούς πολύ πέραν αυτού άρχαιοτέρους, μέ αυτούς δηλαδή τούς παναρχαίους 
χρόνους, ακριβώς έ'νεκα τής τού Ήρακλέους έν αύτώ λατρείας. (Πρβ. τήν περί 
τοΰ Ήρακλέους καί τών τέκνων αυτού παλαιοτάτην έν τή ’Αττική παράδο- 
σιν έν Παυσανίου Α' κεφ. 32, 4έ).Έξ άλλου πρέπει ένταύθα νά παρατηρήσω

Είκ. 5. Τό χρυσοΰν κΰπελλον τοΰ Μυκηναϊκού θολωτού τάφου.

καί περί τών αμέσως είς τό νοτιοδυτικόν σκέλος τοΰ περιβόλου τοΰ ήμετέρου 
ιερού προσηρτημένων αξιοσημείωτων αρχαϊκών λειψάνων τειχών, άρχαϊκω- 
τέρων ώς φαίνεται καί τού έκτου αίώνος, δπου ύπώπτευσα τήν ύπαρξιν ναού, 
νά παρατηρήσω, λέγω, δτι διά τής άνασκαφής ώς τείχη μέν ταύτα ναού αυτό 
τούτο μετά βεβαιότητος τουλάχιστον δεν άπεδείχθησαν. Τό παραλληλόγραμ
μον δπερ υπέθεσα δτι σχηματίζουσι τά τείχη μήκους μ. 32 καί πλάτους 
ένδεκα δεν άφήκεν ίχνη είς τάς άλλας δύο πλευράς του, τήν νοτίαν καί τήν 
ανατολικήν, αν καί άλλως διά τοΰ σχήματός του τό κτίσμα καί διά τοΰ 
μήκους καί πλάτους του καί διά τού προσανατολισμού του (βλέπει ευθύ προς 
άνατολάς) μόνον ναόν στενόμακρον ένθυμίζει. ’Αλλά καί τά έν αύτώ ευρήματα 
διά πλείστων μέν, σωρών δλων μάλιστα, είς βάθος ενός μέτρου εύρεθέντων 
μεγάλων κεράμων στέγης, καλυπτήρων δηλαδή καί στρωτήρων, ώς έστεγασμέ- 
νον μέν πάλιν έξάπαντος αυτό άποδεικνύουσι κατά τήν αρχαιότητα έστω καί
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την υστέραν αΰτη δέ διά λειψάνων τινών θραυσμάτων αγγείων στιλπνού 
μελανός επιχρίσματος, τά όποια εις τό αυτό βάθος εύρέθησαν, δυναται κάλ- 
λιστα νά άναχθή καί μέχρι των κλασικών χρόνων. ’Ήδη λοιπόν καί έκτος 
τοΰ περιβόλου τοΰ Ιερού, συνημμένους δμως προς τούτον, ΰπήρχον κτίσματα 
αρχαία, τά όποια καί εξ ά'λλων προς τουτοις αναλημμάτων ή τοίχων δυτικώς 
τοΰ «παραλληλογράμμου» (άς ονομάσω αυτό απλώς οΰτω) προς την πλάτα
νον κατάδηλα ενιαχού γίνονται. Καί επειδή πάντα μέν ταΰτα λίαν πιθανώς, 
τά δέ τού παραλληλογράμμου ασφαλώς μάλλον — είπα! κατά τον έ'βδομον 
αιώνα διόλου δεν εινε πολύ ενωρίς νά θέσωμεν μνημεία άρχαϊκωτάτης τει
χοδομίας άναμιμνήσκόντα λατρείαν άνερχομένην μέχρι τής δευτέρας πρό Χρ. 
χιλιετηρίδος! — είς τον έβδομον άνήκουσιν αιώνα, συζητήσιμον τόσον ολίγον 
πλέον δυναται νά εϊνε ό'χι μόνον τό περί τής παλαιότητος τοΰ ήμετέρου τεμέ
νους θέμα, καθόσον τούτο τό θέμα καί έκ τών ευρημάτων τού τεμένους δια- 
λευκαίνεται1, αλλά καί τό περί τής ταύτότητος ωσαύτως τοΰ αυτού ιερού, είς 
δ καί ό Μιλτιάδης διά πάντας ηδη τους τοπογραφικο'υς και στρατηγικούς 
λόγους φυσικώτατον ήτο νά όδηγήση προς στρατοπεδείαν τούς αθανάτους 
δεκακισχιλίους ή έννεακισχιλίους του ’Αθηναίους. ’Αλλά καί δι’ ά'λλον ένα 
σπουδαιότατον επίσης λόγον, ως εξηγούμαι αμέσως.

§ 6.

Τό Ηράκλειον, καθώς καί άλλοτε ρητώς παρετήρησα (πρβ. Πρακτικά 
τού έτους 1932 σ. 4 καί τοΰ 1933 σ. 34, σ. 40, σ. 41 - 42· καί Άνακοίνωσίν 
μου τής 18 Ίανουαρίου έν τή Άκαδημίοι ’Αθηνών, Πρακτικών αυτής 9,1934 
σ. 15), δεν θά ήτο δυνατόν νά είνε τό τέμενος στρατιωτικών ασκήσεων τών 
έφηβων (έκτος δτι ήτο καί στάδιον έπίσης αγώνων ελληνικών ως προανέφερα, 
κατά Πίνδαρον), αν δεν ήτο έφωδιασμένον δι’ άφθονου ποσίμου ύδατος. 
Καί έπειδή αδύνατον ωσαύτως ήτο νά παρέχεται τό άναγκαιότατον τούτο 
ύδωρ ανεπαρκέστατα υπό φρέατος απλώς (πέντε μέτρων βάθους) ως σήμερα, 
εξήγησα μέν πώς καί τό λεγόμενον σήμερον φρέαρ ήτο πηγή άφήνουσα κατά

1 Ενθυμίζω δτι ταΰτα εΐνε θραύσματα αγγείων στιλπνού χρώματος (γανώματος) 
τών αρχών τοΰ πέμπτου προ Χρ. αίώνος" καλυπτήρες κέραμοι μικρού κτίσματος κλασι
κών χρόνων χάραγμα επιγραφής μέ στοιχεία τής αλφαβήτου τών περί Μιλτιάδην καί 
Θεμιστοκλέα χρόνων. Εφιστώ τήν προσοχήν δτι ταΰτα εΐνε ευρήματα τοΰ έσωτερικοΰ 
τοΰ Ηρακλείου, τα μεν θραύσματα καί οί καλυπτήρες κέραμοι επί τοΰ επιπέδου τοΰ 
ΰπερκειμένου τής πλατείας τών ασκήσεων καί παρά τούς τοίχους τοΰ έκκλησιδίου, τό δέ 
χάραγμα επιγραφής παραπλεΰρως τοΰ παρα τήν πλάτανον κρηναίου τόπου καί εντός 
ένος τών περιτειχίστων χώρων, οιτινες περιεΐχον λείψανα κτισμάτων προς χρήσιν τοΰ 
ποικίλου προσωπικού τοΰ ιεροΰ. Σήμερον εΐνε αγροί δημητριακών οί τόποι ουτοι καί 
καπνοφυτείαι.
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διαλείμματα χρονικά πρό τινων ακόμη ετών νά έκρέη διαρκώς τό ύδωρ της 
έκ τών χειλέων τοΰ φρέατος προς σκοπούς μάλιστα αρδευτικούς τοΰ παρα
κειμένου αγρού’ προσέθεσα δέ και δτι, όσονδήποτε και αν ήτό ποτέ τό οΰτω

ΜΑΡΑΘΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ!

-- - . Γ ^

Είκ. 6. Σχεδιογράφημα τοΰ τεμένους τοΰ Ήρακλέους.

παρεχόμενου τούτο ύδωρ, δεν θά ήτο δυνατόν νά προέρχεται ώς πάν φρεα- 
τιαΐον έκ βαθυτέρου τίνος στρώματος γης τής δλης παρά τό Ηράκλειον 
πεδιάδος μέχρις Αυλώνας καί Κοτρώνι, επειδή κατάξηρος αυτή πάσα άπε-
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δείχθη καί άνυδρος εντελώς οπουδήποτε εν τφ τόπφ τούτφ καί αν εγινεν 
απόπειρα άνορύξεως φρέατος. Εντός ακριβώς τοΰ Ηρακλείου ή απόπειρα 
προς άνόρυξιν φρέατος ματαίως έγινε μέχρι βάθους είκοσι καί εννέα μέτρων! 
Τοιουτοτρόπως συνεπέρανα δτι τό νΰν ώς φρεατιαΐον εκλαμβανόμενου ύδωρ 
ήτο κατά τήν αρχαιότητα έπίρρυτον. Άλλα καί τούτο τό έπίρρυτον, παρετη- 
ρησα τότε ήδη, δεν ήτο δυνατόν νά προέρχεται έκ τών παρά τήν χαράδραν 
τοΰ Βρανά δυτικωτέρων κλιτΰων τοΰ ό'ρους Άφορισμοΰ, εξ ών καί άπ’ αιώ
νων οί μοναχοί δι’ αΰλακος μετωχέτευσαν τό ΰδωρ εις τάς σωζομένας έτι 
δεξαμενάς, καί σήμερον δέ έτι τό άναγκαϊον προς άρδευσιν φυτειών τών παρά 
τό ποτέ Μετόχιον μικροαγρών οί πρόσφυγες καλλιεργηταί αυτών μετοχε- 
τεύουσι. Παρηκολοΰθησα μέχρι τής πηγής του τό τεχνητόν τούτο αύλάκιον 
κατεσκευασμένον εις τά δεξιόθεν τώ άνερχομένω τήν χαράδραν Βρανά 
ή Ραπεντόζας - Διονύσου δασώδη καί απότομα αυτής πλάγια, ενταύθα δέ 
εις τήν θέσιν «Δέση» εντός τής βαθείας καί στενωτάιης διασφάγος (ρευμα- 
τιάς) τής λεγομένης Μακρυμπούρι παρετήρησα τά εξής. Παρετήρησα πώς καί 
οί πρόσφυγες νεωστί έχρησιμοποίησαν τό παλαιόν τών μοναχών έργον διά 
τάς ίδικάς των τώρα αρδευτικός άνάγκας, αφού άνενέωσαν μέν τήν Δέσην, 
τουτέστι τον γεφυροειδή ξΰλινον ανοικτόν αύλακα προς διοχέτευσιν τοΰ ΰδα- 
τος από τής μιας πλευράς τής διασφάγος εις τήν αντίπεραν πλευράν. Κάλλι- 
στα δέ φαίνεται εδώ πώς μία ωραία πηγή σχηματίζεται έξ ύδάτων άποστα- 
ζόντων έκ τού βράχου, όπόθεν ή παλαιά πλέον αΰλαξ διά στρώσεως σιμέντου 
διασκευασθεΐσα επί τών αυτών παλαιών ακριβώς ιχνών της πρός τό αυτό, 
έγκαταλελειμμένον σήμερον παλαιόν μοναστηριακόν Μετόχιον μεταφέρει επί
σης τό ύδωρ. Τό ποσόν δμως τούτο δχι μόνον εΐνε πολύ ολίγον σχετικώς· 
διότι εΐνε φανερόν δτι καί διά τούς αρχαίους "Ελληνας ύδωρ αρκετόν θά 
έχρειάζετο δχι δλιγώτερον παρά διά τούς μοναχούς τών μέσων καί νεωτάτων 
χρόνων (μέχρι τοΰ 'Ιερού Άγώνος καί ολίγον κατόπιν) από αυτής τής εισβο
λής του εις τό Μετόχιον πρός πλήρωσιν δεξαμενών ή κρηνών, ως πόσιμον 
ά'μα καί ποτιστικόν, καθώς χρειάζεται καί σήμερον διά τούς πρόσφυγας. 
(Ό τόπος χωρίς νά ήτό ποτέ πόλις, καθώς έσημείωσα καί τούτο προ πολλού 
εν σελίδι 13 τής μελέτης μου περί τής Τετραπόλεως τοΰ Μαραθώνος καί περί 
τοΰ Ηρακλείου τοΰ Ηροδότου, συνοικισμόν τινα χωρικόν δμως θά έτρεφε 
πάντοτε. Ιδέ καί Πρακτικά τοΰ 1932 σ. 40 περί τό μέσον). Τουναντίον οί 
αρχαίοι "Ελληνες, πρός τούς αυτούς σκοπούς πόσεως καί άρδεύσεως, εάν 
τυχόν ήθελαν νά διοχετεύσουν εντεύθεν ύδωρ άφθονώτατον καί άριστον μέχρι 
τού Ηρακλείου των, πρώτον μέν θά έκαμνον χρήσιν τοΰ ρύακος δλου, δστις 
υπό τό δνομα Μακρυμπούρι υπό τήν Δέσην ακριβώς ρέων, άνωθεν δέ έκ 
τών πλαγίων τού ορούς Άφορισμοΰ (ύψους μ. 572) άρχόμενος, εις τήν χαρά
δραν τής Ραπεντόζας - Διονύσου - Βρανά έκβάλλει παρά τήν θέσιν Παλιόμυ-
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λος, μύλον πραγματικούς άλλοτε, ώς δεικνύουν καί τα ερείπιά του, εϊ και ίσως 
δχι νερόμυλον κυρίως άλλα νεροτριβεΐον/Αλλ3 ούτε παρά τον Παλιόμυλον τού
τον (είτε νερόμυλος οΰτος ήτο εϊτε νεροτριβεϊον) ούτε παρά την Δέσην ούτε 
καί υψηλότερα αυτής δθεν άρχονται αί πηγαι τού μεγαλορρύακος μάλιστα

MAPAOQN
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Kvutrnnft* 10-U- 
Ψ Γ Γι*νόΐ 

Γ Ν Τ«»άντ>νώ

Είκ. 6α. Τομή ιοϋ Μυκηναϊκού θολωτού τάφου.

Μακρυμπούρι, ουδέ ή ελαχίσιη υπόνοια δυναται να έκφρασθή δη ύδραγω- 
γεΐόν τι κατεσκευάσΟη ποτέ, διά νά διοχετευθή δι’ αυτού δσον ύδωρ ί)ά ήρκει 
δχι μίαν μεγάλην κρήνην νά τροφοδότηση, δση έπρεπε νά είνε ή τού Ηρα
κλείου, αλλά καί μέγα τής Μαραθωνιακής πεδιάδος μέρος νά προικίση μέ
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κρήνας και τον τόπον νά άρδευση. Οΰδέν εδώ απολύτως λείψανον υδραγω
γείου υπάρχει, τό όποιον άλλως θά ήτο άνάγκη ή διά μεγάλων υπογείων, 
υπό τό ό'ρος, στοών ή υπονόμων νά διέλθη, καί οΰχί άπαξ μάλιστα άλλα 
πολλάκις, άλλα και αν τοΰτο εβαινεν εν άρχή μέν παρά τά πλάγια τής κοίτης 
τοϋ μεγαλορρύακος Μακρυμποΰρι μέχρι τοΰ Παλιόμυλου, είτα δέ άναγκαίως 
παρά τάς βραχωδεστάτας πλευράς τής στενωτάτης κατά τό πλεΐστον κοίτης 
τής χαράδρας Ραπεντόζας - Διονύσου μέχρι Βρανά, πάλιν τών άδυνάτων αδύ
νατον θά ήτο νά μην ειχεν άφήση εμφανέστατα τά ίχνη του ό'χι εις εν, άλλ’είς 
πάμπολλα σημεία καί καθ’ όλην μάλιστα την διαδρομήν τής κοίτης τής χαρά
δρας. ’Αφήνω ότι τό άνήκουστον τοΰτο διά την ελληνικήν άρχαιότητα έργον 
θά άφηνε πλεΐστα τά λείψανά του οπωσδήποτε μέχρι τών χρόνων τουλά
χιστον τής γενέσεως τοΰ μεσαιωνικοΰ Μετοχιού τοΰ Βρανά. Τοιαΰτα δέ λεί
ψανα θά είχαν όδηγήση καί τούς μεσαιωνικούς άκόμη εκείνους άνθρώπους 
είς κάποιαν χρησιμοποίησιν τών άφθονωτάτων τοΰ υδραγωγείου ύδάτων, 
χρησιμοποίησα σπουδαιοτέραν πάντως παρά την άπαιτουμένην χάριν ενός 
μύλου μόνον ή νεροτριβείου, όποιος είνε ό σήμερον άπό προγενεστέρων 
οπωσδήποτε χρόνων, νέων όμως όλως διόλου πάλιν γνωστός «Παλιόμυλος».

Ταΰτα πάντα προ πολλοΰ, ως είπα, στοχαζόμενος, έγκατέλειψα ενωρίς 
πάσαν σκέψιν νά ζητήσω είς τον υπέρ τον Βρανάν ορεινόν τόπον τήν πηγήν 
τοΰ ΰδατος, ήτις θά έτροφοδότει τό νΰν φρέαρ τοΰ Ηρακλείου παρά τήν 
πλάτανον, ήτοι τήν πρώην ποτέ κρήνην ένταΰθα, καθόσον αύτη άσφαλώς 
ήδΰνατο νά εικάζεται ήδη ένεκα τοΰ άπό τών χειλέων τοΰ νΰν φρέατος ρέον- 
τος άλλοτε ΰδατος. Έπανέλαβα εν τούτοις τήν ζήτησιν είς τούς είρημένους 
τόπους καί κατά τό τελευταίου φθινόπωρου (Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον 
τοΰ 1935), καί είδα έτι άπαξ τά πράγματα ως οΰτω άκριβώς έ'χοντα, όπως 
αυτά καί περιέγραψα άνωτέρω.

§ 7.

ΓΙρός οδηγίαν όμως επισκεπτών τυχόν καί εξεταστών τών τόπων, οι 
όποιοι καί εξ αυτοψίας θά έπεθύμουν νά διαπιστώσωσι τάς εμάς παρατηρή
σεις, προσθέτω ένταΰθα καί τά εξής·

Όταν τις, άπό τοΰ Βρανά άναχωρών, άνέλθη διά τής ομαλής κοίτης 
πρώτον τής χαράδρας Ραπεντόζας - Διονύσου δεξιά είς τήν άνωφερή άτραπόν, 
θά εύρεΟή μετά έν μόνον τέταρτον τής ώρας εις τό υψηλότατου ταύτης 
σημεΐον. Βραχωδέστατος γίνεται ό τόπος εδώ, καθόσον προεκβάλλεται τό 
προς τήν κοίτην τής χαράδρας άριστερόθεν τώ όδεύοντι μέρος αΰτοΰ. ’Ολίγον 
λοιπόν πριν πατήση τις επί τών γυμνών αΰτοΰ βράχων, παρετήρησα προ 
ικανών ετών, ολίγον μετά τό 1914, άνερχόμενος άπό τοΰ Βρανά είς τον Διό
νυσον μετά τοΰ τότε πρεσβευτοΰ τής Ρωσσίας κ. Demidoff καί άλλων ξένων,
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φανερώτατα σημεία αρχαίων τροχιών αμαξών, οποία πάμπολλα μάλιστα δύο- 
τρία έτη πρωτίτερα έτυχε τότε νά άνεύρω εν τη Λακωνική είς την κοιλάδα τοΰ 
Οίνοΰντος, παραποτάμου τοΰ Ευρώτα, άναμφήριστα ταϋτα σημεία οδών εκεί 
αρχαίων ελληνικών αμαξιτών, τάς οποίας περιέγραψα εις τα περί τής εν Σέλλα- 
σίφ μάχης δημοσιεύματά μου εν Bulletin de Correspondanee hellenique 
τοϋ 1911. Τάς τροχιάς τοΰ Βρανά έδειξα τότε καί είς τον κ. Demidoff, καί 
είς ά’λλους εκ τών μετ’ αυτοΰ' δεν άνεΰρον όμως αϋτάς προ δυο ετών δτε τάς 
άνεζήτησα αύθις, χωρίς νά καταλαμβάνω πώς τοιαΰτα εν τώ βράχφ λίαν 
εϋδιάγνωστα διαυλακώματα ήτο δυνατόν νά έξαφανισθοΰν τόσον όλοσχερώς. 
(Εγγύς τών ’Αθηνών σώζονται τοιαϋται τροχιαί αμαξών αρχαίων εν τή 'Ιερά 
όδφ προς την ’Ελευσίνα παρά τό Δαφνί καί είς τά πλάγια τοΰ Ύμηττοΰ 
παρά τινα αρχαία λατομεία, τά όποια πολλάκις μετ’ άλλων έπεσκέφθην). Κατά 
τό παρελθόν δμως φθινόπωρον, ενώ πάλιν επέμενα νά έπανεύρω αύτάς και 
συνωμίλουν περί τούτου, τον τόπον διερχόμενος, μέ τον συνοδεύοντά με 
εργατικόν Στέλιον Γκίκαν, κατοικοΰντα παρά την Νέαν Μάκρην, ούτος μοΰ 
άπεκάλυψεν δτι πρότερον εργαζόμενος εκεί προς άνανέωσιν τής μεσαιωνικής 
ποτιστικής αύ'λακος τοΰ Βρανά, παρετήρησε μέν πραγματικώς είς τον βράχον 
τά έκδηλα τροχιών αμαξών ίχνη- άλλ’ επειδή εκεί τοΰ έχρειάσθησαν πλακί
δια και πλάκες διά την εργασίαν του είς τό επισκευαζόμενου καί άνανεού- 
μενον αύλάκιον τών άλλοτε μοναχών, άφήρεσεν ακριβώς τάς προ τών 
ποδών του τοιαύτας, έφ’ ών φανερά εϊς τούς οφθαλμούς καί τοΰ τυχόντος 
διαβάτου θά προσέπιπτον τών αρχαίων τροχιών τά ίχνη. Ούτω ελύθη ή εμή 
απορία περί τοΰ μεταξύ Μαραθώνος-Διονύσου ούτως είπεΐν «τροχιοδρόμου» 
είς δ σημείου ακριβώς ούτος εχρησιμοποιείτο διά πάσαν μέν την συγκοινω
νίαν εν γένει μέσφ τής Πεντελικής χώρας μεταξύ Μαραθώνος καί ’Αθηνών, 
χρήσιμος δέ άπέβαινεν ό αυτός πολλαχώς καί διά τον Μιλτιάδην στρατο- 
πεδεύοντα έν τώ Ήρακλείψ, προ πάντων αν οί Πέρσαι δι’ επικαίρου άποβι- 
βάσεως μοίρας στρατοΰ ήθελον καταστήση επικίνδυνον την διά Μεσογαίας εϊς 
’Αθήνας οδόν. ’Αλλά δύναταί τις νά δεχθή καί άλλο τι ως πιθανώτατον καί 
επιβεβλημένου μάλιστα, προκειμένου περί τής συντομωτέρας ταύτης ορεινής 
απ’ ’Αθηνών εϊς Μαραθώνα όδοΰ. Τήν 5ην Μεταγειτνιώνος, ως θά εξηγήσω 
κατωτέρω ιδιαιτέρως, είχε φθάση ενωρίς άναμφιβόλως είς τάς ’Αθήνας ή 
αγγελία περί τής άποβάσεως τών Περσών εις τον Μαραθώνα, καταπλευσάν- 
των εϊς αυτόν μετά τήν άλωσιν καί τον εξανδραποδισμόν τής ’Ερέτριας 
(Ηροδότου VI 102). Τήν 6*'ν, ενωρίς ήδη εϊχεν ή άφ’ εσπέρας συγκληθεΐσα 
εκκλησία τοΰ δήμου από πρωίας συνέλθη καί τελειώση περί μεσημβρίαν 
τό έ'ργον της, τήν 7ην δέ από βαθείας βέβαια πρωίας εϊχεν έκκινήση τό 
πλεΐστον μέρος τοΰ στρατοΰ μεθ’ εκατοντάδων άναμφιβόλως αμαξών καί 
υποζυγίων φορτωμένων τά αναγκαία εφόδια, ώστε νά φθάση αυθημερόν
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περί τήν εσπέραν εις τον Μαραθώνα. Άλλ’ οί στρατεύσιμοι τών δήμων τής 
κοιλάδος τοΰ Κηφισού και πολύ μάλλον οί τής περί τον Μαραθώνα Δια- 
κρίας δεν είχαν διόλου ανάγκην νά μεταβώσι πρώτον εις τάς ’Αθήνας διά 
νά αναχωρήσουν είς τον Μαραθώνα έκεϊθεν. Συντομώτερα αυτοί καί ταχύ
τερα ήδύναντο νά φθάσουν από τον Διόνυσον αμέσως εϊς τον προς ον δρον, 
έκ τών αυτών δέ δήμων νά μεταφερθώσιν είς τό στρατόπεδόν των καί πολλά 
άλλα χρειώδη. Αλλά καί περί τών Πλαταιέων συμμάχων πιστεύω—είρήσθω 
καί τούτο έν παρόδφ — δτι ή αυτή οδός ένεδεικνύετο διά νά σπεύσωσιν είς 
συνάντησιν τών ’Αθηναίων Ιν Μαραθώνι, άναχωροΰντες έκ Πλαταιών, χωρίς 
νά διέλθωσι δι’ Έλευσΐνος καί ’Αθηνών, αλλά δι’ άλλων από Κάζας απ’ 
ευθείας προς την Δεκέλειαν ατραπών, γνωστών καί σήμερον.

Τούτο δέ λέγω άναφερόμενος είς εναντίαν, όλοτελώς άπαράδεκτον δμως 
δι’εμέ γνώμην διακεκριμένου στρατηγού καί στρατιωτικού συγγραφέως, αλλά 
καί έξαιρετικώς φιλοπέρσου καί άντιηροδοτικοΰ, τοΰ Sir Frederik Maurice εν 
άρθρω αυτού Ιπιγραφομένω The Campaign of Marathon, δημοσιευθέντι 
έν τφ Journal of Hellenic Studies τού έ'τους 1932 τεύχει I σελίδι 14-24, 
περί οΰ πάλιν έ'πιθι τά έμά έν τή Έπετηρίδι τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
έ'τους 1934 δημοσιευθέντα υπό τον τίτλον L’expedition de Marathon 
d’apres une recente critique (πρβ. καί Πρακτικά τοΰ έτους 1933 έν σελίδι 
31 σημ. 1 καί σελίδι 42 σημ. 1). ’Αλλά προκειμένου περί τής τοΰ Μακρυ- 
μπούρι κοίτης, άναγκαΐον θεωρώ ένταύθα ως πληροφορίαν διά τούς τυχόν, 
ως έν αρχή είπα, έπισκέπτας καί έξεταστάς τών τόπων τούτων, νά παραθέσω 
καί τήν εξής. Ή ατραπός ή οποία παρά τον Παλιόμυλον φέρει δεξιά άνω 
είς τήν δασώδη κλιτύν τοΰ βουνού ανηφορική λίαν, κάτωθέν της δέ έπειτα 
αριστερά αφήνει τήν Δέσην, προχωρεί περαιτέρω όμαλώς μέχρι ού κατέλθη 
είς τήν κοίτην τοΰ Μακρυμπούρι ρύακος, δπου ούτος ώς μεγαλορρύαξ ρέει διά 
τής στενής διασφάγος.Έδώ διερχόμενός τις αυτόν ανέρχεται ευθύς τήν έναντι 
κλιτύν, ένθα μετ’ ολίγον άπαντα κατεσπαρμένα είς τό έδαφος θραύσματα 
κοινών αγγείων. Μετ’ δλίγην ώραν φθάνει εις τά λεγάμενα Μάρμαρα, τά 
όποια είνε παχύτατος τοίχος μνημείου σπουδαίου έπιταφίου, συνιστάμενος 
έξ ογκωδών καλώς έξειργασμένων λίθων μέ τάφον άρχαΐον είς μικρόν βάθος 
παρ’ αύτόν ελληνιστικών χρόνων, συλημένον. Παρά τό μνημεΐον ήσαν ως 
φαίνεται καί άλλοι τάφοι, συλημένοι έπίσης. Ή περίοπτος ένταύθα υψηλή 
θέσις άντικρύζει καί τού Άγριελίκι τάς κορυφάς έξ αριστερών, έκ δεξιών 
δέ τό προ τοΰ Διονύσου ακριβώς μέγα νεάηερον λατομεΐον Μπώμαν. Πλη- 
σιέστατα, καταντικρύ φαίνεται ή πανταχόθεν έκ τής παρά τον Βρανά καί τό 
Ηράκλειον πεδιάδος ορατή κορυφή τού Άφορισμού, παρά τήν οποίαν κεΐται 
ή προς τήν Σταμάταν καί τό Μπογιάτι καί τήν εγγύς «λίμνην τού Μαρα- 
θώνος» λεγομένην ατραπός. ( Αλλά «τού Μαραθώνος», προς όν υπό τών
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απαίδευτων και των πεπαιδευμένων συγχέεται, ή λίμνη αΰτη βεβαίως δεν 
εινε. Εΐνε τοΰ χωρίου Μπογιάτι, και αρχαιοπρεπούς θά ώνομάζετο καλλίτερα 
«της Άφίδνης», προς ήν πολύ περισσότερον καί τοΰ Μπογιάτι πλησιάζει).

§ 8.

Άλλ’ εγκαίρως από τοΰ 1933 έτους ήδη είχα λάβει ύπ’ δψιν μου δτι 
τό ό'ρος Άγριελίκι θά ήρμοζε πολύ περισσότερον παρά ό απώτερος Άφορι- 
σμός διά νά μάς δώση τήν έξήγησιν τής ύπάρξεως ενός υδραγωγείου προς 
τροφοδότησιν τής κρήνης τοΰ 'Ηρακλείου, άφοΰ τοιοΰτον υδραγωγείου, από

Είκ. 9. Δεξιά τό γυμνόν σήμερον όρος Κοτρώνι. Έν μέσω ή Αυλώνα. 
Αριστερά οί πρόποδες τοΰ όρους Άφορισμοΰ δυτικώτερα τοΰ Βρανα.

τοΰ μεγαλορρύακος τοΰ Άφορισμοΰ άναχωροΰν, πας λόγος πλέον είδα δτι 
άπέτρεπε νά θεωρηθή οπωσδήποτε πιθανόν. Τά πυκνοδασωμένα νοτιοδυτικά 
πλάγια τοΰ Άγριελίκι εξαπλούμενα επί απέραντου σχεδόν επιπέδου επικλι
νούς κά'πως προς τήν δυτικήν του κατευθυνσιν ως άλλα στέρνα τοΰ εκτετα
μένου τούτου προβούνου τής Πεντέλης, δέχονται κολοσσιαία ως είνε επόμενον 
ποσά ύδάτων έξ ύετών καί χιόνων, διά νά άποθηκεύσουν αυτά εις τά βαθύ- 
τερά των στρώματα. Ευνόητου επομένως είνε δτι, αν ή γεωλογική σύστασις 
τοΰ βουνού τούτου Άγριελίκι είνε ως ή τής Πεντέλης, τής Πάρνηθος καί 
τοΰ Ύμηττοΰ — δπως καί είνε κατά τήν βεβαίωσιν τών γεωλόγων1,— τά

1 Ώς βοήθημα περί ταϋτα δύναται νά χρησιμεΰση καί ή τοΰ R. Lepsius, Γεωλογία 
τής ’Αττικής, μετάφρασις βιβλιοθήκης Μαρασλή ’Αθήναι 1906.
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στρώματα ταΰτα είνε υδροφόρα ώς εκείνα, καί ως τά τοΰ Άφορισμοϋ προσέτι 
και των προς την χαράδραν τουλάχιστον τής Ραπεντόζας πλαγίων αυτού. 
Εις τό Άγριελίκι, πλην τής πηγής τοΰ ποτιστικού αΰλακος Βρανά παρά την 
Δέσην, παρατηρεΐται καί ή κοίτη τοΰ ρύακος Μακρυμποΰρι, δστις δλως διόλου 
νΰν αμελούμενος καταπίνεται μέν έν μέρει εν καιροΐς πολύμηνων ανομβριών 
υπό τών χαλίκων καί τής άμμου ίκανώς κατωτέρω τής Δέσης, σχηματίζει δμως 
πάντοτε τό ρεύμα εκείνο, τό όποιον ήτο αρκετόν άλλοτε, δυναται δε καί 
σήμερον έτι νά είνε επίσης αρκετόν εις την θέσιν Παλιόμυλος διά την κίνη- 
σιν μόλου ή νεροτριβείου, καθόσον καί τούτο καί εκείνος άπαιτούσιν δχι 
μικράν ποσότητα ύδατος. Περιττόν δέ είνε νά αναφέρω εδώ τά δμοια φαινό
μενα τών πολυπληθών πηγών πολλαχοΰ τής υψηλής Πάρνηθος (1412 μ.), 
καθώς αυτοπροσώπως αυτά έγνώρισα, πάντες δέ οί χωρικοί γνωρίζουν 
καλώς, άρκουμενος νά ΰπομνήσω τά τών χαμηλοτέρων βουνών Πεντέλης 
(μ. 1126), Υμηττού (μ. 1026) καί τό τής άσυγκρίτως πολύ χαμηλοτέρας 
Άκροπόλεως τών ’Αθηνών μέ τάς δυο πηγάς της, τής Κλεψύδρας καί 
τοΰ ’Ασκληπιείου. 'Ως προς τό Άγριελίκι δμως προ δύο ετών ήδη συνέπεσε 
νά έλθη εις τό φανερόν ολίγον ΰπεράνω τής πλατάνου, επί τοΰ λόφου, τό 
στόμιον τετραγωνικού καθέτου φρεατοειδούς ορύγματος, άπαραλλάκτου πρός 
τε άλλα πολλά καί πρός τά πλησιέστατα τών ’Αθηνών, στρογγύλα δέ ταΰτα, 
βαθέα φρεατοειδή ορύγματα, άνήκοντα είς την γνωστοτάτην πλουσίαν άρχαίαν 
κρήνην τής Καισαριανής, τά όποια κατά σειράν άλληλα διαδεχόμενα, ούδέν 
άλλο είνε εί μη οί ανεμιστήρες ένταύτώ καί φωτοδόχοι τής μακράς υπογείου 
τεχνητής στοάς τοΰ υδραγωγείου τής περί ής ό λόγος κρήνης. 'Ως ύδραγω- 
γωγεΐον έν τούτοις δέν πρέπει νά νοήσωμεν τον άλλως νεραγόν καλούμενον 
ήτοι τον έ'κ τίνος πηγής, έκ τής γής άναβλυζούσης ή έκ βράχου ρεούσης, διο- 
χετεύοντα πρός την κρήνην τό ύδωρ. Πηγή τοΰ ύδατος είνε ενταύθα παν 
σημεΐον τής μακράς πρός τό βουνόν διά τών υδροφόρων στρωμάτων αυτού 
σκαπτομένης υπονόμου ή σήραγγος, κατά τάς περιστάσεις χαμηλοτέρας καί 
στενωτέρας ή πλατυτέρας καί ύψηλοτέρας, ή όποια ύπογείως παρατεινομένη 
οπωσδήποτε έχει ανάγκην, χάριν τών έν αυτή έργαζομένων, αερισμού μέν 
προ πάντων, αλλά καί φωτός ωσαύτως. Άλλ’ αισθάνομαι δτι μέ αυτά μου 
τά λεγόμενα έξηγώ πράγματα, είς όλιγίστους μόνον ίσως δχι πολύ γνωστά, 
διά τούς άρχαιοδίφας δμως, ως καί διά πολλούς βεβαίως άλλους, γνωστότατα 
έκ παραδειγμάτων πολλών. Ό κ. Karo μνημονεύει είς τό Arch. Anz. τού 
1964/35 έν στήλη 183η καί την Έννεάκρουνον καί την έν Παλαιά Κορίνθω 
Πειρήνην καί την Γλαύκην καί άλλα. Την Έννεάκρουνον δμως, γνωστήν μου 
έκ τών άνασκαφών ήδη τοΰ άνακαλύψαντος αυτήν μεγάλου έρευνητοΰ της 
κ. Δαΐρπφελδ, άνέφερα πρωτίστως καί εγώ είς τά έλλιπή δι’ δν λόγον 
προανέφερα άπομείναντα γραφόμενά μου έν Πρακτικοΐς τού 1934. ’Άλλο
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παράδειγμα ωσαύτως εινε τό εκ των κατωτάτων στρωμάτων τής Πάρνηθος 
άρχόμενον Άδριάνειον των ’Αθηνών ύδραγωγεΐον. Ούχ ήττον και τό εις τό 
Γουδί παρά τό έκκλησίδιον “Αγιος Θωμάς αυτόθι παρατηρηθέν εκ τών 
κατωτάτων ομοίως στρωμάτων τής Πεντέλης προερχόμενον άρχαϊον ΰδραγω- 
γεΐον. Αλλά μήπως και ρυάκιον ολόκληρον δεν σχηματίζεται εις τούς πόδας 
τής αυτής Πεντέλης ολίγον ανωτέρω τών παρά τό Άμαροΰσι Μελισσιών; 
Καί έξωθεν αύιής τής Μονής τής Πεντέλης άλλο έν; Καί τρίτον τό παρά την

Είκ. 9 α. Είκών ειλημμένη έκ τής κορυφής τοϋ τύμβου τών Μαραθωνομάχων. ’Αρι
στερά κάτω ή στενή αμαξιτή ή φέρουσα πρός τόν τύμβον έκ τού 36°« περίπου χιλιομ. 
τής πισσοστρώτου δημοσίας όδοΰ. Άρισιερά επίσης τό δρος Κοτρώνι. Μεταξύ Κοτρώνι 
καί Άγριελίκι, διά τής μικροπεδιάδος τοϋ Βρανά, έβάδισαν οί ’Αθηναίοι, πορευόμενοι 

πρός τόν περί τόν τύμβον τόπον είς συνάντησιν τοϋ έχθροΰ.

παλαιοτέραν Μονήν «Ταώ Πεντέλην»; Καί τά τοϋ Υμηττού έτι τοϋ τε 
’Αστεριού καί τής Καλιοποΰλας (Κύλλου Πήρας τών αρχαίων); Καί τό τοΰ 
Αγίου Ίωάννου τοΰ Καρέα; Καί άλλο δέ, τής Κορίνθου τούτο, πρέπει νά 
μνημονευθή, τό πλησιέστερα είς την Νέαν Κόρινθον μάλλον, λίαν άξιοση- 
μείωτον, ό'χι τόσον κοινώς γνωστόν, είς τό μέγα αγρόκτημα Τρίπου κείμενον, 
τό όποιον πρώτην φοράν μετ’ εκπλήξεως είδα τό 1893. Είνε στοά, σήραγξ 
εύρεΐα καί τούτο. Τό πλέον πρόσφατον δμως παράδειγμα τών τοιαΰτης 
κατασκευής υδραγωγείων παρέχει ό'χι μόνον τό τοϋ Κοκκιναρά τής Πεντέλης, 
άλλ’ή μεγάλη προ πάντων σήραγξ ή παρά την λίμνην Άφίδνης πρός τό μέρος 
τό Μπογιάτι, ήτις καί εξαιρετικώς μέγα καί άείρουν ποσόν ύδατος έδωκεν

8
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εις τό νεώτατον ύδραγωγεΐον των ’Αθηνών, τό τής Εταιρείας Γιοΰλεν 
λεγόμενον.

§ 9.

Άλλ’ Ικανά τά περί τών αρχαίων υδραγωγείων ταΰτα. Ώς προς δέ τό 
τοΰ Ηρακλείου τώρα, δπου πάντοτε μέ ένα ύδραγωγεΐον εκ τών κατωτέρων 
τοΰ Άγριελίκι στρωμάτων τό ύδωρ αυτού άρυόμενον έχομεν να κάμνωμεν, 
έπειδή και ό φωτοδόχος άεριστήρ του προς αυτό μάς οδηγεί, τά πράγματα 
έχουσιν ώς έξης. Ό προς άνόρυξιν τοΰ άνεμιστήρος λαξευθείς βράχος, μόνον 
άρχαίαν εργασίαν προϋποθέτει. Διότι τόσον επιμελής καί καθαρά είνε αυτή, 
δσον πάσα αρχαία μόνον, κατά τά πολλαπλά υποδείγματα, τά όποια ή 
άρχαιότης περί αυτής μάς άφήκε. Ό καθαρισμός δμως τοΰ ορύγματος από 
τών διά τών αιώνων καταρρευσάντων είς αυτό χωμάτων καί λίθων είς φώς 
έφερε καί έ'να κοινόν άγγεΐον, είς μίαν γωνίαν τοΰ ορύγματος άποτεθέν ύπό 
εργάτου τής άρχαιότητος προφανώς, ώς συνέβαινε είς τάς τοιούτου είδους 
φώς χρηζούσας εργασίας καί μέ τάς λυχνίας. ’Αλλά τό άγγεΐον τούτο δεν 
έχει δυστυχώς ώρισμένην εποχήν, επιτρέπουσαν την άναγκαιοτάτην είς ή μάς 
χρονολόγησίν ίου. Έντύπωσιν εν τούτοις μοΰ έκαμαν πολύ μικρά άλλα 
θραύσματα αγγείων λεπτών, τά όποια βεβαίως νεωτέραν κατασκευήν δεν 
ήλεγχον, ούτε καί ασφαλή δμως πάλιν συμπεράσματα χρονολογικά έπέτρεπον, 
πλήν ενός έξ αυτών, δπερ έφερε μέλαν στιλπνόν επίχρισμα, ώς γνώρισμα έξά- 
παντος αρχαίων μόνον χρόνων. Άλλ’ ήτο έν καί μόνον. 'Οπωσδήποτε ήδύ- 
νατο ακόμη νά προχωρήση ό καθαρισμός οΰτος κατά τον παρελθόντα ’Οκτώ
βριον μέ τήν ελπίδα ότι ένωρίτερα ή αργότερα θά έφθανα πάντως μέχρις 
υδροφόρου τίνος στρώματος στοάς, — δτε παρά πάσαν προσδοκίαν ή σκα
πάνη προσέκρουσεν είς σκληροτάτου εδώ βράχου τήν στρώσιν, ύπεράνω τής 
όποιας ήδη καί τό ό'ρυγμα τόσον όφθαλμοφανώς κατέληγε, ώστε νά απο
κλείεται πάσα ιδέα δτι θά είχα πλέον περισσότερόν τι εκεί νά κάμω, παρά 
αμέσως καί τήν εργασίαν νά διακόψω. Ό βράχος ήτο ύπό τούς πόδας μας 
συμπαγέστατος — κατ’ αγαθήν συγκυρίαν παρέτυχεν εις τήν εργασίαν ταύτην 
ό καθηγητής κ. Peter Goessler, μετ’ άλλων ώς επισκέπτης τοΰ Μαραθώνος 
δευτέραν τότε φοράν τήν ακόλουθον δέ ημέραν διήλθεν έκεΐθεν έκ Ραμνοΰντος 
προερχόμενος καί ό Γερμανός επίσης αρχαιολόγος κ. Schuchliardt. Οί εργάται' 
άρα τοΰ έργου κατά τήν αρχαιότητα, συνεπέρανα εγώ, άποπειραθέντες τήν 
διάτρησιν τοΰ εδάφους διά νά παρασκευάσουν εκεί ένα ανεμιστήρα φωτοδό- 
χον, ήναγκάσθησαν νά παραιτηθούν αυτής, έκλέγοντες ώς εικάζω ολίγον ίσως 
παρέκει καλλιτέραν προς τον σκοπόν των θέσιν. ’Αλλά τήν θέσιν ταύτην εγώ 
δέν επανεΰρον, καθόσον μάλιστα δλος ό τόπος ευθύς από τής κορυφής τοΰ 
λόφου, δπου έως είς τήν στιγμήν έκείνην μετά τόσον αγαθής έλπίδος είρ-
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γάσθην, είνε θαμνωδέστατος. Όλίγον παρέχει μάλιστα αρχίζει και τό πυκνό- 
τατον τοΰ Άγριελίκι άπέραντον δάσος, συ ανωτέρω έμνήσθην. Εκεί ή ζήτησις 
τής άβεβαίας καλλιτέρας θέσεως αποβαίνει δυσχερεστάτη, ίσως δε ήθελεν άπο- 
δειχθή και ματαία, διότι εις τούς κοίλους εκείνους και ήκιστα κατηφορικούς 
τόπους πιθανώτατον είνε δτι ορύγματα φρεατοειδή είς το έδαφος άπροφύ- 
λακτα μένοντα, όίνευ δηλαδή έξεχόντων κτιστών στομίων, και εντός ήδη ολί
γου μόνον χρόνου δυνατόν είνε νά έμφραχθώσι, πληροΰμενα παντοίας ύλης. 
Εντός δε αιώνων δύνανται καί νά έξαφανισθώσι τελείως, ίσοπεδούμενα με

ΕΙκ. 10. Οικοδομικά μαρμάρινα υλικά αρχαίου ελληνικού κτίοματος είς τοίχους
πενιχρού έκκλησιδίου.

τό έδαφος. Διά τούτο είς την άναζήτησιν τοιούτων αφανών φρεάτων υδρα
γωγείου σήμερον δεν σκέπτομαι διόλου νά έπιδοθώ. ’Αλλά μελετώ μάλλον 
τό εξής. Πολύ κατωτέρω τής κορυφής τοΰ λόφου, επί τής οποίας εύρέθη ό 
άνεμιστήρ-φωτοδόχος, καί μάλλον παρά την ρίζαν τοΰ λόφου, νά δοκιμάσω 
την άνόρυξιν φρέατος καθέτου, ή ίσως υπονόμου κατηφορικής προς τά ένδον 
μάλλον καί μάλλον, μήπως καταστή δυνατόν είσδύων ούτω μέχρι καί τών 
βαθυτέρων τής επιφάνειας τής πεδιάδο^ στρωμάτων τοΰ ό'ρους, νά γνωρίσω 
την φύσιν αυτών υπό τον λόφον κατ’ άρχάς καί περαιτέρω έπειτα υπό τό 
ό'ρος, αφού έμπειρογνώμων τις πρώτον εξετάση τά πράγματα καί κρίνη αυτός 
κάλλιον περί τοΰ πρακτέου. Έμπειρογνώμων τις φρεατωρύχος ανάγκη είνε
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νά εξετάση και τί συμβαίνει είς αυτόν τον πυθμένα εις ον καταλήγει τό νϋν 
φρέαρ τοϋ Ηρακλείου, εφόσον τό ύδωρ αΰτοΰ όλοσχερώς συχνάκις εκλείπει, 
επειδή δι’ άρυτήρος εκ τοΰ φρέατος άντλοΰμενον καταντόί εις τό μηδέν 
ενίοτε περί τον ’Οκτώβριον μετά προηγηθεϊσαν μακράν ανομβρίαν. Ή έρευνα 
είς τοιαΰτα έτη μέχρι τοϋ εσχάτου βάθους τοϋ φρέατος και τοϋ κύκλω αϋτοϋ 
κενοϋ πλέον μένοντος πυθμένας, αποβαίνει εύκολωτάτη, ώς οί ενδιαφερόμε
νοι διά τό πότισμα τών ποιμνίων των βοσκοί μέ έβεβαίωσαν. Την επάνοδον 
δμως τοιαύτης περιπτώσεως πρέπει νά περιμένη κανείς επί έτη πολλάκις. 
Δεν έξαρτάται δέ τό πράγμα τόσον εκ τών θερινών άνυδριών δσον εκ τών 
μή δριμέων χειμώνων, δταν ελάχιστη ενίοτε εΐνε ή πτώσις χιόνων λ

Έγώ δμως δεν απομακρύνομαι διόλου από την ιδέαν δτι τό Ήρα 
κλειον τό ά'φθονον καί ά'ριστον ύδωρ του Ιλάμβανε μόνον έκ τών φλεβών 
τοϋ ορούς Άγριελίκι, καί τοϋτο δχι βέβαια διά νά γεμίση ένα φρέαρ απλώς. 
Τοϋτο θά ήτο γελοΐον μάλλον καί άλλως’ άπαράδεκτον δμως καθιστώσιν 
αυτό τά ανωτέρω μνημονευθέντα περί πάντων ανεξαιρέτως τών υδραγωγείων 
τής ’Αττικής δλης καί τόσων άλλων έτι τόπων τής Ελλάδος. Τό «φρέαρ» δέ 
λεγόμενον, καλώς ας σημειωθή τοϋτο, δεν είνε εί μή νεώτατον μόνον κτίσμα, 
δπερ κατά τήν αρχαιότητα ουδέποτε υπήρξε 2. Άδιάφορον δέ δτι εις τινας 1

1 Μόλις είχα γράψη ταΰτα, καί μεταβάς έκ συμπτώσεως είς Μαραθώνα εύρηκα ότι 
ούδέ σταγόνα ύδατος έχει φέτος (κατ’ ’Απρίλιον τοϋ 1936) τό φρέαρ. Ευκαιρία δμως 
ουτω παρέχεται δι’ εμπείρων εργατών καί γεωλόγου έμπειρογιώμονος νά έξετασθή τό 
φρέαρ, τό όποιον τόσον μόνον έγώ βεβαιοΰμαι σήμερον, δτι διόλου δέν εΐνε άρχαΤον 
φρέαρ άπό βάθους ήδη μ. 5 τοΰ νΰν περικτιστου νεωτάτου φρέατος, άλλ’ δλως διόλου 
νεωτέρων χρόνων κτίσμα. Είς τοϋτο λοιπόν τό φρέαρ συμβαίνει κατά καιρούς καί νά 
ανέρχεται μέχρι χειλέων τό ύδωρ καί νά έκλείπη παντελώς. Άλλα άνήκουστον πράγμα 
εΐνε, φρεατιαιον ύδωρ «οπερ έκ τοΰ πυθμένος άναβλύζει» νά ανέρχεται μέχρι τών χει- 
λέων! Τοϋτο εννοεί πας άνθρωπος είς τήν Ελλάδα. Δύναται νά αύξάνη είς καιρούς 
ύετών καί χιόνων, νά έλαττώνεται δέ ή καί νά έκλείπη τό θέρος, άλλ’ ούδέποτε μετα
βάλλεται είς πηγήν αυτό τοϋτο τοΰ υπεδάφους έκρέουσαν έπειτα έκ τών χειλέων. Όλη 
ή χαμηλοτέρα πεδιάς τοΰ Μαραθώνος εΐνε πλήρης φρεάτων, εί καί ήκιστα άγαΰοΰ ποσί
μου ΰδατος, άλλ’ οΰδέν έξ αυτών μεταβάλλεται ποτέ είς πηγήν τοιαύτην. Πλειστάκις δέ 
έπανέλαβα δτι ή περί τον Βρανάν καί τήν Αυλώνα καί παρά τό Κοτρώνι καί τό Άγριε- 
λίκι πεδιάς ούδέ είς μεγάλα βάθη παρέχει ύδωρ πρός άντλησιν δι’ άρυτήρος. Μόνον 
άρα κάποια φλέψ έκ στρώματος υδροφόρου τοΰ ορούς Άγριελίκι δύναται νά εΐνε έκείνη, 
ή οποία έδειξεν εις τούς άνθρώπους ποΰ ύδωρ πραγματικώς άνέβλυζε, ώστε νά κατα
σκευάσουν καί ένα φρέαρ αύτόθι — μέ ύδωρ έπίρρυτον έκ τοΰ ορούς, άλλ’ δχι ύπό τοΰ 
παρά τό δρος υπεδάφους τής πεδιάδος παρεχόμενου. Ή φλέψ δέ αυτή ύδατος πηγής 
πρέπει νά ήτο τό τελευταίου λείψανον στοάς ή σήραγγος, όπως μαρτυρούν δλαι αί 
άνωτέρω μνη μονευθεΐσαι κρήναι καί αί πηγαί αύτών.

! Άν ήτό ποτέ φρέαρ τοϋτο κατά τήν άρχαιότητα, άδύνατον θά ήτο νά μή είχαν 
μείνη είς τόν πυθμένα του λείψανα θραυσμάτων άρχαίων άγγείων. Πλήν δμως λίθων
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νεαιτέρους χρόνους κατεσκευάσθη όπωςδήποτε εις την θέσιν ταΰτην ένα 
φρέαρ, βεβαίως δχι έξ άναδιδομένου από τον πυθμένα ποσού ΰδατος, τό 
όποιον ουδέποτε υπήρξε εις τι στρώμα τού καταξήρου τούτου εδάφους καί 
υπεδάφους, άλλ’ έκ λειψάνου τίνος τού εκ τού ό'ρους Άγριελίκι προερχομένου 
αρχαίου υδραγωγείου, τού οποίου τήν ΰδατοδότειράν ποτέ πηγήν είκάζομεν 
Ικ τών λειψάνων τής κρήνης αυτού έν τφ Ήρακλείφ. Τά λείψανα ταύτα είνε

Είκ. 10α. 'Ομοίως ώς τό ύπ’ άριθ. 10.

ωραία πεντελήσια μάρμαρα σκορπισμένα περί τό νύν φρέαρ εις τήν θέσιν, 
εις τήν οποίαν καί ή κρήνη έχρειάζετο. Δύο έξ αυτών ογκώδη τμήματα όγκω- 
δεστάτου, παχυτάτου δηλαδή καί μεγίστου, καλώς άμα είργασμένου πεντελη- 
σίου μαρμάρου, έχρησίμευσαν άργότερά ποτέ ως στόμιον τού φρέατος, καθώς 
αί διαβρώσεις αυτού υπό τών σχοινάον τών άρυτήρων δεικνύουσι/Ένα τρίτον 
έκοιλάνθη ποτέ υπό τών χωρικών επίτηδες ώς σκάφη διά νά χρησιμεύση ώς 
ποτιστήριον τών υποζυγίων καί τών αιγοπροβάτων. Τά άλλα μικρότερα μάρ
μαρα ευρίσκουν τήν θέσιν των ευκόλως εις μίαν άρχαίαν κρήνην, τής οποίας

καταρρευσάντων έκ τών τοιχωμάτων του περικτίστου νΟν φρέατος ούδέ "ίχνος θραύ
σματος οίουδήποτε αγγείου ευρέθη εις τόν άποξηρανθέντα πρό μικρού τούτον πυθμένα, 
ώς είπα είς τήν προηγηθεισαν οημείωσιν 1.
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την πιστήν εικόνα παρουσιάζουσιν εις ημάς αγγεία γνωστά, ύδρίαι, τής κλα
σικής Ελλάδος από τοΰ έκτου ήδη προ Χρ. αίώνος.

