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ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΝ ΤΗ. ΓΕΝΙΚΗ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΤΗ, 2 * ΙΟΥΛΙΟΥ 1949

Κύριοι 'Εταίροι,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
προσέρχεται, ϊνα λογοδοτήση προς υμάς περί των κατά τό παρελ
θόν έτος 1948 πεπραγμένων, άλλα μετά βαρυθύμου διαθέσεως, 
διότι εξακολουθεί ό εθνικός σάλος καί καρτερικώς αγωνίζεται 
ή πατρίς κατά τών άρνησιπατρίδων των έξωθεν ένισχυομένων καί 
χύνεται άφθόνως εύγενές τής νεότητος αίμα προς σωτηρίαν τής 
ελευθερίας τοϋ γένους.

'II σκέψις πάντων ημών στρέφεται ευγνώμων προς τούς 
γενναίους ύπερασπιστας τής τιμής τής πατρίδος και μετά κατα- 
νΰξεως στεφανώνει τούς ιερούς τάφους τών ήροόων τών ενόπλων 
δυνάμεων κα'ι τών θυμάτων τής άπιστου άνταρσίας, τής άνάστατον 
καταστησάσης την πατρίδα κα'ι διεθνώς άπειλοΰσης την παγκό
σμιον ειρήνην καί την άνεκτίμητον ελευθερίαν τών άνθρώπων.

Καί έν τφ στενωτέρσ) τών επιστημόνων άρχαιολόγων καί 
φίλων τής αρχαιολογίας κΰκλφ έξέλιπον πολλοί καί ήμέτεροι καί 
ξένοι, καθ’έκάστην δέ άποκαθισταμένης κατά μικρόν τής επικοί-
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54 Πρακτικά τής "Αρχαιολογικής "Εταιρείας 1948

νωνίας μετά των τέως άποκεκλεισμένων εθνών νέα ονόματα των 
εν τω μεταξύ έκλιπόντων προστίθενται εις τον πένθιμον κατάλογον.

Έκ των ήμετέρων εταίρων άπεβίωσαν ό Στρατηγός Χαρί
λαος Άλεξάκης, ή κυρία Ξανθίππη Μακκά κα'ι ό κ. ’Αντώ
νιος Μπουρνιάς, μετά μεγάλου πάντοτε ενδιαφέροντος παρα- 
κολουθήσαντες τό έ'ργον τής Εταιρείας.

Έκ τών ξένων ήμών συναδέλφων βραδέως έμάθομεν την 
απώλειαν έπιφανών άνδρών, σημαντικώτατα προαγαγόντων την 
Ελληνικήν αρχαιολογίαν κα'ι μετ’ ανυπόκριτου στοργής παρακο- 
λουθησάντων τό επιστημονικόν έργον τής ήμετέρας Εταιρείας 
και φίλικώτατα διατεθέντων προς την νέαν Ελλάδα.

Εις την σειράν ταύτην άνήκουσι κα'ι ό Robert Zahn καί 
ό Heinrich Bulle καί ό Erich Pernice, άνδρες επιφανείς έν τή 
επιστήμη καί τής Ελλάδος φίλοι ακραιφνείς, διά δέ τοΰ θανάτου 
αυτών έξέλιπεν έν Γερμανία μετά τοΰ Rodenwaldt καί τοΰ Hiller 
von Gartringen ολόκληρος γενεά πανεπιστημιακών διδασκάλων, 
εις τούς οποίους νεωστί προσετέθη καί ό Λουδοβίκος Denbner.

Είς άναπλήρωσιν τών κενών τοΰ θανάτου έξελέγησαν νέοι 
εταίροι τέσσαρες, οί κκ. Γ. Σπυριδάκης, Περ. Κόλλας, ~Ισις Δημη- 
τριάδου καί Νικ. Σταθάκης-Καλλέργης.

Τό Δ. Συμβοΰλιον έφαρμόζον τό οίκεΐον άρθρον τοΰ ’Οργα
νισμού τής Εταιρείας εξέλεξε τακτικόν ισόβιον έταΐρον τον πρώην 
Υπουργόν τών Θρησκευμάτων καί τής Εθνικής Παιδείας 
κ. Κωνσταντίνον Γεωργακόπουλον, όστις πάντοτε μέν, 
μάλιστα δέ κατά τον εορτασμόν τής έκατονταετηρίδος τής Εται
ρείας έξαιρέτως συνετέλεσεν ως Υπουργός, όπιος έξαρθή ή εορτή 
εκείνη τής Ελληνικής επιστήμης είς τήν έμπρέπουσαν περιωπήν 
διά τής οικονομικής ένισχύσεως καί τής ήθικής συμπαραστάσεως 
τής τότε Κυβερνήσεως.

