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Φίλοι 'Εταίροι,
Κνρίαι και Κύριοι,

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

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

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

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

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

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

ρείας έν Γερμανία σπουδάς έν τή κλασσική αρχαιολογία, είς τήν 
οποίαν έποδηγετήθη υπό τοϋ έπιφανοϋς αρχαιολόγου καθηγητοϋ 
τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου Ερρίκου Brunu, άναγορευθείς 
καί διδάκτωρ δΓ άρχαιο?ωγικής πραγματείας περί τής παραστάσεως 
τοϋ "Αδου έν τή τέχνη (Hades in der Kunst), έπανήλθεν είς τήν 
Ελλάδα καί έγένετο υφηγητής τής αρχαιολογίας έν τω Πανεπι- 
στημίφ τών ’Αθηνών. Ένεκαίνισε δέ τότε τάς άνασκαφάς τής 
Μεσσήνης καί έγραψε μακράν πραγματείαν περί τοϋ ’Αττικού 
αρχαϊκού έργαστηρίου. Μετά τινα έτη μεταβάς είς τήν ιδιαιτέραν 
αυτού πατρίδα Σάμον άπεμακρύνθη τών αρχαιολογικών του μελε
τών καί άναμιχθείς είς τά δημόσια πράγματα μετέστη έκτοτε όρι- 
στικώς είς τήν πολιτικήν τής Σάμου πρώτον καί έπειτα τής Ελλά
δος, όπου έπανήλθε διωκόμενος υπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως
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διά την πατριωτικήν του έν τή ηγεμονία τής Σάμου δράσιν, διά 
την όποιαν μάλιστα κατεδικάσθη επειτα ερήμην εις θάνατον. Πολι- 
τευθείς έν Άθήναις καί μετά την έ'νωσιν τής Σάμου καί έν Σάμφ 
ό Θεμιστοκλής Σοφούλης άνήλθεν είς τά ΰπατα του κοινοβουλευ
τικού βίου αξιώματα άναδειχθείς καί υπουργός καί γενικός διοι
κητής Μακεδονίας καί πρόεδρος τής βουλής καί πρωθυπουργός, 
διακριθείς δέ προς άλλοις καί διά τής καλλιεπούς αυτού ευφρά
δειάς, προς ήν έ'φερεν αυτόν ή βαθεϊα φιλολογική του μόρφωσις 
καί ή άρτια άρχαιολογική του προπαιδεία ως καί ό καθ’ όλου 
ανθρωπιστικός του εξοπλισμός.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ίκανώς προήχθησαν τα δημοσιεύματα τής Εταιρείας, 
ουτιο δε έξεδόθησαν:

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

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

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

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

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

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία αντλούσα, ως άλλος ’Ανταίος, 
τήν δύναμιν αυτής έκ τής γής, αποβλέπει προς τάς άνασκαφάς τοΰ 
πατρίου έδάφους ώς προς θεμελιώδη προΰπόθεσιν τής έκτελέσεως 
τής αποστολής αυτής. Ή άποκάλυψις τών κρυπτομένων άρχαιολο-
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8 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1948

γικών μνημείων αποτελεί εθνικόν καθήκον, τό δε καθήκον τοΰτο 
οΰδέποτε παρέλιπεν ή Εταιρεία δι’ όλου τοΰ μακροΰ αυτής βίου. 
Την θλιβεράν διακοπήν, ή οποία έπήλθε διά τάς αντίξοους έθνικάς 
περιστάσεις, προσπαθεί ή Εταιρεία βαθμιαίως νά άναπληρώση. 
Κατά τό διαρρεϋσαν έτος 1949 ή Εταιρεία ήδυνήθη νά έργασθή 
εύρΰτερον άνασκαφικώς, τοΰτο δε οφείλεται ε’ις την διά τής γεν
ναίας πολεμικής προσπάθειας τοΰ έθνους έπιτευχθεΐσαν είρήνευσιν 
τής χώρας.

Αί γενόμεναι άνασκαφαί είναι αί έπόμεναι:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τό δάπεδον τής βασιλικής υπολογίζεται πολύ ύψηλότερον τής 
σημερινής όδοΰ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΙΤαρά τον ναόν έξηρευνήθη περαιτέρω τό βόρειον ανάλημμα 
μέχρι τής τετάρτης είς βάθος βαθμίδος ήτοι δσον έπέτρεπον τά 
έκεΐ άναβλύζοντα ΰδατα.
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14 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

Τό προς άνατολάς τμήμα τοΰ αναλήμματος άνεσκάφη μέχρι 
μήκους 27 περίπου μέτρων, δπου τοΰτο τερματίζεται, διότι τό 
υπόλοιπον μέρος έχει άφαιρεθή υπό τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ άγροΰ. 
Δύναται όμως να υπολογίσιμη τό αρχικόν μήκος έξ άλλων ενδεί
ξεων, εξ ών συμπεραίνεται ότι πάντα τα αναλήμματα ταΰτα καθώ- 
ριζον την έκτασιν τοΰ όλου τεμένους τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος, 
τό όποιον είχε, πιθανώς, μήκος εκατόν ’Αττικών ποδών (0μ.296)·

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δυτικώτερον άπεκαλύφθησαν μέρη δύο οικιών χωριζομένων 
διά στενωτάτου διαδρόμου.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Έκτος τοϋ ναού ήρευνήθησαν τά έλάχιστα υπολείμματα τού 
προς Δ καί Ν τής βασιλικής έκτεινομένου αρχαίου σταδίου τής 
Θεσσαλονίκης, διότι, συμφώνως προς τάς ιστορικός πηγάς, ή βασι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:02:30 EEST - 44.213.66.193



22 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

λική τοϋ 'Αγίου Δημητρίου έκτίσθη «μέσον τοϋ δημοσίου 
λουτροϋ και τοϋ σταδίου».

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

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

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

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

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

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

Πλήν τών σαρκοφάγων άνευρέθησαν καί πολλοί τάφοι ποι
κίλων σχημάτων ως καί επιτάφια μνημεία: Τό ορατόν τμήμα τών
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τάψων ήτο κτιστόν και έκαλΰπτετο υπό κονιάματος. Εις τούτων 
έφερε κτιστόν τετράγωνον αγωγόν διήκοντα μέχρι τού κυρίως 
τάφου προς διοχέτευσιν των επιταφίων χοών.

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

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

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

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

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

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