Τον εκτον δέ ακριβώς προ Χρ. αιώνα άδιστάκτως πιστεύω δτι καί τό 
Ηράκλειον έκοσμήθη καί έλαμπρύνθη, καί ή κρήνη του ύπ’ αΰτοϋ τοΰ Πεισι- 
στράτου ή τών υιών του κατεσκευάσθη. Είνε δ περίλαμπρος αιών οΰτος τών 
τυράννων τής Ελλάδος, οΐ οποίοι πανταχοΰ τής χώρας ένδοξα μνημεία τής 
καλλιτεχνικής των δράσεως κατέλιπον, ό Πεισίστρατος δέ καί οί Πεισιστρατί- 
δαι δεν ήσαν οί μικρότεροι μεταξύ αυτών διά τάς ’Αθήνας καί τούς άλλους 
τόπους τής ’Αττικής. Ό Μαραθών εξαιρέτως, πας λόγος υπήρχε να ελκύση 
την ιδιαιτέραν αυτών προσοχήν. Οί λόγοι ήσαν πολιτικοί προ πάντων. 
Διότι γνωστόν είνε πόσον στενοί ήσαν οί δεσμοί οί συνδέσαντες την οικογέ
νειαν τών βασιλικών τούτων άνδρών μέ την σημαντικήν καί άλλως διά τό 
μέγεθος, διά τήν θέσιν καί διά τον πλούτον της περιφέρειαν τοΰ Μαραθώνος, 
εις ήν συμπεριελαμβάνετο καί ή Διακρία δλη ως κέντρον τής ίσχυρας φατρίας 
τών Διακρίων, ευθύς έκ πρώτης αρχής τής εισόδου τοΰ αρχηγού τής φατρίας 
Πεισιστράτου είς τήν λαμπράν ιστορίαν τών ’Αθηνών (Ηροδότου 161,62 ε). 
"Οταν δέ επί μίαν πεντηκονταετίαν ό ίδιος ό Πεισίστρατος καί οί υιοί του 
μετ’ αυτόν διά τάς ’Αθήνας περί τε τών άλλων μεγάλων έργων καί περί τής 
ΰδρεύσεως αυτών δχι δλιγώτερον μεγαλοπρεπέστατα έφρόντιζον, τί καλλίτερου 
θά είχαν νά πράξουν και διά τον οίκειον εις αυτούς Μαραθώνα, εί μή τούς 
στασιώτάς των καί ύποστηρικτάς αυτόθι περιποιούμενοι, τά τε ιερά αυτών 
εν γένει νά κοσμήσουν — δσον καί αν ημείς σήμερον τίποτε δέν ήξεύρομεν 
περί τούτου—καί τό ώς ιερόν άναμφιβόλως δνομαστόν Ηράκλειον νά προικί
σουν, κοντά ίσως είς μίαν καί εδώ, ως εν Άθήναις, «Καλλιρρόην» πρότερον, 
μέ μίαν ωσαύτως, ώς εκεί πάλιν, « Έννεάκρουνον *. ’Ιδού άλλως δτι καί τά 
ασφαλή τοιαύτης τίνος κρήνης λείψανα είς τό Ηράκλειον τούτο, δέν μάς λεί 
πουν. Δεν μάς λείπουν μάλιστα είς την θέσιν άκριβώς οπού πρέπει!

§ ίο.

Σημασίαν τινά διά τό ύδραγωγεΐον τού Ηρακλείου δύναται νά έχη καί 
τό εκ πήλινων σωλήνων ύδραγωγεΐον, Ήρώδειον εξάπαντος έ'ργον, τό όποιον 
καί άλλοτε άνέφερα, σημειώνων πού εύρον αυτό διοχετεύον τό ύδωρ του καί 
πού έπειτα ήδυνήθην νά τό παρακολουθήσω είς τήν κατεύθυνσιν προς τήν 
πηγήν του (πρβ. Πρακτικά τού έτους 1933 εν σελίδι 40ΐ καί Karo έν Arch. 
Anz. Juli 1933 bis Juli 1934 έν στήλη 147n). To τελευταΐον δμως φθινό- 
πωρον ηδυνηθην νά βεβαιωθώ πόσον προσωτέρω έκ τών αμπελώνων δπου τό 
συνηντησα άλλοτε (αμπελώνες Αναστασίου Τσίρκα καί τού αδελφού αυτού 
δυτικώς τής πισσοστρωτου δημοσίας οδού ’Αθηνών - Μαραθώνος), εξακόσια
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δηλονότι ακόμη μέτρα έτι δυτικώτερα, τοϋτο προβαίνει και πολύ εγγύτερα 
επομένως καταντά προς τό Ηράκλειον (αμπέλων τοΰ εξ ’Άνω Σούλι αγρότου 
Ευαγγέλου Ζεγγίνη). Είνε εύνόητον ώς εκ τούτου δτι ή πηγή τού υδραγω
γείου άλλη δεν ήτο δυνατόν να είνε παρά ή αυτή και τού έν λόγφ υδραγω
γείου τοΰ Ηρακλείου' διότι άλλη εις τον περί τό Ηράκλειον τόπον δέν 
υπάρχει ούτε ύπήρξέ ποτέ. ’Ιδού λοιπόν καί άλλη άπόδειξις δτι τό νΰν φρέαρ, 
τό όποιον καί στειρεύει πολλάκις όλότελα (ΐδε ανωτέρω σελ. 116 οημ. 1), 
δέν ήτο ή άπ’ ευθείας πηγή τού ύδατος τοΰ Ήρωδείου υδραγωγείου, άλλ’ 
άλλο τι έμεσολάβει προφανώς ενταύθα, τούτο δέ τό μεσολαβούν ήτο τό 
ύδραγωγεΐον, εξ οΰ καί ή κρήνη ενταύθα έτρέφετο. Ή προσεχής προσπά
θεια μου διά τούτο θά είνε, σκάπτων από τοΰ τελευταίου σημείου ένθα

Είκ. 10 β. Μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη του αύτοΰ αρχαίου κτίσματος 
είς τοίχον τοΰ έκκλησιδίου.

εΰρέθησαν έν τφ άγρψ Ζεγγίνη οί σωλήνες τού Ήρωδείου υδραγωγείου, 
νά εύρω τήν κατεύθυνσιν αυτού έτι δυτικώτερα καί ίσως-ίσως νά φθάσω 
μέχρι τού Ηρακλείου. Χαρακτήρ τού υδραγωγείου τούτου είνε δτι πανταχοΰ 
δπου είς φως ήλθε κεΐται είς όλίγιστον βάθος, μόνον τεσσαράκοντα εκατοστών 
τού μέτρου, δπου έν τούτοις άσφαλέστατον αυτό καθιστφ ή ρωμαίκφ τφ 
τρόπφ στερεότης τής κατασκευής του, καθώς περιέγραψα αυτήν είς τά 
μνημονευθέντα Πρακτικά τού 1933. Αλλά άκολουθούντες με τοιούτον βάθος 
τών τεσσαράκοντα μόνον εκατοστών τοΰ μέτρου τήν περαιτέρω προς δυσμάς 
κατεύθυνσιν τού Ήρωδείου υδραγωγείου έπί μιάς διαρκώς ως είνε επόμενον 
ύψουμένης γραμμής — ένεκα τής έκ δυσμών ρύσεως τοΰ ύδατος αυτού — , ήθέ- 
λαμεν καταντήση μετά τινας εκατοντάδας μέτρων καθόσον πλησιάξομεν τό 
φρέαρ, μέ τούς τελευταίους προς τό φρέαρ σωλήνας είς ύψος πολύ ύπέρτερον 
τοΰ πυθμένος τού φρέατος, ίσως μάλιστα εις έπιφάνειαν ισοϋψή μέ τά χείλη 
αυτού. Τότε δμως ποιαν σημασίαν θά είχε πλέον διά τό ύδραγωγεΐον τούτο τό
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φρέαρ, μέ στάθμην τοΰ ΰδατός του μέτρα τινά πάντοτε κατωτέρω των χει- 
λέων του, ενώ προς ταΰτα μόνον θά ισοστάθμιζαν τοΰ ήμετέρου Ήρωδείου 
υδραγωγείου οί σωλήνες; Φανερόν βεβαίως δτι ούδεμίαν, εφόσον τοΰ φρέα- 
τος τό ύδωρ συχνότατα θά εΰρίσκετο περί τον πυθμένα μόλις, πολλάκις δέ 
καί εντελώς θά έξέλειπε- ενώ πάσαν σημασίαν δΓ αυτό θά είχε τό ύδραγω- 
γεΐον στοάς τοΰ δ'ρους Άγριελίκι, καθόσον τοΰτο καί την κρήνην τοΰ 
Ηρακλείου θά έτρεφε, ως έξέχουσαν τοΰ εδάφους καί ίκανώς επομένως 
ΰπερκειμένην τοΰ φρέατος, ώστε διαρκή τό ΰδωρ νά έχη την ρΰσιν.

Άλλ’ εδώ διακόπτω πάντα προς τάς τελευταίας μου ταΰτας λέξεις σχετι- 
ζόμενον λόγον. Διότι εδώ δπου έφθασα, άλλο τι μόνον πολύ μάλλον επείγον 
προς έξέτασιν παρουσιάζεται' τί δΰναται νά βεβαίωση ημάς ή περί τά τοιαΰτα 
μόνη αλάθητος σκαπάνη, προκειμένου περί τής τελικής κατευθΰνσεως τοΰ 
Ήρωδείου υδραγωγείου. ’Ήδη μάλιστα έθεσα αΰιήν εις ενέργειαν αΰθις 
καί τό έργον της ίσως δεν θά βραδΰνη πολύ, ώστε καί ταχέως νά μάς δώση 
την άσφαλεστέραν παντός λόγου άπάντησιν είς τήν απορίαν, ή οποία καί τάς 
εμάς σκέψεις νΰν διασταυρώνει, επειδή καί πρώτος εγώ επείγομαι πάν μέσον 
νά Ιξαντλήσω φέρον προς εΰρεσιν τής αλήθειας, δσον καί αν αΰτη εκ πάντων 
τών άλλων περί τής ΰποθέσεως ταύτης ανωτέρω λεχθέντων πρόδηλος νομίζω 
καθίσταται1.

§ ιι.

Μεταξύ τοΰ 34ου περίπου καί τοΰ 35ου χιλιομέτρου (τό σταδιόμετρον 
τοΰτο εξτιφανίσθη προ πολλών ετών, άλλ’ ή θέσις του δύναται κατ’ εικασίαν 
ευκόλως νά προσδιορισθή) τής δημοσίας όδοΰ ’Αθηνών - Μαραθώνος κεΐται

1 Καί δυτικώτερα τοΰ ανωτέρω σημειωθέντος άγροΰ Εΰαγγέλλου Ζεγγίνη, είς τούς 
αγρούς καί τάς αμπέλους τών Μαραθωνιτών καλλιεργητών Ράφτη καί Πίτσα, κατά 
άλλα τριακόσια δηλονότι μέτρα έγγύτερον πρός τήν κατεύθυνσιν τοΰ Ηρακλείου, εύρέ- 
θησαν λείψανα τοΰ Ήρωδείου ύδραγωγείου, ένφ αί σελίδες αΰται έξετυποΰντο αλλά 
καί πολύ άπωτέρωτοΰ σημείου τούτου, έπί εκατοντάδων μέτρων, μέ εξακολουθούσαν τήν 
κατεύθυνσιν καί τήν προσέγγισιν είς τό Ηράκλειον, καί μόνον τό Ηράκλειον, διά τών 
όμοιων λειψάνων τών πήλινων σωλήνων, τά όποια διεπιστώθησαν είς τάς αμπέλους 
καί τούς αγρούς τών εξής καλλιεργητών: τοΰ Μαραθωνίτου Ίωάννου Ρούση, τοΰ 
έκ Γραμματικού Ίωάννου Παπά, τοΰ εκ τοΰ χωρίου Μάξι (παρά τό Καπανδρίτι) Πέπα 
ή Βασιλάκου καί τών βοσκών-γεωργών Φλώρου καί Σωτηρίου Ζορμπά, πσραπλεύρως 
πλέον πρός τήν πλησιάζονοαν τον "Αγιον Αημήτριον (ύπερθεν τοΰ Ηρακλείου), ρίζαν 
τον Άγριελίκι. Οΰτω δύναταί τις νά έννοήση διατί μετά τόσης εμπιστοσύνης απο
βλέπω είς τό έργον τής σκαπάνης, καθώς είπα άνωτέρω, αρκεί μόνον νά εΰνοηθή 
τοΰτο υπό τής αγαθή; τύχη; μέχρι τέλους, όπως μέχρι τοΰδε ηΰνοήθη είς διάστημα 
ήδη χιλιομέτρων τινών από τής παρακτίου εκβολής τοΰ ύδραγωγείου είς έν Ήρώδειον 
κτίσμα μέχρι τόσον εγγύς, έγγύτατα μάλιστα τοΰ Ηρακλείου πρός δυσμάς.
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τό λεγόμενον Μικρόν έλος τοΰ Μαραθώνος, κοινώς Μπρεξίζα. Εϊνε άπεξη- 
ραμένον σήμερον (πρβ. Πρακτικά τοΰ 1932 εν σελίδι 36^). Άλλα τεναγώδης 
παραμένει είσέτι ό τόπος, εί καί πάσα προσπάθεια, καταβάλλεται υπό των 
προσφυγών κατοίκων τής Νέας Μάκρης (χιλιόμετρον 32ον) προς τελείαν 
έκχέρσωσίν του. Άν τις δμως, άναχωρών από τής θέσεως δπου εγείρεται 
ή εις τον Ροκφέλλερ αναθηματική στήλη, κατέλθη παρά τό δεξιόν χείλος 
τής αΰλακος μέχρι τής οκτακόσια περίπου μέτρα άπεχούσης θαλάσσης, δπου 
εύρίσκετο τό επίνειον τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος (πρβ. περί τοΰτου τά 
αυτά Πρακτικά), θά παρατηρήση δτι εις βάθος ενός μέτρου, εις δσον καί τό 
νερόν τής πηγής Μάτι εντός τής αυλα- 
κος ρέει, τό νΰν τεναγώδες έδαφος εινε 
τό σχηματισθέν άφότου κατά τους μέσους 
βυζαντηνούς αιώνας, πολλά εκ τών βαρ- 
βαρικών επιδρομών ύποστάσα ή χώρα, 
καί την μορφήν της πολλαχοϋ παρήλλαξε.
Τουναντίον κατά τούς ρωμαϊκούς, εξάπαν
τος δε κατ’ αυτούς τούς επί Ήρώδου 
ακόμη, ήτοι κατά τον δεύτερον πλέον μετά 
Χρ. αΙώνα, διετηρειτο ή αρχαία κατάστα- 
σις. Τότε λοιπόν ή επιφάνεια τοΰ εδά
φους έκειτο έν δλον μέτρον υπό τό ση
μερινόν τεναγώδες, ως πείθεταί τις καί έκ 
τοΰ δτι τό άρχαΐον τοΰτο έδαφος δχι μό
νον εις τό βάθος τοΰτο τής αύλακος, αλλά 
καί άλλοΰ δπου έδοκίμασα παρουσιάζεται 
μεστόν θραυσμάτων κεράμων. Εις τινα 
άπόστασιν μάλιστα δεξιόθεν τής εύρείας καί βαθείας πηγής ΰδατος, τό Μάτι 
κοινώς λεγομένης, παρετήρησα καί όδόν(;) άρχαίαν διατέμνουσαν τό τέλμα, αν 
τό οφθαλμοφανές τοΰτο ανάχωμα δεν εινε ίσως μάλλον τό εκ μιάς πλευράς 
περιθώριον τής κατωτέρω έμφανιζομένης τάφρου μέ πλάτος τεσσαράκοντα 
μέτρων, την οποίαν τό 1926 άνεκάλυψα, υπό παχυτάτων έτι καί καταπρασί- 
νων υδροχαρών χόρτων καλυπτομένην, ένφ τά χείλη της εΰρον εκατέρωθεν 
προστατευόμενα από κάλλιστα σωζομένους ισχυρούς ρωμαϊκών χρόνων τοίχους.

Αλλά τά περί τοΰ ρηθέντος άναχώματος ή δδοΰ, ή οποία θά έφερε 
πάντως μέχρι τής θαλάσσης, δεν ήτο δυνατόν διά σκαφής νά εξακριβώσω 
καλλίτερα. Ευθύς δμως παρά τό χείλος τοΰ τενάγους καί παρ’ αυτό τό ξηρόν 
έδαφος τό παρά την δημοσίαν σήμερον οδόν, πλησίον δε ενός μικροΰ άβα- 
θεστάτου φρεατίου, εντός τοΰ βορβόρου παρετήρησα τον κορμόν ύπερφυσικοΰ 
μαρμάρινου αγάλματος (είκών 11), τό όποιον εύδιάκριτον έπρόβαλλεν από
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αρκετά βαθύν χάνδακα άνορυχθέντα Ιν τώ βορβόρφ τοΰ τενάγους υπό χωρι
κού. Κα'ι ό χωρικός ήδη ειχεν αναγνώριση τό παραμορφωμένου υπό τοΰ 
συμπαγούς πηλοΰ ογκωδέστατου μάρμαρον ως λείψανου αγάλματος. Άλλα 
κατά την άπόπειράν του νά άναβιβάση αυτό επί τών χειλέων τοΰ χάνδακος, 
διερράγη τοΰτο εις δυο τεμάχια, μεθ’ ο καί τής προσπάθειας του δ ευρών 
άπέστη, αποταθείς προς εμέ διά τά περαιτέρω. Ό κορμός εξορυχθείς τοιου
τοτρόπως διά τών εργατών μου διερρηγμένος κατά μήκος είς δυο τεμάχια, 
μετεφέρθη είς τό προαΰλιον τοΰ σχολείου τής Νέας Μάκρης. Μέ συνηρμο- 
σμένον δε τό άποσπασθέν τεμάχιον καί μετά πλήρη καθαρισμόν άπεδείχθη 
αυτό παριστάνον άνδρα γυμνόν καθήμενον επί θώκου. Λείπει έξ αΰτοΰ 
ή κεφαλή καί ό τράχηλος μέ μέρος τοΰ στήθους. Λείπουν καί οι βραχίονες, 
ωσαύτως δέ κάτω τών μηρών καί οί πόδες. Σώζεται όμως τό αριστερόν γόνυ, 
έφ’ ου κατέπιπτε τό ίμάτιον τοΰ άνδρός. Καλώς διακρίνονται αι πτυχαί τοΰ 
ίματίου. Εΰρέθη ωσαύτως καί τό ά'κρον τής χειρός, διά τής οποίας φαίνεται 
δτι έκράτει λαβήν ξίφους. Τό στήθος καί ή κοιλία διακρίνονται καλώς μέχρι 
τών μηρών. Καί ή γυμνή §άχη καλώς διακρίνεται. Μοί φαίνεται καλόν έ'ργον 
τοΰ δευτέρου μετά Χρ. αΐώνος, παριστάνον ως υποθέτω 'Ρωμαίου αΰτοκρά- 
τορα, τον Άδριανόν κατά πάσαν πιθανότητα. Ή Είκών 11 άμυδρώς μόνον 
δεικνύει κλίνοντα προς τά δεξιά τόν ανδριάντα, δπως ήτο δυνατόν νά τοπο- 
θετηθή διά νά φωτογραφηθή.

§ 12.

Παρά τόν ανδριάντα τοΰτον έτοποθετήθη προσωρινώς είς τό προαύλιου 
τοΰ σχολείου Νέας Μάκρης καί στήλη Ινεπίγραφος, τά περί τήν οποίαν 
έχουσιν ώς εξής. Κατά τό 1926 ήδη έχω σημειώση είς τήν περί τήν άρχαίαν 
Προβάλινθον προπεδιάδα τοΰ καθ’ αυτό πεδίου τοΰ Μαραθώνος τήν ΰπαρξιν 
αρχαίας δεξαμενής ολίγον κατωτέρω τής παρά τό βουνόν θέσεως Κακό - 
Μελίσσι. Βουνόν εννοώ τήν ανατολικήν πρόσοψιν τοΰ ορούς Άγριελίκι, τό 
όποιον από τής Μυκηναϊκής άκροπόλεως τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος 
κατευθύνεται όλοέν χαμηλούμενον προς νότον. Ή θέσις Κακό - Μελίσσι κεΐ- 
ται παραπλεύρως καί βορειότερα ολίγον τοΰ λεγομένου Μεγάλου Μετόχι, είς δ 
μεταβαίνει τις από τό 30°ν χιλιόμετρου τής εξ ’Αθηνών αμαξιτής κατ’ ευθείαν 
πρός δυσμάς προς τό βουνόν. Μέγας παλαιός ελαίων μέ ένα κτίσμα τών 
γεωργών τοΰ τόπου κάμνει εΰδιάκριτον τήν θέσιν του. ’Από τοΰ Μεγάλου 
Μετοχιού ατραπός φέρει διά μικράς φευματιάς υπέρ τά υψώματα τών προ- 
πόδων πλέον τής Πεντέλης (δπου φαίνονται ίχνη συνοικισμοΰ αρχαίου έλλη- 
νικοΰ) είς τήν περιοχήν τής παλαιάς ερειπωμένης μονής τής λεγομένης Ταώ- 
Πεντέλης, ή οποία τόν 170ν αιώνα καιεστράφη υπό πειρατών κατά τήν
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παράδοσιν. Ή περί ής ό λόγος αρχαία δεξαμενή to ΰδωρ της έλάμβανε από 
την πηγήν τοΰ Κακό - Μελίσσι, παρά τήν οποίαν φύεται καί πλάτανος. Τάς 
παρειάς της ή δεξαμενή έχει έπικεχρισμένας διά στερεωτάτου ασβεστοκονιά
ματος (ήτοι άσβεστου μετ’ άναμίκτου χονδρής άμμου). 'Όμοιον είνε τό 
κονίαμα καί τής δεξαμενής τοΰ ίεροΰ τής Αφροδίτης, δπερ κεϊται δεξιόθεν 
τής Ίεράς όδοΰ εις τήν κατωφέρειαν από τοΰ Δαφνιού προς τήν θάλασσαν 
τοΰ κόλπου τής Έλευσΐνος. Περί τήν δεξαμενήν τοΰ Κακό - Μελίσσι πρέπει 
νά ήγείρετο καί άρχαΐόν τι κτίσμα, τό οποίον μαρτυροΰσι μέν καί πολλοί 
έξειργασμένοι ογκόλιθοι, άλλ’ ή θέσις κατήντησεν από πολλοΰ πρόχειρον 
λατομεΐον διά τήν στρώσιν τής δημοσίας έξ ’Αθηνών πισσοστρώτου νΰν όδοΰ 
μέ χάλικας. Έπί τοΰ ενώπιον όμως τής δεξαμενής 
φέροντος καρροδρόμου προς τό 30όν χιλιόμετρον 
τής δημοσίας όδοΰ παρετήρησα τό 1934 καί οχετόν 
υδραγωγείου αρχαίου, τό όποιον ποτέ έφερε πόσι
μον ΰδωρ μέχρι τής ακτής τής θαλάσσης ώς φαίνεται 
εις τήν θέσιν, ό'που σήμερον υπάρχει αγρόκτημα 
καί κατοικία Καρυστηνοΰ τίνος καλλιεργητοΰ τό 
όνομα Ζοΰμπερης. Τό όρος λοιπόν Άγριελίκι ώς 
πρόβουνον τής πολύ ύψηλοτέρας καί μεγαλειτέρας 
Πεντέλης, άφοΰ έκ τής βόρειας του κλιτΰος τής 
παρά τον Βρανάν έπρομήθευεν άφθονον καί κάλ 
λιστον πόσιμον ΰδιορ εις τήν κρήνην τοΰ Ηρα
κλείου, έκ ταΰτης δε δι’ υδραγωγείου πήλινων σω
λήνων ΰδωρ έδιδεν υποθέτω καί είς τά Ήρώδεια 
μνημεία τής παρά τήν Μπρεξίζαν ακτής, είς τήν 
αυτήν ακτήν νοτιώτερον είς τήν θέσιν Ζοΰμπερη 
έπεμπεν έξ άλλης ϊδικής του επίσης πηγής, τής τοΰ Κακό - Μελίσσι, όπως 
από τής Προβαλίνθου λαμβάνει σήμερον τό έαυτής ή Νέα Μάκρη. ’Αλλά τό 
Κακό-Μελίσσι διά τοΰ ΰδατος τής ίδικής του πηγής έπλήρου καί τήν ολί
γον κατωτέρω αΰτοΰ δεξαμενήν ώς είπα δι’ αρδευτικούς μάλλον ώς φαί
νεται σκοπούς. Διά σκοπούς δέ αρδευτικούς έγώ καί τό 1926 πάλιν ήδη 
έσημείωσα μίαν άλλην δεξαμενήν άρχαίαν είς τό μεταξύ τής Νέας Μάκρης 
καί τής Προβαλίνθου πεδίον, τήν οποίαν όμως άναζητήσας αύθις κατά τό 
φθινόπωρον τοΰ 1935 παραδόξως δεν κατώρθωσα νά έπανεύρω, αν καί 
δεν απελπίζομαι ακόμη περί τής αύθις εΰρέσεώς της, άναζητών αυτήν καί 
άλλην μίαν φοράν προσεχώς είς τήν πυκνήν λόχμην όπου καί τά ρεύματα 
κατέχωσαν αρκετούς τόπους. Ή δεξαμενή όμως έκείνη, ήν τελευταίως δεν 
άνεΰρον, δεν είχεν έπικεχρισμένας τάς παρειάς. Άλλ’ είχε τό σχήμα διπλού 
χωνίου, ενός δηλαδή από τοΰ στομίου μέχρι βάθους τίνος καί ενός ύπ’ αυτό

Είκ. 10 δ.'Ομοίως ώς τό 
ΰπ’ άρ. ΙΟβ καί γ.
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πάλιν άλλου, δπερ δι’ οπής εις τον πυθμένα τοΰ πρώτου συνεκοινώνει 
μετ’ αυτού. Παρά την δεξαμενήν λοιπόν την ολίγον κατωτέρω τοΰ Κακό- 
Μελίσσι είς την πεδιάδα κατέκειτο καί ή στήλη, έφ’ ής διαγινώσκονται 
επί κορυφής μέν, δπου τό μάρμαρον άπεκόπη, λείψανά τινα μόνον γραμ
μάτων, δι’ ών ίσως άνεγινώσκετό ποτέ τό ό'νομα γνωστού καί άλλως δήμου 
τής ’Αττικής, τής Φηγαίας, ή δημότου αυτής Φηγαιέως· κατωτέρω δμως καθα- 
ρώς άναγινώσκονται τα ονόματα (Π)υθάγγελος (Π)υθόδωρος Φηγαιεΰς.

§ 13.

Επανερχόμενος τώρα είς τάς παρατηρήσεις μου σχετικώς προς την 
εργασίαν μου παρά τό τέλμα τής Μπρεξίζας, προσθέτω έτι τά εξής.

Άνέσυρα μέχρι τής επιφάνειας τοΰ σημερινού εδάφους καί δλα τά άλλα 
μάρμαρα, τά όποια, κατεφθαρμένα κατά την φαινομένην των επιφάνειαν, 
άπεδείχθησαν ώς κολοσσιαία λείψανα μνημείου τινός (είκών 12), τό οποίον 
παρά τό σημερινόν ακριβώς φρεάτιον (βάθους ενός μέτρου) ήγείρετο εκεί 
κατά την ρωμαϊκήν αρχαιότητα, καθώς άποδεικνΰει καί τό υπό τήν επιφά
νειαν τού εδάφους άναφανέν θεμελίωμα τού εν λόγφ μνημείου υπό τόν έκλει- 
πόντα στερεοβάτην. ΙΊαρά τό έκ πωρίνων λίαν εφθαρμένων λίθων θεμελίωμα 
τούτο ευρέθη καί ένα μέγα κιονόκρανον ρωμαϊκών χρόνων (Είκών 13). 
Έκ τοΰ δλου μνημείου δμως δεν φαίνεται δτι κρύπτεται εις τόν βόρβορον 
τού τενάγους άλλο τι περισσότερον. Άλλ’ή ύπαρξις ενός μνημείου είς ταΰτην 
τήν θέσιν δεικνύει δτι έλος δεν ήτο δυνατόν νά είνε κατά τήν αρχαιότητα 
ό αμέσως ύπ’ αυτό τόπος, καθώς με μίαν ελώδη εν γένει καί τεναγώδη ε'κτα- 
σιν Ιδώ εξάπαντος ούδεμίαν ήδύναντο νά έχουν σχέσιν ούτε τά παράκτια 
ωσαύτως μνημεία, τά όποια ό Ηρώδης άνήγειρεν είς τούς φίλους του. 
Είπα αυτό καί άλλοτε, επαναλαμβάνω δε εδώ καί τώρα καί δχι μόνον διά 
τήν Ήρωδείαν αρχαιότητα, αλλά καί διά τήν τού πέμπτου προ Χρ. αίώνος, 
τήν καθόλου Ιλληνικήν αρχαιότητα. Δι” εκείνην άρκούν τά μνημεία τής έξαι- 
ρέτου δράσεως ενταύθα τού μεγάλου Μαραθωνίου πολίτου, πλήν τών θαυ
μαστών αποστραγγιστικών καί λιμενικών αυτού έργων, περί ών πάντων τότε 
τά δέοντα ανέφερα. Τώρα προστίθεται καί τό είς τήν δυτικήν όχθην τού 
τέλματος άποκαλυφθέν μνημεΐον, δπερ μετά τής ανωτέρω παρατηρήσεώς μου 
περί τού πραγματικού ποτέ εδάφους τού έ'λους παρά τήν μεγάλην αυτού καί 
κυριωτάτην πηγήν ύδατος άναβλύζοντος ρυακίου δίκην, αίρει πάντα περί 
τού πράγματος δισταγμόν. Διότι τό εγγύς αυτού κατά εν πάντως μέτρον 
βαθύτερα κείμενον άρχαΐον έδαφος θά ύπέκειτο είς εύκολωτάτην άτοτελμά- 
τωσιν, εάν καί κατά τήν κλασικήν αρχαιότητα δεν είχαν ληφθή καθ’ δλην 
τήν μέχρι θαλάσσης έκτασιν ανάλογα προς τά Ήρώδεια αποστραγγιστικά
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μέτρα ως άποδεικνύει ή σημερινή κλίσις τοΰ αύ'λακος από τής πηγής τοΰ 
ύδατος μέχρι τής θαλάσσης. Μέ μικροτέραν κλίσιν ή ροή αύτοΰ θά ήτο 
αδύνατος. Άλλ’ άφοΰ πάσα ανάγκη υπήρχε νά απαλλάσσεται ό τόπος από 
κατακλυζόντων αυτόν ύδάτων, τότε δεν θά υπήρχε και έλος έν γένει εις αυτόν, 
ούτε πλησίον οπωσδήποτε τοΰ παρά τό φρεάτιον μνημείου ούτε δμως καί 
πολύ άπωτέρω πρός τό παραθαλάσσιον τοϋ τέλματος δριον. Ένταΰθα τήν 
ύπαρξιν αύτοΰ καθιστώσιν ήδη αδύνατον τά μεγαλοπρεπή ύστερον ύπό τοΰ 
Ήρώδου εις τούς φίλους καί συντρόφους του άνεγερθέντα μνημεία, καθόσον 
δεν υπάρχει βέβαια τρόπος νά ύποθέσωμεν ότι πολύ χαμηλοτέρα μέν ήτο 
κατά τον πέμπτον προ Χρ. αιώνα ή νΰν επιφάνεια τής θαλάσσης, ώστε νά ρέη 
ευκόλως εις αυτήν τό εκ τής πηγής Μάτι ρυάκιον, δλος δέ δ ξηρός επί 
Ήροόδου ήδη παρά τά μνημεία αύτοΰ τόπος έσχηματίσθη μεταξύ τοΰ πέμ
πτου προ Χρ. καί τοΰ δευτέρου μετά Χρ. αίώνος άπαραλλάκτως ως έχει καί 
μέχρι σήμερον1. Άλλα καί μνημεΐον πολυτελές εις τιμήν αύτοκράτορος πώς 
εινε δυνατόν νά φαντασθή τις εγειρόμενων εις τήν παρυφήν ακριβώς βορβο- 
ρωδεστάτου τέλματος;

§ 14.

Όλίγον περαιτέρω τοΰ εν λόγω μνημείου πρός τό 34ον χιλιόμετρου παρά 
τήν δημοσίαν οδόν έξ αριστερών τοΰ πρός τήν Νέαν Μάκρην (320ν χιλιόμε 
τρον) όδεύοντος, διέκρινα προ ετών ήδη μικρόν κύρτωμα τυμβοειδές, δπου 
έκ τινων θραυσμάτων αρχαίων αγγείων είκάζων έπίστευσα δτι θά υπήρχε 
τάφος τις, συλημένος βέβαια, διότι φανερά ήσαν καί σκαψίματα άρχαιοθηρών 
ένταΰθα. Ό αγρός ανήκει εις τον έκ Νέας Μάκρης Χατζηκυριάκου. ’Έσκαψα 
τό τελευταίον φθινόπωρου καί εύρήκα πολλούς λίθους τοίχου οίκοδομής 
αρχαίας, άλλ’ ύπ’ αύτούςώς καί ύπό τά χώματα τοΰ κυρτοΰ εδάφους άπήντησα 
τοίχον έκ μαρμάρων καί ύπ’ αύτόν ωραία έξειργασμένα άλλα μάρμαρα αρχι
τεκτονικά καταπεσμένα παρά τήν θεμελίωσιν ακριβώς τοΰ μαρμάρινου τοί
χου, δστις κατά τήν αρχαιότητα θά εξείχε τοΰ εδάφους αρκετά. Περί τό 
κέντρον τοΰ κυρτώματος σκάψας ωσαύτως, εύρήκα αρκετήν τέφραν. Τά έν αύτή 
κρυπτόμενα θραύσματα αγγείων είχαν επίχρισμα μέλαν στιλπνόν. Ταΰτα καί 
ή καλλιτεχνική τοΰ τε μαρμάρινου τοίχου δψις καί ή τών παρ’ αύτόν έκ τίνος 
θριγκοΰ καταπεσόντων αρχιτεκτονικών μελών έξεργασία κατέδειξαν δτι τό

1 Δέν γνωρίζω τί πραγματικώς πρέπει νά πιστεύει κανείς περί της ύψώσεως τής 
θαλάσσης κατά τρία μέτρα από τής άρχαιότητος μέχρι τής σήμερον, καθώς διδάσκουσι 
σοφοί άνδρες, όρμώμενοι έκ πολλών παρατηρήσεων γενομένων εις τάς άκτάς τών νήσων 
τοΰ Αιγαίου καί εις τούς μώλους τών λιμένων (ορισμένων νήσων, ώς π. χ. τής Α’ιγίνης. 
Εννοώ τάς σχετικάς γνωστάς μελέτας τοΰ μακαρίτου Φωκίωνος Νέγρη.
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οΐονδήποτε κτίσμα εδώ άνηγέρθη κατά ιήν πέμπτην ή την Τετάρτην προ Χρ. 
εκατονταετίαν. ’Αλλά την εργασίαν δεν ήτο δυνατόν περισσότερον καιρόν 
νά εξακολουθήσω, ενώ ό χωρικός ήτοιμάζετο νά καλλιεργήση τον αγρόν. 
Έκάλυψα μάλιστα αμέσως μετά δυο ημέρας καί τά άποκαλυφθέντα μάρμαρα 
μέ χώμα πολύ, διότι οί βοσκοί τον περί αυτά ακριβώς σκαφέντα λάκκον 
μετεχειρίσθησαν προς άλλον σκοπόν. Την εκ τής τέφρας όμως καί τινων

οσταρίων κατάδηλον γενομένην πυράν Ιξή- 
γησα ως προερχομένην εκ θυσιών αυτόθι επί 
τάφου ή επί βωμοΰ. Δεν γνωρίζω δν προ
σεχής μου αυτόθι απόπειρα σκαφής θά εμ
φάνιση καί άλλα λείψανα τοϋ κτίσματος, 
όσον διά νά βεβαιωθή άν τάφος ήτο τούτο 
ενταύθα ή μνημεΐόν τι μάλλον άλλο. Διότι 
ολίγον περαιτέρω επί τής αυτής ανατολικής 
πλευράς τής δημοσίας οδού εύρέθη άλλοτε 
Ιερόν, Διονύσιον πιθανώς. (Ή αύτόθεν εξα- 
χθεΐσα μαρμάρινη κεφαλή, υπό τών χωρι
κών ύστερον κλαπεΐσα, ήτο τού Διονύσου, 
άρχαϊστική ρωμαϊκών χρόνων). ‘Η οδός εν
ταύθα ως φαίνεται συμπίπτει ακριβώς μέ 
την άρχαίαν. Δεξιόθεν όμως αυτής, πρός 
δυσμάς, τίποτε μέχρι τούδε δεν άπεκαλύφθη 
ή τάφος ή μνημεΐόν οΐονδήποτε. Σήμερον 
εκτεταμένος ελαίων κατέχει δλην την δυτικήν 
τής οδού πλευράν. Καταντικρύ δέ καί αρι
στερόθεν τής ρίζης τής Μυκηναϊκής άκρο- 
πόλεως, είνε βραχωδέστατος ό τόπος, ενφ 
δεξιόθεν παρ’ αυτήν τήν ρίζαν πάλιν αυτής, 
όπου καί οί χωρικοί κατά τό 1926 ήδη μοί 
έδειξαν κομμάτια μαχαιριδίων καί ξυραφιών 

έξ όψιανοΰ, αργότερα εύρήκα καί εγώ είς πάν σημεΐον αυτόθι αρκετά τοι- 
αύτα, τελευταίως δέ ολόκληρον πυρήνα (nucleus) τού έκ τής νήσου Μήλου 
προελθόντος τούτου ορυκτού άπεσκληρυμένης λάβας ακριβώς παραπλεύρως 
τής δημοσίας οδού καταντικρύ τής αναθηματικής στήλης τού Ροκφέλλερ. 
Τέλος υπό τήν αυτήν αΰθις τής άκροπόλεως τήν ρίζαν δεξιόθεν εύρήκα είς 
έλάχιστον βάθος λείψανα τοίχων κτισμάτων τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος 
άναμφιβόλως, είς τήν περιοχήν τής οποίας καί άλλοι τοίχοι σώζονται. Θραύ
σματα μικρά αγγείων μέ τό αυτό στιλπνόν μέλαν επίχρισμα τών μέχρι τού 
3ου προ Χρ. αίώνος χρόνων δέν λείπουν ούτ’ εδώ.

Είκ. 11. Άνδριύς μαρμάρινος τοΰ 
αύτοκράτορος’Αδριανοΰ γυμνού κα- 
δημένου έπΐ θώκου. Αιακρίνεται 
καλώς τό στερνόν. Έπί τού αρι
στερού άποκεκρουμένου γόνατος 

πτυχάς τής χλαμύδος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



Γ. Σωτηριάδου: "Ερευναι καί άνασκαφαί έν Μαραθώνι 127

Παραπλεΰρως δέ ενός αρχαίου προφανώς τοίχου εΰρον καί έ'να μέγα 
μαρμάρινον ίγδίον (Είκών 14). Σκέπασμα δεν φέρει, ώς δεν φέρουν καί τά 
μεγάλα λιθίνια ίγδία, άανα συνηθίζοντο αντί των κατόπιν καί νΰν μετάλλι
νων «μυλών» καφέ προς τον αυτόν σκοπόν τής κονιοποιήσεως τοΰ αφεψή
ματος τοΰτου εις τάς τουρκίκάς οικίας κοπανιζομένου διά τοΰ σίδηρου 
«λοστού» τοΰ προς τά κάτω μεν πλατυτέρου, προς τά άνω δέ λεπτυνομένου 
διά νά κρατείται ούτω Ικ τοΰ μέσου μέ τό μεγαλείτερον βάρος προς τά κάτω 
υπό τού χειριζομένου αυτό μέ άμφοτέρας τάς χεΐρας. Κατ’ άρχάς μοί εφάνη ως 
δστεοδόχος κάλπη αντί των συνήθων δστεοδόχων πήλινων πίθων. Άλλ’ ή 
θέσις του έν τοιαΰτη περιπτώσει δέν θά ήτο παρά τον τοίχον κατοικουμένης 
αρχαίας οικίας. ’Ίσως είχε βιομηχανικήν τινα χρήσιν προς κοπάνισμα ύλης 
τίνος διά την βυρσοδεψίαν παραδείγματος χάριν. Τό μαρμάρινον τοΰτο 
«Ιγδίον» μετέφερα ωσαύτως εις τό προαΰλιον τοΰ σχολείου τής Νέας Μάκρης.

Β". ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Περί τό 406ν μέχρι τοΰ 41ον χιλιομέτρου τής εξ ’Αθηνών εις Μαραθώνα 
δημοσίας αμαξιτής όδοΰ, δεξιόθεν κεΐται τό μικρόν χωρίον «τοΰ Μπέη»1,

1 ΕΙνε φανερόν ότι τό όνομα προήλθε έκ τοΰ μεγάλου γαιοκτήμονός ποτέ, ίσως δέ 
καί διοικητοΰ τής χώρας Τούρκου άξιωματούχου, όσης καί τήν κατοικίαν του καί τάς 
γεωργικός του εγκατασταθείς είχεν ενταύθα επί Τουρκοκρατίας. Σώζονται έτι οί έρει- 
πωμένοι τοίχοι αυτών καί αί αΰλαί. Τό ολίγον παρέκει από τό Μπέη, χωρίον επίσης, 
ή Μαραθώνα κοινώς, είνε τών νεωτάτων τής Τουρκοκρατίας χρόνων μικρός άλλοτε 
συνοικισμός, σήμερον « Κοινότης Μαραθώνος» καλούμενος, αύξήσας νεωστί καί διά 
συνοικισμού προσφύγων. Οί Μαραθωνίτες όμως τής Κοινότητος ταύτης είνε ίδιοκτήται 
όλων σχεδόν τών ελαιώνων καί αμπελώνων τοΰ πεδίου τοΰ Μαραθώνος, μέ κέντρον 
αυτού, δύναταί τις νά είπή, τόν ιερόν τύμβον τών Μαραθωνομάχων. Καλλιεργηταί τινες 
έν τούτοις έρχονται καί άπό τό ύπερκείμενον τής Μαραθώνας χωρίον Γραμματικό, ολί
γον υψηλότερα τοΰ οποίου υπήρχε μέχρι πρό ολίγου λειτουργούν καί μεταλλείον νεώ- 
τερον, επίσης δέ καί άπό τό πολύ άπέχον Καπανδρίτι. Μετά τόν παλαιότερον Σοΰτσον, 
γαιοκτήμων σημαντικού τμήματος τής πεδιάδος υπήρξε πρό τινων δεκαετηρίδων ό έκ 
παλαιας αθηναϊκής οικογένειας έλκων τό γένος Παύλος Γεωργίου Σκουζές, δστις τόν 
έκ τών σταφυλών τών άμπελώνων του έπιστημονικώς παρασκευαζόμενου εκλεκτόν οίνον 
έμονοπώλει έφ’ όσον έζη εις τό Grand Hotel τών Παρισίων ώς τό όνομαστόν clos 
Marathon. Σώζονται ακόμη τά έρείπια τών σπουδαίων όδρευτικών καί οίνοποιη- 
τικών έγκαταστάσεων τού έξαιρετικά καλώς τότε περιποιημένου άγροκτήματός του, 
κειμένου ολίγον πριν φθάση τις εις τό Κάτω-Σούλι, παρά τήν μεγάλην περίφημου 
εις τούς άρχαίους μύθους πηγήν Μακαρίαν, σήμερον Μεγάλο Μάτι (Παυσανίου I 
32, 6). Τό κτήμα τοΰτο ήγόρασε κατόπιν Σαλαμίνιός τις («άπό τήν Κούλουρη») Βενε- 
τσάνος τό όνομα. Ό αείμνηστος ’Εμμανουήλ Μπενάκης έπεχείρησεν όχι πρό πολλών 
έτών μεγάλα διοχετευτικά καί άποξηραντικά έργα εις τό Μέγα λεγόμενον έλος τού 
Μαραθώνος καί περί αυτό, εις τό έλος δηλονότι εις δ έμπίπτοντες οι έκ τού πεδίου
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ολίγον μόνον άπέχον τοΰ μεγάλου χωρίου «ή Μαραθώνα» ή τής «Κοινότητος 
Μαραθώνος» ώς λέγεται σήμερον, ή οποία κατά τους τελευταίους τουρκικούς 
χρόνους ως φαίνεται την θέσιν της εδώ κατέλαβεν εις τό βάθος τής έν εΐδει 
κολπίσκου τής Μαραθωνιακής πεδιάδος, προς βορράν εισχωροΰντος, σχημα-

τής μάχης φεύγοντες εις τά πλοία των Πέρσαι έπνίγοντο ή έφονεύοντο υπό των 
καταδιωκόντων αυτούς ’Αθηναίων, πρβ. ‘Ηροδότου VI 113 καί Παυσανίου I 23, 6. 
Μετά τήν διανομήν εις τούς πρόσφυγας χιλιάδων τινών στρεμμάτων έκ τής δώδεκα 
περίπου χιλιάδων στρεμμάτων ιδιοκτησίας ταύτης καλλιεργούνται σήμερον ώς κτήμα 
τοΰ κ. Κωνστ. ’Αντωνίου Μπενάκη χίλια στρέμματα. Τοΰ δέ Βενετσάνου τό αγρόκτημα 
ήγοράσθη πρότινος αντί δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων δραχμών παρά τοΰ 
Σμυρναίου κ. Κωνσταντινίδου, δστις είς περιοχήν 400 ή 500 στρεμμάτων είσήγαγεν 
ευθύς καί καλλιέργειαν διά βενζιναρότρων, ώς ό κ. Μπενάκης, είσχωρούντων μέχρι 
βάθους εξήκοντα εκατοστών τοΰ μέτρου αντί τών επιχωρίων μή άνασκαλευόντων τήν 
γήν βαθύτερον τών δεκαπέντε εκατοστών τοΰ μέτρου. Έντατικώς ήρχτσε νά καλλιερ- 
γήται εις τά τελματώδη ή καί δλως ελώδη εδάφη ό βάμβαξ προ πάντων. 'Ελώδης όμως 
μένει ακόμη κατά τό πλεϊστον ό άπό τής Μακαρίας πηγής καί τοΰ Κάτω-Σοΰλι τόπος, 
6ν διασχίζει ή ώραία πριν αμαξιτή οδός, έργον Μπενάκειον πρό τής άπαλλοτριώσεως, 
άρχόμενον άπό τό Κάτω-Σοΰλι καί τελευτών ε’ις τόν δύο χιλιόμετρα άπέχοντα παρα
θαλάσσιον Πύργον, δπου πρέπει νά τεθή τό τής ομοσπονδίας τών τεσσάρων πόλεων τής 
’Αττικής Τετραπόλεως κοινόν Ιερόν Διονύσιον. (Περί ενός άλλου Διονυσίου παρά τό έπί- 
νειον τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος έγραψα έν Πρ. Άκ. Άθ. 1932). Παρά τόν Πύργον 
άνεκαλύφθησαν πρό πολλών δεκαετηρίδων αγγεία αρχαία. Έπιγραφαί τής Άκροπύλεως 
τών ’Αθηνών (C. I. A II καί έν Ath. Mitteil, III 1878 σ.251) άναφέρονται είς τό Διονύσιον 
τοΰ Πύργου (ίδέ καί Karten von Attica herausgegeben von Curtius und Kaupert 
Text von Milchhofer Heft II und VI). Ή άπό τοΰ Κάτω-Σοΰλι είς τόν Πύργον 
φέρουσα διά τοΰ έλους αμαξιτή είνε μήκους δύο χιλιομέτρων. Τό πόσιμον ύδωρ τοΰ 
Κάτω-Σοΰλι (πρβ. καί Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 7, 1932 σ. 218 έ.) έφθανε 
μέχρι τοΰ Πύργου πρό ολίγων έτών, έκ τούτου δέ τοΰ παρακτίου σημείου άναμφιβόλως 
ήδύναντο νά ίδρευθώσι καί τά πληρώματα τοΰ είς τόν ναύλοχον τοΰ μυχοΰ τοΰ Μαρα- 
θωνιακοΰ κόλπου προσεγγίσαντος Περσικού στόλου κατά τήν δην τοΰ μηνός Μεταγει- 
τνιώνος. Πρός δυσμάς τοΰ Πύργου άποβάς είς τήν ίππάσιμον πραγματικώς πεδιάδα (ώς 
λέγει ό 'Ηρόδοτος V 102 χωρίον τής ’Αττικής έπιτηδεώτατον ένιππεΰσαι) ό Περσικός 
στρατός, ήδύνατο νά ύδρευθή καί έκ τής άφθονωτάτης χειμώνός τε καί θέρους Μακα
ρίας πηγής, έξ ής διά μεγάλου υδραγωγείου, έν έρειπίοις έτι σωζομένου, καί ό Παύλος 
Γ. Σκουζές μέχρι τών παρακτίων οίνοποιητικών του έγκαταστάσεων τό άείρουν αρδευ
τικόν ύδωρ τών κτημάτων του διωχέτευε.’Αλλά καί οι αρχαίοι "Ελληνες δεν θά είχαν 
ύστερήση πιθανώτατα τών νεωτέρων ού'τε κατά τοΰτο. Ό διά πολιτικούς λόγους είς 
τήν πεδιάδα ταύτην τοΰ Μαραθώνος καθοδηγήσας τούς Πέρσας Ιππίας ήξευρε τί έκα- 
μνε προκειμένου καί περί τής έπαρκείας ΰδατος διά τόν στρατόν, τόν όποιον καμία 
κριτική βέβαια δέν θά θεωρήση ποτέ όλιγαριθμότερον τοΰ ’Αθηναϊκού (ήτοι δέκα 
χιλιάδων οπλιτών μετά τών Πλαταιέων), άφοΰ τό μέτωπόν του έξισοΰτο πρός τό τών 
’Αθηναίων μετά τών Πλαταιέων όμοΰ χωρίς νά υπολογίζεται καί τό μαχητικόν σώμα 
τών πολυαρίθμων τοξοτών του, πρό πάντων δέ χωρίς νά συνυπολογίζωνται καί τά πλη
ρώματα τοΰ διαβιβάσαντος αυτόν στόλου. Περί τούτου όμως παραπέμπω είς τά Πρα-
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ηζομένης λεκάνης. Έκ της λεκάνης ταύτης, ήν διαρρέει ό ποταμός τής Οινόης, 
ή Χαράδρα λεγομένη, ανέρχεται έπειτα ή αμαξιτή προς τό πολύ υψηλότερα 
κείμενον επί τοΰ βουνού χωρίον Γραμματικό, ένφ αριστερόθεν τής Μαραθώνας 
ατραπός φέρει εντός ήμισείας ώρας άναμέσον ανθηρών κήπων καί ελαιώνος 
είς την παλαιάν Οίνόην (νϋν Νοινόην), μίαν των τεσσάρων πόλεων τής 
αρχαίας ’Αττικής Τετραπόλεως. Τοΰ χωρίου δέ Μπέη ύπέρκειται επιμήκης 
πετρώδης ράχις ώς κατά νότον τείνουσα προεκβολή τής προς τό Μπέη πλευ
ράς τοΰ γυμνού βραχωδεστάτου δ'ρους Σταυροκοράκι (υψηλού μ. 310), είς 
τούς πόδας τού οποίου υπό τον κύριον ό'γκον του εγείρονται άνατολικώτερα 
κατοικίαι ανές καί άλλαι γεωργικαί εγκαταστάσεις τού κτήματος Μπενάκη 
είς τήν θέσιν Κάτω Σούλι, παρά τήν οποίαν καί ή αρχαία πόλις Τρικόρυνθος 
έκειτο Ιπί μεγάλου στρογγυλού βραχώδους λόφου, ένθα ερειπωμένα σώζονται 
τά τείχη αυτής τε ώς πόλεως καί τής άκροπόλεώς της. (Είκών 15). Ή ύπερθεν

κτικά ταΰτα τοΰ έτους 1932 εις τε άλλας αύτών σελίδας (οΤον σ. 42 μετά τής σημ. 1, 
σ. 41 μετά τής σημ. 1) καί ιδιαιτέρως είς σημ. 1 τής σελίδος 38ης, διότι εγώ δέν 
πιστεύω ότι καί διά τό ζήτημα τοΰ άριθμοΰ των πλοίων τοΰ Περσικού στόλου καί διά 
τό ζήτημα τής δυνάμεως τοΰ ΓΙερσικοΰ στρατοΰ, αλλά καί δι’ άλλα τινά πράγματα, 
περί ών ομιλώ έν τή ρηθείαη σημ. 1 τής σελίδος 38 τών έν λόγφ Πρακτικών, έμελετήθη 
καλώς μέχρι τοΰδε ό 'Ηρόδοτος. Είς τόν κριτήν μου άρκοΰμαι διά τοΰτο πρός έλεγχον 
νά υποβάλω τά χωρία απλώς τοΰ Ηροδότου, τά όποια, έκ τοΰ έκτου αύτοΰ βιβλίου 
ειλημμένα, λεπτομερώς είς τήν σημείωσίν μου έκείνην αναγράφω.

Ή δέ έν σημειώσει 1 τής σελίδος 42“? μνημονευομένη ώς έν παρασκευή τότε έτι 
μελέτη μου είνε ή έν τή Έπετηρίδι τής φιλοσοφικής σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης δημοσιευθεΐσα, έτους 1933-34 υπό τόν τίτλον Vexpedition de Marathon 
d’aprfes une recente critique. Καί ώς πρός τό Κάτω-Σοΰλι ήτοι τήν παναρχαίαν τών 
μύθων ώς είπα πόλιν Τρικόρυνθον, ή οποία άγνωστος είνε είς τούς πολύ πλείστους τών 
μέχρι τοΰ τύμβου μόνον προχωρούντων επισκεπτών τοΰ Μαραθώνος, κρίνω χρήσιμον 
νά προσθέσω έν σημειώσει τουλάχιστον τά εξής. Ευθύς ύπερθεν τοΰ έ| ολίγων οικογε
νειών συγκειμένου χωρίου Κάτω-Σοΰλι κεΐται ό βραχώδης λόφος, τόν όποιον περιβάλ- 
λουσι τά ευδιάκριτα έρείπια τής άρχαίας πόλεως Τρικορύνθου (τό όνομα είνε προελλη- 
νικόν, όχι δηλ. νεώτερον τής τρίτης πρό Χρ. χιλιετηρίδος), ένφ τήν κορυφήν τοΰ αύτοΰ 
βραχώδους λόφου περιστέφουσι τά ευδιάκριτα έπίσης έρείπια τών τειχών τής άκροπό- 
λεως τής Τρικορύνθου. ‘Από τών ύψηλοτέρων τούτων θέσεων είνε κάτοπτος ή θάλασσα 
τοΰ μυχοΰ τοΰ Μαραθώνος, τήν άκτήν τοΰ όποιου, ώς προεΐπα, έπλησίασεν ό Περσικός 
στόλος πρός άποβίβασιν τοΰ υπό τόν έμπειροπόλεμον Μήδον στρατηγόν Δάτιν ώς άρχι- 
στράτηγον καί τόν βασιλικόν πρίγκιπα Άρταφέρνην ώς συστράτηγόν του Περσικοΰ 
στρατοΰ, καθοδηγουμένου ύπό τοΰ υπέρ έβδομήκοντα έτη γέροντος Ίππίου (πρβ. τά υπό 
"Ηροδότου IV 107 παραδιδόμενα περί τοΰ έκπεσόντος έκ τοΰ στόματος τοΰ Ίππίου 
ύδόντος). Σύνοπτος είνε έντεΰθεν καί πάσα ή άπό τοΰ Πύργου μέχρι τής έκκλησίας 
τών άλιέων 'Αγίου Παντελεήμονος πεδιάς, είς τήν όποιαν έστρατοπέδευσαν οί Πέρσαι 
άπό τής 5η? τοΰ Μεταγειτνιώνος μηνός μέχρι τής ημέρας τής μάχης, περί ής ομιλώ έν 
τφ κειμένψ τής έκθέσεως ταύτης.