Ωσαύτως τό Συμβοΰλιον έκτελοΰν άπόφασιν τής Γενικής 
Συνελεΰσεως τών Εταίρων τοΰ 1948 προέβη είς τροποποίησιν 
τών οικείων άρθρων τοΰ ’Οργανισμού τής Εταιρείας καί άνεκή- 
ρυξε Προστάτην καί Επίτιμον Πρόεδρον τον έκά-
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στοτε Βασιλέα των Ελλήνων. Ή τροποποίησις αΰτη ένε- 
κρίθη διά τοϋ από 20 Δεκεμβρίου 1948 Β. Διατάγματος, δημο- 
σιευθέντος εις τό ΰπ’ άριθ. 330 φύλλον τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως τής 30/12/1948 Κ

'Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ως έθνικόν επιστημονικόν καϋί- 
δρυμα από μακρών ετών απολαύει τής τιμής τής Προεδρίας ταύ- 
της καί ένισχύεται καθ’ υπερβολήν εν τώ έ'ργω αυτής, ή δέ Γενική 
Σννέλευσις τών Εταίρων όρθώς άπεφάσισεν, όπως τό πράγμα 
άποβή μόνιμος τής Εταιρείας θεσμός αντί τής έκάστοτε γινόμενης 
ονομαστικής άνακηρύξεως τοϋ ’Ανώτατου ’Άρχοντος. 1

1 Διάταγμα περί έγκρίσεως τροποποιήσεων καί συμπληρώσεων τοΰ ’Οργανισμού 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ύπ’ ΰψει τό άρθρον 3 τοΰ Ν. 476) 1943 «περί τής έν Άθήναις ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας» προτάσει τοΰ Ήμετέρου επί τών Θρησκευμάτων καί τής Εθνικής 
Παιδείας Υπουργού, άποφασίζομεν καί διατάσσομεν :

Έγκρίνομεν τάς έν τή Β' συνελεύσει τών εταίρων τής Άρχαιολογικής Εταιρείας 
τής 21 Μαρτίου 1948 ψηφισθείσας συμπληρώσεις καί, τροποποιήσεις εις τόν έν ίσχΰϊ 
οργανισμόν αυτής έχούσας ώς εξής:

Α'. Έν αρχή τού άρθρου 1 μετά τήν φράσιν «. . . υπό προστάτη» προστίθεται 
ή φράσις «καί έπιτίμφ Προέδριρ».

Β". Τό άρθρον 9 τροποποιείται ώς εξής : «Τά τής Εταιρείας διοικιϊ δεκαεπτα- 
μελές Συμβούλων. Ή υπό τών εταίρων κατά τό άρθρον 32 τοΰ οργανισμού εκλογή 
τών μελών τοΰ Συμβουλίου ένεργεΐται κατά τριετίαν καί κατά τήν τεταγμένην ήμέραν 
διά σχετικής πλειονοψηφίας, έν τή Γενική Συνελεύσει τών τακτικών εταίρων τών 
έχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τό άρθρον 7. Ή ψηφοφορία μία ούσα και μυστική 
γίνεται αϋτοπροσοίπως διά ψηφοδελτίου.

Πας πέραν τοΰ αριθμού τών 14 μελών έγγεγραμμένος έν τώ δελτίφ, ουδόλως 
λογίζεται. Επίσης ουδόλως λογίζονται αί ψήφοι υπέρ τίνος οίκοΰντος εκτός τής περι
φέρειας τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς».

Γ', Τό άρθρον 10 τροποποιείται ώς εξής : «Τό οΰτω έκλεγέν Συμβούλων συνέρ
χεται εις πρώτην μετά τήν έκλογήν συνεδρίαν πρός πλήρη καταρτισμόν αυτού, καθ’ ήν 
εκλέγει έκ τών μελών αυτού τόν Πρόεδρον, ένα ’Αντιπρόεδρον καί τόν Γραμματέα·

Έν τή αυτή συνεδρίρ. έκλέγει πρός τοΰτοις διά φανεράς ψηφοφορίας τρεις συμ 
βούλους έξ εταίρων, ο'ίτινες διατελοΰσιν ή έπί τετραετίαν τουλάχιστον διετέλεσαν 
έφοροι αρχαιοτήτων τοΰ Δημοσίου ή καθηγηταί τής ’Αρχαιολογίας, ή απλώς έξ εταίρων 
άσχολουμένων περί τά αρχαιολογικά».

