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4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΠΡΟΦΗΤΗι ΗΛΙΑι ΥΜΗΤΤΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

κατ’ αποστάσεις εύρίσκονται ανώμαλοι όπαί ίκαναί νά έπιτρέψωσιν ή ύπο- 
βοηθήσωσι τήν ά'νοδον μέχρι τής κορυφής. Έπί ταύτης σχηματίζονται δύο
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όμαλα'ι έπιφάνειαι άνισοι, αϊτινες κείμεναι επί τοΰ αύτοϋ σχεδόν επιπέδου 
χωρίζονται δι* αΰλακος εις δυο μέρη, τό προς άνατολάς μεγαλΰτερον καί τό 
προς δυσμάς. Εις ταΰτας είναι δυνατόν νά άποτεθώσιν ευμεγέθη αντικείμενα 
η νά άναφθώσι πυραί. Έπ’ αυτών άνάπτεται καί ή μεγάλη όλονΰκτιος πυρά 
κατά την νύκτα τής παραμονής τής εορτής τοΰ 'Αγίου, περί ής ανωτέρω ελέχθη. 
Ό βράχος σημειοϋται εν τφ παρενθέτφ πίνακι 1 διά τοΰ στοιχείου Τ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Εις τήν έπίχωσιν ταύτην εύρέθησαν μόνον θραύσματα μεσαιωνικών 
κεράμων.

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

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

Είκ. 8. Τοιχοδομία τής Ν πλευράς τοΰ ναοί.

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

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

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

Άπεκάλυψα είτα ολόκληρον τον άναφανέντα τοίχον καί συνήντησα άμφο- 
τέρας τάς γωνίας αύτοΰ. Ή μία τούτων έσχηματίζετο έκ τοΰ τοίχου τούτου 
καί τοΰ μετατοπισθέντος νοτιώτερον καί κατελάμβανε τό ΝΔ άκρον, δπεράπεΐ- 
χεν άπό τοΰ ετέρου άκρου, ένθα ή ΒΔ γωνία 10.20 μ. Τό έσωτερικόν μέρος
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τοϋ τοίχου, τό περιοριζόμενον μεταξύ τούτου και τοϋ δυτικού τοίχου τής 
εκκλησίας, ειχεν έπανειλημμένως άνατραπή, άλλα καθ’ δλην την πλευράν ταύ- 
την έσημειοϋτο σταθερώς κα'ι βεβαίως τό κατά την νοτίαν πλευράν παρατη- 
ρηθέν μετ’ άσβεστου στρώμα, έ'κειτο όμως άμέσως κάτωθεν τής επιφάνειας 
τού εδάφους εις βάθος μόλις 0.10-0.15 μ. και 0.20 μ. άνωθεν τού τοίχου.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InONAVA^iT KIOMOC

e + t 
____ =3

ΠΛΑΓιΑ OViC ΠΡ060Ψ 1C TMtlM.

TMH/v\,4TOC CIJOrUVAOV CnONAYAON/

ΤυΜΠΑΝΟΜ ΜΕΤ'ANACYPUJCealC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Είκ. 13. Τμήματα γείσων μετά εξίτηλων ανθεμίων.

υπάρχει πιθανότης να προέρχωνται έκ τού επιστυλίου τής ανατολικής 
πλευράς.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ X. ΚΟΤΖΙΑΣ
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