9
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αί5τη τοϋ Μπέη επιμήκης πετρώδης ράχις σχηματίζει μακρόν διάσελου, εις τό 
νοτιοανατολικόν όίκρον τοΰ οποίου εξέχει τραχύτατος γυμνός βράχος, άποτό- 
μως κατερχόμενος εϊςτήν πεδιάδα. ’Όπισθεν δε τής ράχεως (Είκ. 18), ένθα καί 
εκκλησίδιον εΰρίσκεται "Αγιος Γεώργιος, εκτείνεται προς τά βορειανατολικά 
τό ευρό ομαλόν πεδίον τό μεταξύ Σταυροκοράκι καί τοΰ μυχοΰ τοΰ κόλπου 
τοΰ Μαραθώνος σχηματιζόμενον, περί τοΰ οποίου ώς τόπου τής άποβιβάσεως 
καί τής στρατοπεδείας τών ΙΙερσών ανωτέρω εν παρόδφ τινά έλέχθησαν. 
Άλλ’ εις τάς βραχείας έκείνας εξηγήσεις μου μένει να προσθέσω εδώ καί τάς 
παρατηρήσεις, τάς οποίας κατά τό παρελθόν φθινόπωρου έκαμα ενταΰθα, 
έξετάζων ακριβέστερα καί τής στρατοπεδείας ταΰτης τον τόπον, καί τών 
πρώτων κινήσεων τοΰ Περσικοΰ στρατοΰ την κατεύθυνσιν ευθύς ως ούτος 
έκ τοΰ στρατοπέδου του κατά την ήμέραν τής μάχης έξήλθε προς αντιμετώ
πισήν τοΰ απ’ αντίκρυ του, εκ δυσμών δηλαδή, από τοΰ Ηρακλείου κατερχο- 
μένου ’Αθηναϊκού στρατοΰ. Διότι καί περί τοΰτο τό ουσιωδέστατου σημεΐον 
τής δλης περί τοΰ μεγάλου συμβάντος τοΰ 490 προ Χρ. ζητήσεως ή συμβολή 
μου ενταΰθα προς δσον ένεστι περισσοτέραν διαφώτισιν τών γεγονότων επί 
τής βάσεως πάντοτε τής «πραγματικότητος τών τόπων» πιστεύω δτι δΰναται 
έτι κατά τι νά βοηθήση λ Προς τον αυτόν σκοπόν δμως είς τάς εν λόγω 
τοπογραφικάς μου παρατηρήσεις θά συνάψω κατόπιν καί τι άλλο, δπερ έν 
τή συνεχείφ τών περί τής μάχης ακριβώς λεγομένων μου δεν πρέπει νά 
παραλειφθή, ώς ύπόμνησις άλλως μόνον τών αλλαχού περί τής ημέρας 
ωσαύτως τής μάχης δημοσιευθεισών μου παρατηρήσεων. Εννοώ τά αγγλιστί 
ένεκα τοΰ προς 8ν άπετεινόμην ξένου συγγραφέως καταχωρισθέντα είς τά 
Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ώς άνακοίνωσίς μου έν αυτή κατά την συνεδρίαν 
τής 18 ’Ιανουάριου τοΰ 1934, περί ών καί κατωτέρω ιδιαίτερος αΰθις θά 
γίνη λόγος.

Ενταΰθα, έν τή άκολουθούση παραγράφψ, ανάγκη είνε περί άλλα έτι 
νά ένδιατρίψω.

§ 12.

Έξ δσων καί αλλαχού ανωτέρω διέλαβα, γνωρίζομεν μεταξύ τόνων ακρι
βώς σημείων έντός τοΰ μυχοΰ πάντως τοΰ κόλπου τοΰ Μαραθώνος — δστις 
καί μόνος, όχι δέ άδιαφόρωςόποιονδήποτε μέρος τοΰ κόλπου, παρεΐχεν ασφαλή 
από τών κυμάτων τοΰ ανοικτού πελάγους ναύλοχον — ό Περσικός στρατός 1

1 "Ας μοι συγχωρηθή νά παραπέμψω ομοίως ένταΰθα καί είς τήν ολίγον γνωστήν 
έργασίαν μου περί τής Τετραιτόλειος τοΰ Μαραθώνος καί τοΰ Ηρακλείου τοΰ Ηροδότου 
(Θεσσαλονίκη, 1928) ένεκα τών έκεΐ λεχθέντιον έν σημειώσει 2<ί (κακώς είνε τυπωμένον 
αυτόθι 1. αντί 2) τή έκτεινομένη άπό σελίδος 29 μέχρι σελ. 34.
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έκ τής ξηρας, εκ τής θαλάσσης δέ δ στόλος έτάχθησαν έναντι άλλήλων κατά 
τοιοϋτον τρόπον έκ παραλλήλου, ώστε καί ή δυτική άμφοτέρων πλευρά νά 
μή ήτο δυνατόν νά παρεκτείνεται περαιτέρω μιας ώρισμένης (επί τής ακτής 
καί παρ’ αυτήν) άποστάσεως έξ ανατολών προς δυσμάς, δπως οΰτε ή ανα
τολική έτι περαιτέρω τής ανατολικής πλευράς τής στρατοπεδείας. Άνατολι- 
κώς, ακτή καί θάλασσα έθεταν τά φυσικά καί ανυπέρβλητα δρια εις εκατέ- 
ραν δόναμιν, καθόσον επί τής ξηρας μέν ήγγιζον ταΰτα τό απρόσιτον παρά 
τό βουνόν τής Δρακονέρας παρεκτεινόμενον Μέγα λεγόμενον έλος τοΰ Μαρα- 
θώνος, έν δέ τή θαλάσση τό δριον έσημείωνεν ή έσχάτη γωνία τοΰ μυχοΰ 
τοΰ κόλπου κατά τήν αρχήν τής χερσονήσου τής Κυνοσοόρας. Καί ένταΰθα,

ΕΙκ. 11α. Χειρ τοΰ άνδριάντος τοΰ Άδριανοΰ.

άνατολικώς δηλονότι, ήτο επόμενον ένεκα τοΰ στόλου καί ό στρατός νά 
ταχθή έπί τής ξηρας έναντι τών έξ ών άπεβιβάσθη πλοίων, τά όποια μάλι
στα πρέπει νά φαντασθώμεν καί ούχί έπ’ άγκυρας είς βαθύτερα οπωσδήποτε 
νερά ήρεμοΰντα, άλλ’ εΐς τό άβαθέστερον παρά τήν ακτήν μέρος τής θαλάσ
σης προσωρμισμένα. ’Αλλέως δεν θά ήτο νοητόν οΰτε τοΰ Κυναιγείρου τό 
τόλμημα, δστις δχι κολυμβών βέβαια εντός βαθέων ύδάτων, άλλ’ ίστάμενος 
έντός τοΰ άβαθοΰς τής θαλάσσης, ήρπασε μέ τάς χείράς του τά άφλαστα τής 
νηός, οΰτε πώς οί καταδιώξαντες μέχρι τοΰ ναυλόχου τούς φεύγοντας εις τά 
πλοΐά των Πέρσας νικηφόροι ’Αθηναίοι ήδυνήθησαν άναπηδώντες βέβαια 
ή οπωσδήποτε άναρριχώμενοι έπ’ αυτών, «επτά νηών νά έπικρατήσωσι». 
(Ηροδότου VI 114,115). ’Έχομεν δμως καί τήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου 
(έν Άττικοΐς κεψ. 32, 6) δτι πράγματι είς τούς ύπερκειμένους τοΰ έλους βρά
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χους τής Δρακονέρας τό στρατηγεΐον τών Περσών είχε στηθή, παρ’ αύτφ 
δηλαδή τφ στρατοπέδφ, τό όποιον τοιουτοτρόπως μάς αφήνει να έννοήσω- 
μεν δτι με την ανατολικήν του πλευράν ήγγιζε πάντως τό έλος, ένφ συνάμα 
έστηρίζετο καί είς την παρ’αυτό ακτήν τής γωνίας τοΰ μυχοΰ, ώστε νά εκτεί
νεται έπειτα εντεύθεν προς δυσμάς εξακολουθητικές μέχρι τοΰ δυτικού του 
ορίου. "Αλλά καί εδώ, εις τήν έσχάτην του δηλονότι δυτικήν πλευράν, το 
δριον είς τό έναντι στρατόπεδον έ'θετεν Ιξάπαντος ή υπό τού ασφαλούς ναύ
λοχου ήδη παρεχόμενη είς τήν προσόρμισιν τών πλοίων αριστερά πτέρυξ 
αυτών, εκ τοΰ πελάγους ερχομένων. Ή πτέρυξ δμως αυτή πάλιν τοΰ στόλου 
δεν ήτο δυνατόν νά Ικτείνεται περαιτέρω τού δυτικωτάτου άκρου τοΰ ναύλο
χου, αν δλως τά έσχατα δυτικά πλοία είχον νά προφυλαχθώσιν αμέσως μετά 
τό έσχατον τού ναυλόχου δριον από τά κύματα τοΰ κλυδωνιζομένου πλέον 
εδώ πελάγους. Άλλ’ εν τή περιπτώσει ταύτη καί τό στρατόπεδον τής ξηράς 
δεν ήτο δυνατόν πλέον νά εκτείνεται, έναντι επί τής ακτής, πέραν τού αντι
στοίχου είς τά πλοία σημείου αυτής. Τό σημεΐον δμως τούτο κεΐται περί τήν 
εκβολήν είς τήν θάλασσαν τού ποταμού Χαράδρας, τού οποίου ή κοίτη παρα- 
τεινομένη έπειτα είς τό Ισωτερικόν εν τή πεδιάδι επί δύο περίπου χιλιόμετρα 
καταντόί μέχρι τής παρά τό Μπέη εκ τής λεκάνης τής Μαραθώνας εξόδου της, 
εκεί δπου ή δημοσία εξ ’Αθηνών οδός διέρχεται μίαν γέφυραν παραπλεύρως 
τού προς τήν πεδιάδα ανατολικού άκρου τοΰ ορούς Κοτρώνι. Τούτου λοιπόν 
τοΰ τμήματος τής κοίτης τής έξ Οΐνόης καί τής λεκάνης τής Μαραθώνας 
κατερχομένης Χαράδρας τό προς τήν θάλασσαν μέρος, καί, ακριβέστερα, τό 
μέρος τό μεταξύ θαλάσσης καί τής ύπερκειμένης τοΰ Μπέη έπιμήκους βου- 
νώδους ράχεως, ήτις αρκετά νοτιανατολικώς εισχωρεί είς τήν πεδιάδα, τελευ- 
τώσα από ενός διασέλου είς ένα άποτόμως κατερχόμενον είς αυτήν τραχύν 
καθώς είπα βράχον, πρέπει νά άπετέλει εξάπαντος τήν έσχάτην δυτικωτάτην 
πλευράν τής Περσικής στρατοπεδείας.

Τώρα, άν τό έν λόγφ τμήμα τούτο τής κοίτης τής Χαράδρας συνέπι- 
πτεν ακριβώς με τήν σημερινήν δι’ αυτής κατεύθυνσιν τοΰ ποταμού προς τήν 
θάλασσαν από τοΰ μεσογειοτέρου της σημείου παρά τό άκρον τής ύπερκει
μένης τού Μπέη βουνώδους ράχεως μέχρι τής εκβολής, δύναται ίσως νά 
θεωρηθή καί άβέβαιον. Ό Ξηροπόταμος δηλαδή κυρίως, καί δχι άείρους ποτα
μός, ή Χαράδρα, δστις καί σήμερον δπως είς πάντας τούς αιώνας, μόνον έν 
καιρφ βροχών καί χιόνων έπί τών δρέων μεταβάλλεται είς καταστρεπτικόν, 
τήν πεδιάδα κατακλύζον χειμαρρώδες ρεύμα, ήτο δυνατόν έν τή άρχαιότητι 
νά έλάμβανε καί άλλην κατεύθυνσιν από τού σημείου τής πεδιάδος, όπου 
άπό τής εύρείας καί εύδιαβάτου — όχι έννοεΐται έν καιρφ πλημμύρας —κοίτης 
του κατωτέρω τής ρηθείσης γεφύρας μεταβαίνει είς τό κατόπιν μέχρι τής 
εκβολής τμήμά της, καθόσον μάλιστα πλησιάζει τό δυτικόν ακριβώς δριον
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τής Περσικής στρατοπεδείας περί τό έσχατον άκρον τής ύπερκειμένης τοΰ 
Μπέη βουνώδους ράχεως. Άλλ είνε άδιάφορον, αν την αυτήν εντελώς 
κατεΰθυνσιν είχεν ή κοίτη άρχαιόθεν, ήν καί σήμερον. Διότι είτε όλιγώτερον 
πέραν τής σημερινής δεξιάς, είτε καί ολίγον όπισθεν τής σημερινής αριστε
ρός δχιθης διέσχιζέ ποτέ την πεδιάδα εϊς την προς την θάλασσαν κατεύθυν- 
σιν, ή διαφορά δεν ήτο δυνατόν νά είνε σπουδαία. Έκ τής κλίσεως δέ τοΰ 
εδάφους δύναταί τις νά συμπεράνη δτι ή σημερινή κοίτη είνε οΰσιωδώς ή 
αυτή καί ή αρχαία από τής εκβολής καί άνω, μέχρις ακριβώς περί τό επί τής 
πεδιάδος άκρον τής ύπερκειμένης τοΰ Μπέη βουνώδους ράχεως, διότι καθ’ 
δλην ταΰτην τήν γραμμήν παρά τάς δχθας εκατέρωθεν τής κοίτης άνεκαλυ- 
φθησαν πίθοι καί άλλα τοιαΰτα σημεία ύπάρ- 
ξεως αρχαίων αγροτικών οικημάτων δπερ δεν 
θά συνέβαινε δν ή αρχαία κοίτη εδρίσκετο εντός 
τών σημερινών ελαιώνων καί αμπελώνων είτε 
δεξιόθεν αρκετά οπωσδήποτε, είτε αριστερόθεν 
τής σημερινής.

Έκ τούτου δμως συνάγομεν δτι τό στρα- 
τόπεδον τών Περσών εξάπαντος ευθύς εκ τής 
πρώτης ημέρας τής έγκαταστάσεώς του είς τό 
ομαλόν (« ένιππεΰσαι έπιτηδεώτατον ») πεδίον 
τό παρά τόν μυχόν τοΰ κόλπου δεν ύπερέβη 
τήν γραμμήν τής κοίτης τοΰ ποταμοΰ. Νά 
έπεκταθή άλλως πέραν αυτής, πέραν δηλονότι 
τών αντιστοίχων τελευταίων πλοίων τοΰ ναύ
λοχου δεν είχε καμίαν ανάγκην. Τουναντίον 
ανάγκην είχε ως προεΐπα νά μένη ακριβώς 
έναντι καί πλησιέστατα επομένως τών πλοίων. ’Αλλά καί στρατηγικώς επί
σης έπεβάλλετο είς τό στράτευμα νά διατηρήση εδώ τήν θέσιν του καί νά 
μήν ύπερβή τό ύπό τοΰ ναυλόχου άναγκαίως καί επί τής έναντι του ξηράς

Είκ. 12. Μάρμαρον 
έκ τοΰ μνημείου τοΰ Άδριανοΰ.

άπαιτοΰμενον δριον. Ή βαθεΐα καί πλατεία, αποτόμους τάς δχθας έχουσα 
τοΰ ποταμοΰ κοίτη ήδΰνατο νά χρησιμεύση ως εξαίρετος φυσική τάφρος προς 
κατοχόρωσιν τής μόνης ανυπεράσπιστου μενούσης εδώ προς δυσμάς πλευράς 
τοΰ στρατοπέδου, καί αν ούδείς ακόμη παρουσιάζετο κίνδυνος έκ τίνος οίασ- 
δήποτε επιδρομής ή τίνος οίουδήποτε αιφνιδιασμού έκ μέρους τοΰ έχθροΰ, 
ενόσω ό εχθρός ούτος ύπετίθετο δτι εις τοΰτο προ πάντων είχε νά προσέξη, 
πώς έν τφ άστει μένων νά υπεράσπιση τήν πόλιν ’Αθήνας κατά τών προε- 
λαυνόντων Περσών, καί δχι πώς έγκαταλείπων αύτάς, νά τρέξη αμέσως διά 
νά προσβάλη τούς Πέρσας μόλις άποβιβαζομένους είς τόν Μαραθώνα μέ 
τόν πρόδηλον βέβαια σκοπόν τούτων νά κατευθυνθώοιν έκεΐθεν κατά τών
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’Αθηνών συμφώνους προς τούς υπολογισμούς και τά σχέδια τοΰ Ίππίου και 
τών φιλοτυράνναιν οπαδών του εν τη Μεσογαίφ ήδη καί εν Άθηναις προ 
πάντων. Άλλ’ δτε άπροσδοκήτως βέβαια ενεφανίσθησαν εις τον Μαραθώνα 
οί ’Αθηναίοι, την δευτέραν μόλις ημέραν μετά την άποβίβασιν τών Περσών 
sic τον Μαραθώνα, τότε πάντα λόγον είχον οί στρατηγοί τών Περσών νά 
φυλάξουν την λαμπράν θέσιν των εντός ενός πάντοθεν ώχυρωμένου στρατο
πέδου από τε τής θαλάσσης καί τοΰ ορούς τής Δρακονέρας καί τοΰ όρους 
Σταυροκοράκι, καί τώρα από τής δυτικής έτι πλευράς, μέτωπον σχηματίζον- 
τες έμπροσθεν ενός υπό τής φΰσεως επίσης διδομένου τόσον ίσχυροΰ κωλύ
ματος διά πάσαν τοΰ έχθροΰ επίθεσιν, όσον ήτο ή κοίτη τοΰ ποταμοΰ 
Χαράδρας.

Άλλ’ έφθανε πλέον καί ή τελευταία ημέρα τής άδρανοΰς κατά τό φαι
νόμενου παραμονής εν Μαραθώνι (πραγματικώς όμως άριστα εκατέρωθεν 
υπολογισμένης) τών τε Περσών καί τών ’Αθηναίων, εκείνων μέν από τής 5. 
Μεταγειτνιώνος, τούτων δέ από τής εσπέρας τής 7., άφοΰ ή αυτή άψυκτος 
ανάγκη την μάχην πλέον άμειλίκτως επέβαλλε εις έκάτερον τών αντιπάλων 
την αυτήν ώρισμένην ημέραν καί άνευ αναβολής μηδέ μέχρι τής επομένης1.

1 1) Είς τό σύγγραμμα La Grfece et l’hellenisation du monde hellenique, par 
Robert Cohen (Paris 1934, les presses universitaires de France— Clio· Introduction 
aux Etudes historiques — 2) τό έξης μόνον έν τή βιβλιολογίφ σελ. 156 κεφ. IX, 
σημ. άναφέρεται έξ αφορμής τής ύπ’ έμοϋ τοποθετήσεως τής αρχαίας πόλειος Μαρα
θώνος υπό τόν βράχον τής ΰπ’ έμοΰ άνακαλυφθείσης άκροπόλεως: on a cru pouvoir 
d4termiuer le site du village (όρθότερον ville, μετά τόν Θησέα d0me) antique de 
Marathon με παραπομπήν εις σημείωμα έν BCH, τόμος 51, 1926, σ. 540 καί Πρακτικά 
τής Άρχ. Εταιρείας 1932 σ. 28) ce que ne nous apprend pas grand’ chose, mais 
on ignore l’emplacement d’un Heraklion ce qui pourrait nous fixer sur la position 
primitive des Atheniens. "Οτι άγνοοΰνται έν τοΐς ουτω λεγομένοις πάντα τά περί 
Μαραθώνος κατά τάς έμάς αυτόθι άνασκαφάς καί έρευνας γραφέντα έν τοΐς Πρα- 
κτικοΐς τούτοις ετών 1933, 1934, έν Άνακοινώσεσι τής ’Ακαδημίας, έν Έπετηρίδι τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τό 1928 δημοσιευθέντα) καί έν τφ Archaologischer 
Anzeiger έτι τοΰ Βερολίνου υπό τοΰ κ. Karo, είνε φανερόν. Άλλ’ έν ταύτη τή εκθέσει 
είνε σημειωμένα άνωτέρω τά δέοντα πάντα άναφορικώς πρός τήν άγνοουμένην έτι 
περί Μαραθώνος πρόσφατον βιβλιολογίαν. Συχνάκις έντφ έν λόγφ ουγγράμματι άναφέ- 
ρεται έν συνεχείφ τής σελίδος 156 καί τό άρθρον τοΰ Άγγλου στρατηγοΰ καί στρα
τιωτικού συγγραφέως Sir Frederik Maurice έν JHS 1932 σ. 13, τό όποιον φοβερά 
έπισκοτίζει τήν αλήθειαν τών πραγμάτων διά πάντων τών άσυστάτων ισχυρισμών τοΰ 
στρατηγοΰ, είς τόν όποιον έδωκα τήν έπιβαλλομένην άπάντησιν διά τής μελέτης μου: 
L’expedition de Marathon d’apr£s une recente critique έν Έπετηρίδι τής Φ. Σχ. 
τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έτους 1934. Είς τούς άναγνώστας όμως τής έκθέ- 
σεώς μου ταύτης έλπίζω ότι παρέχω ΰπηρεσίαν τινά, συγκεντρώνουν έν αυτή είς 
κάθε εόκαιρίαν πάντας τάς αναγκαίας παραπομπάς είς τά περί Μαραθώνος τό 1926
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Και πώς μέν εννοώ τοϋτο, ακριβέστερου διαλαμβάνω έν xfj συνημμένη υπο
σημειώσει1. Έδώ δε γενικώτερον τόσον μόνον παρατηρώ, δτι έκάτερος τών

τό πρώτον, έπειτα δέ τό 1928 και ακολούθως αΰθις από τοΰ 1932 γραφέντα. Είς τάς ανω
τέρω προσθέτω καί τήν παραπομπήν εις τό αγγλικόν περιοδικόν Great Britain and 
the East τεύχος τού ’Ιανουάριου 23, 1936 ένεκα τοΰ έν αΰτφ έν σελίδι 101 -103 άρθρου 
τού επιφανούς στρατιωτικού συγγραφέως (A History of Persia) Brigadier - General 
Sir Percy Sykes. Διά τόν αυτόν λόγον τής συγκεντρώσεως πόσης περί Μαραθώνος 
πληροφορίας, όσον έξαρτώνται αΰται αί πληροφορίαι έξ έμοΰ, είμαι καί είς τήν έκθε- 
σιν ταύτην διεξοδικός αρκετά, διά νά μή λειψή εί δυνατόν καμία λεπτομέρεια περί 
τών αυτόθι άχρι τής ώρας γενομένων ερευνών. Σχεδόν αδύνατον είνε νά γνωρίζω τί 
περί αυτών διά τών δημοσιευμάτων μου γίνεται γνωστόν είς ξένα περιοδικά, πλήν έν 
τφ Archaologischer Anzeiger, έν αΰτφ δέ χάρις ευτυχώς είς τόν κ. Karo, δστις καίέξ 
αυτοψίας κάλλιστα γνωρίζει τόν Μαραθώνα. Έν τή σημειώσει όμως τούτη θά μοί 
έπιτραπή νά παρεμβάλω καί άναφορικώς πρός τήν μνημονευθεΐσαν άπάντησίν μου 
πρός τόν στρατηγόν Sir Frederik Maurice δ,τι έπιστολιμαίως πέρυσι μοί άνεκοίνωσαν, 
μέ τήν ρητήν των άδειαν νά δημοσιεύσω τά γραφόμενά των, δύο γνωστότατοι επιφα
νείς έρευνηταί καί συγγραφείς, ό έν τοΐς Πανεπιστημίοις Βρυξελλών καί Καΐρου καθη
γητής κ. Paul Graindor καί ό έν Freiburg in Br. καθηγητής κ. Ernst Fabricius. Ό 
πρώτος μού έγραψε υπό ημερομηνίαν 4 Ίανουαρίου 1935 τά ακόλουθα : je suis juste- 
ment en train de m’occuper de Marathon avec ines etudiants. J’ai eu d’autant plus 
de plaisir a leur communiquer vos conclusions qu’elles sont absolument d’accord 
avec ce que je pensais de Particle de Maurice: article d’«aniaton» dont vous avez 
tres bien fait justice. Καί υπό ήμερομηνίαν 12 Φεβρουάριου 1935: «Je vous autorise 
bien volontiers a faire etat de mon opinion concernant la question que vous avez 
tres bien traite dans votre excellent article sur «Γexpedition de Marathon». Je 
deteste les exces de l’hypercritique qui sert, trop souvent, a de gents qui n’ont pas 
d’id6es, ou meme a de simples «accusateurs», pour tacher d’attirer l’attention sur 
eux>.—Ό κ. Ernst Fabricius μού έγραψε τά εξής υπό ήμερομηνίαν 12 Φεβρουάριου 
1935: «Selbstverstandig bin ich darnit einverstanden, dass Sie von meiner Mei- 
nungsausserung iiber ihre Marathon-Abhandlung jeden Gebrauch machen, der Ihnen 
gut scheint. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass Herodot eine durchaus zuver- 
lassige, innerlich wahrscheinliche Darstellung der ganzen Vorgange, die sich um 
die Schlacht bei Marathon gruppieren, gibt, nur glaube ich, dass die Perser, als sie 
sahen, dass die Athener ihnen durch die Besetzung der Hohen um die Strand- 
ebene zuvorgekomtnen waren, um aus der «Mausefalle» wieder herauszukommen, 
Anstalten gemacht haben, sich wieder einzuschiffen. Έδώ πρέπει νά προσθέσω 
διατί έγώ αφού τό 1926 ήδη, καθώς καί τότε αμέσως διά τοΰ Messager d’Athenes 
ανήγγειλα καί τό 1928 διά τής μελέτης μου <Ή Τετράπολις τού Μαραθώνος καί τό 
Ηράκλειον τού 'Ηροδότου» ευρέως έξέθηκα, πού καί πώς τήν Μυκηναϊκήν άκρό- 
πολιν τοΰ Μαραθώνος άνεκάλυψα είς τήν πρός άνατολάς πλευράν τοΰ δρους Άγριε- 
λίκι καί τήν θέσιν τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος ώρισα (συμμαρτυροΰντος καί τού 
Στράβωνος ρ. 599 έν βιβλίφ 9φ § 22), δι’ αυτής δέ καί τού 'Ηρακλείου τήν θέσιν 
προεσήμανα ώς άναγκαίως πλησίον αυτής ζητητέαν καί μάλιστα οϋδαμού αλλού εί μή 
ύπό τήν βορείαν τοΰ Άγριελίκι κλιτόν παρά τήν είσοδον τής άπό Διονύσου καί Ραπεν- 
τόζας ορεινής μεταξύ Αθηνών καί Μαραθώνος οδού, καί έπί τέλους είς τό σημεϊον
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αντιπάλων ήθελε με πάντα πλέον τρόπον νά προσφέρη την μάχην πριν εμφα- 
νισθοΰν εις τον Μαραθώνα οί δισχίλιοι τών Αθηναίων επίκουροι Σπαρτιά-

τοΰιο ακριβώς άνεκάλυψα, φανερώτατα προσδιοριζομένην διά τοϋ περιβόλου ένός 
κολοσσιαίου τεμένους, τό όποιον ώς εκ τούτον καί οΰδέν άλλο δΰναται νά εΐνε είμή τοϋ 
Ήρακλέους τό τέμενος. Πρβ. τά περί αΰτοϋ έν Πρακτικοϊς τής ’Αρχαιολογικής 'Εται
ρείας τοϋ έτους 1932 σ. 42, τοϋ 1933 σ. 33 έ. καί έν Archaol. Απζ. 1933/34 στήλη 
146/147 καί 1934/35 στήλη 182. Τήν θέσιν δέ ταύτην διά τήν στρατοπεδείαν τών 
’Αθηναίων υπαινίσσεται διά τών ανωτέρω λόγων του καί ό κ. Ε. Fabricius. Ό περίβο
λός του άλλως χωρίς νά είνε τείχος φρουρίου, επειδή φρούριον δέν ήτο κανένα 
τέμενος, εΐνε όμως δ,τι πάντως έπρεπε νά έχη ώς περίφραγμα παν τέμενος, αυτό 
τοΰτο δηλαδή ένα περίφραγμα ή φράκτης άπλοϋς, ώς σήμερον λέγεται (κοινώς 
φράχτης) ήτοι enceinte γαλλιστί, καθόσον καί τέμενος παρά τό τέμνω, ήτοι άποτέμνω, 
αποχωρίζω άπό τά άλλα γήπεδα, αυτό θά είπή: δ,τι άπό τήν άλλην γήν αποχωρίζεται 
καί περιφράσσεται επομένως, χωρίς μέ τοΰτο νά γίνεται καί φρούριον τό οΰτω άποχω- 
ριζόμενον κτήμα τοϋ θεοΰ, τό Gottesland (ein umgrenztes καθό καί geweihtes Land), 
ή τό Krongut διά τόν βασιλέα. Περίβολον λοιπόν τοιοϋτον έχει μέγαν τό έμόν 'Ηρά
κλειον, υπέρ είκοσι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, διότι καί δέν ήτο γυμνάσιον 
άπλοϋν, αλλά μεγάλη μέν πλατεία έν μέρει πρός έκγύμνασιν τών νεοσυλλέκτων τοϋ 
στρατού ήτοι τών άπό 18 - 20 έτών έφήβων, χώρους δέ άλλους είχε καί διά τήν ιερα
τικήν καί στρατιωτικήν του υπηρεσίαν—αφήνω ότι ιδιαιτέρως τό ήμέτερον είχε καί 
προσωπικόν άλλο διά τήν τέλεσιν αγώνων ελληνικών. Ταΰτα είπα καί ανωτέρω έν 
μέρει, άλλ’έπαναλαμβάνω καί έδώ, διότι πρέπει νά συνάψω καί τά έζής έτι εις έκεΐνα; 
καθώς θεωρώ δλως διόλου άδιάφορον αν δέν θέλη κανείς νά αναγνώριση ώς μυκη
ναϊκήν τήν άκρόπολιν τής άρχαίας πόλεως Μαραθώνος (τότε δμως πώς ευρέθηκε έκεί, 
εις τήν άμεσον περιοχήν ταύτης ό Μυκηναϊκός τάφος;), άλλά ώς απλήν άρχαίαν ελλη
νικήν, είτε τών προκλασικών είτε τών κλασικών χρόνων, αν καί είτε άναμφιβόλως 
Μυκηναϊκή, ώστε πάσα είς τοΰτο έναντιολογία νά μή δΰναται νά θεωρηθή παρά παρα
δοξολογία μόνον, ουτω άδιάφορον θεωρώ καί άν τις δέν θέλη νά όνομάση άρχαϊκά τά 
τείχη τοϋ περιφράγματος τοϋ τεμένους τοϋ παρά τόν Βρανάν, τοϋ Ηρακλείου δηλονότι, 
άλλά άπλώς άρχαΐα έλληνικά ή ελληνιστικά, άφοΰ ρωμαϊκά βέβαια δέν εΐνε ή υστέρων 
δλως διόλου χρόνων, φανερώτατα δέ εΐνε τά έντός τοϋ περιβόλου αυτών τρανά μαρτύρια 
τών άρχών τουλάχιστον τοϋ 6ου πρό Χρ. αΐ. (ίδέ σ. 102 σημ.1). Διότι καί δλως διόλου άπε- 
ρίφρακτον άν εόρήκεν αυτό ό Μιλτιάδης—πράγμα άδύνατον δι’ ένα τέμενος—τάχιστα 
αότός, έντός ολίγων ώρών, μέ μίαν-δύο χιλιάδας τοϋ στρατοΰ του, ή τών έκ τής ’Ερέ
τριας ολίγον πρωτίτερα άπό τήν έμφάνισιν τοϋ Περσικού στόλου καί στρατοΰ έπιστρε- 
ψάντων δι' Ώρωποΰ εις τήν ’Αττικήν ’Αθηναίων κληρούχων, θά ήδύνατο έδώ ν’ άνε- 
γείρη ένα φράκτην, άληθινόν στηθαΐον ένός μέτρου πάχους καί ένός μέτρου ΰψους, 
όποιος καί πραγματικώς εΤνε ό περίβολος τοϋ Ηρακλείου, ώς πρόχειρον προάσπισμα 
κατ’ έπιτιθεμένων έχθρών. Τοιοϋτον προάσπισμα μόνον είχεν ώς τείχη καί ή άρχαία 
άκόμη έλληνική πόλις Οίνόη έν Μαραθώνι καί ή άκρόπολις προσέτι αυτής, καθώς 
κατωτέρω θά ίδωμεν. Άλλά άσχέτως πρός τά τείχη τοϋ Ηρακλείου, ή μέν έντός αυτών 
κολοσσιαία πλατεία εΐνε αυτό τοΰτο, ώς μεγάλου στρατώνος πλατεία, άξια τεμένους, 
οποίον μόνον ένα Ηράκλειον ήδύνατο νά εΐνε, άφοΰ τοΰτο πρός έκγύμνασιν νεοσυλ
λέκτων ήτο προωρισμένον καί δχι δπως αί πλατεϊαι γυμνασίων διά τά γνωστά άρχαία 
άγωνίσματα τών νέων. Καί τά έντός αυτής κατεσπαρμένα θραύσματα κοινών άρχαίων
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ται. Τούς δυναμένους αμέσως την πλάστιγγα τής νίκης νά κλίνωσι προς το 
μέρος των Ελλήνων Σπαρτιάτας τούτους οί μέν Πέρσαι, άφοΰ βέβαια δεν 
έπρόκειτο κρυφίως νά διαλάθουν οΰτοι αυτό τούτο τούς Αθηναίους φεύ- 
γοντες εκ τού Μαραθωνος ϊνα λάβωσιν αλλαχού οίαδήποτε άλλα πολεμικά 
μέτρα διά την ώρισμένως μετά την Ερέτριαν κατά τών Αθηνών διευθυνο- 
μένην εκστρατείαν των — δέν ήθελαν φυσικά νά περιμείνουν, χάριν τής σωτη
ρίας τών ’Αθηναίων!, μέχρις ου φθάση εις αυτούς μία τόσον σπουδαία ένί- 
σχυσις1 ό δέ Μιλτιάδης διόλου δέν ήθελε νά ΐδη αυτήν καταφθάνουσαν εις 
τον Μαραθώνα διά νά τού άρπάση από τάς χεΐρας την ασφαλή νίκην, ήν 
αυτός μετά πάσης αγαθής ελπίδος, μετά βεβαιότητος μάλιστα, άνέμενε, προς 
δόξαν αποκλειστικήν Ιαυτού μόνον καί τής πόλεώς του. Άλλ’ άφήνων εδώ 
τούς δύο αντιπάλους εις τάς τελευταίας των πλέον παρασκευάς διά τήν 
μετ’ όλίγας μόνον ώρας μέλλουσαν νά έπέλθη άναπόφευκτον σύγκρουσιν, 
θά παρακολουθήσω προς στιγμήν τούς Πέρσας έξελθόντας άπαξ εκ τού 
στρατοπέδου των εις τήν περαιτέρω μόνον πορείαν τα>ν πρός τήν σύγκρου- 
σιν τούτην, έν τώ γνωστφ, χάρις εις τόν τύμβον τών Μαραθωνομάχων, 
πεδίφ τής μάχης.

Οι Πέρσαι λοιπόν δέν ήτον ανάγκη ούτε γεφύρας νά ρίψουν επί τών 
όχθών τής κοίτης τού ποταμού διά νά διαβούν εις τήν αντίπεραν όχθην 
αυτής, ούτε πηδώντες άτάκτως μάλλον εις τήν βαθεϊαν κοίτην, δπου έκαστοι 
εύρισκον ευκολίαν, νά άνέρχωνται έπειτα εις τήν αντίπεραν ό'χθην, κακοπα- 
θούντες ως είκός, διότι λίαν άποτόμως ύψούντο αί ΰ·ψηλαί ό'χθαι, αλλά καί 
τήν τάξιν των λύοντες. Οί Πέρσαι εξάπαντος πρέπει νά έπορεύθησαν εις τό 
αντίπεραν τής κοίτης, παρακάμπτοντες τό άκρον τής ύπερκειμένης τού Μπέη 
ράχεως εκεί πλησίον δπου ή βαθεΐα είς μεγάλην άπόστασιν από τής εκβολής

αγγείων, συμφανέστατα δέ καί τών κεράμων στέγης τά θραύσματα είς τούς γνησίους 
ελληνικούς χρόνους άναφέρονται. Τό έσωτερικόν όμως τοΰ 'Ηρακλείου διέσωσεν 
εύτυχώς τοιαϋτα αναμφισβήτητα μαρτύρια έκ τής κλασικής άρχαιότητος, όπως προ- 
εΐπα, ιδιαιτέρως δέ αυτής έτι τής αρχής τοΰ πέμπτου πρό Χρ. αίώνος,'ώστε οί χρόνοι τοΰ 
τεμένους νά άνέρχωνται καί μέχρι τοΰ 500 πρό Χρ., ώς προεϊπα ταΰτα καί ανωτέρω. 
Ήρακλέους όμως ιερά δέν ήτον ανάγκη νά κτίζωνται ύπό τών ’Αττικών τό πρώτον 
περί τό 490 π. Χρ. Αυτά προϋπήρχον είς τήν ’Αττικήν καί άπό τών μυθικών ακόμη 
χρόνων, είς οΰς όλαι αί λατρεΐαι τών ελληνικών θεών ανέρχονται. Είμαι δυστυχώς 
αναγκασμένος ταΰτα άπό έτών τώρα νά επαναλαμβάνω, άλλ’ ελπίζω ότι καί οί άρχαιο- 
λόγοι, καί πρωτίστως άνευ ήδη τών άρχαιολόγων. οί ιστορικοί ένεκα στρατιωτικών 
καί τοπογραφικών λόγων ουδέ 0ά διανοηθοΰν νά μή συμφωνήσουν μετ’ έμοΰ ότι μόνον 
έκεϊ τό ήμέτερον περίφρακτον μέγα τέμενος έζήτησε διά τήν στρατοπεδείαν τοΰ 
στρατού του ό Μιλτιάδης, παρά τήν έξοδον άκριβώς τής ορεινής έξ ’Αθηνών εις 
Μαραθώνα όδοΰ διά τοΰ Βρανά, καί ότι τοΰτο τό τέμενος δέν είνε πλέον δυνατόν 
νά ήτο άλλο παρά τό Ηράκλειον τοΰ Ηροδότου.
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τοΰ ποταμοί) προς τά όίνω κοίτη, πολύ πλατυνομένη ως είπα, καταντά άβα- 
θής και εντελώς εύδιάβατος εις ζφα και εις ανθρώπους. Έδώ μάλιστα παρα- 
τηροϋμεν καί τούτο. Ή κοίτη πλατυνομένη ευθύς μετά την γέφυραν, ολίγον 
κατωτέρω ταύτης τής πλατΰνσεως μεταβάλλει καί ό'ψιν, διότι διχάζεται, καί 
ένφ κατά τήν μίαν κατεύθυνσιν, ήτοι την άριστεράν, καθαρώτατα φαίνεται 
δτι προ πολλοΰ πάντως χρόνου, έ'παυσε νά είνε κοίτη, δι’ ής θά έξηκολού- 
θουν νά ρέουν έν καιρώ πλημμυρών τά ΰδατα τού ποταμού, κατά τήν ά'λλην 
μόνον, τήν δεξιάν δηλαδή, διανοιχθεΐσα εις τό παχύ, χωματώδες εντελώς 
έδαφος συναντά μέν αύθις τήν άριστεράν, άλλ’ είς τό σημεΐον ακριβώς τής 
συνανιήσεως εγκαταλείπει αυτήν καί εξακολουθεί τήν μίαν καί μόνην εντεύ
θεν μέχρι θαλάσσης κοίτην, γίνεται δηλαδή αύθις ή αυτή με εκείνην, μέ 
όπισθέν της δμως μίαν νήσον ούτως είπεΐν έπί ένα διάστημα μεταξύ τών δύο

Είκ. 13. Κιονόκρανου έκ τοΰ μνημείου τοΰ ’Λδριανοΰ.

βραχιόνων. Τοιουτοτρόπως γίνεται σαφές, δτι ό Περσικός στρατός, δστις ως 
είπα δεν θά ήδΰνατο νά διαβή είς κανέν σημεΐον τήν αυτήν νέαν άμα καί 
άρχαίαν κοίτην εντεύθεν μέχρι τής είς τήν θάλασσαν εκβολής, προχωρών δμως 
εκ τού στρατοπέδου του προς συνάντησιν τοΰ έκ δυσμών, από τής παρατά- 
ξεώς του έξωθεν τοΰ Ηρακλείου, όρμηθέντος εχθρού, εύρισκε προ τών όμμά- 
των του διάβασιν, ακριβώς όριζομένην υπό μόνης τής έγκαταλειφθείσης υπό 
τού ρεύματος αρχαίας αυτού κοίτης.

Άβαθεστάτη δέ είνε αυτή καί παντελώς εύδιάβατος, δεικνύουσα καί 
σήμερον δπως πάντοτε πώς ή έκ τού όμαλοΰ, πέραν τοΰ έκκλησιδίου τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου, πεδίου τής Περσικής στρατοπεδείας έρχομένη έως έδώ 
οδός, συνεχιζομένη ακολούθως έντεύθεν παρά τό μέγα πολύδενδρον καί 
πολυστάφυλον αγρόκτημα, δπερ έν σχήματι έκτεταμένου παραλληλογράμμου 
έκτείνεται εκατέρωθεν τής νΰν αμαξιτής έξ ’Αθηνών οδού, τούτο μέν τό 
αγρόκτημα παρακάμπτει, άφήνουσα αυτό έκ δεξιών, κατόπιν δέ φέρει ακρι
βώς προς τό πεδίον, όπου έν πλήρει παρατάξει βεβαίως οί Πέρσαι προσερ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



Γ. Σωτηριάδου: "Ερευναι καί άνασκαφαί έν Μαραθώνι 139

χόμενοι, από τοΰ στρατοπέδου των ήδη, έδειξαν τό μέτωπόν των πρός τούς 
Αθηναίους, έν πλήρει σχηματισμώ τής φάλαγγός των και αυτούς ήδη ευρι
σκομένους, οΰτω μάλιστα ώστε καί τό ιδικόν των μέτωπον να εύρεθή έξι- 
σβύμενον πρός τό Περσικόν—δχι δμως τυχαίως, βέβαια! Διότι τό πλήθος 
τής στρατιάς έκατέρου τών αντιπάλων δεν ήτο διόλου άδύνατον νά εινε εκ

Εικ. 14. Μαρμάρινον ίγδίον έξ οικίας τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος.Ή αρχαία πόλις 
έ'κειτο παρά τήν ρίζαν τής βραχιόδους ράχεως τής Μυκηναϊκής αυτής άκροπόλεως.

τών προτέρων γνωστόν εις τον άλλον. Δεν έλειπον ούτε από τό μέρος τών 
Περσών πρόσκοποι καί αύτόμολοι—”Ιωνες καί Αΐολεΐς — ούτε έκ μέρους 
τών δραστηρίως βεβαίως έργασθέντων φιλοτυράννων (πρβ. καί Ηροδότου 
VI 98 καί 109) ακριβείς πληροιρορηταί.’Ήδη δμως εινε πιθανώτατον, νομίζω 
μάλιστα καί αυτονόητον, δτι εκ τοΰ ενώπιον τής Καρύστου ακόμη πρός 
πολιορκίαν τής πόλεως άποβιβασθέντος στρατού καί δχι δλιγώτερον έκ τής 
έξαημέρου τών Περσών παραμονής προ τής Ερέτριας, δεν έβράδυναν νά 
φθάσουν εις τάς ’Αθήνας δσαι εις τό στρατηγεΐον τοΰ Μιλτιάδου πληροφο-
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ρίαι έχρειάζοντο. Ό Μιλτιάδης άλλως εγνώριζεν από ετών ως αξιωματικός 
τοϋ Περσικού στρατού πώς συνεκροτούντο οί Περσικοί στρατοί. Εις την 
Κάρυστον δέ και εις την Ερέτριαν θά ειχον αναμφιβόλους φθάση καί από 
τάς ’Αθήνας διαφωτιστικαί διά τούς Πέρσας πληροφορίαι στρατιωτικής όχι 
δλιγώτερον ή πολιτικής φύσεως, καθώς καί διά τούς ’Αθηναίους μετά τήν 
Ερέτριαν. Ουτω δέ εξηγώ καί τήν αφελή κατά τό φαινόμενον, έντυπωτικήν 
δμως διά τον αναγνώστην του παρατήρησιν τού Ηροδότου, δτι μόλις άλλή- 
λους απ’ άντικρύ διέκριναν κατ’ άλλήλων πορευόμενοι, καί ευθύς έβεβαιώ- 
νοντο δτι κάτι περίεργον εν τή έξιστορουμένη τών πραγμάτων άκολουθίςο 
συνέβαινε (εγίνετο τοιόνδε τι λέγει ό Ηρόδοτος, έκ τών προτέρων δηλαδή 
έτοιμασμένον καί ό'χι εξαφνικόν καί μόλις τήν στιγμήν εκείνην παρουσιαζό- 
μενον), στρατός Μηδικός καί στρατός ’Αθηναϊκός νά έχουν τό αυτό μέτω- 
πον! Έν άληθείρ τό μέτωπον τούτο ήτο μέ ακρίβειαν γνωστόν έπακόλου- 
θον τής τελείας γνώσεως ήν είχεν έκάτερος τών αντιπάλων [περί τής δυνάμεως 
τού άλλου. Καί θά ήτο περίεργον πραγματικώς αν τούτο δέν είχαν άντιληφθή 
οΐ τε ’Αθηναίοι καί οί Πέρσαι ουδέ δταν έναντι άλλήλων εύρέθησαν στρα- 
τοπεδευμένοι επί δέκα πάντως ημέρας, ένώ άλλως και εκ τών προτέρων ως 
είπα ήτο δυνατόν νά λάβουν ακριβή γνώσιν τούτων1.

1 Ό ‘Ηρόδοτος μίαν μόνον χρονολογίαν παρέχει περί τών συμβάντων τής Μαρα- 
θωνιακής εκστρατείας μετά τόν κατάπλουν τοΰ Περσικού στόλου είς τόν Μαραθώνα, 
τήν ημερομηνίαν τής 9π; ημέρας μηνός ίσταμένου Μεταγειτνιώνος. Κατ’ αυτήν αί 
άρχαί τής Σπάρτης παρέδιδον είς τόν ήμεροδρόμον Φειδιππίδην τήν άπάντησιν, τήν 
οποίαν αυτός θά είχε νά φέρη είς τούς ’Αθηναίους. Παρέχει όμως μετά τής χρονολογίας 
ταύτης καί άλλας τινάς πληροφορίας, μέ τόν συνδυασμόν τών οποίων πρός εκείνην τόσον 
τελείως τά πράγματα διαφωτίζονται ώς πρός τήν άπ’ άλλήλων έξάρτησιν καί τήν άκριβή 
αυτών επομένως χρονολογικήν σειράν, καθώς αυτήν προηγουμένως ώρισα, ώστε νά μή 
μένη καμία αμφιβολία περί τοϋ συμπεράσματος. Αί πληροφορίαι αύται είναι αί ακό
λουθοι. Πρώτον ότι δευτεραΐος είς τήν Σπάρτην έξ ’Αθηνών έφθασεν ό Φειδιππίδης, 
κατορθώσας οΰτω δι’ έν διάστημα 200 ή 225 χιλιομέτρων ένα πρωτάθλημα εξαιρετικόν, 
αν καί δχι άδΰνατον νά έπιτευχΰή, οδτε άπίστευτον επομένως, καθώς υπό τινων κριτικών 
έλέχθη. Πρβ περί τούτου τήν σημειωθεΐσαν καί ανωτέρω λίαν άξίαν προσοχής διά τινα 
πράγματα μελέτην τοϋ Γάλ?ωυ στρατηγοΰ Arthur Boucher, La bataille de la Marne de 
l’Antiquite MARATHON, d’apres Herodote, Paris 1920 έν σελίδι 16 καί έν σημ. 2 τής 
σελίδος 17. Δεύτερον ότι οί μετά τήν πανσέληνον, τήν νύκτα δηλ. 15η? Μεταγειτνιώνος έκ 
Σπάρτης άναχωρήσαντες δισχίλιοι όπλϊται έπίκουροι έφθασαν είς τά όρια τής ’Αττικής 
τριταΐοι, τουτέστι τήν νύκτα τής 18 Μεταγειτνιώνος, δπερ συνεπάγεται τήν είς τάς ’Αθή
νας άφιξιν αυτών ά" όχι πλέον ώς είκός τήν αυτήν νύκτα, πάντως δμως κατά τάς πρώτας 
ώρας τής έπιούσης ημέρας ήτοι τής 19 τοΰ μηνός. Καί εΐνε μέν καί τοΰτο θαυμαστός 
πραγματικώς άθλο;, άλλα διά τούς σκληραγωγημένους καί άθλητικούς Σπαρτιάτας δχι 
άδύνατος, δχι μόνον διότι ό Ηρόδοτος μίαν τοιαύτην άκριβή πληροφορίαν ήτο δυνατόν 
νά λάβη ευκόλως είς τε τάς ’Αθήνας καί είς τήν Σπάρτην καί δεκάδας τι\άς έτών μετά
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§ 18.

Έπί τοΰ ύπερκειμενου ιοΰ χωρίου Μπέη διάσελου τής μνημονευθείσης 
βουνώδους προεκβολής τοΰ ορούς Σταυροκοράκι, καί μάλλον προς τά δεξιά 
τω άναβαίνοντι, παρετήρησα τά εξής·

Εις τό διάσελον φέρει από τοΰ Μπέη ανωφερής ατραπός επί πετρωδε

τήν μάχην—δτε κατά μίαν γενεάν αυτός νεώτερος τών Μαραθωνομάχων έγνώρισε βεβαίως 
μαζί μέ τάς ’Αθήνας καί τήν Σπάρτην—,άλλά καί διότι, φθάνοντες οί Σπαρτιάται εις τάς 
’Αθήνας, έμάνθαναν συνάμα δτι τήν προτεραίαν ήδη είχε συγκροτηθή πλέον ή μάχη, 
τής οποίας αυτοί διά τοΰτο τούς νεκρούς μόνον «οΰ; Ιμείροντο θεήσασθαι» ήτο δυνατόν 
ακόμη νά ΐδωσι. Ή άσφαλής δμως αΰτη κατά μίαν ημέραν καθυστέρησις τών Σπαρ
τιατών διδάσκει δτι δχι άνευ λόγου ό Ηρόδοτος βεβαιώνει τήν εις τά δρια τής 'Αττικής 
άφιξιν τών Σπαρτιατών τρεις ήμέρας μετά τήν έκ Σπάρτης άναχώρησιν. Διότι οΰτω 
ΰποδηλοΐ ό ιστορικός πώς καί ό θαυμαστός άθλος τών άνδρών τούτων εύρήκε πλέον τά 
δριά του, ώστε δχι μόνον νά εξηγείται, άλλά καί τελείως νά δικαιολογείται ή μή έγκαι
ρος αυτών άφιξις διά μίαν μάχην, τήν οποίαν οί μέν Πέρσαι δέν ήσαν βέβαια μωροί, 
ώστε νά μή τήν επισπεύσουν κατά τήν έσχάτην είς αύτούς ύπολειπομένην ημέραν, ό δέ 
Μιλτιάδης τό πάν άκριβώς έκαμνε ώστε κατ’ ούδένα τρόπον πέραν αυτής ακριβώς τής 
ήμέρας νά μή τήν άναβάλη, άφοΰ καί διά τό ίδικόν του στρατηγικόν σχέδιον, ανευ δη/.αδη 
τών Σπαρτιατών να συγκοονοθη με τους Πέραας, ή ήμέρα αΰτη ήτο ή έσχάτη τής ανα
μονής του Τώρα δμως ασφαλώς πλέον δυνάμεθα νά φθάσωμεν είς τό συμπέρασμα 
τών σκέψεων, τάς οποίας κάμνω έδώ.