Δ'. Έκ τοΰ άρθρου 12 διαγράφεται ή έν αρχή φράσις «... πλήν τοΰ τακτικού 
αντιπροέδρου τοΰ Συμβουλίου . . · »·
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Συμψώνως προς τον οΰτω τροποποιηθέντα ’Οργανισμόν τής 
Εταιρείας έξελέγησαν υπό τοΰ Συμβουλίου Πρόεδρος μεν ό 
κ. ’Αντώνιος Μπενάκης, ’Αντιπρόεδρος δέ ό κ. Παναγιώτης Που- 
λίτσας, Γραμματεύς δε ό κα'ι από τοΰ 1924 διατελών.

’Από οικονομικής άπόψεως ή Εταιρεία, ώς δύναται να 
πιστωθή και έκ τοΰ ύποβληΟέντος απολογισμού καί τοΰ προϋπο
λογισμού τοΰ τρέχοντος έτους, εύρίσκεται έν σχετική ευεξία, ώστε 
να δυνηδή εφεξής νά έκτελέση εύχερέστερον την μεγάλην αυτής 
άποστο?ιήν, τήν τε άνασκαφικήν καί την δημοσιευτικήν.

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος έξεδόθη ό τόμος των Πρακτι
κών διά τά έτη 1941- 1944. Έπανελήφθη δέ ή έκδοσις τής δια- 
κοπείσης κατά τά έτη τοΰ πολέμου καί τής κατοχής Άρχαιολο-

Ε’. Έκ τοΰ πρώτου στίχου τοΰ άρθρου 15 διαγράφεται ή φράσις: «... και 
άντ’ αύτοΰ ό αντιπρόεδρος .. . ».

ΣΤ’. Τό άρθρον 16 τροποποιείται ώζ εξής : «Τόν Πρόεδρον άπόντα ή κωλυό- 
μενον άναπληροΧ ό αντιπρόεδρος. Τοΰτον δέ άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ έκ τών 
παρόντων καί μή κωλυόμενων ό τάς πλείονας ψήφους λαβών Σύμβουλος».

Ζ’. Τό άρθρον 18 τροποποιείται ώς εξής : «’Εάν έκλειψη ή παραιτηθή ή δέν 
άποδεχθή τήν εκλογήν του ό Πρόεδρος ό ’Αντιπρόεδρος ή τις τών Συμβούλων τό Συμ
βούλων εκλέγει διά φανεράς ψηφοφορίας τοΰ μέν Συμβουλίου αναπληρωτήν έκ τών 
εταίρων τών περιλαμβανόμενων έν τφ έν ίσχύϊ έκλογικφ καταλόγφ τών εταίρων 
(άρθρον 7), τοΰ δέ Προέδρου ή τοΰ ’Αντιπροέδρου έκ τών μελών τοΰ οΰτω συμπλη- 
ρωθέντος Συμβουλίου».

Η'. Έν τφ άρθρφ 19 ή έν αρχή φράσις : « . . . «τη προτάσει τοΰ ’Αντιπροέδρου» 
αντικαθίσταται διά τής φράσεως : « . .. τή προτάσει τοΰ Προέδρου ... ».

Θ'. Έν τφ άρθρφ 38 ή φράσις : « ... γνώμη τοΰ ’Αντιπροέδρου ...» άντικαθί- 
σταται διά τής φράσεως : «... γνώμη τοΰ Προέδρου . .. ».

I'. Έν τφ άρθρφ 41 αί φράσεις : «... υπό τοΰ ’Αντιπροέδρου...» «... ό 
’Αντιπρόεδρος...» άντικαθίστανται διά τών φράσεων «... ύπό τοΰ Προέδρου», 
«... ό Πρόεδρος».

ΙΑ'. Έν τφ άρθρφ 42 ή φράσις : «Ό ’Αντιπρόεδρος» άντικαθίσταται διά τής 
φράσεως « .. . ό Πρόεδρος».

ΙΒ'. Έν άρχή τοΰ άρθρου 44 προστίθεται ή φράσις «Ό Πρόεδρος».
Εις τόν αυτόν έπί τών Θρησκευμάτων καί τής Εθνικής Παιδείας 'Υπουργόν 

άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος.
Έν Άθήναις τή 20 Δεκεμβρίου 1948.

ΠΑΥΛΟΣ
Β.

Ό έπί τής Παιδείας 'Υπουργός
Δ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:43 EEST - 34.220.209.173



Γενική εκΦεσις τοϋ Γραμματέως 57

γικής Έφημερίδος καί έξεδόθησαν δυο τόμοι αυτής, εις μεν 
διά τά συσσωματωθέντα έτη 1939-1941, δεύτερος δέ διά τά έτη 
1942-1944. Παρασκευάζονται δέ προς δημοσίευσιν καί άλλοι δύο 
τόμοι, ώστε νά έπανέλθωμεν συντόμως είς την κανονικήν σειράν 
τών ετησίων τόμων τοϋ σημαντικού τούτου δημοσιεύματος τής 
Εταιρείας, τό όποιον έχει άναγνώστας πανταχοΰ, όπου καλλιερ
γείται ή αρχαιολογία ώς επιστήμη.

ίΐρός πραγμάτωσιν τοϋ εύρυτέρου επιστημονικού σκοπού 
αυτής ή Εταιρεία ετοιμάζει συμπλήρωσιν τής σειράς ανεξαρτήτων 
τής Έφημερίδος και τών Πρακτικών δημοσιευμάτων, τής οποίας 
ή έκτύπωσις ήρχισε κατά τό τρέχον έτος, θά άνακοινωΰή δέ έν 
τφ προσήκοντι χρόνφ.

Ή Βιβλιοθήκη τής Εταιρείας έπλουτίσθη διά διακοσίων 
εξήκοντα εννέα τόμων προερχόμενων έξ αγοράς, ανταλλαγής και 
δωρεών. Τά προκ?ιηθέντα έκ τού πολέμου και τής κατοχής κενά 
τής Βιβλιοθήκης άναπληροϋνται, δυστυχώς, βραδέως διά τά έκ 
τοϋ συναλλάγματος παρεμβαλλόμενα προσκόμματα. Ή αναπό
φευκτος προσθήκη νέων βιβλίων, ϊνα τηρηθή ή επιστημονική αΰχη 
βιβλιοθήκη είς τήν έμπρέπουσαν περιωπήν αύτάρκους βοηθητικού 
οργάνου τών αρχαιολογικών μελετών, καθιστά καθ’ έκάστην αίσΟη- 
τοτέραν τήν έλλετψιν χώρου έν τή υφιστάμενη βιβλιοθήκη καί 
έπιβάλλει είς τό Συμβούλων τήν σκέψιν περί έπεκτάσεως τού 
μεγάρου τής Εταιρείας είς τό παρακείμενον έλεύθερον αυτής 
γήπεδον, ώστε νά πληρωθώσι πλείονες αίσθηταί έλλετψεις τοϋ 
παλαιού μεγάρου καί άποβή άρτιωτέρα ή αποστολή τής Εταιρείας.

Τό Συμβούλων έλπίζει ότι θά δυνηθή νά άνταποκριθή είς 
τας άπαιτήσεις ταύτας.

Ή λογοδοσία τοϋ έτους τούτου είναι ευτυχής, διότι είναι 
πληρεστέρα τών αμέσως προηγουμένων κατά τό άνασκαφικόν 
έργον, τό εύοιώνως άρξάμενον, έστω καί έν περιωρισμένη κλίμακι, 
κατά τό διαρρεΰσαν έτος 1948.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:43 EEST - 34.220.209.173



58 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1948

Ή άνασκαφική ερευνά τής χώρας ημών ύπήρξεν από τής 
ίδρύσεως τής Εταιρείας ούχ'ι βεβαίως τό μόνον, άλλ’ εν των κυριω- 
τάτων έργων αυτής. Είναι δέ τοΰτο ούχί μόνον ύποχρέωσις, άλλα 
καί πολύτιμος πηγή τής συντηρήσεως τών αρχαιολογικών μελετών 
καί τοΰ άρχαιοίιογικοΰ διαφέροντος εύρύτερον, ώστε ή ’Αρχαιολο
γική Εταιρεία να διατηρήση τήν επίζηλον εθνικήν αυτής περιωπήν 
εν τή νεωτέρα Ελληνική επιστήμη. Διά τούτο ήτο οδυνηρός ύ αντί
κτυπος, τον όποιον καί ή Εταιρεία ΰπέστη εν τώ εργω αυτής έκ 
τής εθνικής περιστάσεως.