Ή αποστολή τοΰ Φειδιππίδου είς τήν Σπάρτην ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθώ 
μόνον μετά μίαν άπόφασιν τής έκκλησίας τοΰ δήμου έν Άθήναις. Ή εκκλησία δέ αΰτη 
ήτο δυνατόν ημέραν τινά νά συγκροτηθή, μόνον άφοΰ θά είχε αυγκληθή άφ’εσπέρας. 
Καλώς δμως γνωρίζομεν δτι ή οΰτω συγκροτηθεϊσα εκκλησία σκοπόν είχε τήν έξοδον 
τοΰ στρατού έκ τοΰ άστεως είς τόν Μαραθώνα, ήτις μετά τήν εκκλησίαν διατασσομένη, 
καί θά έξετελεΐτο εννοείται άνευ ούδ’ ελάχιστης αναβολής. Περιττόν δέ είνε νά είπώ 
δτι τά πάντα διά τήν περί ζωής ή θανάτου όπόθεσιν ταύτην ήσαν προετοιμασμένα άπό 
τόν Μιλτιάδην, άφ’ ής στιγμής τελειώσαντες πλέον οί Πέρσαι μέ τήν Ερέτριαν, ήσαν 
έτοιμοι νά βαδίσωσι κατά τών ’Αθηνών. Τοιουτοτρόπως βέβαιον γίνεται δτι, έφόσον καί 
ή έξοδος αΰτη τοΰ στρατού έκ τοΰ άστεως θά έξετελεΐτο ευθύς τήν έπαύριον τής συγκρο- 
τήσεως τής έκκλησίας — , βέβαιον λέγω γίνεται δτι καί ό Φειδιππίδης θά έπέμπετο είς 
τήν Σπάρτην ευθύς μετά τό τέλος τής έκκλησίας, κατά τάς έσπερινάς πάντως ώρας τής 
ήμέρας τής συγκροτήσεως αυτής. ’Αλλά καί ή σύγκλησις τής έκκλησίας, ή γενομένη 
άφ’ εσπέρας ήδη τής ήμέρας τής συγκροτήσεως, δέν είναι βέβαια δυνατόν νά ΰποτεθή 
δτι έπραγματοποιήθη άλλην ήμέραν παρά κατά τήν ημέραν ήδη τοΰ κατάπλου τών 
Περσών εις τόν κόλπον τοΰ Μαραθώνος, κυρίως μάλιστα συγχρόνως μέ τήν ευθύς άκο- 
λουθήσασαν τόν κατάπλουν έναρξιν ήδη τής άποβιβάσεως τοΰ στρατού είς τήν παραλίαν 
τοΰ μυχοΰ τοΰ κόλπου, χωρίς ούδεμιάς στιγμής αναβολήν τών έπιβαλλομένων νά γίνουν. 
Τά έπιβαλλόμενα δέ ταΰτα ήσαν ή άμεσος είς ’Αθήνας μεταβίβασις τής είδήσεως περί 
τών συμβαινόντων έν Μαραθώνι μέ τούς Πέρσας Ή μεταβίβασις δμως αΰτη, διά τών 
ημεροσκόπων γινομένη, ήδύνατο νά είνε πραγματικώς στιγμιαία μέ τά τότε έφαρμοζό- 
μενα μέτρα πρός ταχυτάτην μετάδοσιν ειδήσεων είς μακρυνάς άποστάσεις. Πρβ. περί
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στάτου και βραχώδους εδάφους εντός είκοσι λεπτών τής ώρας εις θέσιν Μάρ
μαρα καλουμένην, αν καί μάρμαρα ταΰτα δεν εΐνε, άλλα λίθοι ογκώδεις ολί
γον τι διά τής σφυράς έξειργασμένοι, άπεσπασμένοι έκ των φυσικών βράχων, 
πρός κτίσιν ποτέ καλυβών ερειπωμένων νϋν, αί όποΐαι έχουν μεν τό στρογ
γυλόν σχήμα τών σημερινών αχυροκαλυβών τών βοσκών, άλλα μέ λίθους ως

των μέσων τούτων έν 'Ηροδότου VI 121 καί 124 τά περί τής άνυψώσεως άσπίδος άπό 
τής κορυφής βέβαια ορούς τινός, οΐον τής τοΰ Άγριελίκι πρός τήν αμέσως έπειτα κορυ
φήν τής Πεντέλης, καί έξ αυτής κατόπιν πρός τάς ’Αθήνας, ή καί (έν δσφ ακόμη παρέ- 
καμπτεν ό Περσικός στόλος τό άκρωτήριον Στόμι τής Κυνοσούρας) διά τίνος λόφου 
ύπερκειμένου έπί τής ακτής έναντι τοΰ ακρωτηρίου, έπειτα δέ έκ τοΰ λόφου τούτου 
κατ’ ευθείαν πρός τήν κάτοπτον έντεΰθεν κορυφήν τοΰ Ύμηττοΰ, ή καί διά ήμεροδρό- 
μου ήδη παρεσκευασμένου κάπου έδώ επίτηδες διά νά φέρη πεζός τάχιστα τήν ειδησιν 
είς αΰτάς τάς ’Αθήνας· αΰθις δέ τά έν Ηροδότου VII 192 λεγάμενα, ώς συνέχειαν ταΰτα 
τής άφηγήσεως τοΰΊστορικοΰ ένκεφαλαίοις 188 -191 : Τοισι δέ "Ελλησι οί ημεροσκόποι 
άπό τών άκρων (τ. έ. βουνοκορυφών) τών Εύβοϊκών καταδραμόντες (έσπευσμένως κατελ- 
θόντες) δευτέρφ ημέρα, άπ’ ής ό χειμών ό πρώτος έγένετο, έσήμαινον πάντα τά γενό- 
μενα περί τήν ναυηγίην». Άλλ’ οϋτω σχηματίζεται αμέσως πλέον ό χρονολογικός πίναξ 
τών συμβάντων, τά όποια ώς καί αλλαχού έβεβαίωσα άρχονται μέν έν Μαραθώνι 
τήν 5 τοΰ Μεταγειτνιώνος, τελειώνουν δέ τήν 18πν μέ τήν μάχην, ής τό πεδίον ακριβώς 
καθορίζεται διά τοΰ τύμβου τών Μαραθωνομάχων. Διότι προσδόκιμοι μέν ήσαν οί 
Σπαρτιάται είς τόν Μαραθώνα υπό τών ’Αθηναίων άπό τής έπαύριον τής άφίξεως τοΰ 
Φειδιππίδου είς ’Αθήνας κατά τήν 12 τοΰ μηνός, άφοΰ διά τοΰ Φειδιππίδου άνηγγέλθη 
είς τούς έν Άθήναις δτι οί Σπαρτιάται θά άνεχώρουν έκ Σπάρτης μόνον τήν νύκτα τής 
πανσέληνου ήτοι τήν 15 τοΰ μηνός· δτι τριταΐοι δέ φθάνοντες είς τά δρια τής ‘Αττικής, 
θά έπρεπε καί είς τάς ’Αθήνας νά άναμένωνται τήν 18Ήν τοΰ μηνός. Ουδόλως δέ άπο
ρον ήδύνατο νά εΐνε, πώς μέ τήν βεβαίωσιν ταύτην δτι είς ώρισμένην έκ τών προτέρων 
ημέραν προσδόκιμοι έπρεπε νά εΐνε οί Σπαρτιάται (άφοΰ έξάπαντος άρχομένης τής 
νυκτός τής 15 τοΰ μηνός θά άνεχώρουν έκ Σπάρτης, διότι οί Σπαρτιάται πολλάκις 
βέβαια θά είχαν προπονηθώ είς οδοιπορίας τοιαύτας), ώστε δισχίλιοι έ| αυτών επίλεκτοι 
πάντως, καλώς νά γνωρίζουν έκ τών προτέρων πότε μέν θά έφθαναν είς τά δρια τής 
’Αττικής, πότε δέ είς τάς ’Αθήνας καί πότε επομένως είς τόν Μαραθώνα. ’Αλλά καί διά 
τών ιδίων των πρακτόρων οί ΓΙέρσαι ώσαύτως επόμενον ήτο άσφαλώς νά γνωρίζωσι 
ταΰτα, τήν αυτήν ημέραν, καθ’ ήν ό Φειδιππίδης φθάνων είς τάς ’Αθήνας (νύκτα τής 
11ης), τάς ειδήσεις ταύτας θά έφερνεν είς τάς άρχάς τής πόλεως κατά παραγγελίαν τών 
άρχών τής Σπάρτης —. ένφ άλλως καί θά έκοινολογεϊτο τοΰτο βεβαίως αυθημερόν καί 
αύθωρεί είς τήν Σπάρτην, άφοΰ μυστικόν τοΰ κράτους δέν ήτο βέβαια τό πράγμα, άλλ’ 
ούτε καί καμία άνάγκη τό έπέβαλλεν ώς τοιοΰτον. Συμφέρουσα μάλιστα ήτο δυνατόν νά 
θεωρηθή ή διάδοοίς του, διότι θάρρος μέν είς τούς ’Αθηναίους ένέπνεε, δόξαν δέ έφε- 
ρεν είς τούς Σπαρτιάτας, καί τούς Πέρσας έφόβιζε. Ούτως όμως δυνάμεθα τώρα καί ώς 
πρός τοΰτο νά ε’ίμεθα βέβαιοι, δτι ούτε ι(ιεΰδος ήτο έκ μέρους τοΰ Ηροδότου ούτε και 
πρόφασις δήθεν έκ μέρους τών Σπαρτιατών (έλέχθη καί τοΰτο ύπό τής κριτικής), άλλ’ 
ή γυμνή άλήθεια δτι τά Κάρνεια όντως ήσαν τό έμπόδιον τής έκ Σπάρτης άμέσου 
άναχωρήσεως τών Σπαρτιατών είς τάς ’Αθήνας. Δύναταί τις όμως έν τέλει καί τοΰτο 
έτι νά στοχασθή, μέ πόσην χαράν καί άγαλλίασιν οί δισχίλιοι άριστοι άσφαλώς έξ άρί-
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υλικόν. Είς τάς εξ αυτών καλλίτερα κάπως σωζομένας, παχύτατοι λίθοι σχη
ματίζουν τό κατώφλιον και τάς όρθάς έτι ύψηλάς παραστάδας των εισόδων 
αυτών. Εις τινας δμως σώζονται μέχρι μικροΰ τίνος ΰψους κα'ι οί περιφερι
κοί λίθοι τόσον ώστε νά βλέπη τις πώς έπειτα εις ύψος αρκετά μεγαλείτερον 
οί τοίχοι οΰτοι άνερχόμενοι θά συνέκλιναν ούτως ώστε έπάνωθεν αυτών, 
επιτιθεμένων δοκών τινων έγκαρσίως, νά εσκεπάζετο ή καλΰβη με χόρτα ή 
άχυρα δπως αί σημεριναί. Πλήθος τεμαχίων πλίνθων καί αγγείων χονδροει
δών, αρχαίων δμως, σώζονται έτι μεταξύ τών επί τοΰ εδάφους κατακειμένων 
λίθων καί ύπ! αυτούς. Τοιουτοτρόπως αί καλΰβαι αύται καί διά τά έν αύταΐς 
καί παρ’ αύτάς διακεχυμένα θραύσματα καί διά τό λίθινον υλικόν των άπο- 
δεικνύονται ως αρχαία κατασκευάσματα τών επί τών όρέων διαιτωμένων 
ποιμένων, αν καί εκ τών προτέρων, ά'νευ άλλων ενδείξεων, τήν αρχαιότητα 
αυτών κατ’ ακρίβειαν δεν δύναμαι νά προσδιορίσω. "Οτι δμως περί κλασι
κής άρχαιότητος δεν πρόκειται, αλλά μόνον περί υστέρων αρχαίων χρόνων 
δεν αμφιβάλλω διόλου. Σώζεται έτι παρά τάς καλύβας καί μία λιθίνη έπι-

στων Σπαρτιάται όπλΐται Εσπευδαν μέν νά άντικρύσουν τούς πολυθρυλήτους Μήδους, 
έσπευδαν όμως καί τάς ’Αθήνας νά σώσουν, ακριβώς διότι αυτοί θά είχαν οΰτω καί 
τήν δόξαν, δτι μέ τήν βοήθειαν των ή πόλις αΰτη έσώθη.

Πίναξ τών χρονολογιών τών συμβάντων άπό τής ημέρας τον κατάπλου τών Περοών 
είς τον Μαραθώνα μέχρι τής ημέρας τής μάχης.

1. Κατάπλους τών Περσών είς τόν Μαραθώνα πρωϊνάς ώρας τής 5 Μεταγειτνιώνος. 
"Αμεσος αγγελία αύτοϋ είς ’Αθήνας διά τών ημεροσκόπων. Σύγκλησις τής έκκλησίας 
τοΰ δήμου διά τήν έπαύριον.

2. Συγκρότησις τής έκκλησίας τοΰ δήμου έν Άθήναις από πρωίας τής 6 Μεταγειτνιώνος. 
Άπόφασις περί έξόδου τοΰ στρατοΰ έκ τοΰ άστεως είς τόν Μαραθώνα.’Αποστολή τον 
Φειδιππίδου εις Σπάρτην αυθημερόν περί εσπέραν.

3. "Εξοδος τοΰ στρατοΰ έκ τοΰ άστεως είς τόν Μαραθώνα πρωίαν τής 7 Μεταγειτνιώνος- 
άφιξις αΰτοΰ περί τήν εσπέραν καί στρατοπεδεία έν τφ Ήρακλείφ τήν έσπέραν.

4. "Αφιξις τοΰ Φειδιππίδου είς Σπάρτην έσπέραν ή νύκτα τής 8 Μεταγειτνιώνος.
5. ΓΙαρουοίασις τοΰ Φειδιππίδου είς τάς άρχάς τής Σπάρτης τήν πρωίαν τής 9 Μετα- 

γειτνιώνος, άπάντησις τών Σπαρτιατών, άναχώρησις τοΰ Φειδιππίδου τήν έσπέραν.
6. "Αφιξις τοΰ Φειδιππίδου είς ’Αθήνας νύκτα τής 11 Μεταγειτνιώνος, καί άμεσος παρου- 

σίασις αύτοΰ είς τάς άρχάς τής πόλεως.
7. Γνωστή γίνεται ή άπάντησις τών Σπαρτιατών εις τε τό στρατόπεδον τών ’Αθηναίων 

καί είς τό τών Περσών πρωινήν ώραν τής 12 Μεταγειτνιώνος.
8. Άναχώρησις τών δισχιλίων Σπαρτιατών έκ Σπάρτης άρχομενης τής νυκτός τής Παν- 

σελήνου τήν 15 Μεταγειτνιώνος.
9. "Αφιξις τών Σπαρτιατών είς τά όρια τής Αττικής νύκτα τής 18 Μεταγειτνιώνος.

10. Ή μάχη ήδη τήν 18 Μεταγειτνιώνος.
11. Άφιξις τών Σπαρτιατών είς τάς ’Αθήνας, μετάβασίς των έξ ’Αθηνών είς τόν 

Μαραθώνα τήν πρωίαν τής 19 Μεταγειτνιώνος.
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τυμβία στήλη αρχαία υστέρων χρόνων μέ δυο ρόδακας, αν καί μέ άποτετριμ- 
μένην την πρόσοψίν της, ή οποία ίσως άλλοτε είχε καί επιγραφήν τινα, άπο- 
τριβείσαν έκτοτε.

"Αλλ’ αι καλύβαι περιβάλλουσι καί μίαν μικροσκοπικήν άκρόπολιν, ή 
οποία καταλαμβάνει τό άκρον ακριβώς τοΰ διάσελου, όπου ό υψηλός βράχος 
άποτόμως κατέρχεται εις τήν υπό τούς πόδας του εκτεινομένην πεδιάδα, 
Ή άκρόπολις αύτη περιβάλλεται υπό τείχους πάχους έχοντος μ. 1,30, ύψος

144 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935
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Είκ. 15. ’Αριστερά ό βραχώδης λόφος τής άκροπόλεως καί τής πόλεως Τρικορύνθου. 
’Εντεύθεν τοΰ λόφου, εις τήν γωνίαν τής έμφανοΰς καί σήμερον αρχαίας αμαξιτής ή πηγή 
Μακαρία. Πάσα ή έκτασις δεξιά κατέχεται ύπό τοΰ Μεγάλου έλους τοΰ Μαραθώνος,

δέ, όπως τούτο τουλάχιστον σώζεται, ενός μέτρου καί τι πλέον. Τό τείχος 
πολυγωνικόν κατά τό πλεΐστον (έπιμελώς πολυγωνικόν), άλλ’ εναλλάξ καί 
ίσοδομικόν, καθώς έτύχαινε νά εϊνε ή μορφή τών λίθων, αφού ελαφρώς 
μόνον οί τειχοδόμοι διά σφυράς επεξειργάζοντο αυτούς, δεν αφήνει καμίαν 
αμφιβολίαν ότι εϊνε άρχαΐον ελληνικόν έργον, παραδόξως όμως μέ έν όλως 
διόλου ξένον προς τήν άρχαίαν ελληνικήν τειχοδομίαν γνώρισμα, ότι ενιαχού 
μεταξύ λίθων επιμελώς τοποθετημένων ύπό τοΰ οικοδόμου τού ενός επί τού 
άλλου μέ τάς επιφάνειας των καλώς άλλήλων εφαπτομένας, παρουσιάζονται 
παρεμβεβλημένα καί τεμάχια κεράμων μικροτέρων ή μεγαλειτέρανν, τά όποια 
εις αρχαία ελληνικά τείχη ουδέποτε εύρον τοιαΰτην χρήσιν. ’Άνευ δέ ανά
γκης τίνος επραξαν τούτο οί τειχοδόμοι, οίον όνεκα τυχόν διαστήματος κενού
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μεταξύ των λίθων μένοντος δια' τινα ανωμαλίαν αυτών, προς πλήρωσιν άρα 
τοΰ κενού, οπότε αντί κεράμου οί αρχαίοι λιθάριόν τι καταλλήλου σχήματος 
μετεχειρίζοντο. Διότι αί έπιφάνειαι αΰται τών λίθων ήδύναντο κάλλιστα νά 
έφάπτωνται άλλήλων, δεν άφηναν δηλαδή κανέν απολύτως κενόν, ούτω δέ 
ήδύναντο καί νά συγκρατώνται τόσον καλά άμοιβαίως έπ’ άλλήλων τοποθε
τούμενοι, ώστε κατ’ ούδένα τρόπον νά μη χρειάζωνται τό κεραμικόν παρέμ
βλημα. Οι τειχοδόμοι μάλιστα έπρεπε νά προσέχουν, τοποθετοϋντες αυτό 
τοιουτοτρόπως υπό βαρύν λίθον επί τοΰ υποκειμένου βαρέος επίσης, μήπως 
τό θραύσουν. Άλλ’ αφού ούτως έχει τό πράγμα, τότε προς έξήγησιν τοΰ

Γ
' ; ' ,ν ’ *' . 1

Είκ. 16. Τό παρά τόν μυχόν τοΰ κόλπου ιοϋ Μαραθώνος πεδίον τής στρατοπεδείας 
τών Περσών, θεωρούμενον έκ τών προπόδων τοΰ όρους Σταυροκοράκι. Εις τό αρι
στερόν τοΰ μυχοΰ ό Πύργος, ένθα έκειτο τό κοινόν τής Τετραπόλεως 'ιερόν Διονύσου.

τοιούτου νεωτερισμού εις καθαρώς άλλως αρχαίας ελληνικής οίκοδομίας 
κτίσμα Ιγώ τουλάχιστον δέν ευρίσκω, ει μή ένα λόγον δτι ό Έλλην τειχοδό- 
μος έμιμήθη ρωμαϊκήν συνήθειαν, διότι διά τών Ρωμαίων μόνον εΐσήχθη 
εις τήν Ελλάδα ή τών πλίνθων χρήσις εις τήν διά κοινών άλλως μικρολί- 
θων καί ασβέστου ως συνδετικής ύλης τειχοδομίαν. Εις τό ήμέτερον δμως 
τείχος δέν πρόκειται ακόμη ουδέ περί άπλουστάτου τίνος στοιχείου ρωμαϊ
κής (έπειτα καί τής βυζαντηνής) τειχοδομίας, αλλά περί ένάρξεως απλώς 
φθοράς τής γνησίως αρχαίας ελληνικής καλαισθησίας 6l’ ενός άνοργάνου καί 
άσκοπου δλως διόλου νεωτερισμού, δστις εις τούτο μόνον συνίστατο, εις τό 
νά γίνη δηλαδή χρήσις ενός τοιούτου άνευ ούδεμιάς τειχοδομικής σημασίας 
παρεμβλήματος, όποιον είνε τό έν λόγω ήμέτερον.

Άλλ’ εάν εις τούτο δέν πλανώμαι, είς ποιαν αρά γε εποχήν ήρχισε νά 
επέρχεται ή φθορά αυτή τής άρχαίας ελληνικής καλαισθησίας, καί εις ποιαν

10
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διά τούτο εποχήν δφείλομεν νά θέσωμεν τά τείχη τής ήμετέρας άκροπόλεως;
Εις τον Μαραθώνα από την εποχήν τοϋ Ήρώδου ’Αττικού εχομεν εις 

τήν «Μάνδραν τής γρηάς» ήτοι εις τον «χώρον» (τουτέστι τό αγρόκτημα 
τοϋ Ήρώδου και τής Ρηγίλλης) ενα μέγα λείψανον τειχοδομίας καθαρώς έ'τι 
ελληνικής αρχαίας. Εΐνε τριών τουλάχιστον χιλιομέτρων ό περίβολος οΰτος 
ήτοι τό περίφραγμα (φράχτης καί κοινώς νεολληνιστΐ) ή κολοσσιαίος αυλό
γυρος. Άλλ’ ή εποχή τού Ήρώδου, ήτοι ό δεύτερος αίών μετά Χρ., εΐνε 
ή τελευταία αναλαμπή τής άρχαιότητος, καθώς ό τέταρτο; ή παντελής ήδη 
μεταβολή τών πραγμάτων μέ τήν επικράτησιν τού χριστιανισμού. Τήν μετα
βολήν δμως ταΰτην προοιωνίζεται ό τρίτος ήδη αίών μέ τήν έναρξιν τής 
μεταναστάσεως τών Όστρογότθων διά τής Μαύρης θαλάσσης πρός.τε τήν 
Μικράν ’Ασίαν καί προς τήν Ελλάδα. Οί Όστρογότθοι τότε εισέβαλαν καί 
εις τήν ’Αττικήν, ενώ από τοϋ Αιγαίου ερχόμενοι είχον δηώση ήδη καί τήν 
Σπάρτην. Εννοείται δτι πάντα ταΰτα γενικώτατα μόνον αναφέρω προς υπο
τυπώδη απλώς χαρακτηρισμόν τών κολοσσιαίων αίφνης εις τον κόσμον καί 
ιδιαιτέρως εις τήν Ελλάδα έπελθουσών μεταβολών. Άλλ’ δταν οί Γότθοι 
εύρίσκοντο εις τό λεκανοπέδιον τών ’Αθηνών, όπόθεν ό Δέξιππος έξήλασεν 
αυτούς, αί ναυτικαί τών βαρβάρων τούτων μοϊραι ένεργοϋσαι καί από θαλάσ
σης εκ τού Αιγαίου δέν ήτο δυνατόν νά μή έλκυσθώσι και από έ'να παραθα
λάσσιον διαμέρισμα τής’Αττικής εκ τών ώραιοτάτων βεβαίως, μέ τά ακτινοβο
λούντο από τήν παρακειμένην είς τον μυχόν τοϋ Μαραθωνίου κόλπου ακτήν 
περικαλλή μνημεία τού Ήρώδου επί τής επιφάνειας τής θαλάσσης αυτού.

Μέ τήν εμφάνισιν λοιπόν τών Γότθων πειρατών πλήν είς τόσους ά'λλους 
τόπους καί εις τον Μαραθώνα συνδέω δλα τά πράγματα, τά όποια μάς σχε
τίζουν καί προς τήν μικράν παρά τό Μπέη άκρόπολιν. Δέν ήξεύρω αν δύνα- 
ταί τις νά εϊπή πόσον καιρόν διήρκεσεν ή εκ τών πρώτων πειρατικών τούτανν 
εισβολών έπελθοΰσα κατάστασις. Άλλ’ ή εισβολή εΐνε γεγονός εντός τίνος 
χρονικού διαστήματος πάντως ετών τινων οπωσδήποτε αν μή δεκαετηρίδων. 
Άγρόται Μαραθώνιοι καί ποιμένες έ'πρεπε νά λάβουν τά μέτρα των. Κατα
φύγια είς τάς προσβάσεις τών βουνών είς πάσαν στιγμήν ήδύναντο νά θεω
ρηθούν αναγκαία καί δι’ ανθρώπους καί διά κτήνη. Πώς νά εΐσχωρήση 
τις είς τά μυστήρια συμβάντων, τά όποια έν τούτοις δέν εΐνε υπερβολή αν 
εΐπή τις δτι δύναται οπωσδήποτε νά φαντασθή τουλάχιστον; Είς τοιαΰτα 
δμως συγκλονιστικά μιάς προαιώνιας καταστάσεως συμβάντα καί εγώ άνα- 
φέρομαι, τά όποια πολλά πράγματα βεβαίως ήλλοίωσαν, ζητών νά εξηγήσω 
τήν ϋπαρξιν καί μιάς άκροπόλεως, ή οποία μόνον ώς ώχυρωμένη κάπως 
κατοικία καί καταφύγιον ανθρώπων δύναται νά νοηθή μετά τών τειχών της, 
τά όποια μάς άπομακρύνουν μέν κάπως από τάν ακραιφνή ελληνισμόν τού 
δευτέρου μετά Χρ.αίώνος, δέν αποχωρίζονται δμως καί δλως διόλου απ’αυτού,
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καθ’ δν τρόπον ό χωρισμός ούτος πρέπει νά έπή?ςθεν δ'χι πολύ αργότερα 
μετά ταΰτα, κατ’ αυτόν δηλαδή ήδη τον τέταρτον αιώνα. Αί λίθιναι καλΰβαι 
εινε καί αύταί προφανώς σύγχρονοι μέ τήν άκρύπολιν, έ'νεκα τών όμοιων 
ευρημάτων καί μεταξύ τών λίθων αυτών καί εντός τής άκροπόλεως. ’Εντός 
αυτής ή σαν οικήματα ή έ'να μέγα οίκημα, μετ’ αυλής πιθανώς, δσον δύνα
μαι νά εικάσω έκ τών λειψάνων καί ενός μεσοτοίχου αυτής. Ή σκαπάνη

Είκ. 17. Δεξιά τό ορος Σταυροκοράκι. ’Αριστερά τό μικρόν λεκανοπέδιον τής Μαραθώνας.

δμως μόνη δυναται ίσως, όταν έπιχειρηθή καί εδώ κάποια άνασκαφική εργα
σία, νά μάς φωτίση περισσότερον καί περί τούτων τών άπορουμένων ετι έν 
τή Μαραθωνιακή αρχαιολογία.

§ 14.

Καί επί τοΰ επιπέδου βραχωδεστάτου επίσης τόπου τής κορυφής τοΰ 
Σταυροκοράκι άπήντησα πολλά ίχνη καλυβών λίθινων αρχαίων Ελλήνων 
ποιμένων, χωρίς όμως νά δυνηθώ εγγύτερον νά εξετάσω αύτάς. Αυτόθι 
συνέλεξα καί ικανά τεμάχια μαχαιριδίων ή ξυραφιών εξ όψιανοΰ. ’Ίσως προέρ
χονται ταΰτα καί έκ τοΰ νεολιθικού αίώνος καθ’ δν άνθρωποι προ τών 
Ελλήνων ήδη κατωκησαν τήν ’Αττικήν. Όψιανούς άλλως τοιούτους ευρίσκω 
πανταχοϋ έν Μαραθώνι. ’Ιδιαιτέρως μάλιστα εις τήν χερσόνησον τής Κυνοσού- 
ρας. Πολλοί μοί παρουσιάσθησαν τό 1926 ήδη κάτωθεν κυρίως τής Μυκη
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ναϊκής ώς προεΐπα άκροπόλεως, ήτοι εντός τής περιοχής τής αρχαίας, προ- 
γενεστέρας και των Μυκηναϊκών βέβαια χρόνων, πόλεως Μαραθώνος. Εκεί 
δπου θέτω και το έπίνειον αυτής, εξ ώρισμένων παρατηρήσεων όρμώμενος 
(οίον των λιμενικών έργων τοϋ Ήρώδοτι), εύρέθη καί μικρότατος μάλλον 
πέλεκυς, ώς άθυρμά παιδικόν ούτως είπεΐν, εί και ό'χι εξ όψιανοΰ, άλλ’ έκ 
λίθου πυρίτου (στουρνάρι). Τεμάχια δμως μαχαιριδίων καί ξυραφιών εξ όψια
νοΰ εύρήκα είς πάσαν γωνίαν τής Μαραθωνιακής πεδιάδος, καί Ιδιαιτέρως 
εις τό ποτέ χωρίον Πλάσι (δχι Πλάζι καθώς γράφεται είς τους χάρτας), άλλα 
καί εις αυτούς ακόμη τούς μεταξύ αμπέλων καρροδρόμους. Διό υποθέτω δτι 
καί οί παρά τον τύμβον ποτέ εύρεθέντες, δταν ούτος άνεσκάπτετο κατά τό 
1891 ή καί πολύ πρωτίτερα, δεν ήσαν ή δμοιοι προς τούς όψιανούς τοΰ 
νεολιθικού αίώνος, δχι δμως αίχμαί βελών τών Περσών τοξοτών. "Ενα πυρήνα 
ολόκληρον (nucleus) όψιανοΰ βάρους μιας οκάς εύρήκα είς την περιοχήν 
πάλιν τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος παρά την πισσόστρωτον αμαξιτήν 
ολίγον ύπεράνω τοΰ Μικρού λεγομένου έ'λους τοΰ Μαραθώνος, τής Μπρεξίξας.

§ 15.

Άκροπόλεις άξιαι τοΰ ονόματος τούτου παρουσιάζονται σήμερον εις 
την Τετράπολιν τοΰ Μαραθώνος μόνον δύο, εκείνη ήν άνεκάλυψα τό 1926, 
καί ή τής Τρικορύνθου, καθώς προηγουμένως είπα. Είς την Τρικόρυνθον καί 
την άκρόπολίν της προσεχώς ελπίζω θά κάμω έρεύνας άνασκαφικάς. Περί 
τής άκροπόλεως δμως τής πόλεως Μαραθώνος είπα δσα τότε, τό 1926 καί 
1928, ήδυνάμην νά εΐπω εν τή πραγματεία μου περί τής Τετραπόλεως καί 
τοΰ 'Ηρακλείου. Αυτή παρουσιάζεται διά μίαν δευτερεύουσαν βέβαια θέσιν 
έν τή ’Αττική, ένα κατόπιν άπλοΰν δήμον, ώς ίκανώς μεγάλη, μέ περίμετρον 
300 μέτρων τοΰ επιβλητικού τείχους της, δπερ πάλιν πλάτος έχει δύο μ. 
καί ήμίσεος. Ή Προβάλινθος δεν άφήκε κανένα ίχνος τής άκροπόλεως της. 
Κρίνων δμως εκ τής άκροπόλεως τής Οίνόης πιστεύω δτι καί ή Προβάλινθος 
δεν έμεινε στερημένη αυτής. Άλλ’ ή Οίνόη πάντως είχεν άκρόπολίν, άφοϋ 
αυτή καί σώζεται έτυ εμφανή δέ είνε καί τής ύπ’ αυτήν μικροπόλεως τά 
τείχη. Μόνον δτι ή άκρόπολις εδώ ήτο μικροσκοπική δπως καί ή επί τοΰ δια- 
σέλου τοΰ Μπέη. ’Όχι μόνον δεν έχει καμμίαν θεμελίωσιν επί όγκωδεστέρων 
κάπως λίθων—βεβαίως διότι καί τό έδαφος της είνε καθαρός βράχος—άλλ’είνε 
καί διαμέτρου μόλις πεντήκοντα βημάτων καί τείχη έχει μικροτάτου πάχους, 
ως ήμίσεος περίπου μέτρου, τά όποια καί ύψος δεν φαίνεται δτι είχον εί μή 
άνάλογον προς τό πάχος. Φυσικά τείχος καί εδώ δεν υπάρχει είς τό μέρος 
εκείνο τής άκροπόλεως, τό όποιον ώς άπότομος βράχος δεν είχεν άνάγκην 
οχυρώσεως. Θραύσματά τινα άγγείων ελληνικών κλασικών χρόνων εύρήκα 
και εντός καί έξω τής άκροπόλεως, καί θραύσματα ώσαύτως κεράμων. Άλλ’ ή
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ακρόπολις πιστεύω orι αν δεν διεφύλαττε ίεράν τινα εκ των παλαιοτοίτων 
ακόμη χρόνων άνάμνησιν, σημεΐόν τι ή ναΐδιον έ'πειτα, δπερ εχρειάζετο και 
μικρόν αυλόγυρον, δεν είχε κανένα σκοπόν ως οχύρωμα, είχε δέ κτισθή υπο
θέτω υπό των κατοίκων έξ αγαστής τίνος μόνον φιλοτιμίας, πώς νά μή φαί
νεται ή πόλις των δτι έστερείτο δλως διόλου τοΰ κοινού τούτου γνωρίσματος 
πάσης ελληνικής πόλεως και πρώτα-πρώτα—των εγγύτατα αυτής κειμένων 
δύο τουλάχιστον έκ τών τής Τετραπόλεως τού Μαραθώνος.

§ 16.

Άνέφερα ανωτέρω την «Μάνδραν τής Γρηάς». Και τής μέν γρηάς τοΰ

Είκ. 18. Ή προεκβολή κλάδου τοΰ Σταυροκοράκι ΰπερδεν τοΰ Μπέη. ’Ακρόπολις 
αρχαία έπί τοΰ διάσελου και λίθινοι άρχαΐαι καλύβαι ποιμένων.

εις την τελευταίαν ημέραν τοΰ Μαρτίου άναφερομένου νεοελληνικού μύθου 
μέ τά επώνυμα τού μηνός τούτου ως Γδάρτη, Παλουκοκάφτη, Κλαψομάρτη, 
καί Πεντάγνωμου, μέ τό ρητόν: κάλλια Μάρτης στις γωνιές (παρά την εστίαν 
δηλαδή) παρά Μάρτης στις αυλές — Γρηάς βέβαια τού μύθου, δέν ήτο ή 
κολοσσιαία αύτη μάνδρα ήτοι τό τρισχιλίων τουλάχιστον μέτρων περιτείχισμα 
ήγουν περίφραγμα, ενός κτήματός της. Τό περιτείχισμα τούτο περιέβαλλε τό 
«χωρίον» τ. έ. αγρόκτημα τού 'Ηρώδου καί τής Ρηγίλλης, τού οποίου την 
πύλην άνεγνώρισε τό 1792 ό Φωβέλ, Γάλλος έν Άθήναις πρόξενος εκείνου
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τοΰ καιρού. Ό Φωβέλ άνέγνωσε καί μίαν επιγραφήν εκεί, επί λίθου τοϋ 
ποτέ τόξου τής Πύλης έλλιπώς σωζομένην, ήτις είχεν ουτω: Όμονοίας αθανά
του. Πύλη. Ήρώδου ό χώρος [εις όν είσέρ]χει. Τό δέ 1926 άνασηκώσας τον 
αυτόν λίθον παρετήρησα καλώς σωζομένην καί τήνδε την επί τής κάτωθεν 
τοϋ λίθου επιφάνειας επιγραφήν: Όμονοίας αθανάτου. Πύλη. Ρηγίλλης 
ό χώρος είς δν είσέρχει (πρβ. καί τό εν Έμερολογίφ τής Μεγάλης Ελλάδος 
έτους 1933 εν σελίδι517 558 άρθρον μου: Ό δισεκατομμυριοϋχος τών αρχαίων 
’Αθηνών Ηρώδης ’Αττικός). Τί κτήμα δμως, αγρόκτημα μάλιστα, ήδύνατο 
τό λίθινον τούτο περίφραγμα να περιβάλλη επί τής βραχωδεστάτης βουνώ- 
δους έκτάσεως μεταξύ τής Αυλώνας καί τής πεδινής λεκάνης τής Οίνόης; 
Σήμερον επί τών βράχων τούτων φύονται μόνον πεύκα, δεν βλέπει δέ κανείς 
πού ήδύνατο άντ’ αυτών να εύδοκιμήση καί άλλο τι κάρπιμον δένδρον ή νά 
καλλιεργηθή αγρός.

’Αλλά μικρός τις χώρος εντός τοϋ άπεράντου περιβόλου τών χιλιάδων 
στρεμμάτων δίδει νομίζω τοΰ προβλήματος τούτου την λύσιν. Έπΐ έκτάσεώς 
τίνος είδα φυόμενα νεόφυτα πολλά έλαιών, προς φύτευσιν τών οποίων άνε- 
σκάφησαν όπαί είς τό παχύ τών βράχων στρώμα· φανερωθέντος δέ ύπ’ αυτό 
στρώματος γηίνου, εντός τούτου έφυτεύάησαν μικραί άγριελαΐαι, δι’εμβολια
σμού μεταβαλλόμενοι εις ταχέως έπειτα εύδοκιμούσας ώς ημέρους καρπίμους 
ελαίας. Τούτο είνε έργον πρόσφατον βοσκού εξ εκείνων, οι όποιοι εις τε τα 
βουνώδη ταϋτα μέρη καί είς την προπεδιάδα τοΰ ΜαραΟώνος, την μεταξύ 
Αγίου Άνδρέου καί Νέας Μάκρης, ταχέως μεταβάλλονται είς γεωργούς. 
Ό Ηρώδης καί ή Ρηγίλλη ήδύναντο νά είχαν κάμη τό αυτό εντός τοΰ περι
βόλου, τον όποιον ουτω μετέβαλλον είς ελαιώνα, άπέραντον δσον ήθελαν. 
“Οτι μετά τοΰ αληθινού τούτου αγροκτήματος ήδύναντο νά έχουν καί τόπους 
διά ζώα άγρια προς κυνηγεσίαν, ήμπορεϊ τις νά ύποθέση' δπως καί τόπους 
προς μελισσοτροφίαν. ’Απίθανος τουλάχιστον δέν μοι φαίνεται ή ύπόθεσις 
αυτή εν αναμονή άλλης καλλιτέρας, ή οποία θά έξήγει πώς θά ήτο δυνατόν 
νά άξιωθή τοΰ ονόματος «αγρόκτημα» ό μήτε διά βοσκήν σήμερα χρήσιμος 
τόπος, δστις δμως πρέπει νά είχεν άξίαν τινά, αφού ετιμάτο καί μέ μίαν 
διπλήν μνημειώδη πύλην, κοσμουμένην καί υπό ανδριάντων κολοσσιαίων 
(άναπαράστασις αυτής παρά Le Bas Monuments figures, πίν. 90).

§ Π·

Είς τον Γερμανικόν χάρτην τής Αττικής, κλίμακος 1:25000, σημειώνε
ται διά χρώματος ερυθρού ένα διατείχισμα τής 2300 μέτρα μακράς χερσονή
σου τής Κυνοσούρας, περί τό μέσον αυτής, χωρίς νά δηλώνεται υπό τών 
χαρτογράφων άλλο τι άκριβέστερον περί τοϋ διατειχίσματος τούτου καί χωρίς
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νά έμφαίνεται καν αυτό ως άρχαΐον τείχος. Είνε τείχος έν τοΰτοις τό σημειού- 
μενον, πάχους μ. 2,60 μέ πρόσωπον προς βορράν βλέπον, καλλίστης ελληνι
κής οίκοδομίας τοΰ 5ου μέχρι τοϋ 4ου προ Χρ. αίώνος (Είκών 20) περιζώνον 
την χερσόνησον από θαλάσσης εις θάλασσαν. Πολύ όλιγώτερον καλώς δια
τηρείται, διακρίνεται όμως καλώς και αυτό, ένα άλλο τείχος χαμηλότατον 
νΰν, περιβάλλον μέγαν καί υψηλόν λόφον, δστις κεΐται ολίγον τι προ τής 
αρχής τοΰ λαιμού τής χερσονήσου. Ό λόφος οΰτος φέρεται εις τούς σημερι
νούς χάρτας ως τό βουνόν Δρακονέρα, διότι ό ίδιος άλλο ό'νομα δεν έχει,

Είκ. 19. Ή Μυκηναϊκή άκρόπολις τής αρχαίας πόλεως Μαραθωνος καί ϋπερθεν αυτής 
έπί μιας των κορυφών τοϋ ορούς Άγριελίκι βωμός αρχαίος.

τοΰτο δέ δίδεται εις αυτό μόνον ένεκα τής πηγής άγαθοΰ ποσίμου ΰδατος 
«Δρακονέρας», ήτις ούτε καν εις την υπώρειαν τοϋ βουνού εύρίσκεται, άλλα 
παρά την πεδιάδα, εις τι βάθος τοϋ εϊς αυτήν καταλήγοντος βράχου τής 
υπώρειας ώς εντός φρέατος τρόπον τινά, τό όποιον όμως φαίνεται μάλλον ως 
σπήλαιον φυσικόν μικκύλον εις ό κατέρχονται οί άντλοϋντες εκ τοϋ μικρού 
αύτοΰ βάθους τό ύδωρ. Εργάζονται δέ παρά την πηγήν ταύτην άνθρακεϊς, 
ξυλάνθρακας εδώ παρασκευάζοντες εκ τών ριζών τών σχοίνων, διότι πλησίον 
τοΰ τόπου τούτου δένδρα δεν υπάρχουν.

Επειδή όμως καθ’ όλην τήν από νότου εν εΐδει ομαλού βραχέος δια- 
σέλου ανωφερή κάπως πρόσβασιν εις τήν άκρόπολιν ταύτην μεταξύ τών
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πολλών ενταύθα παντού διεσπαρμένων θραυσμάτων άρχαίων αγγείων, κερά
μων καί πλίνθων εύρίσκονται καί μελανός στιλπνού γανώματος αγγείων 
θραύσματα, δεν δύναται ν' άμφιβάλλη τις δτι των κλασικών χρόνων πρέπει 
να είνε καί τό τείχος, τό περιβάλλον την άκρόπολιν.

Άλλ’ ενώ τώρα εις την υψηλήν ταύτην θέσιν καί ή άκρόπολις αύτη 
ήδη γεννφ τήν απορίαν, τίνα σημασίαν ήδΰνατο νά έχη οίαδήποτε άκρόπο- 
λις ενταύθα εις τόπον εντελώς βουνώδη καί βραχώδη περί αυτήν πανταχοΰ 
άνω καί κάτω είτε εγγύς είτε μακράν, δ'που πόλις τις βεβαίως δεν ήτο δυνα
τόν νά ύπάρξη ποτέ, επειδή ουδέ σπιθαμή γης καλλιεργησίμου ή οπωσδή
ποτε χρησιμοποιήσιμου, είς ούδέν σημεΐον παρουσιάζεται, πολύ μεγαλειτέραν 
απορίαν εγείρει περί τής σημασίας του τό μνημονευθέν διατείχισμα, τό 
όποιον από βραχωδεστάτων εκατέρωθεν καί άποτομωτάτων κλιτΰων τής χερ
σονήσου άρχόμενον εκ τής θαλάσσης, άνω εις όφρύν βραχωδεστάτην φθάνει, 
ό'πισθέν του, προς νότον, άφήνον τό καθ’ ολοκληρίαν ομοίως βραχωδέστα- 
τον σελλοειδές μακρόν τμήμα τής χερσονήσου μέχρι τού είς τό πέλαγος κατα- 
λήγοντος ακρωτηρίου της.

Είνε προφανές δτι τό διατείχισμα τούτο, τό όποιον πρόσωπον ως είπα 
έχει προς βορράν, ενώ ό'πισθέν έρείδεται επί υψηλότερων παρά είς τό πρό
σωπον βράχων, ένα μόνον προορισμόν ήδΰνατο νά έ'χη δταν έκτίζετο ως 
κολοσσιαΐον πραγματικώς οχύρωμα, μέ τά σκέλη του άνερχόμενον εις ύψος 
200 μέτρων καί επέκεινα ίσως από τής θαλάσσης, ήτις τούς πόδας του βρέχει.

Ό προορισμός του ήδΰνατο νά είνε ούτος μόνον: νά έμποδίση τήν από 
βορρά εκ βράχων καί εδώ σφόδρα δυσδιαβάτων δίοδον είς τό νοτίως έκτει- 
νόμενον μέγα τμήμα τής χερσονήσου εχθρών, οί όποιοι θά ήθελον νά κατα
λάβουν αυτό.

Διά νά εύρουν δμως εκεί τί;
Επειδή τό μέγα οχύρωμα έ'χρηζε βεβαίως καί πλήθους μεγάλου υπερα

σπιστών όχι μάλιστα είς μίαν γραμμήν αλλά είς διπλήν καί τριπλήν ίσως, 
καί είς παν μάλιστα σημεΐον τού τείχους, δύναται νά φαντασθή κανείς πόσον 
ισχυρόν σώμα στρατού ήτο ανάγκη νά εύρίσκεται εκεί έτοιμον προς άπό- 
κρουσιν τών επιδρομέων, οΐτινες ού'τε αυτοί θά έπεχείρουν έπίθεσιν αν δέν 
ήσαν επίσης πολλοί καί ισχυροί.

Άλλ’ ό στρατός ούτος βέβαια δέν δύναται νά νοηθή δτι προορισμόν 
είχε ή μενών εκεί διαρκώς ή καταφεύγων εκεί έν τινι ανάγκη νά υπεράσπιση 
απλώς εαυτόν. Ό στρατός έργον θά είχε νά υπεράσπιση άλλους ανθρώπους 
μένοντας εκεΐ ή διαρκώς επί τινα τουλάχιστον χρόνον ή έ'ν τινι χρείφ κατα- 
φεύγοντας. Πρέπει δέ νά λάβωμεν ύπ'όψιν δτι έν εκατέρα τών περιπτώσεων 
τούτων θά ήτον ανάγκη νά σωρεύωνται εκεί καί μεγάλα ποσά ζωοτροφιών 
καί ύδωρ άστάθμητον, πάντα δυνάμενα νά φθάσουν εκεί ή νά έξασφαλίζων-
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ται έκάστοτε δι’ ένα διάστημα χρόνου τουλάχιστον, πάντως εκ τής θαλάσ
σης, διά τε τον στρατόν και τούς προς σωτηρίαν καταφεΰγοντας εκεί ανθρώ
πους, αν αυτοί θά ήσαν οί χάριν τών οποίων θά ύπήρχεν εκεί και δ στρατός.

’Αλλά τίνες ήτο δυνατόν νά είνε οί σωτηρίαν ζητοϋντες άνθρωποι, 
αφού ούτε φρούριον ήτο 6 τόπος ούτε κατοικία έστω καί προσωρινώς μόνον 
καταφεύγοντος εκεί πληθυσμού οίουδήποτε; Ουδέ περί ζώων μάλιστα ή 
κτηνών, βοσκής έχόντων ανάγκην οίωνδήποτε, ήτο δυνατόν νά πρόκειται, 
διότι ή τροφή αυτών καί τό προς πότισμά των ύδωρ πάλιν διά θαλάσσης άλλο- 
θεν θά έ'πρεπε νά έ'ρχεται, αφού, ως είπα, εις τον βραχωδέστατον εκείνον τόπον 
τίποτε δεν φύεται, ύδατος δέ ουδέ σταγών δύναταί ποτέ νά ύπάρξη; Αιγών,

Είκ. 20. Διαιείχισμα χερσονήσου Κυνοσοΰρας.

μάλιστα!, ή ύπαρξις εκεί θά ήδύνατο νά έξηγηθή, διότι αύταί οπωσδήποτε 
δύνανται νά εξοικονομηθούν, αν ύποτεθή ότι καί πεύκα μόνον καί θάμνους 
τινάς ήδύνατο αραιούς νά είχε μεταξύ βράχων ό τόπος, ενώ καί τό θαλάσ
σιον ύδωρ δι’ αύτάς αρκεί πολλάκις, επί τινα τουλάχιστον χρόνον.

Άλλ’ αφού αίγας οπωσδήποτε, έν συνδυασμφ μέ την έκ θαλάσσης 
ασφάλειαν τής χερσονήσου, προς έξήγησιν τών αποριών μας περί τής όχυ- 
ρώσεως ταύτης άνέφερα, ένφ προκειμένου περί πληθυσμού ανθρώπων ή μνη- 
μονευθεΐσα άκρόπολις δύναται κάλλιστα καί ως καταφύγιον αυτού νά νοηθή, 
τότε εγώ τουλάχιστον εις τό εξής συμπέρασμα εξ όλων τών εις τούς τόπους 
τούτους γενομένων παρατηρήσεών μου δύναμαι νά καταλήξω.

"Οταν οί ’Αθηναίοι τό 431 προ Χρ. κλεισθέντες εις τά άπόρθητα οχυ
ρώματα τού άστεως, τού Πειραιώς καί τής μεταξύ τών Μακρών τειχών καί
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τοϋ εις Φάληρον κατερχομένου τείχους παραθαλασσίου έκτάσεως, πάσαν την 
λοιπήν χώραν άφήκαν εις την διάκρισιν τοϋ εχθρού, διά τά ζφά των ιδιαι
τέρως και τούς ποιμένας των εφρόντισαν ως είνε γνωστόν να εΰρωσι κατα- 
φύγιον εις τε την Εύβοιαν και τάς άλλας πλησίον νήσους. Τό αυτό δέ έπρα- 
ξαν ετι μάλλον πιθανώς μετά την εν Σικελία συμφοράν, δτε οί Λακεδαιμόνιοι 
μονίμως πλέον εν Δεκελεία εγκατασταθέντες, ήδυναντο υποχείριον νά κατα- 
στήσωσι πάσαν την ’Αττικήν. Και εις την πρώτην λοιπόν περίστασιν κατά 
τον Άρχιδάμειον πόλεμον και προ πάντων κατά τον Δεκελεικόν από τοϋ 
413 μέχρι τής εν Αϊγός ποταμοΐς μάχης τοϋ 405 οί ’Αθηναίοι έξηκολούθη- 
σαν μέν νά θαλασσοκρατοϋν τής χώρας των δμως δεν ήσαν πλέον κύριοι. 
Καί πάσα μέν ά'λλη καλλιέργεια τοϋ εδάφους άναγκαίως τότε έπαυσεν εντε
λώς, ως καί πάσα αμπελουργία καί δενδροκομία εν γένει, ώς δΰναταί τις 
ευκόλως νά εννοήση, καθ’ δλην την ’Αττικήν, την οποίαν στίφη Σπαρτια
τών περιέτρεχον, πλήν ίσως μόνον δπου συμφέρον ό εχθρός εϋρισκε προς 
πλήρωσιν τών ιδίων του αναγκών νά καλλιεργή ό ’ίδιος ή νά ανέχεται ώς 
είλωτας εννοείται καί τους ’Αττικούς γεωργούς. Τά κτήνη βέβαια, καί ό εχθρός 
έχρειάζετο, πάντα τάλλα καί ιδιαιτέρως τά τε μεγάλα καί τά μικρά βοσκήματα, 
αίγας δηλαδή καί πρόβατα. Άλλ’ επειδή εθαλασσοκράτησαν μέχρι τέλους 
τοϋ πολέμου οί ’Αθηναίοι, διόλου δεν δυναται νά φανή παράδοξον, αν εις 
χερσόνησον ώς ή τής Κυνοσοϋρας ή καί δπου άλλοϋ παρείχετο όμοια ευκολία, 
εξ αρχής ήδη τοϋ πολέμου, τον χειμώνα ήδη προ τοϋ έτους 431, έφρόν- 
τισαν νά λάβουν τά μέτρα των διά νά περισώσουν σφάγια τουλάχιστον έκ 
τών ποιμνίων τής Διακρίας ή καί έκ τών έξωθεν είσαγομένων κτηνών. Τά 
μέτρα δέ ταϋτα ήδυναντο νά είνε μόνον δπως βλέπομεν αυτά καί σήμερον 
φανερά ενώπιον μας. Ήσαν τόσον εύκολα δσον καί μόνα ένδεικνυόμενα. 
’Αλλά καί τείχη τοιαϋτα δπως τό διατείχισμα, καί άκρόπολις τοιαυτη, δπως 
ή τήςΔρακονέρας, δσον χρήσιμα ήδυναντο νά είνε κατά τάς δυο εΐρημένας χρο- 
νικάς περιόδους, τόσον άχρηστα θά ήσαν καί περιττά δλως διόλου κατά πάσαν 
άλλην περίστασιν από τοϋ 400 περίπου μέχρι τής εν Χαιρωνείας μάχης· διότι 
μετά τά 338 βέβαια ουδέ δλως νοητά ταϋτα θά ήσαν. Περιττόν διά τοϋτο 
θεωρώ νά μακρηγορήσω περισσότερον, έξηγών διατί τοιαϋτα μέτρα νοητά 
δέν θά ήσαν, καθό άχρηστα, καί περιττά επομένως, ούτε επί Κόνωνος καί 
τοϋ χρηματοδότου αϋτοϋ Φαρναβάζου οΰτε κατά τήν ΐδρυσιν τής δευτέρας 
συμμαχίας περί τά 376 καί κατόπιν, οΰτε ακολούθως κατά τους χρόνους 
τής ακμής τών Θηβών καί τούς επί Δημοσθένους καί Φιλίππου μέχρι τοϋ 
338 προ Χρ.

§ 18.

Εις άνακοίνωσίν μου έν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών άνεφέρθην καί εις
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τόν βωμόν, τον όποιον προ δύο ετών άνεκάλυψα επί μιας τών κορυφών 
τού όρους Άγριελίκι κατά την ανατολικήν αΰτοΰ πλευράν καί ολίγον υψηλό
τερα τής Μυκηναϊκής άκροπόλεως τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος (Εϊκ. 19). 
Ή πρόσφατος περί τον βωμόν τούτον ερευνά μου άπέδειξεν ότι πράγματι 
βωμός ήτο ούτος καί ούχί ιερόν τι άλλο ό,τιδήποτε. Ό χώρος, εις τόν όποιον 
είχα παρατηρήση τούς μεγαλολίθους τού κτίσματος τούτου προ πολλοΰ άνα- 
τετραμμένους προς άναζήτησιν αρχαίων υπό τών βοσκών, είνε μόλις ενός 
τετραγωνικού μέτρου. ’Αλλά τό σπουδαιότατον είνε ότι αφού τελευταίως 
άπεμάκρυνα έκ τού περιθωρίου τού βοθροειδούς ήδη χώρου (έξ ού είχα 
άχθή καί εις την ύπόθεσιν ότι βωμός μόνον ενταύθα ήδύνατο νά κεΐται) 
πολλήν τέφραν, τό έπιπόλαιον χώμα εύρον άνάμικτον με ζώων κατά- 
μαυρα οστά, τά όποια δέν εξηγούνται άλλως παρά ώς προερχόμενα έκ τών 
επί τού βωμού προσενεχθένιων θυμάτων. Εντός τής αυτής τέφρας καί επί 
μεγάλης άκτΐνος τής πλατείας κορυφής εύρήκα καί τώρα Ικανά ετι μεταξύ 
τών βράχων διεσπαρμένα θραύσματα μικροτάτων αγγείων, όποια καί προη
γουμένως εις μέγα πλήθος είχα συλλέξη, τά πλεΐστα γεωμετρικών χρόνων, 
αλλά και υστέρων ελληνικών. Έξ ού δήλον γίνεται ότι ό βωμός ύπηρετήθη 
καθ’ άπασαν την πρώτην προ Χριστού χιλιετηρίδα. Επαναλαμβάνω την 
παρατήρησίν μου ότι πάντα τά αγγεία εϊτε ακέραια είνε ταΰτα είτε θραύ
σματα μόνον έξ αυτών σώζονται, είνε μικρότατα ώς έάν ήσαν αθύρματα παι
διών. ’Ίσως όμως ήσαν μάλλον πενιχραί προσφοραί τών μόνων βεβαίως 
συχναζόντων εις τό όρος καί πάλαι ποτέ, όπως σήμερον, αιγοβοσκών. Άξιο- 
παρατήρητον είνε ότι ή ατραπός μεν ή έκ τής εισόδου τής άκροπόλεως, ή 
ή παρ’αυτήν διερχομένη κάτωθεν ήδη έκ τής πόλεως Μαραθώνος, δέν φαίνε
ται σήμερον επί τής σφόδρα άνάντους καί βραχωδεστάτης παρά τήν κορυ
φήν πλευράς τού βουνού. Όταν όμως φθάση τις εις τήν όριζοντίαν προς 
τήν κορυφήν καί προς τόν βωμόν πλέον φέρουσαν γραμμήν, ευθύς αντιλαμ
βάνεται ότι εκεί οί αρχαίοι εΐχον τοιουτοτρόπως διευθετήοη τούς φυσικούς 
βραχολίθους ώστε δι’ αυτών καί διά τινων άλλων τεχνηέντως κάπως παρεμ- 
βληθέντων νά κατασκευάσουν αληθή οδόν ένταύθα στενήν μέν ώς ατραπόν 
μάλλον, αλλά ευκόλως πλέον εΐς πάντα βατήν. Ήτο άρα γε αύτη ή συνέ
χεια μόνον τής κάτα>θεν έκ τής πόλεως έρχομένης ατραπού, ή όποια έξέλιπε 
σήμερον, ή ή μόνη χρήσιμος διά τήν πομπήν τών βοσκών, οΐτινες καθό εις 
τά ύψη ταύτα μετά τών ποιμνίων των ευρισκόμενοι πάντοτε, έδώ καί εις 
πομπήν μετά τών ιερέων των σχηματιζόμενοι, ύμνους ψάλλοντες έβαινον 
πλέον προς τόν βωμόν; Φανταστικά είνε ίσως ταύτα, όχι όμως πιστεύω καί 
φαντασιώδη.
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§ 19.

Παρά τον βωμόν τούτον άπαξ εύρεθείς, είχα σχεδίαση πέρυσι τόν 
’Οκτώβριον και έξακολούθησιν τής έρεύνης μου, την οποίαν τό 1926 είχα 
μόλις άποπειραθή εις την ύπό την έν λόγω κορυφήν τού Άγριελίκι ευρισκο- 
μένην Μυκηναϊκήν άκρόπολιν. Κυρίως άνασκαψική δεν ήτο ουδέ τότε ή άπό-

Είκ. 14 α. Τά τείχη τής Μυκηναϊκής άκροπόλεως τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος.