Άλλ’ ήδη ό εθνικός βίος άποκαθ ίσταται βαθμιαίως συν τή 
έργώδει καταστολή τής αντεθνικής ανταρσίας καί τή απελευθε
ρώσει τών εθνικών εδαφών, διά τήν οποίαν εΰγνώμων στρέφεται 
ή σκέψις ημών προς τάς ενόπλους δυνάμεις τής χώρας, τάς ύπερα- 
σπιζούσας εύψύχως τήν ιστορικήν ταύτην μητέρα τής ελευθερίας. 
Ούτω δέ καί τά έργα τής ειρήνης, μεταξύ τών οποίων προέχουσι 
τά πατροπαράδοτα έν Έλλάδι έργα τοΰ πνεύματος καί τής επιστή
μης, άναλαμβάνουσι τήν διακοπεΐσαν πορείαν αυτών καί ή ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία έπανευρίσκει τήν τροχιάν της, πολύτιμον καί διά 
τό έθνος καί διά τήν διεθνή επιστήμην.

Ή Εταιρεία ήδυνήθη νά έργασϋή άνασκαφικώς κατά τό 
έτος 1948 εις τέσσαρας άρχαιολογικούς τόπους ήτοι έν Άθήναις 
έν τή χριστιανική βασιλική τοΰ Ίλισσοΰ, έν ’Αττική έν Βραυρώνι, 
έν Έπιδαύρω έν τώ Ίερφ τοΰ ’Ασκληπιού καί έν Πανόρμω τής 
Κρήτης.

1. Έν ’Αθήναις κατά τήν βασιλικήν τοΰ Ίλισσοΰ 
είργάσθη ό ’Έφορος κ. Εμμανουήλ Χατζηδάκης, τής άφορμής 
δοθείσης υπό τοΰ Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, όστις ΰπείκων 
εις τήν έπέκτασιν τοΰ φιλάθλου πνεύματος έπεξέτεινεν έν μέρει τάς 
έγκαταστάσεις αΰτοΰ καί εις τον άρχαιολογικόν χώρον τής βασι
λικής.

Ή άρχαιοτάτη αύτη χριστιανική έκκλησία ανεσκάφη άλλοτε 
(1918 - 9) υπό τοΰ συναδέλφου κ. Σωτηρίου, όστις καί έδημοσίευσε
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τά αποτελέσματα τής έρεΰνης αύτοΰ έν τή Άρχ. Έφημερίδι τοΰ 
1929. ’Έκτοτε τό σημαντικόν τοΰτο μνημεΐον είχε καλυφθή κατά 
τό πλεΐστον υπό χωμάτων καί παντοίων απορριμμάτων έκ τοΰ 
κήπου τοΰ Ζαππείου, ώστε να καταστή σχεδόν άδιάγνωστον.

Ή ανάγκη τοΰ καθορισμού τής αρχαιολογικής περιοχής καί 
τής προφυ?ιάξεως αυτής από πάσης καταπατήσεως, προεκάλεσε 
την νέαν έρευναν καί την άποκάλυψιν νέων τινών λεπτομερειών 
τοΰ ίεροΰ οικοδομήματος.

Κατά τον Β τοίχον τοΰ εγκαρσίου κλιτούς εύρέΰη συνεχό
μενον πρόσκτισμα εσωτερικών διαστάσεων 2.09x1.55 φέρον έσω
θεν επίχρισμα με τά ίχνη όρθομαρμαρώσεως, διηρημένον δέ εις 
δύο ορθογώνια διαμερίσματα. Πιθανώς πρόκειται περί διπλού 
τάφου, ούχί πολύ μεταγενεστέρου τοΰ ναοΰ, ώς συνάγεται έκ τής 
τοιχοποιίας καί έκ τής στάθμης αύτοΰ έν σχέσει προς τό δάπεδον 
τής βασιλικής.

’ Αλλη έρευνα έγένετο εις τούς περί τούς πεσσούς χώρους καί 
έξηκριβώθησαν λεπτομέρειαι τής υπό τό δάπεδον στερεώσεως τών 
πεσσών ώς καί τής συνδέσεως τών θ εμελίων τών στυλό βατών.

Πάντως ό όγκος τών υπό τό δάπεδον πεσσών δεν είναι 
πιθανόν ότι έσυνεχίζετο καί ΰπεράνω τούτου, άλλ’ ήσαν ούτοι 
ισχνότεροι, μολονότι είναι δυσχερής ή έξακρίβωσις τής πραγμα
τικής αυτών διαμορφώσεως προς στήριξιν τοΰ τρούλλου. Τά θεμέ
λια τών πεσσών έχουσι βάθος 1.55 περίπου, τά δέ θεμέλια τοΰ 
ναοΰ βαίνουσιν έπί έδάφους αμμώδους μετ’ άφθονων χαλίκων λείων 
καί στρογγύλων, δηλωτικών κοίτης ποταμού.