πείρά μου. 'Απλώς ήρεύνησα τά προ ικανών δεκαετηρίδων ύπό τού τότε 
γαιοκτήμονος έν Μαραθώνι Σούτσου άνασκαλευθέντα χώματα εις τήν νοτια- 
νατολικήν γωνίαν τής άκροπόλεως. Ή θέσις αύτη διακρίνεται ευκόλως, 
διότι κεΐται παρά τό στόμιον άβαθούς σπηλαίου, εις τό όποιον δεν ήτο εύκο- 
λον νά καταβώ. Εις τά αυτόθι χώματα δμως άναζητών αγγείων θραύσματα, 
εύρήκά τινα γεωμετρικά και πολλά αρχαία ελληνικά, ϊσως δέ καί Μυκη
ναϊκά, τά όποια κατατεθέντα τότε ύπ’ εμού κάπου μετ’ άλλων αλλαχού 
τού Μαραθώνος συλλεχθέντων ευρημάτων (επιγραφών και αναγλύφων), 
μετεφέρθησαν κατόπιν ε’ις ’Αθήνας, ό'χι ύπ” εμού, καί έγιναν άφαντα (πρβ. 
Πρακτικά τού έτους 1933 εν σ. 44 σημ. 1). Τό 1926 μοΰ έφάνη δτι εν 
τή θέσει ταύτη ό γαιοκτήμων ποτέ έν Μαραθώνι Ίωάν.(;) Σοΰτσος ό'χι άνευ
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λόγου άνεζήτησε αρχαία, διότι κάτι βεβαίως πρέπει νά παρετήρησε επί τοϋ 
χωματώδους ενταύθα εδάφους, εις το όποιον αυτός καί μικρόν χάνδακα 
ήνοιξε. Δυστυχώς δμως ούτε πέρυσι ήδυνήθην νά κάμω άλλην μίαν εδώ 
άκριβεστέραν έρευναν, δχι βέβαια διά νά καταφύγω είς τά θραύσματα αγγείων 
προς άπόδειξιν δτι Μυκηναϊκή όντως είνε ή άκρόπολις (Είκ. 14α), διότι τους 
χρόνους αυτής μαρτυρεί έπαρκώς τών τειχών της ή οίκοδομία. Είνε δμως καί 
φυσικώτατον νά δεχθώμεν καί μίαν Μυκηναϊκήν άκρόπολιν εκεί δπου είς το 
ύπ’ αυτήν πεδίον καί έ'νας Μυκηναϊκός θολωτός τάφος είς τά δμματά μας 
παρουσιάσθη, φυσικώτατον δε καί διότι αί δΰο μεν άλλαι πόλεις τής ’Αττι
κής Τετραπόλεως διά τών προελληνικών ονομάτων ήδη Τρικύρυνθος, Προ- 
βάλινθος, ή δε Τρικόρυνθος ιδιαιτέρως καί διά τοϋ Εύρυσθέως καί διά 
τοΰ περί τών τέκνων τοΰ Ήρακλέους παναρχαίου θρύλου, είς χρόνους ημάς 
άνάγουσιν δχι μόνον Μυκηναϊκούς, άρα προδωρικούς ’Αχαϊκούς, αλλά καί πολύ 
παλαιοτέρους. Καί άλλως δμως, εκ τοΰ δτι ήδη ή τε ΰπαρξις καί ή θέσις 
τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος ύπό τοΰ Στράβωνος ασφαλέστατα δηλοΰ- 
ται—συν τή άκροπόλει αυτής ώς είκός —, καί ή θέσις δε τής Τρικορύνθου 
είνε τόσον ακριβώς γνωστή, ώστε διά τήν πόλιν Μαραθώνα νά μήν υπο
λείπεται άλλη θέσις παρά ή διά τής ύπ’ έμοΰ άνακαλυφθείσης άκροπόλεως 
διαπιστουμένη, δεν βλέπω τί άλλο ακόμη πρέπει νά λεχθή, διά νά παύση 
τέλος πάσα συζήτησις δχι μόνον περί τής ακριβούς θέσεως μιας έκάστης 
τών τεσσάρων πόλεων τής ’Αττικής Τετραπόλεως, αλλά καί ιδιαιτέρως περί 
τε τής πόλεως Μαραθώνος καί περί τής άκροπόλεως αυτής επομένως, ώς καί 
περί παντός άλλου τήν γεωγραφίαν τοΰ Μαραθώνος συμπληροΰντος τόπου, 
δστις προς τήν θέσιν τών πόλεων αύτοΰ σχετίζεται. Τούτο δέ συμβαίνει καί μέ 
τό ήμέτερον 'Ηράκλειον. Κανείς δεν θά άρνηθή τούς στρατηγικούς λόγους, 
οί όποιοι τήν θέσιν αύτοΰ Ιπιβάλλουσιν εκεί δπου καί επί τέλους εύρέθη. 
Κανείς δμως δεν θά εύρεθή υποθέτω, δστις έν τοΐς λειψάνοις του δέν θ’ανα
γνώριση αυτό ώς τοιοΰτον όποιον καί θά τό άνεμένομεν, δχι μόνον καθ’δλην 
του τήν μορφήν ώς ιερόν δντως τοΰ Ήρακλέους τέμενος καί στρατώνα 
επομένως τών εφήβων, δπου καί ή στρατοπεδεία τών ’Αθηναίων τοΰ Μιλ- 
τιάδου θά ήτο νοητή, αλλά καί διά τήν θέσιν του πλησιέστατα μιας πόλεως, 
ή όποια άφοΰ δέν ήτο δυνατόν φυσικά νά είνε ούτε ή Προβάλινθος ούτε 
ή Τρικόρυνθος ούτε ή Οίνόη, δέν είνε δυνατόν πλέον νά είνε άλλη παρά 
ή πόλις ή καί ένεκα τής άκροπόλεώς της άναγκαίως ζητουμένη, η πόλις 
Μαραθών. 'Απλά πράγματα, προ πολλοΰ ήδη αύτόδηλα καταστάντα, τελείως 
δέ καί άλλως διαλευκανθέντα, ώς πρός τε τήν πόλιν καί ώς προς τό Ηρά
κλειον, έν τούτφ δέ καί διά τών ευρημάτων μου έν τώ έσωτερικώ αύτοΰ, έξ 
ενός μέν επί τοΰ δυτικοΰ περιθωρίου τής μεγάλης πλατείας τών ασκήσεων
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τών νεοσυλλέκτων τοΰ ’Αθηναϊκού στρατού, έξ άλλου δέ εντός τών λοιπών 
σημαντικών χώρων τού στρατώνος όίμα τούτου και ιερού τεμένους διά 
την λατρείαν ενός ημιθέου Χ.

ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

1 Εις όσα καί ενταύθα λέγω καί έν τή υποσημειώσει τής σελίδος 136/137, πρός 
επικουρίαν έρχονται αί πρόσφατοι όλως διόλου παρατηρήσεις μου, υπερμεσοΰντος ήδη 
τοΰ έτους 1936, εις τε τήν άκρόπολιν τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος, ολίγα δηλαδή 
βήματα άνατολικώτερον τοΰ καλώς σωζομένου τείχους αυτής τοΰ δηλουμένου διά τής 
Είκόνος 18 έν σ. 156 (πρβ. καί τό κείμενον έν σ. 156/157), καί εις τό έσωτερικόν άμα 
τοΰ‘Ηρακλείου, ιδιαιτέρως δέ έν τή υποσημειώσει τής σ. 136 περί τό μέσον καί έν σ, 
έιι 102 σημ. 1. Παρά τήν είρημένην νοτιανατολικήν γωνίαν τοΰ καταδήλου Μυκηναϊκής 
οίκοδομίας τείχους, όπου τό 1926 ήδη άνεσκάλευσα τά έπί Σούτσου άνασκαφέντα μα
λακά χώματα, κεΐται μικρόν φυσικόν σπήλαιον, ώς άνέφερα έν τοΐς άνω, βά6ους κατά τό 
παρόν τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων. Εις τό σπήλαιον τοΰτο, ήτο φυσικόν καί τοΰ Σού- 
τσου οι έργάται νά είχαν ρίψη μέγα μέρος τών ύπ’αΰτών παρά τά χείλη του άνασκαφέν- 
των χωμάτων, αλλά καί αί βροχαί έπί δύο χιλιετηρίδας επόμενον ήτο νά είχαν παρασύρη 
άλλα τόσα καί περισσότερα ίσως, μετά λίθων εννοείται, οί όποιοι γύρω-γύρω άφθονοΰν, 
όχι όλιγωτέρων. Μεταξύ λοιπόν λίθων ή χαλίκων καί χωμάτων εόρέθησαν τάς ημέρας 
ταύτας πλήθος θραύσματα αρχαίων αγγείων—ώς ήτο επόμενον καί νά αναμένεται τοΰτο 
—πολλών μέν τών κλασικών χρόνων, κοινών τών πλείστων, άλλα καί μέλανος στιλπνού 
γανώματος, τινών όμως (κατά τήν έγκυρον καί άλλων έμπειρογνωμόνων κρίσιν) καί πολύ 
παλαιοτέρων, έμφανώς μάλιστα πρωτογεωμετρικών τών περί τά 1100 πρό Χρ. έτών, 
συγχρόνων άρα τών υστάτων Μυκηναϊκών (sub-Myceneati). Δέν έλειψαν πρός τούτοις 
ούτε τά συνήθη εις τόν Μαραθώνα τεμάχια όψιανών.Άλλ’άκόμη δέν δύναμαι νά προΐδω 
τί άλλο άκόμη κρύπτεται μεταξύ τών ύπολειπομένων έτι θραυσμάτων άγγείων, τά όποια 
ανάμικτα πάντοτε μεταξύ λίθων διαρκώς έμφανίζονται εις τά χώματα.—Ώς πρός δέ τά 
έρειπωμένα τείχη τά περιβάλλοντα τό Ηράκλειον, τοΰτο έτι δήλον έγινε, ότι θεμέλια 
ταΰτα εις τι βάθος οίονδήποτε τοΰ χωματώδους έδάφους ουδέποτε είχαν. Οί κατώτατοι 
οικοδομικοί λίθοι, πολλαχοΰ καί ίκανώς μεγάλοι ή καί ογκωδέστατοι, ψαύουν άπλώς 
τήν γήν, ένθα όμως έρευνήσας, εις οΰδέν σημεΐον άπήντησα θραΰσμα οίονδήποτε 
άγγείου ή κεράμου. Τόσον είνε άληθές ότι άπλοΰς φράκτης καί στηθαΐον μόνον ήτο ό 
περίβολος οΰτος καί όχι τείχος φρουρίου (ίδέ σ. 136 έν υποσημειώσει). -Περί τοΰ Ήρω- 
δειου τέλος ύδραγωγείου δέν ήδυνήθην νά έξακριβώσω τίποτε περισσότερον παρά ό,τι 
είπα έν τοΐς άνω (σ. 120 ύ/σ.). Άναμφιβόλως θάγίνη άνάγκη, προκειμένου περί τής έσχά- 
της αύτοΰ πρός δυσμάς κατευθύνσεως, νά έξετασθή καλώς εις vt βάθος τό παρά τήν 
πλάτανον έδαφος, ωσαύτως δέκαίό άγρός τοΰ’Αθανασίου Μπαϊρακτάρη, παρά τό έκκλη- 
σίδιον, ως ανεφερα ανωτέρω έν σ. 98. ’Αλλά περί τοιαύτης έργα αίας δέν δύναται νά 
γίνη λόγος άνευ ένεργοΰ έπεμβάσεως τών άνωτέρων κρατικών άρχών (ίδέ σ. 86 έν ύποσ., 
σ. 89, 91, 93 έν ύποσ.).

* bjv υποσημειώσει αελιδος 84ης στίχω U 1οι διορθωτέον ’ hljii αντί 1 Εκ.
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Είκ. 1. "Αποψις τοΰ νοτίου τμήματος τοΰ λιμενίσκου τής Μουνιχίας. Δεξιά ό μικρός 
λόφος Κουμουνδούρου ένθα έγένοντο αί άνασκαφαί.

8. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ, ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προκειμένου νά δημοσιευδή προσεχώς λεπτομερεστέρα μελέτη περί των 
επί τοΰ λεγομένου λόφου τοΰ Κουμουνδούρου ΰπεράνω τοΰ Τουρκολιμάνου 
της Καστέλλας τοΰ Πειραιώς γενομένων άνασκαφικών ερευνών, παρέχομεν 
ένταΰθα συντόμως τά πορίσματα τής εργασίας ταύτης.

Αί έργασίαι έγένοντο δαπάναις τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας καί τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, υπό την διεΰθυνσιν τοΰ Καθηγητοΰ κ. Γ. Οικο
νόμου καί ύπό την συνεχή έπίβλεψιν τοΰ Εφόρου κ. Ίω. Θρεψιάδου, διήρ- 
κεσαν δέ πέντε περίπου μήνας καί διεκόπησαν χωρίς νά ερευνηθοΰν σημεία 
τινα τοΰ χώρου, ιδία δέ ή δευτέρα έν αΰτώ πλατεία. Έλπίζομεν δτι τοΰτο 
θά γίνη άλλοτε.

Τής παροΰσης έκθέσεως ή σύνταξις έγένετο υπό τοΰ ύπογραφομένου επί 
τή βάσει τής κοινής συνεργασίας καί έγκρίσει τοΰ διευθυντοΰ τής άνασκαφής.

’Αφορμήν εις την άνασκαφήν επί τοΰ λόφου Κουμουνδούρου έδωκεν 
υπόμνημα τοΰ γνωστοΰ ποιητοΰ κ. ’Αλεξάνδρου Φωτιάδου, ύποβληθέν εις τό 
Ύπουργεΐον τής Παιδείας καί περιλαμβάνον πολυτίμους πληροφορίας, συνο-
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δευόμενον δε και από δείγματα τυχαίων ευρημάτων, γενομένων έπ! τοϋ εϊρη- 
μένου χώρου και περισυλλεγέντων υπό τοΰ κ. Φωτιάδου, δτε κατώκει οΰτος 
έν τη έπαΰλει τοΰ αειμνήστου Πρωθυπουργού ’Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου. 
Ή πώλησις τής περιοχής μετά τής έπαΰλεως εις τον Ναυτικόν Όμιλον τής 
Ελλάδος και ή ΰπό τοΰτου κατεδάφισις τοΰ παλαιού οικοδομήματος προς άνέ- 
γερσιν νέου παρέσχον την ευκαιρίαν προς έκτέλεσιν τής έρεύνης.

Είς τον Πρόεδρον τοΰ Ναυτικοΰ Όμίλου κ. ’Αντώνιον Μπενάκην οφεί
λονται θερμά! εΰχαριστΐαι διά την εύγενεστάτην προθυμίαν, μετά τής οποίας 
διηυκόλυνε τάς εργασίας, έχομεν δέ πάσαν ελπίδα, δτι καί έν τώ μέλλοντι 
ό Ναυτικός 'Όμιλος δεν θά άποστή τής επαινετής άρχαιοφιλίας.

Τον κ. ’Αλέξανδρον Φωτιάδην έσχεν ή άνασκαφή ούχί μόνον υποκινη
τήν, αλλά κα! πολύτιμον φίλον και συμπαραστάτην, άξιον τής εΰγνώμονος 
άναμνήσεως τών έργασθέντων εκεί.

Κατά τάς εργασίας τής άνεγέρσεως τοΰ νέου οικοδομήματος οΰδέν 
λείψανον παρετηρήθη έπ! τοΰ ύψηλοτέρου σημείου τοΰ λόφου, δπου ακριβώς 
εδράζεται τούτο, ενώ άντιθέτως κατά την άνέγερσιν τών περί αυτό αναλημ
μάτων παρετηρήθησαν εις τά θεμέλιά των αρχαία λείψανα.

Τά σημεία, είς τά όποια έγένοντο έρευναι ήσαν α) δυτικώς τοΰ νέου 
οικοδομήματος, β) είς τό περιβάλλον τον χώρον τείχος, γ) νοτίως τοΰ οικο
δομήματος κατά τάς δύο πλατείας του, καθώς και είς την παρακειμένην 
νησίδα Σταλίδαν και δ) είς διάφορα ά'λλα σημεία εντός τοΰ χώρου καί περί 
αυτόν κατά την Α ιδία καί Β πλαγιάν του.

Α) Δυτικώς τοϋ νέου οικοδομήματος.

Ένταΰθα απεκαλύφθη είς κυκλικός πύργος 1 κα! περί αυτόν, μεταγε
νέστερον τούτου, συγκρότημα (είκ. 3 σχέδιον I)1 2 αναλημμάτων.

Ό κυκλικός πύργος σήμερον εύρίσκεται ακριβώς υπό τον δυτικόν άνα- 
λημματικόν τοίχον τοΰ νέου οικοδομήματος. Είνε εκτισμένος μέ μεγά
λους σφηνολίθους εκ σκληρού άκτίτου λίθου 3 κατά τον οικοδομικόν τρόπον 
τόν υπό τών αρχαίων λεγόμενον « εναλλάξ ψορμηδον και παρά μήκος ».

1 Ό Judeich, Topographie von Athen, σελ. 144 κέξής, σχεδ. Ill, άλλως σημειοι 
τά κατά τήν δυτικήν ταύτην πλευράν τοϋ χώρου φαινόμενα τότε λείψανα.

2 Τά σχέδια μετά πολλής προθυμίας, αυνέταξεν ό κ. Κ. Κυριάκης, σχεδιαστής τοΰ 
γραφείου άναστηλώσεως, τάς δέ φωτογραφίας έκαμεν ό κ. Γ. Τσίμας.

3 Βλ. ολίγα τινά διά τήν κατασκευήν τών τειχών τοϋ Πειραιώς είς Judeich 
ένθ’ άνωτ. σελ. 148.
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Σχέδιον 1. Ό στρογγυλός πύργος καί τό περ'ι αυτόν συγκρότημα 

άναλημματικών τοίχων.

11
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Τοΰ πΰργου τούτου άνεσκάφη τό τόξον τό κατά την δυτικήν καί νοτιοδυ
τικήν πλευράν ένφ τό προς βορράν τμήμα μή άνασκαφέν εύρίσκεται υπό 
τον βόρειον άναλημματικόν τοίχον τοΰ νέου οικοδομήματος. Αί διαστά
σεις τοΰ άνασκαφέντος τόξου εινε: περίμετρος εξωτερική 18.50 μ., εσωτερική 
13.50, πλάτος 1.50 περίπου.

Ή εξωτερική ό'ψις του εινε μέ επιμέλειαν έπεξειργασμένη και ωμαλι-

ί.

Είκ. 2. "Αποψις τοΰ βορείου τμήματος τοΰ λιμενίσκου τής Μουνιχίας μετά μέρους 
τοΰ ομωνύμου λόφου, τής νΰν Καστέλλας.

σμένη, ό'σον τουλάχιστον φαίνεται. Οί λίθοι φέρουν πλαίσια, ή ό'ψις αυτών 
εινε χαρακτηριστικούς δεδουλευμένη διά τοΰ κτενιού καί αί σειραί των 
— σώζονται πιθανώς επτά — δτέ μέν εξέχουν περί τά 0.02 έ'ως 0.025 μ., 
ότέ δέ είσέχουν. Τοΰτο φαίνεται δτι έγένετο επίτηδες υπό τών οικοδόμων 
(είκ. 4).

Ή τελευταία έκ τών επτά σειρών τών λίθων — τόσαι σώζονται κατά τό 
δυτικόν άκρον — εδράζεται επί τοΰ υποκίτρινου σεσαθρωμένου βράχου τοΰ 
λόφου, (επί το στέριφον τών επιγραφών). Αί άνώτεραι ελλιπείς σειραί μετά 
τών προ τής ό'ψεως τοΰ δυτικοΰ άκρου τοΰ πύργου κατερριμμένων λίθων
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(είκ. 4) δεικνύουν τον τρόπον τής προπαρασκευής αυτών προτού κτισθοΰν 
(άναθυρώσεις κλπ.).

Τό δυτικόν όίκρον τοΰ πύργου κόπτεται εις 5 περίπου μέτρων άπόστασιν 
από τοΰ νοτίου άναλημματικοϋ τοίχου τού νέου κτηρίου, εΐνε δέ φανερά 
εις τό σημεΐον τούτο ή τομή τού βράχου διά νά τοποθετηθή ό ακραίος 
λίθος τού τόξου τού πύργου.

Τό βόρειον όίκρον του έξ όίλλου, σφζον πού μέν τέσσαρας σειράς λίθων 
πού δέ δυο, δεν άνεσκάφη μέχρι τού φυσικού βράχου ουδέ μέχρι τού τέλους 
του, ως ελέχθη και ανωτέρω, οΰτω δέ δέν κατωρθώθη νά εξακριβωθή, πώς 
ό πύργος ούτος συνεδέετο μέ τό λοιπόν παράκτιον τείχος.

Τό εσωτερικόν τοΰ πύργου άπετέλει ό σαθρός υποκίτρινος βράχος τού 
λόφου, ό όποιος φαίνεται δτι είχε λατομηθή, Ιδία κατά τό νότιον άκρον του, 
ενώ κατά τό βόρειον, δπου δέν υπήρχε βράχος, ως γόμωσις τού πύργου έχρη- 
σιμοποιήθησαν κοινοί αργοί λίθοι, μικρών ως έπ'ι τό πολύ διαστάσεων λ 
Επίσης έχρησιμοποιήθη, έκτος τών λίθων, καί λατύπη καί χώμα. Ή παντοία 
αύιη γόμωσις περιεΐχεν ολίγα τινά όστρακα διαφόρων χρόνων.

Ή χρονολόγησις τού πύργου εκ τών έν τη γομώσει άνευρεθέντων 
οστράκων δέν είνε δυνατή. Διότι πολύ πιθανόν αύτη νά είνε, πλήν μικρού 
τμήματος εις τό βόρειον άκρον τού πύργου, τό όποιον πιθανώτατα είνε άδια- 
τάρακτον, μεταγενεστέρα τούτου.

Ή κατασκευή έξ άλλου τού πύργου είνε γενικώς έπιμεμελημένη, ως 
ελέχθη ήδη.Έν τούτοις δέν έχει την σφραγίδα τής καθαράς καί λεπτής εργα
σίας τών Περικλείων χρόνων. Διά τούτο μάλλον προς τό τέλος τού 5ου ή τάς 
άρχάς τού 4ου αί. πρέπει νά τοποθετητθή. Είνε άραγε έργον τού Κόνωνος;1 2 
Πάντως γνωρίζομεν έκ τής ανωτέρω έπιγραφής δτι ό «στρογγύλος πύργος»

1 ΈνταϋΟα είνε χαρακτηριστική ή συμφωνία τής διατάξεως τής έπιγραφής, τής 
πραγματευόμενης τά τείχη τής Μουνιχίας (βλ. I. Δραγάτση ΑΕ 1910 σελ. 91-102 καί
I. G. II2 244) μέ τά πράγματα.Ή σχετική διάταξις παραγγέλλει (στίχ. 50-65 Β) *___πλη-
ρώσ[α]ς τόμ πύργον λίθοις μή έλάττοσήν] ή δίποσιν, έάμ μή που ανάγκη ήι θε[ϊ]ναι 
έλάττω πρός τό χωρίον, τό δέ [ϋψ]ος ίσους τώι στοίχωι τώι έξωθ[εν, σ]υντιθείς άρμότ- 
τοντας πρός [άλλή]λους πανταχήι, ποιων τούς ά[ρμούς] τοΰ πληρώματος τούτο άπότους. 
Λίθοις δέ χρήσθαι εις τό πλήρω[μα το]ΐς ύπάρχουσιν έν τήι Μουνιχ[ίαι, π]λήν όπόσοι αν 
έπισημανθώσιν [χρή]σιμοι δντες εις τήν οίκοδομ[ίαν] [τ]ών νεωρίων, καί έπικόπτειν τ[ά 
πληρώ]ματα ορθά κατά κεφαλήν [πρός τό]ν τοίχον τοΰ πύργου τόν έξω [έφ’ έκά]στης 
τής έφόδου».

2 Ή ανωτέρω μνημονευθεϊσα έπιγραφή τοΰ έτους 337 π. X. προϋποθέτει, ως φαί
νεται έκ τών στίχων 49-50 >. . . . καί έξαμησάμενο(ς) [τ]ήν λατύπην τήν έγκεχωμένην έκ 
τ[ο[ στρογγύλο πύργο άπασαν . . . », δτι ό «στρογγύλος πύργος» προϋπήρχε καί ίσως 
τότε, μετά τινα καταστροφήν, έπισκευάζεται.
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διατηρείται μέχρι τοΰ 337 π. X. καί επισκευάζεται κατα το συμβολαίου τοΰ 
έτους τούτου.

Πώς όμως συνεδέετο ό πύργος μέ τό σύγχρονόν του ’ίσως παράκτιον 
Κονώνειον τείχος, δεν κατέστη δυνατόν νά λύση ή άνασκαφή. 'Ως πιθανή 
ύπόθεσις δύναται νά λεχθή, δτι έκ τοΰ βορείου άκρου του εξεκίνει τείχος 
έδραζόμενον επί τής κατά την ΒΑ πλευράν τοΰ λόφου όφρύος, τό όποιον 
συνεδέετο μέ τό κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ λόφου διερχόμενον παρά-

Είκ. 3. Μία άποψις τής άνασκαφής κατά τήν δυτικήν πλευράν τοΰ οικοδομήματος τοΰ 
Ναυτικού Όμίλου τής Ελλάδος. Διακρίνονται ό στρογγυλός πύργος καί τό περί αυτόν

συγκρότημα αναλημμάτων,

κτιον. ’Άλλο σκέλος από τό νότιον άκρον του, άφήνον πιθανώς μικράν 
πύλην—τό μέρος μόνον εις τό σημειον τοΰτο ήτο καί είνε βατόν — συνέδεε 
τον πύργον μέ τό κατά τήν νοτίαν πλευράν τοΰ χώρου παράκτιον τείχος. 
Εάν υπήρχε καί άλλος πύργος παρά τοΰτον καί μεταξύ αυτών ή πυλίς, δέν 

δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν.

Β) Τό περιβάλλον τόν χώρον τείχος.

Μέ τόν πύργον, ώς εΐπομεν, συνεδέετο ’ίσως τό παράκτιον τείχος. 
Τοΰτο ήρευνήθη καθ’ δλην αυτού τήν έκτασιν από τοΰ σφζομένου κατά τήν
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ανατολικήν πλευράν άκρου του μέχρι τοϋ άλλου, τοΰ κατά τήν δυτικωτάτην, 
μέχρι δηλαδή τής σημερινής οικίας Βασιλειάδου.

Τό τείχος περιβάλλει ολόκληρον τον χώρον τούτον ούχ'ι ως έν συνεχές 
κυκλοτερές σκέλος, άλλα τεθλασμένον εις περισσότερα, εδράζεται δέ επί τοΰ 
ύψηλοιέρου άκρου τής ακτής.

Τό τείχος τούτο, τό όποιον είνε συνέχεια τοΰ καί σήμερον σφζομένου 
έν μέρει τείχους τοΰ λιμενίσκου, έφαίνετο καί προτοΰ άνασκαφή ΰφ' ημών, 
σημειοΰται δέ όρθώς υπό τοΰ Judeich (Topographic von Atlien, σχέδιον 
III). Έν τούτοις λεπτομέρειαί τινες διέφυγον τήν προσοχήν τοΰ τότε έρευ- 
νητοΰ, όπως π. χ. ή πυλίς ή νΰν άνοιχθεΐσα καί άλλαι συμπληροΰμεναι ήδη.

Τό τείχος τοΰ λιμενίσκου περιέκλειε τούτον διά δυο σκελών άφήνον 
κατά τό μέσον άνοιγμα εισόδου μήκους 37 μέτρων (βλ. Judeich ένθ. άνωτ,, 
σελ. 434). Τοΰ ενός τών δυο σκελών, τοΰ αριστερά τώ εϊσπλέοντι, συνέχεια 
είνε τό παράκτιον τοΰ ήμετέρου χώρου, τό όποιον, ως έλέχθη, ήνοΰτο μέ τό 
σκέλος τούτο κατά τήν απότομον ανατολικήν άκραν τοΰ λόφου. Εις τό σημεϊον 
τοΰτο θά κατέληγε καί τό ΒΑ σκέλος, τό όποιον έξεκίνει από τον εσωτερι
κόν στρογγυλόν πύργον. 'Αν ενταύθα, κατά τήν ανατολικήν δηλ. άκραν, 
ύπήρχεν οχύρωμά τι, δέν είνε δυνατόν σήμερον νά γνωρίζωμεν. Αυτό όμως 
τοΰτο τό απότομον τοΰ μέρους είνε ικανόν φυσικόν οχύρωμα, ώστε νά 
παρέλκη ίσως τό τεχνητόν.

Τό ανατολικόν σκέλος (είκ. 5), τό όποιον ήρχιζεν ευθύς μετά τήν όξεΐαν 
ταύτην άκραν—ελάχιστα ίχνη του σώζονται ακόμη εκεί — συναντώμεν σήμερον 
πληρέστερόν πως σφζόμενον εις άπόστασιν οκτώ περίπου μέτρων απ’ αυτής.

Αί δύο ό'ψεις του είνε έκτισμέναι διά μεγάλων όρθογωνικών. λίθων εκ 
σκληρού άκτίτου κατά τον συνήθη ίσοδομικόν τρόπον, τό δέ μεταξύ αύτών 
κενόν έχει πληρωθή δι’ άλλων μικροτέρων, άδρώς κατειργασμένων. Αί έπι- 
φάνειαι τών λίθων είνε πελεκημέναι μετά πάσης δυνατής έπιμελείας. Αί 
όψεις αύτών φέρουν πλαίσια, επί δέ τοΰ έξέχοντος κατόπτρου υπάρχουν πολ
λά! κάθετοι γραμμαί, χαραχθεϊσαι βαθέως δι’ οξέος οργάνου.

Τοιαύτην εργασίαν επί τοΰ μετώπου τών λίθων δέν εμφανίζει σαφώς 
ή ανατολική όψις τοΰ σκέλους τούτου, διότι καί ενταύθα ή φθορά είνε 
μεγάλη. "Οπου όμως εγένοντο δόκιμα! βαθύτερον τής σημερινής επιφάνειας 
τοΰ εδάφους, παρετηρήθησαν τ’ ανωτέρω.

Τοΰ σκέλους τούτου σφζονται καθ’ όλην τήν ορατήν σήμερον έπιφά- 
νειάν του τρεις δόμοι, καί υπό τό άσκαπτον πιθανώτατα καί άλλοι.

Εις άπόστασιν 28.05 μ. από τής αρχής του, από τοΰ σημείου δηλ. όπου 
καί σήμερον φαίνεται καθαρά εν τώ βράχω το λάξευμα, το οποίον εγινε, 
διά νά δεχθή τούς όρθογωνικούς λίθους τοΰ τείχους, τό σκέλος τοΰτο πλα- 
τύνεται εσαπερικώς καί εξωτερικώς κατά 1.35 μ., ήτοι από 3 μ., όπερ
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εΐνε τό μέσον πάχος του, γίνεται 4.35 μ. Κατά την αρχήν τής διαπλατύν- 
σεως τούτης εσωτερικώς σχηματίζεται μικρά κλίμαξ, (βλ. είκ. 6), τής οποίας 
σήμερον σώζονται κατά χώραν τέσσαρες βαθμίδες. Αί δυο σώζονται εξ ολο
κλήρου, αί προς τό φυσικόν έδαφος, αί άλλαι δυο, αί άνοότεραι, μόνον εν μέρει.

Ή διαπλάτυνσις αυτή έξωτερικώς μέν συντελεΐται βαθμηδόν διά λοξής 
κατευθΰνσεως των δόμων, εσωτερικώς δε διά καθέτου εξοχής, την οποίαν

Είκ. 4. Τό άνασκαφέν τόξον τοΰ στρογγυλού πύργου. Οί λίθοι α, β, γ προέρχονται
έκ τοΰ τόξου τούτου.

σχηματίζουν αύταί αί βαθμίδες. Αΰται, έπιμελέστερον ή τό λοιπόν τείχος 
ωμαλισμέναι1 κατά την επιφάνειαν των, έχουν διαστάσεις, αί δυο κατώτεροι 
1.25χ0.32χ0.27, αί δέ άνώτεραι 0.40X0.24X0.42 μ.

Ή κατωτάτη βαθμίς εδράζεται Ιπί τοΰ φυσικοΰ εδάφους, τό όποιον 
καί ενταύθα αποτελεί ό βράχος καταλλήλως προς τούτο πελεκηθείς.

1 Διδακτική καί ενταύθα είνε ή ανωτέρω έπιγραφή (ένθ. ανωτέρω σελ. 162), ή όποια 
σχετικώς με την κατασκευήν των κλιμάκων λέγει τα έξης εν στίχ. 47-48 Β: «ποιων 
τά μέτωπα τών κλιμακτήρω[ν] λεία καί όρϋά ......
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Ή κλϊμαξ αυτή προφανώς ώδήγει εις τά υψηλότερα σημεία τοϋ τείχους, 
όπου πιθανότατα ή σχηματιζομένη πλατεία έ'παλξις έχρησιμοποιείτο ως 
παρατηρητήριου.

Οί δόμοι τοΰ τείχους ενταύθα είνε τέσσαρες, περαιτέρω όμως διά την 
διάφορον υψομετρικήν κατάστασιν τοϋ εδάφους, τό όποιον κατέρχεται άπο- 
τόμως, αυξάνονται. ν

Εις μικράν άπόστασιν από των βαθμιδών και εις άπόστασιν 37.70 μ.

Είκ. 5. Τό ανατολικόν σκέλος τοΰ παρακτίου τείχους καί τό άκρον της τάφρου Α- Α2.

από τής αρχής του εσωτερικός, τό σκέλος κάμπτεται σχηματίζον άμβλεΐαν 
γωνίαν καί σταματά ολίγον μακρότερον εις παραστάδα (βλ. σχέδιον II). 
Ή παραστάς, πλάτους 1.40 μ. περίπου, εύρίσκεται κατά την εσωτερικήν 
ό'ψιν τοΰ σκέλους καί ουδόλως συνδέεται μετά τοϋ επομένου νοτίου, ένω 
κατά τό υπόλοιπον πλάτος του, καί είνε ενταύθα αρκετόν, (βλ. σχέδιον II), 
τό σκέλος συνάπτεται μετά τοϋ νοτίου καί σχηματίζει εκεί γωνίαν.

Τό αρκούντως πλατύ τούτο τμήμα τοΰ τείχους, τό οποίον σχηματίζεται 
άφ’ ενός μέν διά τής προεξοχής τής κλίμακος, άφ’ ετέρου δέ διά τής λοξής 
καί όλονέν έπιτεινομένης προς τήν γωνίαν τής επαφής του μετά τοϋ νοτίου
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Εϊκ. 6. Ή καιά την έσωιερικήν δψιν τοΰ ανατολικού σκέλους διαπλάτυνσις καί ή 
κλΐμαξ ή οδηγούσα εις ιήν σχημαιιζομένην ενταύθα πλατείαν έπαλξιν,
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σκέλους εύρύνσεως αύτοΰ τοΰ τείχους, Ιχρησίμευεν, ώς εΐπομεν ήδη καί 
ανωτέρω, πιθανώταια ώς παρατηρητήριον.

Εις τό σχέδιον ή συμπλοκή τών δυο σκελών συμπληροΰται δι’ έστιγμένων 
γραμμών, διότι κατά την γωνίαν τό τείχος είνε παρά πολύ κατεστραμμένου.

Αί εξωτερικά! διαστάσεις τοΰ σκέλους τούτου είνε από τής αρχής του, 
δπου άπτεται τής ανατολικής προεξεχούσης άκρας τοΰ λόφου, μέχρι τής ύπο- 
τιθεμένης γωνίας τής μετά τοΰ επομένου νοτίου σκέλους σχηματιζομένης, 
μήκος μεν 43.40 μ., πλάτος δέ 3 μέτρα, καί κατά την αρχήν τής διαπλα- 
τύνσεως 4.35 μ.

Μετά τοΰ σκέλους τούτου συνάπτεται τό νότιον, σχηματίζον μετ’ αύτοϋ, 
ώς έλέχθη, άμβλείαν γωνίαν. Τοΰτο, τό νότιον, από τοΰ σημείου δπου νΰν 
σώζεται εις μήκος 10 μ. έχει δλον του τό πλάτος, έκεΐθεν δμως οΰτε 
τό ήμισυ. Έσωτερικώς, παρά τό σημεΐον τής συνδέσεως καί εις μικράν 
άπόστασιν, 1.40 μ., από τής παραστάδος, σώζεται μέγα τμήμα φυσικοΰ βράχου, 
διαστάσεων 4.80X2.40 μ., τό όποιον καταλλήλως πελεκηθέν έχρησιμοποιήθη 
ώς υπερμεγέθης λίθος εντός τοΰ τείχους. Εις τό τέλος τοΰ τμήματος τούτου 
τοΰ βράχου, προς νότον, ανοίγεται πυλίς πλάτους 1.50 καί ύφους 2.20 μ., ήτις 
θά έχρησίμευε διά τήν από θαλάσσης επικοινωνίαν.

Εις άπόστασιν από τής πυλίδος 12.50 μ. έχει έσωτερικώς μικράν προσ
θήκην μήκους 5.10 μ. καί πλάτους 0,60, φέρει δέ καί εκεί, όπως καί αλλαχού, 
άμμοκονίαν ώς συνδετικήν ύλην. Τοιαύτη άμμοκονία παρετηρήθη καί εις 
τό άνατολικόν καί εις ολόκληρον τό τείχος, δπερ δεικνύει μεταγενεστέρου 
επισκευήν.

Ή μικρά αύτη προσθήκη έγινε βεβαίως, δταν είχε καταστροφή τό 
τείχος κατά τήν εξωτερικήν του πλευράν. Είνε δέ εντελώς πρόχειρος, διότι 
πατεΐ έν μέρει άπ’ ευθείας έπί τής έπιχώσεως τοΰ έδάφους.

Αί έξωτερικαί διαστάσεις τοΰ σκέλους τούτου μέχρι τής έσωτερικώς μόνον 
ύπαρχούσης κάμψεώς του είνε μήκος μέν 33 μ., πλάτος δέ 3 μ. Μετ’ αυτού, τοΰ 
νοτίου σκέλους, συνδέεται τό νοτιοδυτικόν καθ’ δν τρόπον καί τό άνατολικόν. 
Εις τό σημεΐον δηλ. τής συνδέσεως αυτών, τό νοτιοδυτικόν σκέλος καταλήγει 
έσωτερικώς εις μικροΰ πλάτους, 0.60 μ., παραστάδα, μόνον δέ κατά τό υπό
λοιπον πλάτος του συνδέεται μετά τοΰ νοτίου σχηματίζον μετ’ αύιοΰ γωνίαν.

Τό σημεΐον τοΰτο δέν έκαθαρίσθη τελείως, διότι τά σφζόμενα θεμέλια 
είνε άρκούντως κατεστραμμένα. Έν τούτοις δέν χωρεΐ καμμία άμφιβολία 
δτι ούτως, ώς άνωτέρω έξετέθη, έχουν τά πράγματα.

Τό νοτιοδυτικόν τοΰτο σκέλος είνε μήκους έσωτερικώς 7.20 μ. καί πλά
τους μόλις 1.30 μ. Κατά τό υπόλοιπον πλάτος έχει καταστραφή, συνδέεται δέ 
μετά τοΰ επομένου δυτικού καθ’ δν τρόπον καί μετά τοΰ νοτίου. Τό ά'κρον 
του δηλ., τό μετά τοΰ δυτικού συναπτόμενον, έσωτερικώς σταματά εις παρα-
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στάδα πλάτους 1.30 μ., δπως ακριβώς και to ανατολικόν, μόνον δέ κατά τό 
υπόλοιπον πάχος του θά συνεδέετο — σήμερον εΐνε παρά πολύ κατεστραμ- 
μένον — μετά τοϋ επομένου δυτικού.

Τό σκέλος τούτο έξωτερικώς ούδεμίαν έχει καμπήν καί, καθώς συμ- 
πληρούται εις τό σχέδιον, εξηκολούθει τήν γραμμήν τού προηγουμένου 
νοτίου σκέλους. Αί διαστάσεις τούτου από τής νοτίας γωνίας μέχρι τής δυτικής 
εΐνε μήκος 40 μ. περίπου και πλάτος ποικίλλον από 3 μ. έ'ως 1 μ., ιδίως εις 
τινα σημεία προς τήν θάλασσαν, δπου ή καταστροφή εΐνε μεγαλυτέρα 
ϊσως διά τήν διάβρωσιν τού εδάφους υπό τής θαλάσσης.

Τό τελευταΐον τέλος δυτικόν σκέλος, συνδεόμενον μετά τού προηγουμένου 
καθ’ δν τρόπον έλέχθη, φθάνει μέχρι τής σημερινής εισόδου τού χώρου, τής 
αντίκρυ τής έπαύλεως Βασιλειάδου ύπαρχούσης, έκειθεν δέ φαίνεται δτι έξη- 
κολούθει καί πέραν αυτής.

Εις τό μέρος τούτο ελάχιστοι λίθοι τού σκέλους υπάρχουν κατά χώραν, 
Άντιθέτως αρκετοί λίθοι, άγνωστον αν εκ τού τείχους προερχόμενοι, εύρί- 
σκονιο κατ’ αυτήν τήν σημερινήν είσοδον. Δυστυχώς καί ενταύθα, επειδή 
αύτη εΐνε ή μοναδική είσοδος είς τον χώρον, δεν εγένετο λεπτομερής καί 
άπηκριβωμένη άνασκαφική έρευνα.

Τό σκέλος τούτο σώζεται είς ελάχιστον πλάτος, τόσον δμιος, ώστε 
νά δύναται νά καθορισθή επακριβώς ή κατεύθυνσίς του καί ή συνέχειά του. 
Καί τούτο έσωτερικώς έχει διαπλάτυνσιν ή προσθήκην πλάτους ενός περίπου 
μέτρου, μεταγενεστέραν τού τείχους φυσικά, ομοίως δέ κατεσκευασμένην ως 
ή τού νοτίου. Φαίνεται δέ δτι εΐνε συνέχεια εκείνης καί δτι ή μεταγενεστέρα 
αύτη προσθήκη κατελάμβανεν ολόκληρον τήν έκτασιν τών σκελών έσωτερικώς, 
από τής νοτίας γωνίας μέχρι καί τού τελευταίου άκρου τού δυτικού σκέλους, 
εγένετο δέ μετά τήν καταστροφήν τού τείχους κατά τήν εξωτερικήν του 
πλευράν, τήν προς τήν θάλασσαν.

Ή διαπλάτυνσις αύτη έχει άμμοκονίαν, σφζεται δέ σήμερον ολίγον 
μετά τήν γωνίαν τήν σχηματιζομένΐ|ν μετά τού προηγουμένου σκέλους. 
Ενταύθα εΐνε καταφανές καί τό αρχικόν τείχος, τού οποίου σώζονται τρεις 
δόμοι μέ τάς χαρακτηριστικός καθέτους γραμμάς επί τής ελαφρώς έξεχούσης 
επιφάνειας τών λίθων. Διαστάσεις τού σκέλους, μήκος έσωτερικώς από τής 
μετά τού νοτιοδυτικού σκέλους γωνίας 66 μ., έξωτερικώς 72.30, πλάτος αρχι
κόν 3 μ., σωζόμενον ενιαχού 1 μ.

Τό περί τόν στρογγυλόν πύργον συγκρότημα άναλημμάτων.

Περί τόν στρογγυλόν πύργον καί κατά τήν έξωτερικήν τούτου όψιν 
σφζεται, άνασκαφέν έν μέρει, συγκρότημα άναλημματικών τοίχων, τό όποιον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



I. Θρεψιάδου: Άνασκαφικαί έρευναι έν Καστελλςι τού Πειραιώς 171

προφανώς έχει σκοπόν την κατά τό σημεΐον τοΰτο επέκτασιν τής πλατείας 
τοΰ υψηλότερου σημείου τοϋ λόφου.

Τοΰτο είνε μεταγενέστερον τοΰ στρογγυλού πΰργου διά δυο λόγους, 
πρώτον διότι ό πύργος έχει την καλήν όψιν του εις πολύ βαθύτερον στρώμα 
ή τ’ αναλήμματα ταΰτα, τά οποία ήσαν ασφαλώς κεκαλυμμένα, διότι είνε 
θεμέλια εκ λίθων αδρότατα πελεκημένων, καί δεύτερον, διότι οΐ τοίχοι ούτοι 
τών αναλημμάτων δεν συνδέονται όργανικώς μετά τοΰ πΰργου, άλλ’ απλώς 
ά'πτονται αΰτοΰ. Καί ό πύργος δμως κατά την εποχήν αυτήν έχει καταντήσει 
πλέον, κατά τό μή καταστραφέν μέρος του, εις άπλοΰς άναλημματικός τοίχος.

Τό συγκρότημα τών αναλημμάτων διά τήν επέκτασιν τής πλατείας, τό 
όποιον ίσως νά έγινε καί δι” οχυρωματικούς λόγους, είχε σχήμα περίπου 
δρθογωνικόν, καί φαίνεται οτι έκράτει τά χώματα τοΰ ύψηλοτέρου σημείου 
τοΰ λόφου, ένθα τό νεώτερον κτήριον, έκτεινόμενον κυρίως μεν προς δυσμάς, 
περιβάλλον δμως συγχρόνως καί τήν βορείαν καί νοτίαν πλευράν τοΰ ύψη
λοτέρου τούτου σημείου τοΰ λόφου. Δηλαδή καί τότε είχε γίνει δ,τι περίπου 
έκαμε σήμερον ό σύγχρονος άρχιτέκτων, διά νά δημιουργήση τήν πλατείαν, 
επί τής οποίας εδράζεται τό κτήριον τοΰ Ναυτικοΰ Όμίλου τής Ελλάδος.

Τών άναλημματικών τούτοον τοίχων άνεσκάψαμεν μέρος τι, τό όποιον 
μάς δίδει τήν εικόνα τοΰ δλου. Άπεκαλύψαμεν δηλαδή δύο παχεΐς άναλημμα- 
τικούς τοίχους, ένα νότιον καί ένα βόρειον, τον πρώτον παχύτερον τοΰ δευ
τέρου, οί όποιοι κατέχουν τάς δύο πλευράς, νοτίαν καί βορείαν, τοΰ σημείου 
τούτου τοΰ λόφου (βλ. πίνακα 1). Πιθανώτατα ούτοι προς δυσμάς θά συνε- 
δέοντο μέ ά'λλον άναλημματικόν τοίχον, τον δυτικόν, μή άνασκαφέντα, καί 
οΰτω θά έκλείετο τό ορθογώνιον κατά τήν πλευράν ταύτην.

Μεταξύ τών πλευρών τοΰ ορθογωνίου τούτου υπάρχουν ενδιάμεσοι τοί
χοι, οί οποίοι έγιναν προφανώς, διά νά ελαττώνουν τήν άντίστασιν τών 
χωμάτων τής πλατείας προς τούς εξωτερικούς καί οί όποιοι κατά τό έν άκρον 
των ά'πτονται είτε τής εξωτερικής δψεως τοΰ στρογγύλου πύργοι’, δπου ούτος 
υπάρχει, είτε τής βραχώδους εξάρσεως τοΰ εδάφους, δπως συμβαίνει κατά 
τήν νοτίαν πλευράν. Τά κενά άφ’ ετέρου, τά όποια σχηματίζονται, πληροΰνται 
διά λίθων, τεμαχίων πώρων, χώματος, χαλίκων, λατύπης κλπ. (είκ. 4).

Κατ’ αυτόν τον τρόπον καί ή έπέκτασις τής πλατείας γίνεται αρκούντως 
στερεά καί ή άντίστασις τοΰ χώματος μεταβιβαζομένη από τοΰ ενός τοίχου 
εις τον ά'λλον έλαττοΰται, ούτως ώστε οί εξωτερικοί τοίχοι νά ύφίστανται όλι- 
γωτέραν πίεσιν. "Οπου δε ή πίεσις θά ήτο ίσχυροτέρα, δπως συμβαίνει κατά 
τάς πλευράς νοτίαν καί βορείαν, εκεί τό πάχος τών τοίχων είνε μεγαλύτερον.

Τό συγκρότημα τοΰτο τών αναλημμάτων έχει κτισθή διά μεγάλων, 
άδρώς πελεκημένων, όρθογωνικών λίθων άκτίτου, ά'λλοτε σκληροΰ καί άλλοτε
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μαλακού. Φαίνεται δέ οτι εδράζεται επί τού σεσαθρωμένου βράχου τού λόφου, 
αν καί τούτο δεν δυνάμεθα να εΐπωμεν μετά βεβαιότητος, έφ’ δσον δεν άνε- 
σκάψαμεν εις πολύ βάθος.

Συγχρόνως μέ τό συγκρότημα τούτο φαίνεται δτι έγένετο καί ή διά 
βαθμιδωτών αναλημμάτων στερέωσις ολοκλήρου τής βορείας πλαγιάς τού 
λόφου. Τής στερεώσεως ταΰτης σφζονται σήμερον λείψανά τινα.

Αί διαστάσεις των αναλημμάτων έχουν ως εξής: Μήκος σφζομένου 
βορείου άναλημματικού τοίχου 28.50 μ., πλάτος του παρά τον πύργον 2.10 μ., 
υποθετικόν μήκος ιδίας πλευράς 70 μ. Μήκος νοτίου άναλημματικού τοίχου 
21.60 μ., υποθετικόν μήκος 33 μ., πλάτος 4.37 μ.

Των ενδιαμέσων τοίχων αί διαστάσεις είνε ποικίλαι.
Ή σκάφη εντός τού συγκροτήματος τούτου έφθασεν εϊς βάθος 2.50 

περίπου μέτρων. Εντός δέ τής έπιχώσεως των διακένων, τής ανωτέρω περι- 
γραφείσης, ύπήρχον ελάχιστα όστρακα αγγείων διαφόρων εποχών *.

Γ) Αί έντος τοϋ χώρου δοπιμαί, νοτίως τοϋ οικοδομήματος κατά τάς 
δύο πλατείας του, ώς καί εις την παρακειμένην νησίδα Σταλίδαν.

Ό χώρος, ό περικλειόμενος άφ= ενός μέν υπό τού παρακτίου τείχους 
άφ’ ετέρου δέ ύπό τού ύψηλοτέρου σημείου τού λόφου, σχηματίζει δύο 
πλατείας αρκετά εύρείας, διαφόρου δμως υψομέτρου. Ή πρώτη εύρίσκεται 
ευθύς μετά την σημερινήν είσοδον, ή δευτέρα μετά την πρώτην. Ή όψις 
τής πρώτης έχει σήμερον αρκούντως μεταβληθή διά τών γενομένων κατά τό 
νότιον ά'κρον της προσχώσεων. Τής δευτέρας επίσης διά τής καταστροφής 
τού εις τό μέσον της ύψουμένου ά'λλοτε αγρίου μέν καί σπηλαιώδους, αλλά 
γραφικωτάτου βράχου.

Εις άμφοτέρας ταύτας τάς πλατείας έγένοντο δοκιμαστικαί τάφροι.
Εις την πρώτην ή δοκιμαστική τάφρος κατ’ ευτυχίαν άπεκάλυψεν έν 

δρθογωνικόν κτήριον(;)
Τούτου εσώθησαν ασφαλώς ολόκληρος ή ανατολική πλευρά καί ή βορεία, 

μέγιστον μέρος τής νοτίας καί έλάχιστον, καταστραφέν δυστυχώς ήδη ύπό 
τών οϊκοδομούντων, τής δυτικής. 1

1 Εις τό σχέδιον τό συγκρότημα τοΰτο τών άναλημματικών τοίχων έχει σημειωδή 
ώς σύγχρονον μέ τό παράκτιον τείχος. Τούτο δμως δέν είνε ακριβές. Δέν νομίζομεν 
δέ δτι ό στρογγυλός πύργος διετηρήθη επί μακρόν μετά τήν επισκευήν του, διά τήν 
οποίαν όμιλε! ή ανωτέρω επιγραφή τών τειχών τής Μουνιχίας. Μάλλον φαίνεται 
δτι εντός τοϋ 4°υ αί., ίσως περί τό τέλος του, ό πύργος καιηργήθη καί τότε έγινε τό 
συγκρότημα τοΰτο τών άναλημματικών τοίχων.
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Έσωτερικαί διαστάσεις τοΰ όρθογωνικοΰ τούτου κατασκευάσματος ή 
κτηρίου(;) είνε 24.90X10.20 μ.

Τής βόρειας πλευράς του, πλήν ενός ή δυο λίθων εϊς τό δυτικόν άκρον

Είκ. 7. Ή ανατολική γωνία καί πλευρά τοΰ κτηρίου (;) τοΰ έπί τής πρώτης 
πλατείας άνασκαφέντος.

της ευρισκομένων και έδραζομένων έπί υποστρώματος έκ μικρών αργών 
λίθων καί άμμοκονίας, πάντες οί λίθοι εδράζονται κατά τό ήμισυ περίπου 
επί τοΰ νοτίου άναλημματικοΰ τοίχου, κατά τό υπόλοιπον δέ έπί τής έπι-
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Είκ. 8. Ή νοτιά πλευρά τοΰ οικοδομήματος(;). Εις τό βάθος ή εταυλις Βασιλειάδου.
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χώσεως τοΰ έδάφους, και οί τελευταίοι προς δυσμάς έπί τοΰ είρημένου υπο
στρώματος. Έπί τοΰ πρώτου τοΰτου θεμελίου δόμου ήδράζοντο οι ανώτεροι 
δόμοι, οί οποίοι δεν έσώθησαν. Έκ τοΰ εις το δυτικόν όμως ά'κρον της 
σφζομένου λίθου, τοΰ οποίου ή επιφάνεια όμοΰ μετά τής τοΰ παρακειμένου 
φέρει λάξευμα πλάτους 0.60 μ., διά νά δεχθή επ’ αΰτοΰ τον επόμενον λίθον, 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, ότι οί λίθοι τής άνωτέρας σειράς δεν θά είχον 
πλάτος μεγαλΰτερον των 0.60 μ.

Εις τό συμπέρασμα άλλωστε τοΰτο μάς ενισχύει καί ή σΰγκρισις με τό 
πλάτος των λίθων τής σφζομένης άνωτάτης σειράς τής ανατολικής πλευράς.

Αί διαστάσεις τής βόρειας πλευράς είνε μήκος μέν 24.90, πλάτος δέ 
1.20 μ. τοΰ θεμελίου δόμου, των δέ λίθων τοΰ επ’ αυτοΰ δόμου τό πλάτος 
θά ή το 0.50 έ'ως 0.60 μ.

Ή ανατολική πλευρά (βλ. είκ. 7), τής οποίας σώζονται τρεις σειραί 
λίθων, έχει μήκος μέν 10.20 μ., πλάτος δέ των μέν κάτω δόμων 0.75 μ., τοΰ 
δέ άνω 0.60 έ'ως 0.50 μ.

Ή νοτία έσώθη (βλ. είκ. 8) κατά μέγα μέρος τοΰ μήκους της, περί τα 
17 μ., καταστραφεισα κατά τό λοιπόν, διατηρεί δέ μίαν σειράν λίθων 
πλάτους 0.75 μ. περίπου. Αΰτη σώζεται κατά ένα λίθον καί πέραν τής μετά 
τής ανατολικής πλευράς σχηματιζομένης γωνίας της, ακόμη δέ λίθοι τινές 
εύρίσκονται έρριμμένοι είς την συνέχειαν τής πλευράς αυτής προς άνατολάς.

Ή δυτική τέλος έσώθη είς μικρότατου μέρος αυτής κατά τήν μετά τής 
βόρειας σχηματιζομένην γωνίαν, κατεστράφη όμως καί τοΰτο ήδη υπό τών 
οίκοδομουντων. Τό σωζόμενον τμήμα συνεδέετο μετά τής βόρειας, ως φαίνε
ται έκ τοΰ ακραίου λίθου τοΰ κατά τό δυτικόν άκρον τής βόρειας πλευράς. 
Διότι οΰτος έχει λελαξευμένας τάς έπιφανείας του κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε 
μάς δίδει ό'χι μόνον τήν διάστασιν τής άνω του εΰρισκομένης άλλοτε σειράς 
τών λίθων τής βόρειας πλευράς, αλλά καί τον τρόπον τής συνδέσεως ταυτης 
μετά τής δυτικής.

Αί διαστάσεις τοΰ άλλοτε σφζομένου τμήματος τής πλευράς ταυτης, ήτις 
ήδράζετο έπί τής έκ σαθροΰ βράχου έπιφανείας τοΰ έδάφους, ήσαν μήκος 
1.70 μ. καί πλάτος περίπου 0.70 μ.

Γενικωτέρα ακόμη, άλλ’ έντελώς έπιπολαία, προς ϊσοπέδωσιν τής πλα
τείας, σκαφή καί έντός τοΰ κτηρίου (;) άπεκάλυψε καί άλλα τινά λείψανα. 
Ουτω είς άπόστασιν 1.10 μ. από τής βόρειας πλευράς του καί κατά τήν προς 
τό έσωτερικόν ό'ψιν της εύρέθη μία σειρά δώδεκα, μικροΰ πάχους, τετράπλευ
ρων λίθων άκτίτου. Αΰτη έχει μήκος 22.25 μ. καί πλάτος περί τά 0.70, οί 
δέ λίθοι είνε κατά τοιοΰτον τρόπον τοποθετημένοι—κεϊνται είς γραμμήν 
παράλληλον προς τήν βορείαν πλευράν τοΰ κτηρίου (;) καί είς τό αυτό περί
που ύψος μέ τό έδαφος, έφ’ ου πατεΐ ή πλευρά αΰτη—ώστε ευκόλως πρόκα-
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Είκ. 9. Αί τάφροι Α-Α2 καί Α, καί ό έν τή A - Αν πρώιμος αρχαϊκός τοίχος. Εις τό 
βάθος ή ανατολική πλευρά τοϋ παρακτίου τείχους καί δεξιά τμήμα τοΰ είς τό κέντρον 

τής πλατείας ύψουμένου άλλοτε βράχου.
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λοΰν την ύπόθεσιν, δπ άπετέλουν τό υπόστρωμα τής πλακοστρώσεως τοϋ 
εντός τοϋ κτηρίου (;) χώρου.

Την ύπόθεσιν ταΰτην ενισχύουν και άλλοι τινές λίθοι σωθέντες σπο- 
ραδικώς και ολίγον άπέχοντες τής σειράς ταύτης, κατά την νοτίαν πλευράν 
της (βλ. σχέδιον II). Εννοείται δμως δτι δεν αποκλείεται κα'ι προγενέστερα 
τις, άλλου είδους, κατασκευή.

Τέλος άλλοι τινές λίθοι, άνήκοντες εις τοίχον ασφαλώς μεταγενέστερον 
τοϋ κτηρίου (;) τούτου, έσώθησαν κατά τό ανατολικόν άκρον των είρημένων 
δώδεκα λίθων καί ύπεράνω τούτων, ούχί δμως επ’ αυτών έδραζόμενοι, άλλ’ 
επί μεσολαβούσης έπιχώσεως. Οί λίθοι οΰτοι εΐνε τρεις μέν πλησίον άλλήλων, 
είς δέ εις μικράν προς άνατολάς των άπόστασιν.

Τί ήτο τώρα τό ορθογώνιον τούτο οικοδόμημα; Ήτο στωικόν τι κτή- 
ριον; Ήτο περίκλειστος χώρος περιέχων βωμόν τινα; Ουδέτερον τούτων 
αποκλείεται ούτε δμως ένισχύεται εκ τών άποκαλυφθέντων μέχρι τοΰδε λει
ψάνων. ’Ίσως λεπτομερεστέρα άνασκαφή καί τοϋ σημείου τούτου ήθελε μάς 
διδάξει περισσότερα, άφορώντα δχι μόνον τ’ ανωτέρω ζητήματα άλλα καί την 
χρονολογικήν τοποθέτησιν. Ώς προς ταύτην, τό μόνον τό όποιον σήμερον 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν, εινε δτι πάντως τό κατασκεύασμα τούτο εινε μεταγενέ
στερον τοϋ νοτίου άναλημματικοΰ τοίχου, τού περί τον στρογγύλον πύργον 
συγκροτήματος, αφού εινε φανερόν δη ή βορεία πλευρά τούτου άπετελέσΰη 
κατά τό ήμισυ τμήμα αυτής εξ αυτού τούτου τού νοτίου άναλημματικοΰ τοί
χου μετά την 1ν μέρει καταστροφήν του.

’Άλλην χρονολόγησιν, εκτός τού ανωτέρω, δίδει καί ή παρατηρηθεϊσα, 
κατά την γωνίαν την σχηματιζομένην υπό τής βόρειας πλευράς μετά τής 
δυτικής, άμμοκονία, ή οποία μόλις διακρίνεται είς τάς άρμογάς τών λίθων 
καί είς τό υπόστρωμα αυτών.

Διά τούς άνω λόγους τό κατασκεύασμα τούτο δύναται χρονολογικώς νά 
τεθή άσφαλώς μέν μετά τό συγκρότημα τών περί τόν στρογγύλον πύργον 
άναλημμάιων, πιθανώς δέεις τούς γενικώς πως λεγομένους ρωμαϊκούς χρόνους.

Ή εντός αυτού τέλος έπίχωσις, είς βάθος 0.70 μ. άνασκαφεΐσα, άπέδωκεν 
όστρακα διαφόρων χρόνων καί πολλά τεμάχια μαρμάρου ενεπίγραφα. "Εν 
δστρακον μέ επιγραφήν Άρτέμιδος—περί αυτού θά γίνη κατωτέρω λόγος— 
εινε χαρακτηριστικόν διά τήν τοπογραφίαν ολοκλήρου τής περιοχής. Ουδό
λως δμως μάς δίδει αυτή δεδομένα διά τήν χρονολόγησιν τοϋ κτηρίου. ’Ίσως 
μόνον ύποδηλοΐ τήν υστέραν του προέλευσιν τό δτι μεταξύ τών παντός χρό
νου οστράκων εύρέθησαν καί τεμάχια κονιάματος εγχρώμου καί έν νόμισμα 
Αθηναϊκόν χαλκοϋν τής εποχής τών άρχόντων 1 (220-30 π. X.).

1 Ό κ. Κωνσταντόπουλος είχε τήν καλοσύνην νά περιγραφή ώς έξης τό νόμισμα:

12
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«Νόμισμα χαλκοΰν, οπερ ως έκ τοΰ πάχους τοϋ πετάλου καί τής εν γένει μορφής φαίνε
ται ότι ανήκει εις την εποχήν τών αρχόντων (220-30 π. X.)»,
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Αί έν Tfj δεύτερα πλατεία έργασίαι.

Ενταύθα μεταξύ τοΰ νοτίου αναλημματικοΰ τοίχου τής σημερινής οικο
δομής καί τοΰ κατά το μέσον περίπου τής πλατείας ύψουμένου άλλοτε μεγα
λοπρεπούς βράχου ήνοίχθησαν τρεις μέν τάφροι ύφ’ημών, έξ ών αί δυο 
άπετέλεσαν μίαν Α-Α» καλουμένην ή άλλη έκλήθη At — δύο δέ υπό των 
οίκοδομούντων διά την θεμελίωσιν τών σήμερον υπαρχόντων άντερεισματι-

Εΐκ. 11. Τεμάχιον πρωτοατιικοΰ αγγείου.

κών τοίχων, οί όποιοι κατά τό ανατολικόν μέρος στηρίζουν τά χώματα τής 
πρώτης πλατείας, τής ευθύς μετά την σημερινήν είσοδον.

Αί τάφροι Α-Α2 καί Α! ήνοίχθησαν επί τής είρημένης πλατείας, κείμε
νης είς βάθος από τοΰ επιπέδου, εφ’ ου εδράζεται τό σημερινόν κτήριον, 
8.38 μ., κεΐνται δέ είς άπόστασιν από τοΰ νοτίου αναλημματικοΰ τοίχου τοΰ 
είρημένου κτηρίου 17 περίπου μέτρων.

Ή Α-Α2 έχει μήκος μέν 30 μ. περίπου, πλάτος δέ πού μέν 0.90 μ., πού 
1.30 καί πού τό μέγιστον 9 μέτρων (είκ. 9 καί 10 σχέδιον 1). 'Η ΑΧ έχει 
μήκος μέν 12.60, πλάτος δέ 1 μ. καί ήνοίχθη κατά τό δυτικόν άκρον τής 
Α-Α2, καθέτως δέ προς αυτό.
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Αί κατευθύνσεις των είνε τής μεν A - Α2 εξ ανατολών προς δυσμας 
περίπου, τής δε Ai από βορρά προς νότον.

Τά στρωματογραφικά δεδομένα είνε τά αύτα και εις τας δυο, δια τοΰτο 
δ,τι ισχύει διά την μίαν ισχύει περίπου καί διά την άλλην. Διαφοραι βεβαίως 
παρατηρούνται εις τά πάχη των στρωμάτων, άλλ αυται κυρίως εινε εις το 
εν, τό ά’νω στρώμα, οφείλονται δέ εις την διάφορον υψομετρικήν καταστασιν

m

Είκ. 12. Τεμάχιον τοϋ ίδιου πιθανώς αγγείου, 
τοϋ έν τή είκ. 11, τής πρωίμου αρχαϊκής εποχής.

τοΰ εδάφους, τό όποιον καί ενταύθα είνε ανώμαλον, διότι ό άποτελών τοΰτο 
βράχος έχει αποτόμους υψομετρικάς διαφοράς.

Η Α-Α2 μέχρι μεν 0.50 έ'ως 0.60 μ. από τής καί σήμερον είσέτι παρα- 
μενοΰσης αμεταβλήτου επιφάνειας της έχει έν στρώμα εκ καθαρού χώματος 
μετά τινων λιθαρίων, ά'νευ ούδενός οστράκου, έφ’ δσου φυσικά μέρους άνε- 
σκάψαμεν. Άπό τού υψομέτρου τούτου μέχρι βάθους 2 έως 2.25 μ. — τά 
μέτρα ταΰτα λαμβάνονται κατά τό μέσον περίπου τής τάφρου ταύτης— 
υπάρχει επίσης έπίχωσις έκ χαλίκων καί χώματος, άλλ’ εντός αυτής εδρίσκον- 
ται καί άφθονώτατα όστρακα άπό τών ρωμαϊκών χρόνων μέχρι καί τών 
πρωίμων άρχαίκών (είκ. 11, 12 καί 13). ’Ακόμη μεταξύ τών οστράκων
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EU. 13. Τεμάχια αγγείων, μελανόγραφα κα'ι έρυθρόγραφα, εύρεθένχα 
είς χήν χάφρον A - Α?.
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Είκ. 14. Δύο χαρακτηριστικοί κεφαλαί ειδωλίων, εύρεθεΐσαι είς τήν τάφρον A - A,.

Είκ. 15. Όστέϊνα μικροτεχνήματα εύρεδέντα είς τήν τάφρον A - A,.
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υπάρχουν τεμάχια ενεπιγράφων λίθων, γλυπτών, κεράμων στέγης, ειδωλίων 
οστέινων και πήλινων καί άλλα εξ άλλης ύλης (είκ. 14 καί 15).

’Από τοϋ βάθους τούτου 2.25 μ. έως 3.25, ή 3.90 μ. αλλαχού, υπάρχει 
καθαρόν χώμα μέ ολίγους αρκετά ευμεγέθεις λίθους, εντός δέ αυτού άφθονοΰν 
τών γεωμετρικών χρόνων τα ό'στρακα, (πρωτογεωμετρικά εως ύστερογεωμε- 
τρικά) (είκ. 16) καί ειδώλια, ως καί χάνδραι τών χρόνων τούτων.

Μετά τό στρώμα τοΰτο ακολουθεί εν μέ χώμα καθαρού μελανού χρώ-

Είκ. 16. Γεωμετρικά όστρακα καί εν πρώιμον αρχαϊκόν έκ τών εύρεθέντων είς τάς 
άνοιχθείσας έπί τών δύο πλατειών τάφρους καί άλλαχοΰ τοϋ λόφου Κουμουνδοΰρου.

ματος, πάχους 0.15 έ'ως 0.20 μ., άνευ οΰδενός οστράκου ή λειψάνου αρχαίου, 
καί μετά τούτο ό ανώμαλος βράχος τού λόφου, ό όποιος έχει, ως έλέχθη, 
εντόνους υψομετρικάς διαφοράς.

Είς τήν τάφρον ταΰτην A · Α0 καί είς βάθος από τής επιφάνειας της 
1.90 έως 2 μ. άνεσκάφη τοίχος, τού οποίου τό βορειοδυτικόν άκρον ήρευ- 
νήθη, Ινώ τό νοτιοανατολικόν έμεινεν υπό τό άσκαπτον τμήμα τού εδάφους.

Αί διαστάσεις αυτού εΐνε 7.50 μ. μήκος, δσον άνεσκάφη, 1.65 ύψος, 
δσον σφζεται, καί 0.90 έως 1 μέτρον πιθανόν πλάτος.
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Ό τοίχος οΰτος απέχει από την ένωσιν τών τάφρων Αί και Α-Α2 προς 
δυσμάς περί τά 5 μέτρα είκ. 9).

Εινε εκτισμένος με μεγάλους καί μικρούς λίθους (είκ. 17) συνδεομέ- 
νους μέ πηλόν, πού δέ και πού υπάρχουν καί τεμάχια εκ πώρου άκτίτου λίθου. 
’Ακόμη μεταξύ τούτων τών υλικών υπάρχει κατά χώραν ογκώδες τμήμα 
φυσικού βράχου, τό όποιον εχρησιμοποιήθη εις την άνέγερσιν τού τοίχου.

Ό τοίχος οΰτος είνε άναλημματικός, διότι έχει μίαν μόνον όψιν καί

Είκ. 17. Τμήμα τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου τοϋ εις τήν τάφρον A - Α, άποκαλυφΰέντος.

ακόμη διότι κατά τήν βορειοανατολικήν ανώμαλον εσωτερικήν πλευράν του 
ή έπίχωσις έδείκνυε κατά ένα τρόπον λίθοι μικροί και μεγάλοι καί άφθονα 
χαλίκια—δτι εγένετο επίτηδες μετά τήν κατασκευήν τοϋ τοίχου, ό όποιος ύπε- 
βάσταζεν αυτήν.

Χρονολογικώς δεν είνε δυνατόν νά όρισθή μετ’ ακρίβειας, διότι δεν 
άνεσκάφη τελείως. Πάντως κεϊται έντός τοϋ στρώματος, τό όποιον εις τό 
σημεΐον τοΰτο φθάνει μέχρι 3 ή καί 3.20 μ. από τής επιφάνειας τής 
τάφρου καί περιέχει ό'στρακα καί παντός είδους λείψανα φθάνοντα από 
τών ρωμαϊκών χρόνων μέχρι καί τών πρωίμων αρχαϊκών, Όλόκληρον τό
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άνασκαφέν τμήμα τοΰ τοίχου πατεί κατα την εξωτερικήν του οψιν επι τοΰ 
γεωμετρικοί στρώματος, ενώ κατά την εσωτερικήν τό στρώμα τοΰτο ε’ινε 
ύψηλότερον τής κατωτάτης σειράς τών λίθων τοΰ τοίχου. Τοΰτο δμως συμβαί
νει, διότι τό βραχώδες υπέδαφος είνε επικλινές, την κλίσιν δε αυτήν ήκο- 
λοΰθει φυσικά καί τό γεωμετρικόν στρώμα, τό όποιον κατά τήν εποχήν τής 
οίκοδομίας τοΰ τοίχου άπετέλει τήν φυσικήν σχεδόν επιφάνειαν τοΰ εδάφους. 
Επομένως ό τοίχος οΰτος πρέπει νά τεθή εις τήν πρώιμον αρχαϊκήν περίο
δον, άφοΰ, ως έλέχθη, εδράζεται επί τοΰ γεωμετρικοί στρώματος.

Έκ τής ανωτέρω περιγραφής τών στρωματογραφιών δεδομένων τής 
τάφρου Α-Α2, τά όποια συμφωνοΰν σχεδόν απολύτως μέ τά τής Au συνά- 
γομεν τό ασφαλές δίδαγμα, δτι εις τήν πλατείαν ταυτην υπάρχουν δλα τά 
πολυτιμότατα και παντός είδους αντικείμενα, γλυπτά, πήλινα, οστέινα κλπ., 
τά όποια άπετέλουν τον κόσμον τοΰ σπουδαίου τοΰτου οχυροί κα'ι ιεροί, ως 
θά δειχθή κατωτέρω, χώρου. Διά τον λόγον δε τοΰτον είνε ανάγκη νά έξε- 
ρευνηθή τελείως ολόκληρος ή πλατεία αυτή, ή όποια δχι μόνον θά συμπλη- 
ρώση τά ήδη άφθονώτατα ευρήματα—περί τά εξήκοντα ζεμπίλια οστράκων, 
πήλινων ειδωλίων, γλυπτών, επιγραφών κλπ.— αλλά και νέα θά προσφέρη.

Παρόμοια ευρήματα, οΰχί δμως είς τοσαυτην πλησμονήν, παρετηρήθη- 
σαν καί είς τήν ά'λλην, τήν κληθεΐσαν πρώτην πλατείαν, άλλ’ είς τήν δευτέ- 
ραν τό πλήθος είνε μεγαλυτερον. Είς αυτήν δέ, τήν δευτέραν, φαίνεται δτι 
παρεσυρθησαν από τών ύψηλοτέρων μερών τοΰ λόφου, ή καί άπερρίφθησαν, 
ως εις αποθέτην, δλα τά παντός είδους αντικείμενα, τά όποια μετά τήν κατα
στροφήν τοΰ Ιεροί καί τήν έν γένει διαρρυθμισιν τοΰ χώρου άπετέλεσαν 
τό στρώμα τό άρχόμενον εις βάθος 0,50 μ. από τής επιφάνειας καί φθάνον 
πού μέν εις 2 μ., πού δέ καί ολίγον βαθΰτερον, δπως κατά τήν έ'νωσιν τών 
τάφρων Α·Α2 καί Α{.

Τό αυτό βεβαίως θά συνέβη καί είς τό γεωμετρικόν στρώμα, τό όποιον 
άποδεικνΰει, δτι επί τοΰ «δχθου» τοΰτου ύπήρχεν αξιόλογος γεωμετρικός 
συνοικισμός άρχόμενος από τών πρωτογεωμετρικών καί φθάνων μέχρι καί 
τών υστέρων γεωμετρικών χρόνων.

Φαίνεται δέ δτι ό συνοικισμός ούτος έξετείνετο καί είς τήν παρακειμένην 
νησίδα Σταλίδαν, διότι δοκιμαστικοί εκεί ερευναι — έλάχισται δυστυχώς — 
άπεκάλυψαν θεμέλιά τινα, οίκίσκων προφανώς, παρ’ αυτά δέ ως καί εντός 
αυτών εύρέθησαν τεμάχια όψιανοΰ.

Δ) ’Άλλαι τινες ερευναι έντός τοΰ χώρου καί περί αύτόν κατά τήν 
Ανατολικήν Ιδία και βορείαν πλαγιάν τοΰ λόφου.

Παραλλήλως προς τήν Α, καί σχεδόν παραλλήλως προς τήν Α-Α2 ήνοί- 
χθησαν υπό τών οίκοδομουντων τάφροι μικροί βάθους καί πλάτους, διά νά
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κτισθοΰν οί σημερινοί άναλημματικοί τοίχοι τής πρώτης πλατείας. Καί εις 
αύτάς ευρομεν διαφόρων χρόνων όστρακα καί ά'λλα λείψανα, εις δέ την 
τάφρον την παράλληλον προς τήν Α1 καί πλησίον τής μετά τής A - Α2 
ένώσεώς της άνευρέθη, εις έλάχιστον βάθος, τό δημοσιευόμενον κατωτέρω 
γυναικεΐον άγαλμα.

’Άλλαι τάφροι ήνοίχθησαν ύφ’ ημών, μία εντός τοΰ σπηλαιώδους ανοί
γματος τοΰ κατά τήν δυτικήν πλευράν τοΰ βράχου τής δευτέρας πλατείας. 
Αυτή εκτός οστράκων καί άλλων τινών αντικειμένων των ανωτέρω εποχών, 
κειμένων όμως άναμεμειγμένων, γεωμετρικών μετά κλασικών καί ρωμαϊκών, 
ούδέν άλλο άπεκάλυψε. ’Άλλη κατά τήν νοτίαν πλευράν τοΰ ίδιου βράχου, εις 
τό βαθΰτερον τμήμα τής πλατείας. Αΰτη όμως οΰδέν άρχαΐον λείψανον ένε- 
φάνισε.

Ή περί τον χώρον άφ’ ετέρου σκαφή άπεκάλυψε δυο τμήματα τοίχων. 
Ό εις εύρίσκεται, καί φαίνεται ακόμη καί σήμερον, παρά τήν εξωτερικήν 
όψιν καί παραλλήλως προς αυτήν τοΰ άνατολικοΰ σκέλους τοΰ παρακτίου 
τείχους, ό δέ άλλος κατά τήν βάσιν τής βόρειας πλαγιάς τοΰ λόφου, προς 
τον λιμενίσκον.

Ό πρώτος άρχεται εις άπόσιασιν 18 μ. περίπου από τής αρχής τοΰ άνα- 
τολικοΰ σκέλους, τό δέ ΰψος του φθάνει εις τό ΰψος τής τετάρτης έκ τών άνω 
σειράς τών λίθων εκείνου. Κεΐται εις άπόσιασιν άπό τής εξωτερικής όψεως τοΰ 
ίδιου σκέλους 0.75 μ. καί έχει διαστάσεις, μήκος μέν 5.50 μ ,ΰψος 1.10 καί πλά
τος 0.70 έως 0.90. Είνε έκτισμένος διά μεγάλων, μελανοΰ χρώματος, λίθων μέ 
παρεμβολήν άλλων μικροτέρων εις τά σχηματιζόμενα κενά. Ή έκ τής τοιαΰ- 
της κατασκευής προσδιδομένη εις αυτόν όψις είνε ελαφρώς πολυγωνική.

Δυστυχώς δέν άπεκαλόφθη ή εσωτερική όψις του, ή οποία, αν υπήρχε, 
θά έφθανε ίσως μέχρι τοΰ άνατολικοΰ σκέλους τοΰ παρακτίου τείχους, υπό τοΰ 
οποίου καί θά κατεστράφη.

'Όπως φαίνεται ό τοίχος οΰτος σήμερον, ομοιάζει μάλλον μέ άνάλημμα.
Ό δεύτερος τοίχος άπεκαλυφθη κατά τήν σκαφήν υπό τών οίκοδομοΰν- 

των διά τήν κατασκευήν ύποστέγου προς άσφάλισιν τών μικρών πλοίων τοΰ 
Ναυτικοΰ 'Ομίλου. Κειται εις άπόσιασιν 60 περίπου μέτρων άπό τής θαλάσσης 
καί εις τήν βάσιν τοΰ λόφου. ’ Εχει διαστάσεις μήκος μέν 8.40 μ., πλάτος 
0 60 καί ΰψος 0.93, μέ κατευθυνσιν έξ άνατολών προς δυσμάς, σώζεται δέ 
πιθανώτατα μέγα μέρος του υπό τό άσκαπτον τμήμα τής έπιχώσεως. Είνε έκτι- 
σμένος μέ μελανόν λίθον κατά τον πολυγωνικόν τρόπον καί μέ πολλήν επι
μέλειαν. Διά τον τεχνικόν τρόπον τής κατασκευής του πρέπει νά τοποθετηθή 
εις τό τέλος τοΰ 7ου π.Χ. αί., ενώ ό προηγούμενος πολύ άργότερον.

Τέλος υπό τών οίκοδομοόντων έσκάφη επί τής άναιολικής άκρας τοΰ 
δψηλοιέρου σημείου τοΰ λόφου μικρός λάκκος, διά νά στερεωθή εντός αύτοΰ
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υπερμεγέθης ιστός. Εντός τοΰ λάκκου αύτοΰ καί εις βάθος 0.60 μ. άνευρέ- 
θησαν πτερυγιόσχημα ειδώλια τοΰ 7ου π. X. αι. (εικ. 22).

Κινητά ευρήματα.

Εΐπομεν καί ανωτέρω, δτι τό πλήθος των παντός είδους ευρημάτων 
συνανταται κυρίως είς τάς δύο πλατείας καί μάλιστα εις την δευτέραν. ΕΙνε 
δέ ταΰτα δ'στρακα, ειδώλια πήλινα καί οστέινα, γλυπτά, ενεπίγραφα τεμάχια 
πηλοΰ ή μαρμάρου, χάλκινά τινα κ. ά.

Ό λόγος ενταύθα θά περιορισθή είς σπουδαιότατά τινα ευρήματα, ιδία είς 
τα Ι'χοντα τοπογραφικήν σημασίαν διά τον έξεταζόμενον χώρον, εν τη τελική

Είκ. 18. Τεμάχιον αγγείου εύρεθέν εντός τοΰ είς τήν πρώτην πλατείαν 
άναοκαφέντος κτηρίου (;)

δέ δημοσιεύσει θά γίνη ή λεπτομερής περιγραφή πάντων τών υπολοίπων.
Τά έχοντα σημασίαν διά τήν τοπογραφίαν τοΰ μέρους είνε τά εξής:

1)Τεμάχιον μελαμβαφοΰς άμφορέως(;) (είκ. 18) διαστάσεων 0.155x0.025 μ., 
τό όποιον έσώθη είς δύο μέρη, ήδη συγκολληθέντα, φαίνεται δέ δτι είνε 
τμήμα τοΰ λαιμού τοΰ άμφορέως. Τούτο φέρει κεχαραγμένην τήν επιγραφήν 
ν· Άρτέμιδος, ήτις δύναται νά συμπληρωθή είς: [Ιερό] ν' Άρτέμιδος. Έκ τών 
γραμμάτων τής επιγραφής συνάγεται, δτι τό τεμάχιον τούτο άνήκεν εις άγγεΐον 
τοΰ 5ου π. X. αϊ. Ευρέθη είς τό επί τής πρώτης πλατείας άποκαλυφθέν ορθο
γώνιον κτήριον καί είς βάθος 0.60 μ. περίπου από τής άλλοτε σωζομένης 
επιφάνειας τοΰ εδάφους.

2) Τεμάχιον κεραμίδος(;) έκ πηλοΰ χονδρού μετ’ άφθονων λιθαρίων 
(είκ. 19) ευρεθέν είς τήν τάφρον Α-Α2 καί είς βάθος 1.30 μ. από τής
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επιφάνειας τού εδάφους. ΕΙνε διαστάσεων 0.10χ0.08 Χθ.01 μ. και φέρει την 
επιγραφήν

X ΕΡΕ

Μ Ο Υ Ν I X.........

ή οποία δυναται να συμπληρωθή εις: Χαΐρε Μουνιχί[α ’Άρτεμι] ή καί 
εις: Χαΐρε Μούνιχ[ε]. Ή δεύτερα αύτη συμπλήρωσις καθιστά πιθανήν 
τήν επί τοϋ λόφου ύπαρξιν βωμοϋ ή τεμένους αφιερωμένου εις τον μυθικόν 
ήρωα Μοΰνιχον. (βλ. Pauly - Wissowa, R.E. τόμ. XVI, σελ. 569). To τεμάχιον

Εΐκ. 19. Τό είς τήν τάφρον A - Α2 εύρεθέν τεμάχιον κεράμου.

τοΰτο ανήκει εις τους ρωμαϊκούς χρόνους τούς κατά τήν εποχήν τοΰ Χρι
στού (;), ως φανερώνει και ή εσφαλμένη γραφή τοΰ Χαΐρε.

3) Τεμάχιον μικρού βάθρου εκ μαρμάρου ύμηττίου σώζον τα γράμματα:

/ I I Δ I

τα όποια συμπληρούνται είς [Άρτέ]μιδι.
Διαστάσεις 0.06x0.045 μ. Πιθανώς τού 401’ π. X. αί.
4) ’Ολίγα τινά τεμάχια μαρμάρινων ποδών ζφων, πιθανώτατα σχετιζο- 

μένων μέ τήν λατρευομένην θεότητα.
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Έπιγραφαί.

Ενταύθα δημοσιεύονται τινες εκ τών άνευρεθεισών επιγραφών. Ή 
αμέσως κατωτέρω άνευρέθη είς την τάφρον A - Α2, ενώ αί άλλαι εντός τοΰ 
άνασκαφέντος επί τής πρώτης πλατείας κτηρίου (;).

Λίθος ύμήττιος άποκεκρουμένος πανταχόθεν, σώζων οκτώ σειράς γραμ
μάτων. Διαστάσεις 0.17 μ. έ'ως 0.19χ0.13χ0.065.

L ΑΝΤΙ 

ί Τ] Ε Φ Α Ν α I 

ΕΝΟΠΛΟΙ 
ΙΜ ΟίΤΡΑ 

\ Υ ί Α Ν Δ Ρ I 

Ε Ο Φ

I

Γ

Χρονολογικώς δΰναται νά τεθή ή επιγραφή αΰτη είς τον 4°ν «ί. π. X.
Τεμάχιον μαρμάρου ύμηττίου σωζον τα έξης γράμματα:

Ε,Α
Λ

Διαστάσεις 0.075 X0.04 X 0.03 μ.
Τεμάχιον μαρμάρου ύμηττίου σωζον δυο σειράς γραμμάτων. Διαστάσεις 

0.125X0.03X0.10 μ.

ί ΕΥΦΙΛΗΤΟί Μ 
ί λ Ε Ο Ν

Ανήκει πιθανώς είς τον 4ον π.Χ. αιώνα.
Τεμάχιον μαρμάρου ύμηττίου σφζον μίαν σειράν γραμμάτων άμυδρό- 

τατα διακρινομένων, διότι ή επιφάνεια, εφ’ ής είνε κεχαραγμένα είνε λίαν 
έφθαρμένη. Διαστάσεις 0.125Χθ.11 χ0.10 μ.

. . . Λ Υ Γν......................

Τεμάχιον εκ λίθου ύμηττίου ένεπίγραφον. Σώζει δύο σειράς γραμμάτων. 
Διαστάσεις: 0.ΙΟχΟ.11 χ0.035 έως 0.04 μ.

. . . . ο Υ ί κτη............................

ΕΥΘΥ] Κ Ρ ΑΤΟΥ ΕΥΘΥ(ΚΡΑΤΟΥ)

Καί τό τεμάχιον τούτο ανήκει πιθανώς εις τον 4ον π.Χ. αϊ.
Μικρότατον τεμάχιον λευκού μαρμάρου, πιθανώς πεντελησίου, σφζον 

άμυδρώς ίχνη γραμμάτων. Διαστάσεις: 0.085x0.045 μ.
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...................... II 0 . . . .
...ΟΝ....

Τεμάχιον ύμηττίου (;) μαρμάρου ένεπίγραφον, προερχόμενον πιθανώς 
έκ βάθρου τινός. Σψζει τέσσαρας στίχους. Διαστάσεις: 0.26x0.105χ0.22 μ. 
Διαστάσεις γραμμάτων 0.01 μ.

...................................ν ι σ’

......................ΥΡΑΙΑΝΙΕΥΣΛ

. . . . \ I A I ΣΤ Ε Φ A Ν Ω [Θ] Ε [Ν] Τ Ε [Σ]

Π Α Γ ] Ο [Υ] Κ A I Τ Η ί ΒΟΥΛΗΣ

’Ανήκει και αυτή πιθανώς εις τον 4ον η.Χ. αϊ.
Τεμάχιον εκ λευκοΰ πεντελησίου (;) μαρμάρου ενεπίγραφον, σφζον άνά εν, 

βαθέως κεχαραγμένον, γράμμα εις τρεις σειράς. Διαστάσεις: 0.095X0.04χ 
0.035 μ. Διαστάσεις γραμμάτων ύψος 0.015 έως 0.02 μ.

Ν /

ο
Ε

Γλνπτά.

Έκ τών σπουδαιότερων γλυπτών εινε ό κατωτέρω περιγραφόμενος 
κορμός γυναικείου αγάλματος (εικ. 20) Οΰτος άνευρέθη εις βάθος ενός περί
που μέτρου εντός τής παραλλήλως προς την At υπό τών οίκοδομοόντων 
άνοιχθείσης τάφρου.

Ό κορμός οΰτος, έκ μαρμάρου, αρκετά κατεστραμμένος, ΰψους 0.95 μ., 
σώζεται από τοϋ στήθους μέχρι και τών γονάτων. ΕΙνε ένδεδυμένος διά 
χιτώνος καί Ιματίου, τά ενδύματα δμως αφήνουν γυμνόν τό δεξιόν τμήμα 
τοΰ στήθους, μετά τοΰ μαστού, καί ολόκληρον την κατά τό ήμισυ μόνον 
σωζομένην νΰν—μέχρι τοΰ άγκώνος—δεξιάν χεϊρα. Έπί τοΰ στήθους διακρί- 
νονται οί πλόκαμοι τής κόμης. Τό ιμάτιον φέρει εμπρός εις τό στήθος καί 
κάτωθεν τής όσφΰος τάς χαρακτηριστικός πτυχάς, τάς οποίας συναντώμεν 
εις έργα τής αρχαϊκής περιόδου τής Ελληνικής τέχνης. Εννοείται δτι ένταΰθα 
αΰται εινε απλώς μίμησις τής τέχνης εκείνης, εινε δηλαδή ή προσπάθεια 
τών τεχνιτών νά μιμηθοΰν αρχαϊκούς τεχνίτας. Επομένως ό ήμέτερος γυναι 
κεΐος κορμός ανήκει εις την άρχαϊστικήν λεγομένην περίοδον τής τέχνης.

Ή κεφαλή τοΰ αγάλματος μετά τοΰ λαιμοΰ, ως είνε φανερόν έκ τής μεταξύ 
τών δυο ώμων κοιλότητος, ήτο ένθετος, ομοίως δε ένθετος φαίνεται δτι ήτο, 
από τοΰ άγκώνος καί κάτω ή δεξιά χειρ, ή οποία θά προεβάλλετο ίσως προς τά 
εμπρός κρατοΰσα φιάλην (;). Ή αριστερά άντιθέτως είνε προσκεκολλημένη είς
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τό Ισχίον και έκράτει, ώς φαίνεται έκ τοΰ σφζομένου τμήματος,—διότι και 
αυτή δεν σώζεται καλώς — δάδα (;) ή άλλο τι. Εις την πρώτην περίπτωσιν τό

Εΐκ. 20. Άρχαϊστικός κορμός Άρτέμιδος.

άγαλμα θά παρίστανε την ‘Άρτεμιν φώσφορον. (Pauly-Wissowa, R. Ε τομ. 
II, σελ. 1419, Κλήμεντα Άλεξανδρέα εν Στρωματεΰσι I. 163) λ

Επίσης μικρά κεφαλή εκ μαρμάρου (βλ. είκ. 21) σσιζομένη μετά μέρους τοΰ 
λαιμού. ‘Έχει φθοράς τινας εις τό πρόσωπον καί ιδία εις την σιαγόνα. Είς τό 1

1 Γνωρίζομεν ότι ξόανον τής Άρτέμιδος χής Μουνιχίας ύπήρχεν είς Σικυώνα (βλ. 
Pauly-Wissowa, R. Ε. τομ. XVI, οελ. 568 έν λέξει Μουνιχία).
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πρόσωπον, παρά την φθοράν του, είνε εμφανή τά λεπτά χαρακτηριστικά, επί 
των οποίων είνε άποτυπωμένη ελαφρά μελαγχολία. Ή κόμη είνε πλούσια 
άλλ’ άδρώς δεδουλευμένη, έχει δέ δεθή υψηλά, επί τής κορυφής σχεδόν τής

Είκ. 21. Μικρά κεφαλή εύρεθεϊσα παρά τόν νότιον άναλημματικόν 
τοίχον τοΰ περί τόν στρογγυλόν πύργον συγκροτήματος.

κεφαλής, εις κόρυμβον.Ή τέχνη τής κεφαλής είνε αρκετά Ιπιμεμελημένη, πιθα
νώς δέ τοΰ 4ον π.Χ. αί. Είνε κεφαλή Άρτέμιδος;

νΑλλα ακόμη αντικείμενα μικροτεχνίας, ως σκαραβαίοι καί σφραγίδες,— 
εκ τών οποίων μία σπουδαιοτάτη, μέ παράστασιν τράγου καίχηνός — άφθονοΰν.

Συμπεράσματα.

Έκ τών ανωτέρω εκτεθέντων προκύπτουν δύο τινά: πρώτον δτι 6 
λόφος Κουμουνδούρου ήτο κατά την αρχαιότητα σημαντική ωχυρωμένη θέσις
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και δεύτερον δτι επ’αυτού τούτου τού λόφου ΰπήρχον ιερά τής Μουνιχίας και 
Φωσφόρου Άρτέμιδος, καθώς και βωμός ή τέμενος τού ήρωος Μουνίχου.

"Οτι ό χώρος ούτος ήτο ώχυρωμένος, άποδεικνύουν τά κατά την δυτικήν 
πλευράν τού νέου οικοδομήματος άνευρεθέντα οχυρωματικά έ'ργα (στρογγύ- 
λος .πύργος κ.λ.π.) και ή εν γένει περιτείχισις τού μέρους, έκτος δέ τούτων 
και αί πληροφορίαι, τάς οποίας μάς δίδουν—και είνε άρκεταί — οί αρχαίοι 
συγγραφείς.

ΑΙ πληροφορίαι αύται άναφέρονται γενικώς είς τήν Μουνιχίαν, ή οποία 
πρέπει ήδη μετά τά άποκαλυφθέντα επί τού λόφου Κουμουνδούρου λείψανα, 
νά έντοπισθή είς αυτόν ακριβώς τον χώρον, έφ’ δσον αυτή νοείται ως φρού- 
ριον ή νά έπεκταθή δέ καί είς τον λόφον τού Προφήτου Ήλία, εφ’ δσον 
νοείται ως περιοχή. Βεβαίως είνε αδύνατον νά μη υπήρχε καί επί τού 
υψηλότατου σημείου τού λόφου τού Προφήτου Ήλία φρουριακόν τι κατα
σκεύασμα—τοιούτόν τι δυστυχώς δεν άπεκαλύφθη εκεί μέχρι σήμερον—αλλά 
κυρίως τό φρούριον τής Μουνιχίας θά ήτο επί τού λόφου Κουμουνδούρου, 
διότι εντεύθεν ήδύναντο οί μαχόμενοι νά υπερασπίσουν εαυτούς αποτελεσμα
τικούς εναντίον πάσης προσβολής καί από θαλάσσης καί από ξηράς. Τό φρού
ριον τούτο, εννοείται, θά ύπερήσπιζε καί τον ομώνυμον λιμενίσκον, τού 
οποίου πιθανώς καί ή προς βορράν, κατέναντι τού χώρου τούτου, υψηλή καί 
έξέχουσα ακτή θά είχε καί αύτη οχύρωμά τι.

Τό δτι τέλος ό λόφος τού Κουμουνδούρου μετά τού παρακειμένου λιμε
νίσκου καί τού λόφου τού Προφήτου Ήλία έλέγετο ανέκαθεν Μουνιχία δεν 
συζητεΐται ήδη από πολλών ετών μετά τήν άνεύρεσιν τόσων λειψάνων (βλ. 
I. Δραγάτση A Ε. 1910 σελ. 91-102) καί ιδία τού δρου τού κατά τήν Γούβα 
ή Μάνδρα τού Βάβουλα «’Άχρι τήσδε τής οδού τήδε ή Μονιχίας έστί νέμη- 
σις» (I. G. I1 2 894). Έκτος δέ τούτων καί εκ τών σαφών πληροφοριών 
πλείστων αρχαίων συγγραφέων 2 ήτο ήδη σχεδόν βεβαία ή τοποθέτησις τής 
Μουνιχίας, παρά τάς αντιρρήσεις τού μακαρίτου Ήλία Άγγελοπούλου (βλ. 
«Περί Πειραιώς καί τών λιμένων αυτού», ιδία είς τάς σελίδας 125 - 130

1 Τούτο διαφαίνεταί πως καί έκ τού Άριστοτέλους (’Αθηναίων Πολιτεία XLII. 
3.) λέγοντος διά τούς εφήβους « . . . ■ πρώτον μέν τά ιερά περιήλθον, είτ’ είς Πειραιεα 
πορεύονται καί φρουροΰσιν οί μεν τήν Μουνιχίαν, οί δέ τήν ’Ακτήν.» Βλ. ακόμη Άριστο
τέλους ένθ. άνωτ. XIX καί XXXVIII, Θουκυδ. VIII. 92. 5. καί 93, ίδίςι Ξενοφ.Ελληνικά 
II. 4. 11., Δείναρχον κατά Φιλοκλέους 1 κέξής, Διόδωρον XIV. 33. καί XX. 45., Στράβωνα 
IX. 395., Πλούταρχον είς Ερωτικόν IX., Παυσανίαν I. 25. 5, Κλημεντα Αλεξανδρέα 
έν Στρωματεϋσι I. 163 κλπ.

2 Πολλάς πληροφορίας τών αρχαίων συγγραφέων περί Πειραιώς έχει συγκεντρώσει 
ό Ήλίας Άγγελόπουλος είς τό άναφερθέν βιβλίον του έν σελ. 1-24, δια δε την Μουνι
χίαν έν σελ. 16-19.

13
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και αλλαχού τοϋ βιβλίου του), ό όποιος εθεώρει Μουνιχίαν την νϋν Πειραϊ- 
κήν καλουμένην χερσόνησον, ως λιμένα δε τής Μουνιχιας το Πασόί- Λιμάνι 

(Ζέαν).
Αί άνασκαφαί ημών επικυρώνουν κατά τρόπον εντελώς άναμφισβήτητον 

δ,τι μέχρι τοΰδε είχε γίνει υπό τών αρχαιολόγων παραδεκτόν, δσον αφορά την 
τοπογραφικήν τοποθέτησιν τής Μουνιχίας, προσέτι δέ, ως εΐπομεν καί ανω
τέρω, ορίζουν πού περίπου εΰρίσκοντο τής Άρτέμιδος τής Μουνιχίας τό ιερόν1, 
ό βωμός ή ναός τής Φωσφόρου καί ό βωμός ή τό τέμενος τοϋ ήρωος Μου- 
νίχου. Οϋτω όριστικώς πλέον λύεται τό ζήτημα τοϋ φρουρίου τής Μουνι
χίας, τής περιοχής ή όποια εκαλείτο Μουνιχία καί τών ιερών τής Άρτέμι
δος1 2 καί τοϋ Μουνίχου3.

Τα τελευταία ταϋτα, ως συνάγεται από τα επιγραφικά κυρίως ευρήματα, 
περί τών οποίων ανωτέρω έγένετο λόγος, θά έκειντο εντός τοϋ χώρου Κου- 
μουνδούρου. Ποΰ δμως ακριβώς δεν δυνάμεθα επί τοϋ παρόντος νά εΐπωμεν. 
Ίσως νεώτεραι άνασκαφικαί ερευναι λύσουν καί τό πρόβλημα τοΰτο. Τό 
μόνον τό όποιον δυνάμεθα νά εΐπωμεν από τοϋδε είνε, δτι τό ιερόν τής 
Άρτέμιδος θά ήτο ίδρυμένον ήδη από τοϋ 7°υ π.Χ. αί. καί θά υπήρχε μέχρι 
καί τών τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων, ως δεικνύουν τ’ άνευρεθέντα πήλινα 
πτερυγιόσχημα ειδώλια (είκ. 22) τής πρωίμου αρχαϊκής εποχής καί τά παντός 
είδους άλλα λείψανα, ειδώλια, όστρακα ενεπίγραφα, επιγραφαί επί λίθων 
κλπ. δλων τών άλλων εποχών μέχρι καί τής ρωμαϊκής.

Δεν αποκλείεται δμως ή υπαρξις τοϋ ιερού καί κατά τούς γειομετρικούς 
χρόνους, καθ’ ήν δηλ. εποχήν ολόκληρος ό χώρος Κουμουνδούρου μετά τής 
παρακειμένης μικράς νήσου Σταλίδας, κατείχετο, ως φανερώνει ή πληθύς τών 
γεωμετρικών οστράκων, από ενα σημαντικόν συνοικισμόν. Ήτο δέ ήδη γνω
στή καί είς τούς χρόνους εκείνους ή λατρεία τής Άρτέμιδος.

I. ΘΡΕΨΙ ΑΔΗΣ

1 Διά τά Ιερά τής Άρτέμιδος κλπ. βλ. πάλιν εις τό βιβλίον τοΰ Άγγελοπούλου καί 
είς τάς ανωτέρω περί Μουνιχίας παραπομπάς, καθώς καί τό ανωτέρω άναφερθέν 
άρθρον έν PaulyWissowa R. Ε.

2 Κατά τάς μέχρι τοϋδε έρευνας τό ίερόν τής Άρτέμιδος έτοποθετεΐτο έπϊ τοΰ 
υψηλότατου σημείου τοΰ λόφου τοΰ Προφήτου Ήλία (βλ. Judeich ένθ. άνωτ. 452), ό 
δέ βωμός ή ναός τής Άρτέμιδος Φωσφόρου έντός τοΰ περιβόλου τοΰ ανωτέρω ίεροΰ. 
(βλ. πάλιν Judeich ενθ. άνωτ. σελ. 452 καί Pauly ;Wissowa R. Ε. τομ. XVI, σελ. 567 έν 
λέξει Μουνιχία).

’ Τοΰ Μουνίχου ή λατρεία είνε γνωστή καί έξ έπιγραφής : «... Επιχάρμου 
άνέθηκεν Μουνίχωι ...» (βλ. C. I. Λ. II, 1541, β καί Pauly - Wissowa R. Ε. τομ. 
XVI, σελ. 569).
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗ,

α’. ΑΜΝΙΣΟΣ

Ή άνασκαφή τής παρούσης περιόδου διήρκεσε τρεις περίπου εβδομά
δας. Τό μέγα βάθος, εις τό όποιον αί έρευναι προχωρούν και οί περιωρι- 
σμένοι πόροι, οΐτινες διατίθενται, δέν κατέστησαν δυνατήν ούτε κατά τό 
παρόν έτος την άπόδοσιν σαφούς είκόνος περί των διαδεχόμενων άλλήλας 
εποχών και περί τών οικοδομών, αιτινες ΰπέρκεινται άλλήλων. Όπως δήποτε 
δυνάμεθα να εΐπωμεν, εν μορφή προκαταρκτική πάντοτε, τά ακόλουθα:

Τό μέγα μινωικόν οικοδόμημα, τό όποιον εύρίσκεται εις τά βαθύτατα 
στρώματα, εχρησιμοποιήθη εν μέρει κατά την άνέγερσιν τού ελληνικού ιερού. 
Κατά την εφετινήν άνασκαφήν εγένοντο φανερά τά ακόλουθα: Εις ωραίος 
τοίχος κατά τό νότιον μέρος τού ανεσκαμμένου χώρου, εκτισμένος διά ξεστών 
πώρων λίθων Ιπιμελέστατα καί άνευ συνδετικού, ών προφ ■ ελληνικής 
εποχής, εθεμελιώθη επί τού μινωικού οικοδομήματος, τής γραμμής τού οποίου 
αποκλίνει ελαφρώς. Εις άλλος τοίχος εκτισμένος ακριβώς προ τής προσόψεως 
τού μινωικού τοιούτου καί έφωδιασμένος διά πλατείας κλίμακος μέ επτά 
βαθμίδας είναι ελληνικής επίσης εποχής, ίσως αρχαϊκής. Ό τοίχος οΰτος 
πέρυσιν ειχεν έκληφθή ως συνέχεια τού μινωικού τοιούτου, πλάνη ευκόλως 
έξηγουμένη, αφού καί οί λίθοι του ακόμη είχον ληφθή εκ τής μιντ.οικής οικο
δομής. (Εις εξ αυτών φέρει οικοδομικόν σημεΐον τής τριαίνης). (Πρβλ. τάς 
είκ. 1 - 2).

Προ τού τοίχου τούτου εκτείνεται τό μελανόν στρώμα τό πλήρες κεκαυ- 
μένων οστών, τέφρας καί αφιερωμάτων, περί τού οποίου εγένετο λόγος επα
νειλημμένα^ είς τάς προηγουμένας εκθέσεις. Όπως έχει νΰν ή άνασκαφική 
έρευνα, κλίνω νά πιστεύσω δτι τό μέγα τούτο στρώμα άνήκεν είς εν υπαί
θριον ιερόν. Τό πράγμα ίίά ήτο ενδιαφέρον, διότι θά άπεδείκνυεν έτι μάλλον 
άδιάσπαστον τήν μινωικήν παράδοσιν λ Έπί τού στρώματος τούτου επικά- 
θηται έτερον καθαράς άμμου, πάχους 50-60 εκατοστών, τό οποίον σημαίνει 
δτι τό ιερόν ειχεν έπί τινα καιρόν έγκαταλειφθή, τουλάχιστον είς τό μέρος 
εκείνο. ’Ακολουθεί είτα τό τελευταΐον στρώμα, τό ρωμαϊκόν, τό όποιον φθά
νει σχεδόν μέχρι τής επιφάνειας τού εδάφους. (Όρα είκ. 2).

Τό τελευταΐον τούτο στρώμα φέρει τοίχους, τών όποιων τά θεμέλια 
πατούν ακριβώς επί τής άνωτάτης επιφάνειας τής άμμου (είκ. 1). Τούτο 1

1 Πρβ. δμοιον υπαίθριον Ιερόν έν τή μνημειώδει άγορή τής Λατοΰς, Demargne 
BCH 27, 1903, 210 κέξ.
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σημαίνει, δη κατά την τελευταίαν περίοδον τό ιερόν δεν ήτο πλέον υπαί
θριον, προς τούτο δέ συμφωνούν τα ά'φθονα τεμάχια κεράμων καί αρχιτε
κτονικών μελών. Σαφή δμως ιδέαν τα>ν οικοδομημάτων τούτων δεν θά εχω- 
μεν πριν προχωρήση έτι ή άνασκαφή.

Τά ευρήματα έκ τών διαφόρων στρωμάτων υπήρξαν κατά την παρούσαν 
περίοδον άφθονα και πολύ διδακτικά. Εις δσα σημεία τής άνασκαφής έξην- 
τλήθη τό μελανόν στρώμα, ή έπίχωσις, ήτις αναλαμβάνει την χροιάν τού 
κανονικού χώματος, περιείχε μόνον 
μινωικά δ'στρακα τής ύστάτης περιό
δου, καθώς κα'ι ύπομυκηναϊκά.

Τό επικαθήμενον μελανόν στρώ
μα είναι προφανές πλέον, δτι ανή
κει είς γεωμετρικούς και αρχαϊκούς 
χρόνους. Τό εφέτος άνασκαφέν τμήμά 
του παρουσίασε τά ακόλουθα ευρή
ματα: Είς τά βαθύτατα σημεΐά του 
άνευρέθησαν ά'φθονα γεωμετρικά 
όστρακα άναμείξ μετά ύστερομυκη- 
ναϊκών ολίγων. Επίσης έν είδώλιον 
μινωικής παραδόσεως μέ τάς χεΐρας 
ύψωμένας και έν πτηνόν, άμφότερα 
πήλινα, φέροντα δέ δπάς είς τάς 
βάσεις των ί'να ΐστανται όρθια επί 
λεπτού σύρματος. Πιστεύω δτι άμφό
τερα ανάγονται εις πρωτογεωμετρι
κούς χρόνους. 'Ως δέ μάς διδάσκει 
εύρημα τι εκ τών εφετινών ανα- Είκ. 1. Άμνισός. νΟψις τής άνασκαφής 
σκαφών τού κ. Payne είς την νε- από βορρά,

κρόπολιν τής Φορτέτσας έν Κνωσφ,
ίσως έπρόκειτο περί ιερού δένδρου επί τού οποίου κάθηνται ιερά πτηνά, προφα
νώς δέ καί αυτή ή θεότης. Την ιδέαν ενισχύουν αί παραστάσεις νομισμάτων 
τής Γόρτυνος, δπου θεά φαίνεται καθημένη επί δένδρου, έτι δέ ή λατρεία 
τής Ελένης υπό την επωνυμίαν Δενδρίτις 1.

Τά υπόλοιπα τμήματα τού μελανού στρώματος έ'βριθον τών γνωρίμων 1

1 "Ορα Σβορώνου Numismatique de la Crfete πιν. 13 εξ. σ. 161 εξ. Περί τής 
λατρείας Ελένης Δενδρίτιδος δρα Nilsson Minoan-mycenaean religion, 456 έξ., αν καί 
ό σοφός Σουηδός συνδέει τό έπώνυμον πρός δοξασίας περί άπαγχομένης θεότητος 
(τής ’Αριάδνης).
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ήδη ευρημάτων. Σημειούμεν Ιδιαιτέρως: Διάφορα τεμάχια χαλκών σκευών, 
εξ ών έν αναμφισβήτητους ανήκει είς τρίποδα γνωστού ήδη άρχαϊκωτάτου 
σχήματος έκ τών άνασκαφών Βροκάστρου και άλλαχόθεν λ "Ετερα τεμάχια 
ανήκουν πιθανώτατα είς άρματα, τοιαύτα δ’ ύπήρχον καί πήλινα, διότι ;ΰρέ- 
θησαν δυο τροχοί καί άλλα συντρίμματα έξ αυτών.Τεμάχια πρωτογεωμετρικών, 
γεωμετρικών καί άνατολιζόντων αγγείων. ’Αντικείμενα έξ αιγυπτιακής φαγεν 
τιανής, ών μεταξύ εις Βησάς, τό ήμισυ μεγάλου ιχθύος, πίθηκοι, άκέφαλον

Είκ. 2. Άμνισός. Όιμις τών επαλλήλων στρωμάτων. 'Αριστερά ορατή ή κλΐμαξ.

ειδωλιον ανδρος κρατοϋντος άνθη παπύρου ή λωτοΰ επί τού στήθους, 
’Αναρίθμητοι ψήφοι εξ εύθρυπτου ύαλομάζης, ψήφοι καί άλλα αντικείμενα 
εξ ορειας κρυστάλλου. Μια ψήφος σφαιρική φέρει την οπήν έπενδεδυμένην 
δια φυλλου χρυσού. Ετερον φύλλον χρυσού, επειδή αντιστοιχεί ακριβώς προς 
τας διαστάσεις ενός επιπεδόκυρτου φακού έκ κρυστάλλου, ήτο προφανώς 
υπόστρωμα τούτου. Τέλος διάφορα οστέινα αντικείμενα, ών μεταξύ οφθαλμός 
φυσικού περίπου μεγέθους καί μικρός διπλούς πέλεκυς χαλκούς άρίστης 
διατηρή σεως. 1

1 Ε. Hall Vrokastro, πίν. 34, σ. 132 έξ.
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Τό σπουδαιότερου όμως των ευρημάτων τοΰ στρώματος τοΰτου υπήρξε 
γεωμετρικόν άγαλμάτιον χαλκοϋν καλώς διατηροΰμενον. Παριστρ γυμνήν 
ανδρικήν μορφήν με τα γόνατα ελαφρώς κεκαμμένα εις στάσιν ήμικαθημένου 
και μέ τάς χεϊρας άμφοτέρας φερομένας προ τοΰ στήθους. Οί μαστοί και 
οί οφθαλμοί δηλοΰνται δι’ ήμισφαιρικών εξάρσεων λίαν εντόνων. Οί τελευ
ταίοι εύρίσκονται τόσον χαμηλά, ώστε προς στιγμήν αμφιβάλλει τις αν πρό
κειται περί οφθαλμών ή μήλων τών 
παρειών. Αί όφρΰς είναι βαθέως 
έγκεχαραγμέναι ως καί μία γραμμή 
υπέρ τό μέτωπον, ήτις χωρίζει τήν 
περιοχήν τής κόμης. Τό εΰτραφέ- 
στατον ανδρικόν μόριον είναι κοι
νόν χαρακτηριστικόν καί άλλων γε
ωμετρικών άγαλματίων. (Είκ. 3).