Έρευνα κατά τον χώρον τοΰ Εεροΰ προς άνεύρεσιν τοΰ « έγ- 
καινίου » άπέβη άκαρπος.

Κινητά ευρήματα δεν έγένοντο πολλά, πλήν θραυσμάτων 
τινών μαρμάρινων πλακών καί αρχιτεκτονικών μελών, βάσεως τοΰ 
τέμπλου, διατρήτου θωρακίου, τεμαχίων μετ’ αναγλύφων ροδάκων 
κ.τ.τ. Ενδιαφέροντα ήσαν ωσαύτως τά τεμάχια διακοσμήσεως 
έκ περικεκομμένων θαλασσίων οστράκων μηνύοντα την πολυτελε- 
στέραν έμφάνισιν τοΰ όλου ναοΰ, ασυνήθη άλλως εις επαρχιακούς
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ναούς, εύλογον δέ διά την μεγά?νην ταύτην βασιλικήν τών ’Αθηνών.
Οΰτω διά τών νέων τούτων εργασιών καθωρίσθη άκριβέ- 

στερον τδ εξωτερικόν σχήμα τοΰ ναού ως και ουσιώδεις λεπτομέ- 
μέρειαι τής θεμελιώσεως αυτού.

Ή συνέχεια τών ερευνών ιδία κατά την αψίδα, ή όποια προ 
μικρού άπηλλάγη τού έπ’ αυτής βαίνοντος οίκίσκου, θά διασαφήση 
ακόμη περισσότερον τά κατά τον σημαντικόν τούτον παλαιοχρι
στιανικόν ναόν.

2. Δευτέραν σκαφικήν έρευναν έξετέλεσεν ή ’Αρχαιολογική 
Εταιρεία εν Βραυρώνι τής ’Αττικής διά τού ’Εφόρου τών 
’Αρχαιοτήτων ’Αττικής κ. Ίω. ΙΊαπαδημητριού. ’Αφορμήν πρύς 
έκτέλεσιν τής εργασίας ταύτης έδωκεν αϊτησις τών κατοίκων Μαρ- 
κοπούλου προς άνέγερσιν περιβόλου πλησίον τού εν θέσει Λιβάδι 
έκκλησιδίου τού 'Αγίου Γεωργίου, έπικαθημένου επί παλαιοτέρου 
παλαιοχριστιανικού ναού, έν ωραία καί εύφορο) μικρά πεδιάδι, 
ή οποία μέχρι καί πρό τινων ετών ακόμη άπετέλ,ει νοσηρόν καί 
άδιάβατον έλος.

Ή άψορμή προς έρευναν ΰπήρξεν εκτάκτως ευτυχής, διότι 
ύπήρχον ενδείξεις περί τού ιερού τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος κατά 
τον τόπον έκείνον, άλλ’ ούδεμία είχε γίνει μέχρι τούδε σχετική 
έρευνα. Σκοπός άρα τής σκαψής ήτο ή άνακάλυψις τών λειψάνων 
τού σπουδαιοτάτου τούτου διά τήν λατρείαν ’Αττικού ιερού, περί 
τού οποίου άλλοιτε πολλοί αρχαίοι συγγραφείς όμιλούσι καί αυτός 
ό Ευριπίδης έν τή Ίφιγενεία έν Ταύροις. Ή σκαφική έρευνα 
ύπήρξεν ευτυχής καί εις κινητά καί εις ακίνητα ευρήματα, έγκαι- 
νίζει δέ εύρυτέραν έρευναν, ή οποία άσφα?ιώς θά διαφώτιση τήν 
ιστορίαν τής αρχαίας Ελληνικής θρησκείας. Κατά τήν προότην 
ταύτην σκαφήν άνεκαλύφθη μέγα ανάλημμα έκ τριών βαθμιδών, 
μήκους 24.50, καί έπ’ αυτού λείψανα τών τοίχων τού παλαιοτέρου 
ιερού, διαστάσεων σωζομένων 21x11 περίπου. Τό δάπεδον τού 
αρχαίου ιερού συμπίπτει προς τήν στάθμην τού σημερινού έκκλη
σιδίου και κεΐται έπί τοΰ ίσοπεδωθέντος βράχου.
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Την κλιμακωτήν διάταξιν τοΰ αναλήμματος τοΰ ιεροΰ ευρίσκει 
ύποδηλουμένην ό άνασκάψας έν τοΐς στίχοις τής ’Ιφιγένειας έν 
Ταΰροις 1462 έ.