"Η στάσις τοΰ άγαλματίου τού
του δεν έχει άλλα παράλληλα,
Ιφόσον ήδυνήθην να εξακριβώσω.
Μεταξύ τών τύπων τούς οποίους 
καταλέγει ό Val. Muller Friihe 
Plastik in Griechenland und Vor- 
derasien ούδείς αναλογεί προς τό 
παρόν έργον. Τόσον ή στάσις τοΰ 
ήμικαθημένου, όσον καί ό σχημα
τισμός τοΰ κρανίου μετά τής το- 
ξοειδώς καμπυλουμένης ρινικής προ
εξοχής, υπενθυμίζουν περιέργως πα- 
λαιότερα κυκλαδικά ειδώλια. Τό 
άγαλμάτιον είναι άξιόλογον έργον 
τής παλαιοτάτης Κρητικής τέχνης. Ός προς τό ζήτημα αν παριστά θνητόν 
ή θεόν, ας μείνη προς τό παρόν άνεξέταστον. Τό ύψος τοΰ άγαλματίου 
είναι 0,105.

Έν άντιθέσει προς πάντα τά ευρήματα τοΰ μελανού στρώματος, μή 
κατερχόμενα εντεύθεν τής άρχαϊκής εποχής, εύρέθησαν εις έν σημεΐον παρά τό 
δυτικόν τέρμα τούτου δεκάδες ληκυθίων καί «δακρυδόχων» άναγομένων είς 
ελληνιστικούς χρόνους. Τά δακρυδόχα κοσμούνται μέ άπλάς έρυθράς ζώνας, 
τά δέ ληκύθια φέρουν κατά κανόνα έν άνθέμιον πλήν τριών τεμαχίων εχόν- 
των δικτυωτόν πλέγμα γραμμών μέ λεύκάς κοκκίδας κατά τά σημεία τών 
τομών. (Είκ. 4).

Προς τό παρόν δέν είναι σαφές πώς τά μεταγενέστερα ταύτα αγγεία

Είκ. 3. Άμνισός. Χαλκοΰν γεωμετρικόν 
άγαλμάτιον.
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είσέδυσαν μέχρι τοϋ μελανού στρώματος. Πιθανώς άπετέθησαν εκεί επ’ εϋκαι- 
ρίρ οικοδομικών εργασιών, διότι ϋπεράνω αυτών διέρχεται μεταγενέστερος 
τοίχος, κατά δέ την προπερυσινήν περίοδον άνευρέθη εν δμοιον ληκύθιον 
βαθέως εντός τοϋ μινωικοΰ στρώματος.

Παραπλεΰρως τοϋ μνημονευθέντος τοίχου ελληνικής εποχής, δστις βαίνει 
επί τοϋ μινωικοΰ κτηρίου, άνεκαλΰφθησαν συγκεντρωμένα εις εν μέρος μεγάλα

Είκ. 4. Άμνισός. Ελληνικά αγγεία.

μελαμβαφή μόνωτα ποτήρια και μόνωτοι επίσης κΰαθοι γνωστοϋ άρχαϊκοΰ 
καί γεωμετρικοϋ σχήματος εν αφθονία. Εις τά ανώτερα, ρωμαϊκά στρώματα, 
έσημειώθησαν διάφορα κεραμεικά ευρήματα, μεταξύ τών οποίων Ιδιαιτέρως 
σημειοΰμεν λύχνον μετά τετράφυλλου σταυροϋ (χριστιανικόν;) καί τινας ευτε
λείς άλλως πηλίνας χύτρας, επειδή τοιαϋτα σκευή άναφέρονται εις επιγραφάς 
τοϋ κρητικοϋ ίεροϋ Λεβήνος. (Είκ. 5) *.

Τέλος άνευρέθη τό ό'πισθεν μέρος μεγάλου πώρινου πτηνοϋ (ίεροϋ ΐέρα- 
κος τοϋ "Ωρου) παρομοίου προς τά πέρυσιν εΰρεθέντα. ”Αν καί είχε κατολι- 
σθήσει μέχρι τοϋ μελανοϋ στρώματος, ασφαλώς ανήκει εις την μεταγενεστέραν 
εποχήν τών υπολοίπων. 1

1 Museo Italiano III 729: σκεύη κεράμεα...., χύτρας λ, κακάβως.... χύτρ[<ο]ς 
ιε κλπ. Ή αυτή επιγραφή αναφέρει καί κάναστρα ιε, έν Άμνισφ δέ εύρέθησαν πρά
γματι τεμάχια πήλινου σκεύους μέ τοιχώματα μη συμπαγή, άλλα κατά μίμησιν αραιοί 
πλέγματος, ώς οί γνωστοί κάλαθοι τών ελληνικών αγγειογραφιών ή εν πραγματικόν 
παράδειγμα έκ Βροκάστρου. Ταΰτα προφανώς είναι τά κάναστρα.
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’Ιδιαιτέρως σπουδαία είναι ή κατά τήν παρούσαν άνασκαφικήν περίοδον 
άνεύρεσις πέντε επιγραφών, ών τέσσαρες επί πωρίνων πλακών καί μία κατά τι 
μεταγενεστέρα επί μεγάλου βαθροειδοΰς λίθου. At πρώται ανήκουν εις τήν 
αυτήν εποχήν καί είναι τοΰ αΰτοΰ περιεχομένου, μή διαφωτίζουσαι ημάς περί 
τής φύσεως τοΰ ίεροϋ. Παρουσιάζουσαι περίεργον τύπον, άγνωστον είς εμέ 
εξ άλλων επιγραφών, αναφέρουν μόνον άρχοντας (κόσμους), χωρίς νά 
προσθέτουν τίποτε άλλο. Υποθέτω δτι πρόκειται περί επισκευών τοΰ ίεροΰ ή 
περί αναθημάτων. Μία εξ αυτών, παρουσιάζουσα καί γλωσσικόν ενδιαφέρον, 
έχει ως εξής:

Οί κόσμοι 
οί συν Ταυρι- 
αδφ τώ Έπι- 
μενίδα τό 
δοΰτερον.

Αί δυο τελευταιαι λέξεις έχαράχθησαν διά μικροτέρων γραμμάτων, ΐνα 
έπαρκέση ό λίθος. Ό τύπος δοΰτερον ( = δεύτερον) είναι πρωτοφανής εφόσον 
γνωρίζω, υπάγεται δμως είς γνωστόν κανόνα τής κρητικής διαλέκτου '. Τό 
όνομα τοΰ Έπιμενίδα ανακαλεί αμέσως εις τήν μνήμην τον περιβόητον 
Κρήτα θεοσοφιστήν. Οΰτος φέρεται ως Φαίστιος καί ως Κνώσιος. Πρέπει νά 
θεωρηθή ή έπιβίωσις τοΰ ονόματος έν Κνωσφ ως άπόδειξις περί τής κατα
γωγής του; Μία άλλη επιγραφή αναφέρει τά εξής:

Έπί κόσμων 
τών συν Λα 
σθένη τώ Σ 
ωσαμενώ τώ 
ΕΚΠΕΙΣΩΣ

Είς τήν επιγραφήν ταΰτην πληροΰται μέχρι τέλους υπό γραμμάτων 
δ λίθος καί δεν αποκλείεται νά υπήρχε συνέχεια έπί ΰποκειμένης πλακός. 
Θεωρώ έν τοΰτοις πιθανώτερον, δτι ή έπιγραφή είναι πλήρης καί δτι πρό
κειται περί παρατάξεαις κατά παράθεσιν πλειόνων προγόνων (φαινόμενον 
σΰνηθες έν ταΐς γενεαλογίαις τών αρχαίων), ίσως ένταΰθα προς διάκρισιν 
από άλλου τίνος Λασθένους. Έν τοιαΰτη περιπτώσει θά εΐχομεν έν κύριον 
όνομα, τό τελευταϊον, δπερ φαίνεται παρεφθαρμένον. ’Ονόματα δμως παρά
δοξα έν Κρήτη είναι συνήθη 3. ’Άλλως αί δύο υπόλοιποι έπιγραφαί άναφέ- 1 2

1 "Ορα Σκιά Περί τής Κρητικής διαλέκτου 129 -30 καί Blass έν SGDI III 229.
2 Είς τά προελληνικά στρώματα τής νήσου άπεδόδησαν μερικά βαρβαρόφωνα ονό

ματα Blass SGDI 5119.
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ρουν: Ύπεργένη τώ Κοίχιος καί Τεισιάδα(ι) τώ Κοίχιος.’Όνομα Κοϊχις μοΰ 
είναι επίσης άλλοθεν άγνωστον καί είναι άθησαύριστον παρά Pape-Benseler. 
Γλωσσική μεταβολή παρουσιάζεται ή τροπή των ονομάτων Λασθένης καί 
'Υπεργένης εις πρωτόκλιτα.

'Ως προς τήν χρονολογίαν τιδν επιγραφών, σημειωτέον ότι τα γράμματα 
φέρουν κεραίας. Νομίζω δμως ότι διά τήν ωραιότητα καί κανονικότητα, 
μεθ’ ής έχουν χαραχθή αί έπιγραφαί, δυνάμεθα νά τάς τοποθετήσωμεν είς 
τον Λ'. π. X. αιώνα. Τοιαΰται litterae apicatae παρουσιάζονται, ως γνωστόν, 
πολύ ένωρίτερον, εκ Κρήτης δέ γνωρίζομεν μίαν επιγραφήν μετά γραμμάτων 
τών αυτών προς τά τών ήμετέρων, ήτις ως σύγχρονος τοϋ ’Αθηναίου άρχον-

Εΐκ. 5. Άμνισός. Ρωμαϊκοί χύτραι.

τος Σαραπίωνος ανάγεται είς τον Β'. π. X. αιώνα2. ”Αν τά ανωτέρω έ'χωσιν 
δρθώς, τότε δυνατόν νά πρόκειται περί μιας ιστορικής προσωπικότητος, τοΰ 
ηρωικού στρατηγού Λασθένους, δστις όμού μετά τού ετέρου στρατηγού 
Πανάρεως κατεναυμάχησε κατά πρώτον τον στόλον τοΰ Μάρκου ’Αντωνίου, 
ολίγον δέ βραδύτερον, τφ 69 π. X. άπεγνωσμένως άντέστη εναντίον τού ωμού 
Μετέλλου. Δυστυχώς οί αρχαίοι ιστορικοί μάς αναφέρουν απλώς τά ονόματα 
τών δυο στρατηγών, Λασθένης καί ΓΙανάρης, ά'νευ πατρωνυμικών. Τό γεγο
νός ότι μετά τήν κατάληψιν τής Κυδωνιάς ό Λασθένης κατέφυγεν είς Κνωσόν, 
δπου κατόπιν λυσσαλέας άντιστάσεως συνέλεξε καί έ'καυσε τά υπάρχοντά 
του, δύναται νά θεωρηθή έ'νδειξις δτι κατήγετο εκ τής πόλεως ταΰτης.

Ή υπερβολική ευσέβεια, ήιις δηλούται υπό πλήθους επιγραφών τής 
παρούσης εποχής είς τά παράλια ιερά τής Κρήτης, δεν είναι ίσως άσχετος 
ούτε προς τον πλούτον, άλλ’ ούτε προς τάς ακαθάρτους συνειδήσεις. Άμφό- 
τερα ήσαν επακόλουθα τών πειρατικών επιχειρήσεων, είς τάς οποίας οί Κρή- 2

2 Mueo Italiano III 647, άριθ. 59.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



Σπυρ. Μαρινάτου : Άνασκαφα'ι έν Κρήτη 203

τες έπεδίδοντο Ιν συμπράξει μετά τών Κιλίκων, πράγμα τό όποιον έπετάχυνε 
την έπέμβασιν τής Ρώμης καί την απώλειαν τής ελευθερίας των Κρητών Χ·

Προκειμένου περί τοΰ Άμνισοΰ είδικώτερον φαίνεται ότι έχρησιμοποιείτο 
ως όρμητήριον τόσον των εντοπίων, όσον καί των φιλοξενούμενων Κιλίκων 
πειρατών. Προφανώς εις τοΰτο οφείλεται ή εντατική άναβίωσις τής λατρείας 
ή παρατηρούμενη ου μόνον εις τό προκείμενον ιερόν, άλλα καί εις τό παρα
κείμενον σπήλαιον τής Είλειθυίας. Ούτως ερμηνεύεται καί τό ραγδαΐον ό'ψιμον 
ενδιαφέρον τών κόσμων τής Κνωσοΰ περί τοΰ παναρχαίου επινείου, τό όποιον 
συνεδυαζε δύο τραγικός αντιθέσεις: Εις τάς ενδόξους ημέρας τής προϊστο
ρικής ακμής του ωρμώντο έκεΐθεν οί στόλοι τοΰ Μίνωος διά νά έξολοθρεύ- 
σουν την πειρατείαν, ήτις τώρα εΰρισκε φωλεάν καί καταφύγιον εις τον αυτόν 
αίγιαλόν.

Έκ πάντων τούτων καθίσταται φανερόν καί τό ιστορικόν ενδιαφέρον, 
τό όποιον προς τή ύπολοίπφ σπουδαιότητί του αποκτά τό ιερόν τοΰ Άμνισοΰ·

β'. ΔΡΗΡΟΣ

Έν Δρήρφ, πόλει, ής τά Ιρείπια διατηροΰνται ήμίσειαν περίπου ώραν προς 
Βορράν τής σημερινής πολίχνης Νεαπόλεως Μιραμπέλλου, σπουδαιότατον 
εύρημα έσημειώθη κατά τον ’Οκτώβριον 1935. Ό έκ Νεαπόλεως Γεώργιος 
Κουμπανάκης, σκαπτών μετά τριών άλλων εργατών εις τον αγρόν του έν θέσει 
"Αγιος ’Αντώνιος, κατά την περιοχήν τής αρχαίας πόλεως καί ασφαλώς τής 
αγοράς, άνεκάλυψε τρία άγαλμάτια έκ λεπτοΰ χαλκοΰ ελάσματος, τά όποια 
οι έργάται κατεκερμάτισαν, άλλ’ όπως δήποτε έξήγαγον καί διεφύλαξαν έντός 
σιδηροΰ δοχείου.

Αί κατόπιν τύχαι τών πολυτίμων τούτων έργων αποτελούν μίαν αληθή 
περιπέτειαν. Έργάται καί ιδιοκτήτης, άμιλλώμενοι εις πανουργίαν, προσεποιή- 
θησαν ότι δεν αποδίδουν σημασίαν εις αυτά καί κατά την εσπέραν άφήκαν 
ταΰτα έντός τοΰ δοχείου, ΐνα συνεχιζομένης δήθεν τής έργασίας ευρεθοΰν τυχόν 
καί άλλα τεμάχια, καί άνεχώρησαν όλοι όμοΰ. Διαρκούσης όμως τής νυκτός, 
έσπευσαν χωριστά έκαστοι νά άφαιρέσουν τά αρχαία. Οί έργάται υπήρ
ξαν ταχύτεροι, ό δε ιδιοκτήτης, καταφθάσας εις τον αγρόν του ολίγον μετά 
τό μεσονύκτιον, εΰρε τό δοχεΐον κενόν. Οί έργάται είχον προλάβει τούτον καί 
έκόμισαν τά τεμάχια τών άγαλματίων εις τό χωρίον των Βρύσες, κείμενον 1

1 Ή πόλις Λατώ πρός Καμάρρ, ήτις κτισθεΐσα εις τήν θέσιν τοΰ σημερινού 'Αγίου 
Νικολάου Λασηθίου κατήντησε νά παρευδοκιμήση τήν κυρίως Λατώ, κειμένην μεσο- 
γειότερον, νομίζω δα οφείλει τήν πρόοδόν της εις παρόμοιας πειρατικός επιχειρήσεις 
ενεκα τών πέριξ άσφαλεστάτων ορμών. Ούτως ερμηνεύεται τό πλήθος τών έπιγραφών 
τής άλλως άσήμου πόλεως, διά τάς οποίας θαυμάζει ό Ξανθουδίδης, Άρχ. Έφ. 1905,207·
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πλησίον τής Νεαπόλεως, τά παρέδωσαν δ5 εις τον αυτόθι πρόεδρον τής κοινό- 
τητος προς φύλαξιν, δστις τοΐς είχε δώσει και τον υ!όν του ως συμμέτοχου 
τής νυκτερινής έπιχειρήσεως. ΙΊτερόπους ό γέρων Κουμπανάκης παρά τά 70 
ετη του διευθύνεται εις τό χωρίον Βρύσες και ήτο ακόμη νΰξ. Κατώρθωσε 
νά πείση τους δράστας δπως ομολογήσουν τήν πράξιν των καί επηκολού- 
θησαν σχέδια συμβιβασμών. Επειδή δμως οί κάτοχοι των τεμαχίων άπήτησαν 
από τον Κουμπανάκην νά τοΐς ύπογράψη γραμμάτιου διά 300 χιλιάδας

Εΐκ. 6. Δρήρος. Ή ΝΔ γωνία τοΰ ναοΰ.

δραχμών, οΰτος έπανακάμψας εις Νεάπολιν κατήγγειλε τό πράγμα εις τήν 
Εισαγγελίαν και τήν ’Αστυνομίαν. Ή τελευταία κατασχοΰσα μέρος τών τεμα
χίων άπέστειλε ταΰτα άτελώς συσκευασμένα εις εν κυτίον, με τήν παρατήρησιν 
δτι τό πράττει, αν καί είναι πεπεισμένη δτι πρόκειται περί αχρήστων σιδη- 
ρικών. Ουτω κατέληξαν τά πολύτιμα ευρήματα εις τό Μουσεΐον ’Ηρακλείου. 
Αυθημερόν μετέβην επί τόπου καί έπεχειρήθη ή άνασκαφική εξερεύνησις τοΰ 
μέρους, ευρέθησαν τά παραπεσόντα τεμάχια, αλλά πάλιν ΰπελείποντο πολλά 
διά νά συμπληρωθούν αί μορφαΐ τών τριών άγαλματίων. Καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τής άνασκαφής μετεχειρίσθην παντοΐα μέσα πειθοΰς καί τρομοκρα- 
τήσεως, εν τέλει δέ ό άγνωστος κάτοχος τών ύπολειπομένων τεμαχίων μέ
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είδοποίησε δι’ ανωνύμου επιστολής δτι τά κατέθεσεν εις την τοποθεσίαν 
«Κακό Νοτικό» εντός οπής. Ειδοποίησα πάραυτα την αστυνομίαν καί μετέ- 
βην 6 ίδιος επί τόπου. Μέχρις δτου μεταβώ, ό αστυνόμος είχεν ήδη ανακα
λύψει τά τεμάχια, εξ έν δλψ, μεταξύ τών οποίων την κεφαλήν τοΰ μεγίστου 
των άγαλματίων. Ουτω μετά περιπετείας καί προσπάθειας ενός μηνός τά

Είκ. 7. Δρήρος. Ό ναός έκ Βορρά.

disjecta membra τών έργων εκείνων κατέληξαν επί τό αυτό εις τά εργα
στήρια τοΰ μουσείου Ηρακλείου.

Τά άξιολογώτατα ταΰτα άγαλμάτια αποτελούν άναμφισβητήτως έν τών 
σπουδαιότατων αρχαιολογικών ευρημάτων τών τελευταίων ετών.

Πρόκειται περί τριών μορφών εξ ών δύο γυναικεΐαι ένδεδυμέναι καί 
μία ανδρική γυμνή. Τά έργα είναι έκ λεπτότατου χαλκού έλάσματος καί άπηρ- 
τίζοντο έκ πολλών τεμαχίων έκαστον, τά δέ τεμάχια ταΰτα συνηλοΰντο μεταξύ 
των προς άπαρτισμόν τών άγαλματίων διά χαλκών ήλων. Είναι άναμφισβή- 
τητον δτι υπήρχε πυρήν έκ ξύλου, εις τό όποιον ένεπηγνύοντο καί οί ήλοι, 
οί όποιοι τώρα είσέχουν κατά έν καί πλέον εκατοστόν εις τήν έσωτερικήν 
έπιφάνειαν τών άγαλματίων.

Εκείνο, τό όποιον δυστυχώς φαίνεται δτι θά παραμείνη άνεπανόρθωτος
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απώλεια, είναι τά ανώτατα μέρη των κεφαλών, ών ή κόμμωσις κατά τό μέρος 
εκείνο κατεστράφη, επίσης δέ καί αί χεΐρες τού ανδρικού γυμνού άγαλματίου. 
Κατά τά ά'λλα συμπληροϋνται πάσαι αΐ μορφαί, πράγμα τό όποιον γίνεται 
βραδέως, καί κατόπιν προσεκτικού καθαρισμού καί μελέτης των συντριμμάτων.

Είναι ή πρώτη φορά, κατά την οποίαν περιέρχονται εις χεϊρας μας 
πολύτιμα αρχαϊκά έργα σφυρήλατα, περί των οποίων εΐχομεν γνώσιν μέχρι 
τούδε έκ μόνων των μαρτυριών τών αρχαίων συγγραφέων. Οΰτοι ως γνωστόν 
αναφέρουν, οτι προ τής έφευρέσεως τών χυτών κοίλων αγαλμάτων, Ιφευρέ- 
σεως άποδιδομένης είς τούς Σαμίους καλλιτέχνας Ροΐκον καί Θεόδωρον, τά 
έργα ταύτα κατεσκευάζοντο εξ ελασμάτων, τά όποια συνηλοΰντο μεταξύ των 
επί ξυλίνου σκελετού ή πυρήνος, αφού προηγουμένως διά σφυρηλατήσεως 
διεμορφούντο χωριστά τά διάφορα μέλη. Ταύτα ήσαν τά καλούμενα σφυρή
λατα ή σφύραις εληλαμένα, ό δέ Παυσανίας αναφέρει έν τοιούτον έργον 
εν Σπάρτη, έργον Κλεάρχου τού Ρηγίνου (Παυσ. 3,27,6).

Τά άγαλμάτια τής Δρήρου είχον τά μέν γυναικεία (τών οποίων έν άνα- 
συνεκροτήθη ήδη) ύψος 40-45 εκατοστών, τό δέ ανδρικόν έφθανεν είς τό 
ήμισυ περίπου τού φυσικού μεγέθους, ά'νω τών 75 εκατοστών. "Οτι παριστά
νουν θεότητας, δέν δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία, δτι δέ χρονολογικώς πρέ
πει νά άναχθούν είς τον 70ν αιώνα είναι επίσης βέβαιον.

Τά δύο γυναικεία είναι, πλήν άσημάντων λεπτομερειών, τού αυτού τύπου 
καί παριστάνουν ένδεδυμένην μορφήν μέ τάς χεϊρας καθειμένας επί τού σώ
ματος καί κρατούσας ίσως σύμβολον ή άντικείμενόν τι δυσδιάγνωστον. Τό 
ανδρικόν άγαλμάτιον παριστα γυμνόν κούρον, ή δέ πλαστική παράστασις τού 
σώματος είναι εξαιρετικώς έλευθέρα καί επιτυχής. Οί λίθινοι αρχαϊκοί κούροι 
ή’Απόλλωνες τής επομένης έκατονταετηρίδος παρουσιάζουν την εργασίαν πολύ 
περισσότερον σφικτήν καί συμβατικήν.’ΕπΙ πλέον τό άγαλμάτιον τής Δρήρου 
δέν φέρει κανέν ίχνος προσηλώσεως τών χειρών επί τού σώματος καί δέν 
υπάρχει καμμία αμφιβολία δτι αύται ήσαν λελυμέναι καί τεταμέναι ίσως 
προς τά Ιμπρός, κρατούσαι επίσης σύμβολα.

’Ανάλογα έργα προς παραβολήν δέν υπάρχουν προς τό παρόν, ϊνα 
συγκρίνωμεν τά πολύτιμα ταύτα ευρήματα τής Δρήρου. ’Ίσως τά χυτά μικρά 
χάλκινα άγαλμάτια τής επομένης έκατονταετηρίδος θά μάς δώσουν ιδέαν τού 
συνόλου τού κούρου, ενώ διά τάς δύο γυναικείας μορφάς πρέπει νά καταφύ- 
γωμεν είς τάς τερρακόττας τής Κρήτης ή εις τά ελεφάντινα διαφόρων μερών, 
κυρίως τής ’Εφέσου (επί παραδείγματι Poulsen Orient und frugriech. Stil 
105 είκ. 114).

Ή άνασκαφή τού οικοδομήματος, δπου εσημειώθητό εύρημα, άπέδωκεν 
έν βραχεί τά ακόλουθα άποτελέσματα : Άπεδείχθη δτι έπρόκειτο περί ορθογω
νίου κτίσματος άποτελουμένου εξ ενός μόνου δωματίου, διαστάσεων 11 X 7,80 μ.
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Είκ. 8. Δρήρος. Λίθος μετά χαραγμάτων.

τμήμα τοϋτο έχει καταστροφή εξαιρέσει τών θεμελίων, ενώ εις τό νότιον 
ά'κρον οί τοίχοι διατηρούνται καλύτερον, φθάνοντες κατά την ΝΔ γωνίαν 
μέχρις ύψους 2 καί πλέον μέτρων. Οί τοίχοι αποτελούνται εκ πλακωτών 
λίθων μέτριων διαστάσεων, άνευ ούδεμιάς συνδετικής ύλης (ούτε και πηλού).

Ακριβώς προ τής μνημονευθείσης ΝΔ γωνίας υπάρχει κτιστόν βάθρον 
έξ άπλών λίθων, ύψους 1 μ. περίπου, έπί τού οποίου εύρομεν κατά χώραν

περίπου. Ό κύριος ά'ξων τού κτίσματος διευθύνεται από Β προς Ν. Είς τό 
Β μέρος ύπήρχεν ασφαλώς καί ή είσοδος, κατά τό μέσον τού τοίχου, μέχρι 
τού οποίου ήγε κλιμακωτή άνοδος, ής διατηρούνται τά ίχνη. Λόγφ δμως τής 
καλλιέργειας καί τής λαξεύσεως ασβεστοκαμίνου προ 50 ή 60 μόλις ετών, τό
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μερικά πήλινα αρχαϊκά ειδώλια, τεμάχια αγγείων καί εν ωραΐον χαλκοΰν 
γοργόνειον. Συναπτόμενος προς to βόθρον τοΰτο κατά την αριστερόν πλευ
ράν του εύρέθη είδος βωμοΰ καταστραφέντος δυστυχώς υπό τών εργατών 
κατά τό πλεΐστον, επ’ αύτοϋ δε έκειντο κατά χώραν τά τρία άγαλμάτια κατά 
την στιγμήν τής εύρέσεώς των. Τό εν μάλιστα ήτο ακόμη όρθιον, στηριζό- 
μενον επί τοϋ τοίχου. Ό βωμός ούτος ήτο έκτισμένος δι’ δρθίων πλακών, 
εξ ών μία εύρίσκεται ακόμη εις τήν θέσιν της, έκαλΰπτετο δε πιθανώτατα 
υπό ξυλίνου καλύμματος. Τό εσωτερικόν του ήτο πλήρες χωμάτων, μεταξύ τών 
οποίων εύρέθησαν απειράριθμα κέρατα μικρών αίγών, ολίγα λείψανα άλλων 
οστών καί δύο σιδηρά μαχαίρια. Τό περίεργον τοΰτο περιεχόμενον μέ εκαμε 
νά ένθυμηθώ τον κερατώνα βωμόν, δστις εύρίσκετο εν Δήλφ καί πέριξ τοϋ 
οποίου έχόρευσεν 6 Θησεύς μετά τών ήιθέων μετά τήν νικηφόρον περι
πέτειαν τής Κρήτης. Τον βωμόν τοΰτον αναφέρει ό Πλούταρχος (Θησεύς 
21), ή δέ κατασκευή του είναι βεβαίως διαφορετική, διότι λέγεται συνηρμο- 
σμένος εκ κεράτων καί μάλιστα εύωνύμων απάντων. Τό γεγονός δμως δτι καί 
ό βωμός τής Δρήρου ήτο πλήρης κεράτων (ούχί μόνον εύωνύμων), αναμφί
βολος έχει τήν αυτήν θρησκευτικήν άντίληψιν ως βάσιν καί δεικνύει τήν 
συγγένειαν τών δύο περιοχών, Κρήτης καί Δήλου.

Προ τοϋ βωμοΰ τούτου άνεκαλύφθη κατά χώραν τετράγωνος όρθιος 
λίθος, επειδή δέ πέριξ τούτου εύρέθη έν τεμαχίοις κυκλικός περίπου λίθος μέ 
ελαφρότατον χείλος κατά τήν περιφέρειάν του, δύναται νά θεωρηθή βέβαιον 
δτι έπρόκειτο περί είδους τραπέζης προσφορών προ τοϋ βωμοΰ.

Σχεδόν κατά τό κέντρον τοϋ κτίσματος άνεκαλύφθη ορθογώνιος εστία 
ή εσχάρα, άποτελουμένη έκ πελεκητών λίθων, ής τό εσωτερικόν ήτο πλήρες 
καθαρά; τέφρας. Ούδέν έτερον πλήν τετραγώνου τεμαχίου σιδήρου εύρέθη 
εντός αυτής. Τέλος προ τής έσχάρας ταύτης προς Βορράν άνεκαλύφθη μικρά 
λιθίνη βάσις κίονος (μόλις 35 έκ. διαμέτρου), ήτις αν καί πατεΐ επί τοϋ 
χώματος, νομίζα) δτι εύρίσκεται εις τήν θέσιν της, διότι άντιστοιχεΐ άκριβώς 
προς τον άξονα τοϋ κτίσματος. Ό φυσικός βράχος άλλως εύρίσκεται ολίγα 
εκατοστόμετρα βαθύτερον.

Κινητά εύρήματα δέν εσημειώθησαν άλλα πλήν τών επί τών βωμών, 
εκτός ολίγων χαλκών καί σιδηρών ήλων, συντριμμάτων άγγείων καί τινων 
τεμαχίων άνηκόντων εις μεγαλύτερα δοχεία (πίθους). Εύρέθη δμως μία επι
γραφή, ψήφισμα τιμητικόν εις Όρέσταν Έρυμνέως εξ Άσπένδου, ήτις περι
έργως διετηρήθη εις δύο άντίτυπα. Τό έν έκ τούτων είναι κολοβόν, φαίνεται 
δέ δτι βλαβέντος τοϋ λίθου συνετάχθη τό δεύτερον άντίγραφον, δπερ διατη
ρείται πλήρες, είναι δ’ ενδιαφέρουσα ή διαπίστωσις μερικών άλλοιώσεων τοϋ 
άντιγραφέως, κυρίως ως προς τά κύρια ονόματα. Ή επιγραφή άνήκει εις 
τον 30ν π. X. αιώνα.
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Έκτος τοΰ οικοδομήματος άνεκαλύφθησαν δυο λίθοι μέ πρόχειρα και 
άβαθή χαράγματα. Ό είς φέρει γεωμετρικά μόνον σχέδια, ό ετερος δμως 
παρουσιάζει περίεργον παράστασιν άπαγομένης αγέλης κερασφόρων, ένθυ- 
μιζοΰσης αν μή ώς προς τον ρυθμόν, άλλ’ δμως ώς προς το θέμα, τάς 
παλαιολιθικός ζωγραφιάς των σπηλαίων τής Ευρώπης. Νομίζω δτι πρό
κειται περ'ι σκαλισμάτων παίδων επί τοΰ λίθου, δστις πιθανώτατα άνήκεν 
εις τον ναόν.

Τά παλαιότερα τών ευρημάτων, Ιδίως μερικά τεμάχια των μεγάλων 
αγγείων, δύνανται νά ανήκουν εις 
τον 80ν αιώνα. Εις τον 70ν δμως 
ασφαλώς ανήκουν τά περισσότερα.
Επομένως ή χρονολογία τοΰ άνα- 
σκαφέντος κτίσματος θά είναι ό 
80? τό πολύ, ασφαλώς δμως ό 70? 
αιών. Ή καταστροφή τής προσό- 
ψεώς του καί τοΰ παρά ταΰτην 
έσωτερικοΰ τμήματος δεν μάς επι
τρέπει νά συναγάγωμέν τι θετικώ- 
τερον περί τής αρχιτεκτονικής μορ
φής του. Είναι δμως προφανές, δτι 
πρόκειται πέρί άρχαϊκωτάτης οικο
δομής άνευ προδόμου, άποτελουμέ- 
νης §ξ ενός μόνου δωματίου, μέ 
τοίχους έκτισμένους διά μικρών λί
θων πλακωτών, άνευ οΰδενός συν- 
δετικοΰ. Ό παρά την Ισχάραν κίων 
μάς ενθυμίζει τον ναόν Α τοΰ Πρι- 
νιά. Πρόκειται όπωςδήποτε περί κτί
σματος άνήκοντος ασφαλώς είς την 
υστερωτέραν γεωμετρικήν εποχήν ή 
τό πολύ τήν πρώτην αρχαϊκήν.

'Ως προς τον προορισμόν τοΰ κτηρίου ή πρώτη σκέψις είναι βεβαίως δτι 
πρόκειται περί ναοΰ. Επειδή άναφέρεται είς τήν περίφημον επιγραφήν τοΰ 
δρκου τών Δρηρίων τό Δελφίνων, τό όποιον προφανώς εχρησίμευε καί ώς 
άρχεΐον, θά ήδόνατό τις νά υποστήριξή δτι πρόκειται περί τούτου. Έν τοιαύτη 
δε περιπτώσει τά άγαλμάτια θά ήδύναντο νά δνομασθοΰν ’Απόλλων, "Αρτε- 
μις, Λητώ. "Αν πρόκειται περί ναοΰ, τότε ό ναός ούτος παρουσιάζει δλα τά 
γνωρίσματα τής προκατόχου μινωικής εποχής, ήτοι μικρόν χαμηλόν βωμόν 
είς τον κατέναντι τής εισόδου μυχόν, πολλά μικρά άγαλμάτια επ’ αύτοΰ καί

Η

Εΐκ. 9. Δρήρος. Τεμάχια τών οφυρηλάχων 
άγαλματίων.
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τράπεζαν προσφορών προ τούτου. Ταΰτα πάντα αποτελούν αντιγραφήν τού 
μικρού ανακτορικού παρεκκλησίου τής Κνωσού ή τού βωμού των Γουρνιών.

Όπωςδήποτε εν είναι βέβαιον, δτιτό άρχαϊκώτατον τούτο οικοδόμημα είναι 
μεγάλης σπουδαιότητος.Ή Δρήρος, μία των ασημότερων πόλεων τής Κρήτης

Εικ. 10. Δρήρος. Χαλκοΰν γοργόνων εύρεθέν έπί τοΰ βάθρου.

και απαξ μονον μνημονευόμενη παρά τοΐς άρχαίοις ώς παράδειγμα γραμμα
τικού κανονος, μη έχουσα ή ολίγα χαλκά νομίσματα καί μη ούσα άλλως γνωστή 
η εκ τού όρκου αιωνίου μίσους εναντίον τών Λυκτίων, προσλαμβάνει τώρα 
σπουδαιοτητα ενεκα τών ευρημάτων της, τα όποια ανήκουν εις τά πολυτιμό
τερα λείψανα αρχαϊκής εποχής καί άποδεικνύουν ταυτην μικράν μέν, άλλα 
παλαιοτάτην πόλιν.
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Εις τον Τουριστικόν “Ομιλον καί δλην γενικώς την κοινωνίαν Νεαπό- 
λεως, ήτις μετά παραδειγματικού ζήλου συνέβαλεν ου μόνον εις την άνασκα- 
φήν, άλλα καί εις την στέγασιν τού άνευρεθέντος ερειπίου, οφείλονται εκ 
μέρους τής αρχαιολογικής υπηρεσίας ζωηρόταται χάριτες. Τό παράδειγμα τής 
στοργής προς τάς αρχαιότητας, τό όποιον Ιπέδειξεν ή Νεάπολις εις την προ- 
κειμένην περίπτωσιν, είναι άξιον νά χρησιμεΰση ώς πρότυπον μιμήσεως εκ 
μέρους πολλών ά'λλων καί μεγαλυτέρων καί εύπορωτέρων πόλεων τής Κρήτης, 
ής αΐ πολύτιμοι αρχαιότητες φθείρονται διαρκώς καί αφανίζονται.

ν'. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

Έν Άρκαλοχωρίφ, δπου έσημειώθησαν τά γνωστά ήδη πολύτιμα ευρή
ματα τυχαίως τό πρώτον, άνελήφθη συστηματική άνασκαφή τού σπηλαίου 
μετά τινας προκαταρκτικός δοκιμάς προς έξακρίβωσιν τής άπαιτηθησομένης 
εργασίας. Ή προσπάθεια ήτο πολυδάπανος καί επικίνδυνος, διότι έξηκριβώθη 
δτι τό σπήλαιον, καταλαμβάνον μεγάλην έκτασιν, είχεν ΰποστή καθίζησιν καί 
ή καταπεσοϋσα στέγη του είχε καταπλακώσει τό παν. Διά νά φθάσωμεν εις 
τό στρώμα τών ευρημάτων, τό όποιον συνήθως δεν ύπερέβαινε τά 50 εκατο
στά πάχους, έπρεπε νά άπομακρύνωμεν εκατοντάδας τόννων συμπαγούς πετρώ
ματος έκάστοτε, τό όποιον επεκρέματο τών κεφαλών μας. Τό πράγμα επετυγχά- 
νετο διά κοπιώδους καί πολυδαπάνου εργασίας, διότι λόγω τών απειραρίθμων 
ρωγμών όλίγην βοήθειαν προσέφερον αί έκρηκτικαί ύλαι, τό δε υπόλοιπον 
τής εργασίας έγίνετο διά τών χειρών. Τό Ύπουργεΐον Παιδείας έβοήθησε 
γενναίως διά πιστώσεως 35 χιλιάδων δραχμών, ό Σερ ’Αρθούρος Έβανς 
προσέφερε 50 λίρας διά την περάτωσιν τής άνασκαφής, ή δέ ’Αρχαιολογική 
Εταιρεία άνέλαβε διά ποσού 2 χιλ. δραχμών τήν στερέωσιν μικρού ΰπολει- 
φθέντος τμήματος τού σπηλαίου, διά νά λαμβάνη ό επισκέπτης ιδέαν τής 
αρχικής καταστάσεως τού σπουδαιοτάτου εκείνου χώρου. Ό Γερμανός άρχιτέ- 
κτων κ. Χάνς Μύντς έξεπόνησε τά σχέδια τού σπηλαίου, τή φιλική όπως πάν
τοτε μεσολαβήσει τού καθηγητοΰ κ. Κάρο.

Ή άνασκαφή διεξήχθη κατά τούς μήνας ’Απρίλιον καί Μάϊον 1935 
ΰπ’ εμού καί τού συναδέλφου κ. Πλάτωνος, συχνώς παρισταμένων τού Σερ 
Ά. Έβανς, τών Άγγλίδων αρχαιολόγων Μίςς Έκκλες καί Μίςς Μάνυ Κούττς) 
τής Έπιμελητρίας τού Λούβρου Δ)δος Ε. Ντε Μαννεβίλλ καί πολλών άλλων 
παρεπιδημούντων αρχαιολόγων. Έχω τήν πεποίθησιν, δτι τό σπήλαιον άνε- 
σκάφη πλήρως. Βεβαίως τό στρώμα χώματος προχωρεί ακόμη υπό τούς βρά
χους καί θά ήδύνατο νά παρακολουθηθή ακόμη ε’ις ολίγον βάθος διά μερικών 
δεκάδων χιλιάδων δραχμών. Επειδή δμως πέρα σημείου τίνος ούδέν πλέον 
εύρημα έσημειούτο καί φαίνεται καθαρά δτι τό σπήλαιον κατά τό μέρος 
εκείνο ήλαττούτο εις απλήν σχισμήν μή συχναζομένην ύπό τών προσκυνητών,
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Είκ. 13. Άρκαλοχώρι. νΟψις τοΰ λόφου διαρκούοης τής άνασκαφής.
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δεν έκρινα άναγκαΐον νά ζητήσω ά'λλας πιστώσεις αί όποΐαι σχεδόν μετά 
βεβαιότητος οΰδέν αποτέλεσμα ή εύρημα θά παρεΐχον.

Τά αποτελέσματα υπήρξαν τά ακόλουθα: Άπεδείχθη δτι δεν έπρόκειτο 
κυρίως περί σπηλαίου, αλλά περί έπιμήκους όριζοντίας σχισμής τού βράχου, 
μήκους 40 μέτρων, ήτις κατελάμβανε τό ήμισυ τής νοτίας και τό ήμισυ τής 
δυτικής κλιτΰος τοϋ λόφου 'Αγίου Ήλία, ακριβώς υπό την κορυφήν του. 
Ή είσοδος τοϋ σπηλαίου έ'κειτο άναμφισβητήτως προς Νότον και διά τοίχου

Είκ. 14. Άρκαλοχώρι. Τό νότιον μέρος τοϋ σπηλαίου.

παχέος, αλλά πολύ προχείρου κατασκευής, σχηματίζεται εκεί είδος δωματίου 
(θυρωρείου) και μικρός διάδρομος.

’Αμέσως από τοΰ σημείου εκείνου ήρχιζον τά ευρήματα, άραιώς εγκατε
σπαρμένα καθ’ δλην την έ'κτασιν τοϋ σπηλαίου, αί κυρίως δμως ομάδες τού
των ήσαν δύο: Κατά τό μέσον περίπου τοϋ σπηλαίου έκειντο επί έκτάσεως 
μη ύπερβαινούσης τά δύο τετρ. μέτρα, οί χρυσοί πελέκεις καί τά λοιπά αφιε
ρώματα εκ πολυτίμων μετάλλων, τά οποία καί διά τοϋτο είχον ευκόλως 
ανακαλύψει καί συλήσει σχεδόν πάντα οί χωρικοί. Ημείς εϋρομεν εις τά πέριξ 
πολύ ολίγα ακόμη ευρήματα εκ πολυτίμου μετάλλου. Κατά δέ τον μυχόν τοΰ 
σπηλαίου, ήτοι είς τό άκρότατον βόρειον σημεΐον του, έκειντο εν σωρω εκατόν-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:00 EEST - 54.226.8.97



Σπυρ. Μαρινάτου: Άνασκαφαί έν Κρήτη 215

τάδες χαλκών διπλών πελέκεων, εκατοντάδες μαχαιριών καί δεκάδες ξιφών 
εκ τοϋ αυτού μετάλλου.

Δεν δύναται νά ΰπάρξη αμφιβολία, δτι εις τον μυχόν τούτον άπερρί- 
πτοντο τά αφιερώματα, δι’ δ καί εκειντο φύρδην μείγδην εν σωρφ. Εις δέ

Είκ. 15. Άρκαλοχώρι. Ευρήματα εντός τού σπηλαίου, 
παρά τόν βόρειον μυχόν.

τό μέσον τοΰ σπηλαίου, ήτοι εκεί δπου εύρέθησαν τά μικρά πολύτιμα αφιε
ρώματα, υπήρχε προφανώς βωμός, δστις έκοσμεΐτο ΰφ’ δλων τούτων τών 
αντικειμένων.

Τά ευρήματα ήσαν κυρίως τά μνημονευθέντα, ήτοι μονότονον περιεχό- 
μενον διπλών πελέκεων καί οπλών. Έξ άμφοτέρων τών κατηγοριών υπάρχουν 
δυο ποικιλίαι, ήτοι αντικείμενα καθαρώς αναθηματικά έκ λεπτοΰ μεταλλικού
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φύλλου και βαρέα τεμάχια πραγματικής χρήσεως. Οί διπλοί πελέκεις ποικίλ
λουν από ολίγων εκατοστών τοΰ μέτρου μέχρι τών μεγαλυτέρων τεμαχίων 
άριθμούντων 60 καί 70 εκατοστών μήκος. Έκ τών ξιφών τό μέγιστον αριθμεί 
μήκος 1 μ. καί 55 χιλιοστά, τό μακρώ μέγιστον ξίφος τής προϊστορικής Εΰρώ-

Είκ. 16. Άρκαλοχώρι. Μικροί χαλκοί πελέκεις.

πης, πάντα δέ σχεδόν υπερβαίνουν τό μέτρον εις μήκος (μόνον αί λεπίδες 
εννοείται). Τά πλεΐστα τών ξιφών καί πάντες σχεδόν οί πελέκεις φέρουν εγχά
ρακτον διακόσμησιν. Τό σπουδαιότατον τών ευρημάτων είναι άναμφισβη- 
τήτως εις χαλκούς πέλεκυς, δστις επί τοΰ αΰλοϋ τής στειλεώσεως φέρει καθέτως 
τρίστιχον ιερογλυφικήν επιγραφήν, διά γραμμάτων άρχαϊκωτάτων καί προσο- 
μοιαζόντων τά τοΰ Δίσκου τής Φαιστού.
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Είκ. 17. Άρκαλοχώρι. Μεγάλοι χαλκοί πελέκεις.

Είκ. 18. Άρκαλοχώρι. Χαλκούς ενεπίγραφος πέλεκυς.
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Δείγματα κεραμεικής εύρέθησαν τόσον ολίγα και εις τοιαϋτην κατάστασιν 
(μόνον τεμάχια), ώστε είναι βέβαιον ότι δεν πρόκειται περί αφιερωμάτων, 
άλλα περί των σκευών καθημερινής χρήσεως τοϋ προσωπικού καί λοιπών 
επισκεπτών τοϋ σπηλαίου. Τά δείγματα ταΰτα κεραμεικής αντιπροσωπεύουν 
όλας τάς εποχάς από τής πρωτομινωικής μέχρι τής πρώτης ύστερομινωϊκής. 
Ούδέν τεμάχιον μεταγενέστερον τής ΥΜ I εποχής εΰρέθη, μεμονωμένα δ’ευρή
ματα τυχαίως όλισθήσαντα υπό την καταρρεΰσασαν οροφήν τοϋ σπηλαίου

Είκ. 19. Άρκαλοχώρι. Χρυσοί πελέκεις.

είναι εις νεολιθικός λίθινος πέλεκυς καί εν ελληνιστικόν μικρόν άγγεΐον 
(δακρυδόχον).

Ή μεγάλη μάζα τών μεταλλικών ευρημάτων ανάγεται εις τό τέλος τής 
ΜΜ καί την αρχήν τής ΥΜ εποχής, ήτοι εις τον χρυσοϋν αιώνα τοϋ μινωϊκοϋ 
πολιτισμού, όστις καλύπτει ακριβώς περίπου ολόκληρον τήν 16τ|ν εκατονταε
τηρίδα. Τό τέλος τής λατρείας Ιντός τοϋ σπηλαίου ϋπήρξεν απότομον, δφει- 
λόμενον ασφαλώς εις τήν κατάρρευσίν του, ήτις συμπίπτει περιέργως προς 
τήν γενικήν καταστροφήν, ήτις τότε έπληζε τήν μινωϊκήν Κρήτην. Έκτος τοϋ 
σπηλαίου, παρά τήν είσοδον καί τό μνημονευθέν θυρωρεΐον, έξηκολοϋθησαν
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οί προσκυνηταί νά συχνάζουν ακόμη επι μακράν, ώς άποδεικνυουν τεμάχια 
αγγείων αναγόμενα μέχρι τών τελευταίων ημερών τής μινωικής εποχής.

Τήν καταστροφήν τοΰ σπηλαίου νομίζω ότι δυνάμεθα νά άποδώσωμεν 
βασίμως εις την αυτήν θεομηνίαν, ήτις επληξε καί τήν υπόλοιπον Κρήτην 
ταυτοχρόνους. Έπι τή βάσει τών άνασκαφικών αποτελεσμάτων τοΰ Άμνισοΰ

Είκ. 20. Άρκαλοχώρι. Χρυσοί πελέκεις.

δΰναται βασίμως νά ύποτεθή, δτι ή θεομηνία αυτή δεν ήτο εις απλούς σει
σμός ώς συνήθως πιστεύεται, αλλά πρόκειται περί τής τρομακτικής έκρήξεως 
τού ηφαιστείου τής Θήρας, ήτις άνατινάξασα το πλεΐστον τής νήσου εις 
τον αέρα, έπέφερεν αναμφιβόλους κα'ι τήν έρήμωσιν εις ακτίνα εκατοντάδων 
χιλιομέτρων.

Ώς προς το δυσκολώτερον τών ζητημάτων, τό τής έν τφ σπηλαίω Άρκα- 
λοχωρίου λατρευομένης θεότητος, θά έπιμείνω εις τήν άρχικώς έκφρασθεΐσαν
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υπόθεσή, δα πιθανώτατα έ'χομεν προ ημών τό παλαιότατον σπήλαιον τοΰ 
Διός τής Ήσιοδείου παραδόσεως. Βέβαιον είναι εν πράγμα, δα πρόκειται 
περί πολεμικής θεότητος εις ήν προσεφέροντο διπλοί πελέκεις και ξίφη, ή δέ 
ίδιότης αυτή δεν άπάδει προς την φύσιν τοΰ Κρηταγενοΰς Διός. Τό γεγονός 
δτιτό σπήλαιον Άρκαλοχωρίου κεϊται πλησιέστερον προς την υπό τοΰ Ησιό
δου άναφερομένην Λύκτον ή παν άλλο γνωστόν μέχρι τοϋδε, προσέτι δέ καί 
δ εκπληκτικός πλούτος των ευρημάτων, άποδεικνΰουν δτι πρόκειται περί 
σπουδαιότατου ΐεροϋ χώρου, δστις ήτο αδύνατον νά λησμονηθή εντελώς. Τά 
πέριξ τοΰ σπηλαίου εύρεθέντα λείψανα ανάγονται μέχρι τής αρχαϊκής εποχής 
τοΰ 7ου αίώνος (πίθοι μετ’ αναγλύφων). Ό Ησίοδος Ιτέλει επομένως εν γνώ- 
σει τής λυκτίας παραδόσεως. Ή συγχυσις παρά τοΐς μεταγενεστέροις συγγρα- 
φεΰσιν, οϊτινες αδυνατούν νά εΐπουν τι ακριβές περί τοΰ ίερωτάτου ακριβώς 
τών κρητικών σπηλαίων, ερμηνεύεται άριστα διά τής εξαφανίσεως τοΰ σπη
λαίου μετά τήν πτώσίν του καί τής βαθμιαίας συγχυσεως καί λήθης περί 
τής ακριβούς θέσεώς του. Τό άναφερόμενον παρά μεταγενεστέροις συγγρα- 
φεΰσιν ως Δικταΐον άντρον ή είναι τό γνωστόν προ πολλοΰ σπήλαιον τοΰ 
Ψυχρού, δπου καί μετετοπίσθη ή λατρεία, ή ε'κειτο περισσότερον προς Άνα- 
τολάς καί δέν άνεκαλυφθη άκόμη.

ΣΤΤ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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ΔωρεαΙ. Ευχαρίστως άναγράφοντες κατωτέρω τάς προς την βιβλιοθήκην 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας είτε ύπ’ αυτών των συγγραφέων είτε ύπ’αλλων 
φίλων αυτής άποσταλέντα κατά τό έτος 1935 βιβλία, καθήκον ημών θεω- 
ροϋμεν να εκφράσωμεν και ενταύθα προς πάντας τούς φιλόφρονας δωρητάς 
την ευγνωμοσύνην ημών.

[Εις τό τέλος τοϋ τίτλου έκαστου βιβλίου τίθεται εντός παρενΟέσεως τό όνομα τοϋ 
δωρητοϋ. 'Όπου δέν υπάρχει παρένΟεσις, δωρητής είναι ό συγγραφεΰς],

1. ’Αδαμάντιου, Άδ.: Άνασκαφαί έν Σπάρτη· Έν Ά0· 1935. Άπ.: «ΠΑΕ» 1934·
2· Annales Institutorura. 6, 1933/34. Homae 1935.
3. ’Αγγελάκι, Έμμ, Σ.■ Σητειακά. Τ· 1: ΆΟήναι 1935.
4. Άρχεΐβν των Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος. Τ. 1, 1935. ΆΟήναι.

(Α. Όρλάνδος).
5. Ashton, L.: Benaki Museum Athens. Cafalogne of the Chinese pottery

and porcelain. Athens 1935 (Ά\τ· Εμμ· Μπενάκης).
6. Bdquignon, Yves: Grece. Paris 1932 (Ύπουργ.Έθν. Οίκ.,Τμ. Ξένων καί Έκθ.).
7. Boehringer, R.: Platon, Bildnisse und Nachweise Breslau 1935.
8. Ββλίδης, ©εμ.: Die Schriften des Georgios Moschampar und der Codex

Alexandrinus 285. Sofia 1933. Άπ.: Actes d. IV Congr. Internat. d. 6t 
Byzant. (=«Bull. de l’Inst. Arch. Bulgare» 9).

9. Bullanda, E.: Etrurja i Etruskowie. Lwow 1934 (A. Όρλάνδος).
10. Χατζή, A. X.: Κοιτώ—Κοιτάζω. ΆΟήναι 1935. Άπ.: «Άκαδήμεια» I, 1935-
11. » » Μέγα λεξικόν τής εθνικής Γλώσσης· ΆΟ. 1935 [Αγγελία].
12. Χατζιδάκι, Γ.: ΓλωσσολογικαΙ έρευναι· Τ. 1: Έν ΆΟήναις 1934 (Εθνικόν Πανε-

πιστήμιον ΆΟ.).
13. Κυπριακά Χρονικά. Έτ· 11: Έν Λάρνακι 1935 (Ή ΔιεύΟυνσις)·
14. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον. Τ. 14, 1931/32. Έν ΆΟ. 1935 (Ύπουργ· Παιδ.).
15. Dioniso. V. 1,1931 [και] 5, 1935. Siracusa 1931-35 (Inst. Naz. d. Dramma Ant.).
16. Doerpfeld, W.: Alt-Olympia. Bd 1-2 [και] Beiheft z 2. Bd. Berlin 1935.
17. Δοΰτσαρης, Π.: La rythmique dans la poesie et la musique des Grecs

ancions’ Άπ· «REG» T. 47, 1934.
18. Durrbach, F.-Roussel, P. Inscriptions, deDebos. Paris 1935 (Acad. d.Inscr.

et Belles-Lettres).
19. Dyggve, L. - Poulssn, Fr. - Rhomaios, K.: Das Heroon von Kalydon.

Kobenhavn 1931 (Mem. d. l’Acad. R. des Sc. et des Lettres de Dane- 
mark, S. 7, T· 4)·
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222 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1935

20· 'Εβδομαδιαία Έπιδεώρησις τβΰ Ξένου Τύπου. Έτ. 4, 1935. Έν Άθ. (1935)· 
(Ύπουργ. Έξιοτερ.)·

21. Filow, Β. D.: Die Grabhtigelnekropole bei Duvanlij in Siidbulgarien. 
Sofia 1934.

22· Ghika - Budesti, N.: Evolutia architecturii in Muntenia si in Oltenia, 
P. 3 ; Bucuresti 1933, (Ύπουργ. Παιδ).