σέ δέ άμφί σεμνός, ’Ιφιγένεια, κλίμακας 
Βραυρωνίας δεί τήδε κληδουχεΐν θεά;.

Κατά τό μέσον τοΰ αναλήμματος εύρέθη χαμηλότερος πώ
ρινος τοίχος έν εϊδει βάθρου προς τοποθέτησιν πιθανώς αναθη
μάτων, περαιτέρω δε κατά χώραν εύρέθησαν πώριναι βάσεις μετ’ 
έπιμήκων κοιλοτήτων προς ένθεσιν ένεπιγράφων στηλών ή αναθη
ματικών αναγλύφων.

Ό αρχαίος ούτος ναός ήτο πρόστυλος, διότι δεν άνευρέθησαν 
ίχνη κιονοστοιχίας κατά τάς μακράς πλευράς. Εύρέθησαν δέ πολλά 
τεμάχια πηλίνης σίμης τοΰ ναοΰ τοΰ 6ου π. X. αίώνος, κατά δέ την 
νοτίαν πλευράν και όστρακα αγγείων τής γεωμετρικής περιόδου, 
δηλοΰντα τήν αρχαιότητα τοΰ τόπου και πιθανώτατα τής λατρείας· 
Διά τοΰτο ή έρευνα συνεχιζομένη και κατά τό τρέχον έτος θέλει 
ασφαλώς άποβή διδακτικωτάτη διά τήν λατρείαν τής Άρτέμιδος. 
’Άλλα αρχιτεκτονικά μέλη δεικνΰουσιν ότι ύπήρχον προς Β καί 
άλλα οικοδομήματα σύγχρονα ή καί νεώτερα.

Έκ τών έλθόντων εις φώς γλυπτών σπουδαιότατον είναι 
τεμάχιον αναγλύφου φέρον παράστασιν γυναικός τοΰ πρώτου 
ήμίσεος τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος. Σημαντικοί ωσαύτως είναι προς 
καθορισμόν τοΰ ίεροΰ αί άνευρεθεϊσαι έπιγραφαί τοΰ 5ου καί τοΰ 
4ου π.Χ. αίώνος, άλλαι μέν είναι αναθηματικοί εις τήν Βραυρω- 
νίαν Άρτεμιν, άλλαι δέ άμφίγραφοι περιέχουσαι άναγραφάς πολυ
τίμων αντικειμένων, άφιερωθέντων εις τήν Άρτεμιν-’Ιφιγένειαν 
άλλαι δέ τέλος σχετικοί προς τήν λατρείαν αυτής, περί τής όποιας 
τό μνημονευθέν δράμα τοΰ Εύριπίδου αποτελεί αυτόχρημα πηγήν 
διά τε τον ναόν καί τήν λατρείαν τής Άρτέμιδος.

Ή σπουδαία αυτή απαρχή τής έρεύνης καθιστά εύοίωνον καί 
τήν συνέχειαν αύτής, προκαλεΐ δέ καί τήν άνάληψιν άλλης άνα-
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σκαφής κατά τάς 'Αλας Άραφηνίδας, δπου μνημονεύεται το 
ιερόν τής Άρτέμιδος Ταυροπόλου ήτοι συγγενούς λατρείας.

Σημειωτέον δτι ό Ευριπίδης αναφέρει καί κενήριον ήτοι 
κενοτάφιον τής Ιφιγένειας εν Βραυρώνι, οφείλει δέ να άναζητηθή 
τούτο βορειότερον τού άνακαλυφΰεντός ναού, δπου και άλλαι 
ενδείξεις ύποδηλούσι την ΰπαρξιν ιερών οικοδομημάτων. Ή άνα- 
σκαφή αυτή εκ των μέχρι τούδε ευρημάτων άποδεικνύεται εξαιρε
τικής σημασίας.

3. ’Αλλην άξιόλογον εργασίαν έξετέλεσεν ή Εταιρεία διά 
τού αυτού Έφορου κ. Ίω. ΙΙαπαδημητριού έν τω ’Ασκληπιείο! 
τής Επίδαυρου και έν τω αυτόθι ίερω τού ’Απόλλωνος 
Μ α λ ε ά τ α.

Ή άνασκαφή τής ’Επίδαυρου, ή διά τού αειμνήστου Παναγή 
Καββαδία συντελεσθεΐσα, αποτελεί άναμφισβήτητον τίτλον τής 
Εταιρείας ημών και τής Ελληνικής επιστήμης, είναι δέ επιβεβλη
μένη ΰποχρέωσις ημών, δπως συνεχίσωμεν την έ'ρευναν τού 
σημαντικωτάτου τούτου αρχαιολογικού τόπου καί ενδεχομένως 
συμπληρώσωμεν την άποκάλυψιν τών αρχαίων λειψάνων, άποτί- 
νοντες οΰτω τον κάλλιστον φόρον τιμής εις την μνήμην τού 
πρώτου άνασκάψαντος.