23. Γιαννοπούλβυ, N. I.: Θεσσαλίας έπιγραφαί 1933· Άπ.: «ΑΕ» 1933.
24· Gomme, A. W.: The population of Athens in the 5 a. 4 cent. B. C. Oxford 

1933.
25. Γουδή, Δ. N.: Τά μυστήρια τής Έλευσΐνος- Έν Άθ· 1935·
26. Hurd, Η. Ρ.: The topography of Punic Carthage. Williamsport 1934·
27. Υπόμνημα τής Φιλοσ. Σχολής τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου περί των νομοσχεδίων

τής Μ. Έκπαιδεύσεως (έν Άθ. 1909) [Πανεπ. Άθ·]·
28- Καρούσου, Κ. A : Σύγχρονα. Έν Άθ, 1932.
29. » » ’Έλεγχοι συνειδήσεως. Έν Άθ. 1937.
30. Κεραμοπούλου, A. Α. : Άνασκαφαί και έρευναι έν Μακεδονίφ 1935. Άπ.:

«ΠΑΕ - 1934.
31. Κρίσεις τής εις τό διαγιόνισμα «Απόλλωνος Καβαλλιεράτου» ύποβλ. πραγματείας

Ή βυζαντινή άκρόπολις τοΰ Μυστρά>. Έν Άθ· 1935 (Πανεπ. Αθηνών)'
32. Κυπαρίσση, Ν.: Άνασκαφαί έν αρχαία Άχαΐα. Έν Άθ. 1935. Άπ. »ΠΑΕ« 1934.
33. Λάσκαρί, Μιχ. ©.: Τστορικαί έργασίαι, κρίσεις περί αυτών, τιμητικαί διακρί

σεις. 1935.
34· Magaw, Η.: The date of Η. Theodoras at Athens. Άπ· «Ann. of Brit. 

School at Athens» 33.
35. Magaw, H.: Byzantine architecture in Mani. Άπ.: «Ann. of Brit. School

at Athens» 33.
36. Μακούλη, I.: Χρονολογική άκτίς τής Π. Διαθήκης· Έκοδ. 2. Άθήναι 1935.

(Άντ. Έμμ. Μπενάκης).
37. Μάρναρη, Δ. Κ.: Τό έργον καί ή μόρφωσις τοΰ Βιβλιοθηκάριου· Έν Άθ· 1935.

(Γεν. Συμβ· Βιβλιοθ. Έλλ.).
38- Μαρινάτου, Σπυρ.: Άνασκαφαί έν Άμνισώ Κρήτης· Έν Άθήναις 1935. Άπ.: 

«ΠΑΕ» 1934.
39. Mazur, Β. D.: Isudies on Jewry in Greece 1: Athens 1935.
40. Matz, F'! G. E. Mylonas, Ή Νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. [Κρίσις] Άπ. :

«Gnomon» 10, 1934·
41. Mommsen u. Wilamowitz Briefwechsel 1872-1903 Berlin 1935. (Hiller v.

Gartringen).
42. Μιτσοΰ, Μ.:’Επιγραφή έκ τοΰ ίεροΰ τοΰ Ασκληπιού έν Έπιδαύρφ 1935. Άπ' :

«ΑΕ» 1935.
43. Είς μνήμήν Σπυρίδωνος Λάμπρου. Έν Άθήναις 1935 (Έπιτρ- Έκδ. Καταλ.

Σπ· Λάμπρου)·
44. Μπακαλάκη,Γ.: un rechund d’un nonveau type a Delos. Paris 1934. Άπ. :

BCH 1934-
45. » » Άνασκαφαί έν Φλωρίνη τής 'Άνω Μακεδονίας. Έν Άθήναις

1935. Άπ·: «ΠΑΕ», 1934.
» Πρωτοελλαδικός συνοικισμός Κερατσινίου Παιραιώς. 1935. 

Άπ.: «ΑΕ» 1933.
46.
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

56.
57.

58.

59.

60. 
61.

62.

63.
64.

65.
66.
67.
68.

69.
70.

71.

72.

Μπενάκης. Μουσεΐον Μπενάκη Άθήναι. 'Οδηγός. Άθήναι 1935 (Άντ. Έμμ< 
Μπενάκης).

Nedev, Kiril.: Teatur i teatralni predstavlenija v drevna Gurcija V i IV 
v. Pr. Chr.: Sofija (1934).

Οικονόμου, Γ. Π.: Έκθεσις περί τών κατά τό έτος 1925 υπό τής ’Αρχαιολογι
κής 'Εταιρείας πεπραγμένων. Έν Άθήναις 1926 

» * Έκθεσις περί τών κατά τό έτος 1926 υπό τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας πεπραγμένων· Άθήναι 1929.

» Έκθεσις περί τών κατά τό έτος 1934 ύπό τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας πεπραγμένων. Έν Άθήναις 1935. 

Όρλάνδου, A. Κ.: 'Ιστορία καί περιγραφή τής 'I. Μονής Όσιου Μελετίου. Έν 
Άθήναις 1931.

» Άνασκαφή Σικυώνος. Έν Άθήναις 1935. Άπ.: «ΠΑΕ» 1934. 
Πεπραγμένα, τ«— (Λέσχης Επιστημόνων) κατά τό έτος 1932. Έν Άθήναις 

1933 (Λέσχη Επιστημόνων).
Robinson, D. Μ.: A new fragment on the Athenian Decree on coinage.

Άπ.: >Amer. Journ. of Philol.». V. 56, 1935, σ. 149-154.
Ρούοπούλου, Γ. A.: Ό κοινός νους. Άθήναι 1935.
Sanna, G.: Per una hibliografia dell’ Eta romana imperiale. Firenze 

(1933). Άπ.; «La Nuova Jtalia» N. 8-9, 1933.
Σάρρου, Δ. Μ.: Κατάλογος τών χειρογράφων τοΰ έν Κων/πόλει «Έλλην. Φιλολ.

Συλλόγου». Μ, 1-2: έν Άθήναις 1932. Άπ.: «Έπετ. Έταιρ. 
Βυζ. Σπ.». 9.

Ευριπίδης. I: 'Ιππόλυτος, ’Ιφιγένεια ή εν Αύλίδι, ’Ιφιγένεια ή έν 
Ταύροις, Άλκηστις. Σέ δημοτ. στίχους. Άθ. 1934.

» » Ευριπίδης. 11: Άθ· 1935.
* » Πώς είδε καί πώς έτραγούδησεν ό Λόρδος Βύρων τήν Ήπειρον.

Άπ.: «Φιλ. Ν. Κόσμος».
* Σοφοκλής. Ίχνευταί Σάτυροι. Σατυρικό δράμα σέ δημοτικούς 

στίχους. Άθ. 1932.
» Σοφοκλής. II: Αίας. Σέ δημοτικούς στίχους. Άθ. 1935.

Σιγάλα, Άντ.: Ιστορία τής Ελληνικής γραφής, Θεσσαλονίκη 1934 (Πανεπ. 
Θεσσαλονίκης)·

Sastri, Η.: A guide to Elephanta. Delhi 1934.
Σωτηριάδου, Γ.: Άνασκαφή Μαραθώνος. Έν Άθήναις 1935. Άπ. * ΠΑΕ» 1934. 
Σωτηρίου, Γ. Α.: Τό κάστρον τών Ρωγώλ’. Άπ.: «Ήπειρ. Χρον ». Τ. 2.

» » Αρχαιολογία τής Χριστιανικής τέχνης καί ελληνική χριστια
νική έπιγραφική . . . Λόγος εναρκτήριος . . . Άθηναι 1925.

» Ή Χριστιανική κατακόμβη τής νήσου Μήλου. Άπ.: ΠΑΑ 1928.
» 'Οδηγός τοΰ Βυξαντινοϋ Μουσείου Αθηνών. Έκδ. 2. Έν Άθή- 

ναις 1931.
» » Ή έκκλησιαστική τέχΛ'η καί οί πατέρες τής Εκκλησίας. Έν

Άθήναις 1931. Άπ.: «Εναίσιμα». Έπί 3ϋιι έπετ. έπιστημ. 
δράσ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου άρχιεπ. Αθηνών. 

Guide du Musee Bj^zantin d’Athenes. 6d Franiaise. 
Athenes 1932.
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73. Samipieu, Γ. A.: Peintures murales byzantines du Xle S. dans la crypte
de S* Luc en Phocide. Ath. 1932. Άπ.: «Act. du III 
Congr. Intern, d. Et. Byz.».

74. » » Αί μοναί των Μετεώρων. Έν Άθ. 1933. Άπ.:«Έπετ. Βυζ. Σπ.».
75. » » Άνασκαφαί Ν. ’Αγχιάλου. Έν Άθ. 1935. Άπ.: «ΠΑΕ» 1934.
76. » » Άραβικα! διακοσμήσεις είς τά Βυζαντικά μνημεία τής Ελλά

δος. Έν Άθήναις 1935. Άπ.: «ΙΙρακτ. Χριστιαν. Άρχ. 
Έτ.».1933/34.

77. Σούρλα, Ε,: Σύμβολα! εις τήν ιστορίαν τής επαρχίας Κονίτσης. Έν Ίωαννίνοις
1929. Άπ.: «Ήπειρ. Χρον.» 1929.

78. Staehlin, Fr. - Hiller ν. Gaertringen - Lippold, G.: Thessalia. Άπ.:
Pauly-Wiss. Real-Encycl. VIA.

79. Tanaka, Hidenaka: (Όμηρος). [Kyoto 1935]. [Κείμ. και τίτλος ίαπωνιστί].
80. ©ρακικά. Τ. 6: Έν Άθ. 1935 (Θρακ. Κέντρον).
81. ©υμέλη. Τ. 1, Τχ. 1-4: Άθ. 1933 (Ν. ΙΙοριώτης).
82. Τωμαδάκη, Ν. Β.: Εκδόσεις και χειρόγραφα τοΰ ποιητοϋ Διονυσίου Σολωμοΰ.

Έν Άθ. 1935. (Νεοελλ. Άρχεΐον, Έτ. A', 1935. Παράρτ. Α ).
83. Vallois. R.: A. S. Arvanitopoulos, Steles peintes de Demetrias - Pagasai.

[Κρίσις] Άπ.: Rev. des Etudes Anc. T. 33, 1931.
84. Valmin, N.: Rapport preliminaire de l’expeditton en Messenfe, 1934. Lund

1935. Άπ.: Bnll. de la Soc. R. des Lettres de Lund, 1934,35.
85. Wolters, P.: Polyklets Doryphoros. Άπ.: «Munch. Jahrb. d. Bild. Kunst»

1934.
86. Ziebarth, E.:Neue Verfluchtungstafeln ans Attika, Boiotien und Euboia.

Berlin 1934. Άπ.: «Sitz. Ber. Preuss. Akad. Wiss. 1934, XXXIII.
Αγορά! κα! άνταλλαγαί, ΕΙσήχθησαν είς τήν βιβλιοθήκην τής Εταιρείας κατά 

τό 1935 έξ αγοράς 210 νέοι τόμοι κα! έξ ανταλλαγής 87.
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1935

Tfj 31" Μαρτίου 1935 ήμερα Κυριακή και ωρα 5 μ. μ. συνήλθον οί 
εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν ΐνα συμφώνως προς τό όίρθρον 32 τοΰ 
’Οργανισμού έκλέξωσι τό τε Προεδρεϊον τής Συνελευσεως και τήν πενταμελή 
επί τοΰ προϋπολογισμού Επιτροπείαν διά τό άρξάμενον έτος 1935, άκού- 
σωσι δέ τήν έκθεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής δια- 
χειρίσεως τοΰ 1934, ως καί τήν έκθεσιν τοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου 
περί των πεπραγμένων τοΰ έτους 1934.

Παρήσαν εταίροι τριάκοντα τρεις. Γενομένης φανερός ψηφοφορίας 
έξελέγησαν: Πρόεδρος τής Συνελευσεως ό κ. Π. Πουλίτσας, ’Αντιπρόεδρος 
ό κ. Κ. Μέρμηγκας, Α' Γραμματείς ό κ. Μιχ. Παναγιωτόπουλος καί Β' 
Γραμματεύς ό κ. I. Θρεψιάδης

Ό Γραμματεύς τής Συνελευσεως κ. Μ. Παναγιωτόπουλος άνέγνωσε 
τήν έκθεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως 
κατά τό έτος 1934 ή δέ Συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε τήν διαχείρισιν ταύ- 
την. Είτα διά μυστικής ψηφοφορίας έξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής Επι
τροπείας επί τοΰ Προϋπολογισμοΰ διά τό έτος 1935 οί κ. κ. Βασ. Αίγινήτης, 
Ευάγγελος Κρητικός, Γεώργιος Παπαίωάννου, Μιλτιάδης Πουρής καί ’Άγγ. 
Σταυρόπουλος.

Διακοπείσης μετά ταΰτα τής συνεδρίας καί έπαναληφθείσης τήν 6 1/t 
δ Γραμματεύς τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος Π. 
Οικονόμος άνεκοίνωσε τήν ύπ’αυτού συνταχθεΐσαν έκθεσιν περί τών πεπρα
γμένων τής 'Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1934 μετά προβολών φωτεινών 
εικόνων εκ τών υπό τής 'Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1935

ΤΤΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΙΝ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Οί υπογεγραμμένοι άποτελοϋντες την Εξελεγκτικήν Επιτροπείαν τής 
Εταιρείας διά τό έτος 1935 προσκληθέντες διά τοϋ ύπ’ άριθ. 19 τής 27 
Φεβρουάριου 1936 εγγράφου τοϋ κ. Προέδρου έπελήφθημεν τοϋ ελέγχου τής 
οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας τοϋ λήξαντος έτους 1935, έκ των 
λογιστικών κα'ι ταμιακών βιβλίων τής οποίας έξάγονιαι τά εξής αποτελέσματα:

Α' Χρηματικόν.

Ταμείου.
α) Χρέωοις :

1) Υπόλοιπον μετρητών ευρεθέν έν τώ Ταμείω τή 17 Φε
βρουάριου 1936 .....................................................................Δρχ.

2) Εισπράξεις από έσοδα γενικοϋ Προϋπολογισμού χρή-
σεως 1935 ..................................................................... »

3) ’Αναλήψεις εκ τών έπ’άνοικτώ λογαριασμφ καταθέσεων
τής Εταιρείας παρά τή Εθνική Τραπέζη........................ »

4) Πώλησις οικοπέδου τής Εταιρείας εν τή θέσει «’Αγρός
Μολυβά»...................................................................................... »

5) Προϊόν 10 ομολογιών Δαν. 1922, 6ι/2°/ο· κληρωθεισών
εις τό άρτιον και μιας μετά λαχνοϋ.............................»

Σύνολον . . . Δρχ.

β) Πίσιωσις :

1) Πλήρωμα! εις έξοδα γενικοϋ Προϋπολογισμού χρή-
σεως 1935 ............................................................................ Δρχ.

2) Καταθέσεις επ’ άνοικτώ λογαριασμφ παρά τή Εθνική
Τραπέζη................................................................................. »

3) Πλήρωμα! προς αγοράν 110 ομολογιών Δαν. 1922,
6V.°/o......................................................................................*

4) Πλήρωμα! διά την αγοράν ομολογιών Κτηματικής
Τραπέζης Ελλάδος 7°/0, Λ. 1.000.000.— έν δλω 90 »

Σΰνολον . . . Δρχ.

23240.10

1085469.75 

1314127.40

171179.50

7148.—
2601164.75

820871.10

993404.30

7429.—

757255.40
2578959.80
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Εκθεσις τής ’Εξελεγκτικής 'Επιτροπής 227

Άνάλυαις 'Εσόδων καί 'Εξόδων.

α) "Εσοδα:

1) ’Από Μερίσματα καί τόκους.................................................Δρχ. 401140.40
2) » μισθώματα..............................................................» 27015.—
3) » άντίτιμον δημοσιευμάτων............................................... » 72307.50
4) » εισφοράς εταίρων.......................................................» 3750.—
5) » δικαιώματα έκ τοϋ Λαχείου τοΰ Στόλου και των

’Αρχαιοτήτων.............................................................. » 413936.40
6) » φωτογραφικά δελτάρια..................................................» 135180.—
7) » καθαρόν προϊόν πωλήσεως φωτ. δελτ. χρ. 1934 » 30998.45
8) » πώλησιν άχρηστου ΰλικοΰ και άλλα απρόβλεπτα

έσοδα............................................................................ » 1142.—
Συνολον . . . Δρχ. 1085469.75

β) "Εξοδα:
1) Είς μισθούς καί επιδόματα............................................Δρχ. 162240.—
2) » έξοδα γραφείων............................................................. » 54781.—
3) » » βιβλιοθήκης........................................................» 91859.10
4) » έπισκευάς καί επιπλώσεις.......................................... » 32442.—
5) » άνασκαφάς Εταιρείας...............................................» 107475.—
6) » » Ίω. Μαρκοπουλου................................. » —
7) » δημοσιεύματα............................................................. » 174475.85
8) » συνδρομάς εις περιοδικά κλπ.....................................» 5050.—
9) » διδασκαλίαν.................................................................. * 3460.—

10) » φωτογραφικά δελτάρια............................................... » 85751.—
11) » άμοιβάς φυλάκων Μουσείων................................. » 5100.—
12) » σύστασιν καί πλουτισμόν βιβλιοθηκών Μουσ. . » 41347.70
13) » άπόδοσιν καθ. προϊόντος έκ πωλ. φ. δ. χρ. 1934 » 30998.45
14) » διάφορα έξοδα............................................................. » 24764.—
15) » έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.................................» 1127.—

Συνολον . . . Δρχ. 820871.10
Περίσσευμα χρήσεως 1935 ........................................... » 264598.65

Συνολον . . . Δρχ. 1085469.75

Γ' Γενικός Ισολογισμός.

A ' ’Ενεργητικόν.
Τό Ενεργητικόν τής Εταιρείας τή 15 Φεβρουάριου

1936 άνήρχετο εις.......................................................................Δρχ. 3421963 60

άποτελοΰμενον έκ τών εξής:
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228 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

1) από μετρητά έν τφ Ταμείφ...................................................Δρχ.
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας................................. »
3) » ακίνητα κτήματα.................................................... »
4) » 70 μετοχάς Εθνικής Τραπέζης........................»
5) » 405 ομολογίας Εθνικού Δαν. 1889, 4% .... »
6) » 75 » » 1890.5% Σιδ. . . »
7) » 121 » » » 1907,5% Άμύνης »
8) » 135 » » » 1914,5% . . . . »
9) » 1 δμολ. Έθν. Δανείου 1893, 5% Κεφαλαιώσεως

και μιας άποδείξεως φρ. 140..............................»
10) » 30 όμολ. Έθν. Δαν. Πατριωτικού...................»
11) » 25 » » » Προσφυγικού, 7%,1924. . »
12) » 4098» » » Άν. 61/2 %, 1922, κληροδο

τήματος I. Μαρκοποΰλου....................................... »
13) » καταθέσεις επ’ άνοικτφ λ/σμφ παρ’ Έθν. Τραπ. »
14) » προκαταβολάς.........................................................»
15) » 180 μετοχάς Κτηματικής Τραπέζης...................»
16) » 110 » τής Τραπέζης τής Ελλάδος ...»
17) » 150 ομολογίας Δαν. Ελληνοβουλγαρικής μετα-

ναστεύσεως, 1923, 6%  »
18) » 90 ομολογίας Δαν. Κτηματικής Τραπέζης, 1930

7%, Λ. 1.000.000.—............................................ >
Σΰνολον . . . Δρχ.

22204.95
259863.80

17847.50
157190.25
88154.25
20193.75
8315.20

167467.65

640.—
25.—

183047.50

329095.15
628053.90

1932.—
180000.—
547943.70

52733.60

757255.40
3421963.60

β) Παθητικόν.

Τό Παθητικόν τής Εταιρείας τή 15 Φεβρουάριου 1936
άνήρχετο εις..................................................................................Δρχ. 3421963.60
άποτελούμενον:
1) εκ τού Κεφαλαίου τής Εταιρείας . . Δρ. 3361302.—
2) εκ τής μερίδος υπέρ τών Μουσείων

Νόμος 4823 ...................................... * 60661.60 3421963.60

Δ ' Περιουσία της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Ή περιουσία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τή 15
Φεβρουάριου 1936 άνήρχετο εις.........................................Δρχ. 3421963.60
άποτελουμένη έκ τών εξής:
1) από μετρητά έν τφ Ταμείφ.................................................» 22204.95
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας....................................... » 259863.80

Εις μεταφοράν ...» 282068.75
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Έκθεσις τής 'Εξελεγκτικής Επιτροπής 229

Έκ μεταφοράς . . . Δρχ· 282068.75
3) απο ακίνητα κτήματα......................................................... 17847.50
4) » 70 μετοχάς Εθνικής Τραπέζης............................ >/ 157190.25
5) » 405 ομολογίας Έθν. Δαν. 1889, 4%................... » 88154.25
6) » 75 » » » 1890,5 % Σιδ. Λαρίσ. » 20193.75
7) » 121 » » » 1907,5°/0 Άμΰνης . » 8315.20
8) » 135 » » » 1914,5%................... » 167467.65

9) » 1 όμολ. Έθν. Δανείου 1893, 5% Κεφαλαιώσεως
μετά 1 άποδείξεως φρ. 140............................ » 640.—

10) » 30 ομολογίας Έθν. Δαν. Πατριωτικού .... » 25.—

11) » 25 » » » Προσφυγικοΰ 7 % ,1924 » 183047.50
12) » 4098 » » » Άναγκ. 6 1922,

κληροδοτήματος I. Μαρκοπούλου................... » 329095.15
13) » καταθέσεις επ’ άνοικτω λ/σμφ παρ’ Έθν. Τραπ. 628053.90
14) » προκαταβολάς ............................................... . . » 1932.-
15) » 180 μετοχάς Κτηματικής Τραπέζης................... » 180000.—
16) » 110 » τής Τραπέζης τής Ελλάδος . . . » 547943.70
17) » 150 ομολογία Δαν. Έλληνοβουλγαρικής μετανα-

στεύσεως, 1923, 6%.......................................... » 52733.60
18) >> 90 ομολογίας Δαν. Κτηματικής Τραπέζης, 1930

7%, Λ. 1.000.000.—...................................... » 757255.40
Σΰνολον . . . Δρχ· 3421963.60

Περαίνουσα την παρούσαν έκθεσιν ή Επιτροπεία προτείνει εις την 
Συνέλευσιν, δπως έγκρίνη την προκειμένην διαχείρισιν, ώς όρθώς έχουσαν καί 
έπικυρώση τον τε ’Ισολογισμόν καί Απολογισμόν τοϋ λήζαντος έτους 1935·

’Εν Άθψαις ifj 28 Φεβρουάριον 1936.

‘Η Εξελεγκτική ’Επιτροπεία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΟΥΡΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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230 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1935

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ Ε-ΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Είδος έσόδων
ΙΙρονπο-

λογιοθέντα

ΕΙοπρα

χ&έντα

Διαφορά

Κε
φά

λ. Oj
Οι * Επι πλέον Έπί ελάτι ον

Α’ 1 Μερίσματα καί τόκοι . · 369110 401140 40 32030 40 _ _
» 2 Μισθώματα.......................... 20000 — 27015 — 7015 — — —
» 3 Άντίτιμον δημοσιευμάτων . 45000 - 72307 50 27307 50 — -
Β’ 1 Είσφοραί εταίρων.................. 3500 — 3750 - 250 — — —
» 2 Δικαιώματα έκ τού Λαχείου

Στόλου και ’Αρχαιοτήτων 375000 — 413936 40 38936 40 — —
Γ’ 1-1 Φωτογραφίαι καί Φωτογρα-

φικά δελτάρια .... 180000 — 135180 — — — 44820 —
1-2 ’Εκ πωλήσ. φωτ. δελτ. καθα-

ρόν κέρδ. Ν. 4823 χρ. 1934 30000 - 30998 45 998 45 — —
2 Έκ πωλήσεως άχρηστου ύλι-

κοΰ, καί άλλων άπροβλέ-
πτων έσόδων ...................... 1080 35 1142 61 65

Σύνολον .................. 1023690 35 1085469 76 106599 40 44820 -

Άνάλυσις τοΰ Κεφαλαίου Α', αρΦρου 3.
' Αντίτιμον δημοσιευμάτων.

1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς..........................................................Δραχ. 63750.—
2) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.................. * 5520.—
3) Βασιλείου Λεονάρδου: Ή'Ολυμπία. 1901 ........................... 545.—
4) X. Τσούντα. Προϊστορικά! Άκροπόλεις Διμηνίου και

Σέσκλου. 1908 ....................................................................... » 600.—
5) Γ. Παπαβασιλείου. ΟΙ έν Εύβοια αρχαίοι τάφοι 1910 . » 150.—
6) Άντων. Κεραμοποΰλλου. Τοπογραφία Δελφών. 1912-1917 . 50.—
7) » » Άποτυμπανισμός 1923 .... « 560.—
8) Γ. Μυλωνά. Ή Νεολιθική έποχή έν Έλλάδι. 1928 . . » 922.50
9) I. Χατζηδάκη. ‘Ιστορία τοϋ Κρητικού Μουσείου 1931 . . » 60.—

10) Άντων. Κεραμοποΰλλου. ‘Οδηγός των Δελφών. 1935 . . » 150.—

Σύνολον . . . Δραχ. 72307.50
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Απολογισμός εσόδων καί έξοδων τής Άρχαιολ. Εταιρείας τοΰ έτους 1035 231

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1934

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ

ι * < >

Είδος έξόόων
ΙΙρονπο

λογισΟέν

-

τα

Δαπανη-

θέντα

Διαφορά 

επί ελαττον

Α' 1 Μισθοί καί επιδόματα............................... 162240 162240
2 "Εξοδα γραφείων....................................... 64000 —. 54781 — 9219 —

3 "Εξοδα βιβλιοθήκης................................... 100000 — 91859 10 8140 90
» 4 Έπισκευαί καί επιπλώσεις.......................... 60000 — 32442 — 27558 —

Β' 1-1 Άνασκαφαί..................................................... 140000 — 107475 — 32525 —
* 1-2 » κλπ. Ίω. Μαρκοποΰλου . . 19000 — — — 19000 —

2 Δημοσιεύματα................................................ 210000 — 174475 85 35524 15
» 3 Σύνδρομα! εις περιοδικά καί βιβλία άρ-

χαιολογικά................................................ 7000 — 5050 — 1950 —
» 4 Διδασκαλία.................................................... 3500 — 3460 — 40 —
Γ' 1-1 Φωτογραφίαι καί φωτογραφικά δελτάρια 140000 — 85751 — 54249 —

■δ 1-2 Άμοιβαί φυλάκων Μουσείων.................. 10000 — 5100 — 4900 —
13 Πρός σύστασιν καί πλουτισμόν Βιβλίο-

θήκης Μουσείων κλπ............................... 77451 90 41347 70 36104 20
1-4 Ποό; άπόδ. καθ. προϊόντ. έκ φ.δ. χρ. 1934 30998 45 30998 15 — —
2 Διάφορα έξοδα............................................ 30000 — 24764 — 5236

» 3 "Εξοδα δι’άρχαιολ. σπουδάς έν Εσπερία 15000 — — 15000 —
4 "Εξοδα κεκλειαμένων χρήσεων................. 5000 — 1127 — 3873 —

Σύνολον ................. 1074190 35 820871 10 253319 25

Άνάλυσις τοΰ κεφ. Β' άρθρου 1.

Άναβκαφαί.

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

μόνιας ..........................
8) Άμνισοΰ Κρήτης .
9) Δρήρου Κρήτης . · ·

10) Μεγάρων......................
11) Έλευσΐνος.....
12) Καβάλας......................
13) Καστέλλας (ν. Κουμ.)

Σύνολον . . .

Πιστώσεις

ΔιατεΦεΐσαι ’Αδιάθετοι

12000 _
15000 —
12000 —
12000 —
15000 —

10000 -

7000 ___

15000 —

2000 —
5000

11000 —
5000 —
8475 —

Ϊ07475 - 22000 -

Σύγκρισις πραγματοποιηθέντων 
εσόδων καί εξόδων.

Α' Έσοδα . . · Δρ. 1085469.75 
Β' Έξοδα ...» 820871.10

Περίσσευμα Δρ. 264598.651

Διαχείρισις Φωτογρ. Δελταρίων 
δυνάμει τοΰ Νόμου 4823.

Προκύψαν κίίΐΐ. κέρδος Δρ. 49429.— 
Έξ αΰτοϋ τ

ύπέρ των φ.Μουσ. 5100,—
» των Βιβλ.Μουσ. 24557.40 
» τής Έταιρ. 1977L60 Δρ. 49429.—

Έν Άθήναις ifj 31 Δεκεμβρίου 1935.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΤΤΟΥΛΟΣ

ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΓΑΝΤΑΖΟΤΤΟΥΛΟΥ
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232 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1935

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

1) Πρακτικά ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934 ....................................εις σοιματα 800

2) Άντ. Κεραμοπούλου. Όδηγός των Δελφών 1935 .......................» » 3000

Β'. ΠΩΛΗΘΕΝΤα

1) ’Αρχαιολογική Έφημερ'ις 2) Πρακτικά 'Αρχαιολογικής Εταιρείας

Σειρά

τόμων

ΙΊω
λη

θέ
ν-

 
τε

ς τό
μο

ι

Τιμή

τόμον

Είοπραχΰεν

ποοον

Σειρά

τόμων

Π
ω

λη
θέ

ν-
 1 

τε
ς τ

όμ
οι

Τιμή

τόμον

Είσπραχϋεν

ποοον

1885

1915 1 500 _ 500 _ 2 80 — 160 —

1916 1 500 — 500 — 1887 2 80 — 160 —

1917 1 500 — 500 — 1888 2 80 — 160 —

1918 1 500 — 500 — 1889 2 80 — 160 —

1919 1 500 — 500 — 1909 1 80 — 80 -

1920 1 500 — 500 — 1913 2 80 — χ60 —

1921 1 500 — 500 — 1914 2 80 — 160 —

1922 1 500 — 500 — 1915 2 80 — 160 —

1923 1 500 — 500 — 1916-1919 2 80 — 160 —

1924 1 500 — 500 — 1920 2 80 — 160 --

1925-1926 1 500 — 500 — 1921 3 80 — 240 —

1927-1928 1 500 — 500 — 1922-1924 3 80 — 240 —

1929 2 500 — 1000 — 1925-1926 5 80 — 400 —

1930 3 500 — 1500 — 1927 2 80 — 160 —

1931 3 500 — 1500 — 1928 3 80 — 240 —

1932 61 500 — 30 500 — 1929 4 «Ο — 320 —

1933 46 500 — 23 000 — 1930 3 80 — 240 —

1933 1 250 — 250 — 1931 3 80 — 240 —

1932 3 80 - 240 —

1933 18 80 — 1440 —

1934 3 80 — 240 —
Άθροισμα 128 63 750 — "Αθροισμα 69 5520 —
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Κίνησις τών δημοσιευμάτων κατά τδ 1935 233

3) Διάφορα δημοσιεύματα της Άρχ αιολογιχης *Εταιρείας.

!'§. Πωληθέντα Τιμή Είσπρανθεν
Επιγραφή Συγγράμματος

Tp Cu σώματα σώματος ποσον

1 4 100 400
1 Β. Λεονάρδου : Ή 'Ολυμπία. 1901 . . . 1 75 — 75 —

1 1 70 — 70 —

2 Χρ. Τσούντα: Αί προϊστορικοί Άκρο-
πόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου. 1908 1 600 — 600 —

3 Γ. Παπαβασιλείου: Περί τών έν Εΰβοίςι
αρχαίων τάφων 1910.......................... 1 150 — 150 —

4 Άντ. Κεραμοπούλλου : Τοπογραφία τών
Δελφών. 1912-1917............................... 1 50 — 50 —

5 Άντ. Κεραμοπούλλου: Άποτυμπανισμός.
1923 .......................................................... 7 80 — 560 —

6 Γεωργ. Μυλωνά : Ή νεολιθική εποχή έν / 2 225 — 450 —
Έλλάδι. 1928 ........................................ 1 3 157 50 472 50

Ίωσ. Χατζιδάκι: 'Ιστορία τοϋ Κρητικού
7 Μουσείου. 1931................................... 1 60 — 60 —

"Αθροισμα 22 2887 50

8 Άντ. Κεραμοπούλλου:Όδηγός τών Δελ-
φών. 1935 ................................................. 3 50 — 150 —

"Αθροισμα 25 3037 50

Ανακεφαλαίωσις.

1 Αρχαιολογική Εφημερίς .................. . Δρ. 63750. -
2 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας.................. » 5520. —
3 Διάφορα δημοσιεύματα τής Εταιρείας » 3037. —

Σΰνολον . . . Δρ. 72307. ~

Γ . Δ I A Ν ε Μ Η β Ε Ν ΤΑ

1) 'Αρχαιολογική Εφημερίς.
Σειρά ετών 'ΑριΌ1. τόμων

2) Πραχτιχά Αρχαιολ. Εταιρείας
Σειρά ετών ’ΑριΌ·. τόμων

1894 .................. 1
1898 .................. 1
1899 .................. 1
1904 .................. 1
1905 .................. I
1906 .................. 1
1908 .................. 1
1909 .................. 1
1910 ............... 1
1912.................. 1
1914.................. 2
Εις μεταφοράν 12

1897 .................. 1
1899 .................. 1
1908 .................. 1
1910.................. 2
1912 ............... 2
1913 ............... 1
1914 ............... 2
1915 ............... 3
1916-1919 . . 2
1920 .................. 4
1921 ............... 5
Εις μεταφοράν 24
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‘234 Ιίρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

1) ’Αρχαιολογική *Εφημερίς. 2) Πρακτικά Άρχαιολ. 'Εταιρείας
Σειρά ετών Άρι&. τόμων Σειρά ετών * A gift. τόμων

Έκ μεταφοράς 12 Έκ μεταφοράς 24
1915.................. 3 1922 - 1924 . . 2
1916.................. 2 1925 - 1926 . . 2
1917.................. 3 1927 ..... 2
1918.................. 3 1928 .................. 2
1919.................. 2 1929 . · . . . 2
1920 .................. 2 1930 .................. 2
1921 ... 2 1931.................. 2
1922 .................. 1 1932 .................. 3
1923 .................. 1 1933 .................. 5
1924 .................. 2 1924 .................. 138
1925- 1926 . 2
1927-1928 . . 2
1929 .................. 4
1930 . . 2
1931.................. 2
1932 .................. 3
1933 .................. 137

Σύνολον 185 Σύνολον 184

3) Διάφορα δημοσιεύματα τής 'Εταιρείας.

Αν
ξω

ν
αρ

ιθ
μό

ς

’Επιγραφή Συγγράμματος

tx
a 8 ο

JUit 5.

1 Εΰθ. Καστόρχη:'Ιστορική έκθεσις τών πράξεων τής Άρχαιολογι-
κής Εταιρείας. 1879 ........................................................................... 1

2 Η. G. Lolling: Κατάλογος του έν Άθήναις ’Επιγραφικού Μου-
σείου. 1899 .................................................................................................. 2

3 Π. Καββαδία: Ιστορία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. 1900 . . . 2
4 Comptes rendus du congres international d’archeologie. 1905. . 1
5 Μνημεία τής'Ελλάδος. 1906 ....................................................................... 1
6 Π. Καββαδία - Καβεράου: Άνασκαφή Άκροπόλεως. 1906 .... 1
7 Χρ.Τσούντα: Αί προϊστορικοί άκροπόλειςΔιμηνίου καίΣέσκλου.1908 1
8 Γ. Ποπαβασιλείου: Περί τών έν Εύβοια αρχαίων τάφων. 1910 . . 1
9 Κ. Κουρουνιώτου; Κατάλογος τού Μουσείου Λυκοσούρας. 1911 . . 2

10 Γ. Γαρδίκα: Μελετήματα άρχαιολογικά. 1915.................................... 1
11 Π. Οικονόμου: Έπιγραφαί τής Μακεδονίας. 1915...............................

Άντ. Κεραμοπούλλου: Τοπογραφία Δελφών. 1912 -1917..................
2

12 2
13 Β. Στάη: Τό Σούνιον καί οί ναοί Ποσειδώνος καί Άθηνάς. 1920 . 

Γ. II. Οικονόμου: De profusionum receptaculis κλπ. 1921 ....
2

14 3
15 Άπ Άρβανιτοπούλου: Γραπταί στήλαι Δημητριάδος Παγασων. 1028 2
16 Γ. Μυλωνά: Ή Νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. 1928 ........................... 3
17 Ία». Γενναδίου: Ό Λόρδος Έλγιν κλπ. 1930 ........................................ 3
18 Ίωσ. Χατζιδάκι: Ιστορία τού Κρητικού Μουσείου. 1931.................. 3
19 Άντ. Κεραμοπούλλου: 'Οδηγός τών Δελφών. 1935............................... 40

Σύνολον ....

’Εν Άθήναις τή 31τΐ Δεκεμβρίου 1935.

73

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΤΑΖΟΤΤΟΥΛΟΥ
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤ. ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ
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ΕΤΗ ΣI A
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΦΩΤ. ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ

ΕΝ ΤΟΙΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ - ΑΚΡΟΤΤΟΛΕΩΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ

Α'. Δαπανηθέντα (1 Ιανουάριου - 31 Δεκεμβρίου 1935). Δραχ. Λ.

Εις 10425 Φωτ. Δελτ. Μουσείου ’Εθνικού...................... 18783

» 10517 > » » Άκροπόλεως.................. 19586 50

» 1975 » » » Έλευσΐνος.................. 3591 25

» 1595 » » » Δαφνιού...................... 2883 75

• 1272 Φωτογραφίας Ν° 1................................................. 6360 —
> 568 » Ν° 2................................................. 5112 —

» 100 » » 3 Καρτονέ............................... 1100 —

» 210 Album ’Αθηνών..................................................... 6300 —

» 19 Σμικρύνσεις αναγλύφων Μουσείων.................. 475 —
» ’Ανάγλυφα δελτάρια Ν° 1-2-3........................... 13310 50
» 88 Φωτοτυπίας Ζωγράφου........................................ 1320 —

9 Album Ίαπωνέζικα Ν° 1-2-3........................... 960 —

» 23 Φωτογρ. Πλάκας Άκροπόλεως........................... 900 —

» 15845 Φωτ. Δελ. — Έκτυπωτικά τίτλων...................... 3169 —

» Διάφορα έξοδα—(Βιβλίον Καθολικού).................. 1900 — 85751.-
Κέρδος καθαρόν — Πρός έξίσωσιν............................... 49429.-

Διανομή τού κέρδους 49429 δραχμών δυνάμει τού

Νόμου 4823.

‘Υπέρ τών Μουσείων 50 °/0 Δρχ· 24557.40
» τής Άρχ. Έταιρ. 40% » 19771.60

» τών Φυλάκ. τών Μ. 10% < 6100.—

Σύνολον .................. 135180.—
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ΚΑΤΑΣΤΑΣIΣ
-ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΛΠ.

ΜΟΥΣΕΙΟΙΣ

- ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - ΒΟΛΟΥ - Μ. ΔΑΦΝΙΟΥ

Β'. Εϊσπραχθέντα (1 Ίαν.-31 Δ/βρίου 1935). Δραχ. Λ. !

@ 4.- Ά.τύ 10.177 Φωτ. Δελ. Μουσ. Έ&νικον .... 40708
» 8.- » 623 Φωιογραφ. Ν° 1................................... 4984 -
. 15.— » 425 » Ν° 2................................... 6375 —
» 25.— * 34 Φωτοτυπίαε Ζωγράφου...................... 850 —
» 6— . 216 Δελχ. .’Ανάγλυφα» Ν° 2.................. 2160 —
.» 31.15 » 2 » » Κορνιζαρισμένα . 90 —

14 Σμικρύνσεις Άνάγλ. Μ........................... 490 —
> 50.— * 39 Album ’Αθηνών................................... 1950 —

• 3.— » 128 Φωτοτυπικά Δελτ. «Boissonas» . . 384 — 57991.-
. 4— 6984 Φωτ. Δελ. Μουσ. Άχροττόλεως . . . 27936 —
■> 8.- » 791 Φωτογραφ. Ν° 1................................... 6328 —
» 15.— . 29 » Ν° 2.................................... 435 —
» 30.— 54 Φωτοτυπίας Ζωγράφου...................... 1620 —

. 6.- • 29 Δελτ. Άνάγλιιφα Ν° 1....................... 174 —
» 10.— » 975 » » »2....................... 9750 —

■ 15.— » 3 » » » 3...................... 45 —
» 50 — . 183 Album ’Αθηνών................................... 9150 —
» 3.- » 103 Φωτ. Δελτ. «Boissonas»....................... 309 —

• 15.— » 48 ’Ανάγλυφα Κορνιζαρισμένα .... 1815 - 57562.-
» 4.— 749 Φωτ. Δελτ. Μουσ. Βυζαντινόν ■ ■ ■ 2996 ___
* 15.-- » 27 Φωτογραφ. Ν° 1 καί 17 Ν° 2 . . 471 — 3467.-

» 4.— * 2729 Φωτ. Δελ. Μουσ. Έλευσΐνος .... 10916 _
» 4.- » 32 Φωτογραφ. Ν° 1..................................... 256 _ 11172.—
» 8.- * 1026 Φωτ. Δελτ.+69 Φ. Ν° 1 Μουσ. Δαφν. ——
» 1 — » 83 Φωτ. Δελ. Μουσ. Βόλου....................... 4056 — 4656.-

332 - 332.-

Σύνολον.................. 135180.—

Άθήναι τfj 31 -12 -1935. Ο Διευθυντής του Γραφείου 

Μ. I. ΑΣΠΙΩΤΗΣ
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Δημοσιεύματα τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 239

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(η 837 - 1936)

Δραχμα'ι

1. Αρχαιολογική Έφημερις 1837-1934/35 (ΑΕ 1-72: πρβλ. πινάκιον παρά 
(Β. Λεονάρδφ), ’Αρχαιολογικής έφημερίδος λεύκωμα, ο. 1-3). Σχήμα 4°ν.

(Περίοδος Α'): τόμος 1-16 (1837-1860).

1-7 (1837- 1843): τεύχη α’-ιβ’, ιγ’ (καί ιδ’), ιε’ (τεύχος iF' ίδιον δέν έξε- 
δόθη), ιζ’- κθ’ 8- 16 (1852 -1860): τεύχη λ’ - νέ· πωλοϋνται τάδε τά 
τεύχη: α, β’, γ', δ’, έκαστον τεύχος.................................................................. 45.—

Περίοδος Β’: τόμος 17-21 (1862-1874).

17 (1862): τεύχη α'-ιβ' (τά τεύχη Ο'-ιβ' έξεδόθησαν τφ 1863)· έκαστον τεύχος. 45.—
18 (1869): τεύχος ιγ'· 19 (1870): τεύχος ιδ’· 20 (1872): τεύχη ιε' καί iF'

(τό iF' έξεδόθη τφ 1873)· 21 (1874): τεύχος ιζ'. έκαστον τεύχος . . . 45.—

Περίοδος Γ': τόμος 22-62 (1883-1923).

22 62 (1883-1923): εις τόμος κατ’ έτος, έκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος·
έκαστος τόμος.......................................................................................................... 500.—

Περίοδος Δ': τόμος 63 κέ. (1924 κέ.).

63-73 (1924-1934/35): 1924, 1925-1926 (είς ένα τόμον), 1927-1928 (είς ενα 
τόμον). 1929,1930, 1931,1932,1933,1934-1935 (είς ενα τόμον) είς τόμος
κατ’έτος μετά μονοστήλου κειμένου· έκαστος τόμος............................... 500 —

2. Ενοετήριον της Αρχαιολογικής Έφημερίδος τής τρίτης περιόδου υπό ‘Αλε
ξάνδρου Λαμπροπούλον τόμος 1°ς: 1883-1887. Σχήμα 4°ν, σελίδες 
η' -)- στήλαι 550. 1902 ........................................................................................ 80. —

3. Πρακτικά ’Αρχαιολογικής έταιρείας 1837- 1935 (ΙΊΑΕ 1-90: πρβλ. πινά- 
κιον έν ΠΑΕ 1921, σ. 77-79).

(Περίοδος Α'): τόμος 1 -13 (1837 -1848/9).

1-3 (1837, 183718, 183819) : Σύνοψις των πρακτικών (τής Α’—Γ' συνεδριά- 
σεως) τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας τών ’Αθηνών. (Έκδοσις 1η). 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 1ΰον, σελίδες 93. 1840. (Δέν πωλείται). —

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

5 (1840)41) Πρακτικά τής Ε’ Γενικής συνεδριάσεως τής έν Άθήναις 
’Αρχαιολογικής εταιρείας. ("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί.
Σχήμα 16ον, σελίδες 87. 1841. (Δέν πωλείται)................................................ —

6 (1841/42): Πρακτικά τής Ζ' (γράφε: F) Γενικής συνεδριάσεως τής έν
Άθήναις Αρχαιολογικής εταιρείας. ("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί 
γαλλιστί. Σχήμα 16ον, σελίδες 31. 1842 ..................................................... 50.—

7-11 (1842143-1846/47): Δέν έξετυπώθησαν ιδιαιτέρως. ............................... —
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240 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

1-11 (1837-1846/7): Σύνοψις των πρακτικών (τής Α' —ΙΑ' Γενικής συνε- άραχμαί

δριάσεως) τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας των ’Αθηνών. (Έκδοσις 2“.) 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8°ν, σελίδες 325, πίναξ 1. 1846 
(1847). (Δέν πωλείται)........................................................................................

12 (1847/8)· Πρακτικά τής ΙΒ' Γενικής συνεδριάσεως τής Ελληνικής
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8°ν, σελί
δες 81. 1848 .......................................................................................................... 50.—

13 (1848/9): Πρακτικά τής ΙΓ' Γενικής συνεδριάσεως τής'Ελληνικής
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελί
δες 37. 1849 .......................................................................................................... 50.—

(Περίοδος Β'): τόμος 14-25 (1858,9-1869/70).
14 (1858/9:) Συνοπτική έκθεσις τών πράξεων τής ’Αρχαιολογικής

εταιρείας. Σχήμα 8°ν, σελίδες α' -)- 43. 1859 ............................................ 60.—

15-25 (1859/60-1869/70): Γενικαί συνελεύσεις τών εταίρων τής'Αρχαιο
λογικής εταιρείας· 1859/60, 1860/1, 1861/2, 1862/3 (έξεδόθη τφ 1864).
1863/4, 1864/5 (δέν πωλείται), 1865/6, 1866/7, 1867/8, 1868/9, 1869/70.
Σχήμα 8°ν· έκαστον τεύχος........................................................................... 50.—

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

26-74 (1870/71-1919): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1870/71 (δέν πω
λείται), 1871/2, 1872/3, 1873/4, 1874/5, 1876, 1877 κέ.—1897, 1898
κέ. —1909 (δέν πωλοϋνται), 1910 κέ.—1915, 1916/9 (εις ένα τόμον).
Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος............................................................................... 80.—

75-90 (1920-1935): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής έταιρείας 1920, 1921, 1922/4 
(εις ένα τόμον), 1925/6 (εις ένα τόμον), 1927,1928,1929,1930,1931,1932 
1933 καί 1934. 1935 Σχήμα 8ον' έκαστος τόμος................................... 80.—

3Α. ’Οργανισμός τής ίν Άθήναις Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 1°ν), σχήμα
160ν,σελίδες 16.1848. (Τεύχος 2°ν),σχήμα 16°ν, σελίδες 8.1876. (Τεύχος 
3°ν), σχήμα 8ον, σελίδες 24.1894. (Τεύχος 4°ν), σχήμα 8°ν, σελίδες 48.
1896. (Τεύχος 50ν), σχήμα 8°ν, σελίδες 24. 1899. (Τεύχος 60ν), σχήμα 
8°ν, σελίδες 41. 1912. (Δέν πωλοϋνται)............................................................. —

4. Έπιγραφαι ανέκδοτοι, άνακαλυφθεΐσαι καί έκδοθεΐσαι ύπό τού ’Αρχαιολο
γικού συλλόγου. Φυλλάδιον 1ον: 1851 (σελίδες 12, πίνακες 15· δέν 
πωλείται), 2°ν; 1852 (σελίδες ια' + 22 + 5, πίνακες 8), 3°ν: 1855 (σελί
δες 60, πίνακες 4). Σχήμα 4°ν· τό φυλλάδιον έκάτερον........................... 50.—

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

6. ΈπιγραφαίΈλληνικαί, κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι. Φυλλάδιον α' (άλλο δέν
έξεδόθη). Σχήμα 4»ν| σελίδες β’+ 34, πίνακες 9. 1860 ........................... 50.—

6Α. *0 περί αρχαιοτήτων νόμος καί at σχετικοί προς αυτόν εγκύκλιοι
υπουργικοί καί αλλα τινά, έκδιδόμενα υπό τής έν Άθήναις ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας πρός χρήσιν τών κατά τό Βασίλειον αρχών καί 
τών πολιτών. Σχήμα 80ν σελίδες 43. 1872 .................................................
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Δημοσιεύματα τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 241

7. Ευθύμιος Καστόρχης- 'Ιστορική έκθεαις των πράξεων τής εν'Αθήναις Αραχμαι 

’Αρχαιολογικής εταιρείας από τής ίδρύαεως αυτής τφ 1837 μέχρι τον 1879

τελευτώντος. Σχήμα 8ον, σελίδες F' + 130. 1879 ........................................ 45
7Α. Κατάλογος τής Βιβλιοθήκης τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 1°ν), σχήμα 

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

8. Β. G. Lolling Κατάλογος τον εν Άθήναις επιγραφικόν μουοείον' τόμος 1°5: 
Έπιργαφαί έκ τής Άκροπόλεως, τεύχος α': ’Αρχαϊκοί αναθηματικοί 
έπιγραφαί. Σχήμα 4°ν, σελίδες η'+στήλαι 152+η', πίναξ 1. 1899 . . 180.—

9. Π. Καββαδίας· Τό ιερόν τον ’Ασκληπιόν εν Έπιδαύρογ και ή Θεραπεία των

ασθενών. Σχήμα 8°ν, σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών εις τοπο- 
γραφικός. 1900. (Δέν πωλείται)....................................................................... —

10. Π. Καββαδίας· ’Ιστορία τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας από τής εν ετει 1837
ίδρύαεως αυτής μέχρι του 1900. Σχήμα 8°ν, σελίδες 115. 1900 .... 45.—

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

11. Comptes rendus du congres international d’ archeologie, lire session: Athenes

1905. Σχήμα 80V, σελίδες 400, μετ" εικόνων. 1905 .................................... 90.—
12. Μνημεία τής Ελλάδος· τόμος l°s: Γλυπτά έκ τού Μουσείου τής Άκροπό

λεως (συντάκται: Καββαδίας, Καστριώτης, Κουρουνιώτης, Lechat, 

Λεονάρδος, Schrader, Schroeder, Στάης, Σωτηριάδης, Wolters).

Σχήμα 4ον, σελίδες β' + στήλαι 118, πίνακες 36 (αρ. 1-33). 1906 . . . 400.—
13. Ρ· Cavvadias + Ο. Kawerair Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre 1885

bis zum Jahre 1890. — IT. Καββαδίας -- Γ. Καβεράον Άνασκαφή τής 

’Ακροπόλεως από τον 1885 μέχρι του 1890. Ελληνιστί καί γερμανιστί.
Σχήμα φύλλου, στήλαι 150+ σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13. 1906/7 600.—

14. Χρηστός Τσούντας· Αί προϊστορικοί άκροπόλεις Αιμηνίον καί Σέσκλων.

Σχήμα 4»ν, στήλαι iF +432, εικόνες 312, πίνακες 47. 1908 .................. 600.—
15. Γεώργιος A. IIa Τι. α β α ο ι λ ι: ίο ν· Περί των έν Εύβοια αρχαίων τάφοον μετά

παραρτήματος Εύβοϊκων επιγραφών. Σχήμα 40ν, στήλαι β' + 108, εικό
νες 53, πίνακες 21. 1910.................................................................................... 150.—

16. Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης· Κατάλογος τον μουσείου Λυκοαονρας. Σχήμα
8ον, σελίδες 72, εικόνες 74. 1911 ....................................................................... 60.—

6 Α. (Βασίλειος Λεονάρδος)· ’Αρχαιολογικής εφημερίδας αναγραφή. Σχήμα 40ν
σελίδες 4. 1912. (Δέν πωλείται)...........................................................................

16Β. (Βασίλειος Λεονάρδος)· ’Αρχαιολογικής εφημερίδας λεύκωμα. Σχήμα 4°ν,
σελίδες 8.1912. (Δέν πωλείται)...........................................................................

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

18. Γεώργιος Κ. Γαρδίκας· Μελ.ετήματα αρχαιολογικά. Σχήμα 80ν. σελίδες
48. 1915................................................................................................................... 15.-

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

20. Βαλέριος Στάης' Τό Σούνιον καί οί ναοί Ποαειδώνος καί ’Αθήνας. Σχήμα
8ον, σελίδες 55, εικόνες 14, πίνακες 5. 1920 ................................................. 50.—
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21. Georgius Ρ. Oeconomus- De profusionum receptaculis sepiilcralibus inde ab Αραγμαi
antiquissimis temporibiis usque ad nostrain fore aetatem usitatis. Σχήμα
8ov, σελίδες 63, εικόνες 17. 1921 ....................................................................... 60.—

22. 'Αντώνιος Δ. Κεραμόπονλλος' Ό άποτνμπανιαμός, συμβολή αρχαιολογική
είς τήν Ιστορίαν τοΰ ποινικού δικαίου καί τήν λαογραφίαν. Σχήμα 8°ν, 
σελίδες 144, εικόνες 21, ών 7 παρένθετοι. 1923 ........................................ 80.—

23. Απόστολος Σ. Άρβανιτόπουλος' Γραπτοί σιήλαι Δημηιριάδος — Παγαοών.
Σχήμα 2»ν, σελίδες 179, εικόνες 203, πίνακες παρένθετοι 7, πίνακες έν 
τέλει έγχρωμοι 10. 1928 ..................................................................................... 1200.—

24. Γεώργιος Ε. Μυλωνάς' '// νεολιθική επογη εν 'Ελλάδι. Σχήμα 80ν, σελίδες
174, εικόνες 86, πίνακες 2, γεωγραφικοί χάρται 3. 1928 ........................... 225 —

25. ’Ιωάννης Γ. Γεννάδιος' Ό Λόρδος "Ελγιν καί οί προ αυτόν άνά την *Ελλάδα
και τάς’Αθήνας Ιδίως άρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440 -1837. Σχήμα
8ον, σελίδες κί'ή- 257, πίνακες 5. 1930 .......................................................... 250.—

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

26Α. Γ. Σωτήριον Χριστιανικοί Θήβαι. (=ΑΕ 1929). Σχήμα 4ον, σ. 256,
είκ. 270 πίν. 5. 1931 ............................................................................................. 500.—

Νέα σειρά εκδόσεων τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας υπό τον τίτλον: 
Αρχαίοι τόποι καί μουσεία τής Ελλάδος.

Άριθ. 1. Α. Δ. Κεραμόπουλλος: 'Οδηγός τών Δελφών σελ. 144 είκ. 100 Χάρται 3
Σχήμα 16ον 1935 ................................................................................................. 65.-

Άριθ. 2. Κ. Κουρουνιώτης : 'Οδηγός Έλευσΐνος’Αγγλιστί, σελ. 124 είκ. 17. 60 —
Χάρτης 1. Σχήμα 16°ν 1936.

'Υπό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας πωλοϋνται καί τά εξής συγγράμματα:

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

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

At ανωτέρω τιμαι τών δημοσιευμάτων τής 'Εταιρείας ίσχνουσι διά τήν πώλησιν 
αυτών έν τώ μεγάρφ αυτής (Λεωφόρος Πανεπιστημίου 20). Περί δε τής εκτός του 
μεγάρου τής Εταιρείας αποστολής τών αγοραζόμενων παρακαλοϋνται νά φροντίζω- 

σιν οί ενδιαφερόμενοι.

ΈξεδόΦη ό παρών (90°?) τόμος rrj 30ΐΐ Δεκεμβρίου 1936.
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