Ό ’Έφορος κ. Παπαδημητριού, έ'χων μέχρι πρό τίνος χρόνου 
εις την διοικητικήν αυτού δικαιοδοσίαν καί τήν ’Επίδαυρον, έ'χων 
δέ καί πλήρη έπίγνωσιν τής σημασίας τού τόπου, άνεδέχθη τό 
βάρος τής τοιαύτης συνεχείας τού έργου από τε άπόψεως συντη- 
ρήσεως τών άνασκαφέντων ήδη μνημείων τού 'Ιερού καί από 
άπόψεως νέας άνασκαφικής έξερευνήσεως.

Σημειωτέον δτι μετά τον θάνατον τού μακαρίτου Καββαδία 
καί κατά τήν μακροτέραν πως επιστημονικήν αργίαν τού τόπου, 
έξετέλεσαν, έγκρίσει τής Εταιρείας, λεπτομερειακός τινας έρεύνας 
οί Γάλλοι αρχαιολόγοι Fernand Robert, R. Martin καί H. Metzger.

Α. Πρώτη φροντίς .τού άναλαβόντος τήν εργασίαν εξ ονό
ματος τής Εταιρείας κατά τό έτος 1948, ήτο δ καθαρισμός καί ή
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συντήρησις, ώς εΐπομεν, τοϋ ανεσκαμμένου Ίεροΰ, από μακροΰ 
χρόνου έγκαταλελειμμένου, έστράφη δέ ή μέριμνα αυτή εις τον 
προς δυσμάς τής Θόλου χώρον, όπου έν έτει 1936 είχε καταρ- 
ρεΰσει μέρος τοΰ διπλού παλαιοχριστιανικού περιβόλου. Κατά την 
διά?ιυσιν τοΰ τείχους τούτου άνευρέθη ενεπίγραφος μαρμάρινη 
στήλη, άτυχώς ούχ'ι ακέραιος, περιέχουσα απολογισμούς κατα
σκευής οικοδομήματος τοΰ Ίεροΰ. τό όποιον, ιός εικάζεται, είναι 
ή υπό τοΰ Παυσανίου II, 27,4 μνημονευομένη κρήνη. Παρά τά 
δαπανηθέντα ποσά άναφέρονται έν αυτή και τά ονόματα των εργο
λάβων, των όποιων πλείονες είναι γνωστοί έκ τής οίκοδομίας τής 
Θόλου καί τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ, τινές δέ είργάσθησαν καί έν 
ΔελφοΤς. Ύπό τοΰ άνασκάψαντος ή έπιγραψή αυτή χρονολογείται 
είς τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 4ου π. X. αίώνος, εις τό όποιον ανάγεται, 
ώς γνωστόν, ή οικοδομική ακμή έν τω Ίερφ.

Β. Σπουδαιοτέρα ύπήρξεν ή έργασία ή γενομένη έν τω 
τεμένει τοΰ έπί τοΰ Κυνορτίου όρους ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος 
Μαλεάτα. Ό τόπος ούτος δεν είχε πλήρως έξερευνηϋή ύπό τοΰ 
Καββαδία, ή δέ έκτοτε έπελθοΰσα αναστολή τής άνασκαφής συνε- 
τέλεσεν, ώστε νά καλυφθί] σχεδόν έξ ολοκλήρου τό σημαντικόν 
ιερόν ύπό τής άγριας βλαστήσεως. Έκ τοΰ εύρυτέρου τούτου 
ίεροΰ, συγκειμένου έκ πλειόνων κτισμάτων, έξερευνηύέντων τω 
1896 ύπό τοΰ Καββαδία, ολίγα μόνον έδημοσίευσεν έκεΐνος, περιο
ριστείς είς τήν άνακοίνωσιν τών έκετθεν προερχομένων έπιγραφών 
καί εις τήν σύντομον περιγραφήν τής δεξαμενής τοΰ Άντωνίνου καί 
τών έπί τοΰ Κυνός σκαναμάτων ήτοι τών ένδιαιτημάτων τών 
ιερέων τοΰ Απόλλωνος, παραλειφθέντων άλλων άνακαλυφθέντων 
οικοδομημάτων έπί τή προόψει άπωτέρας όλοκληρώσεως τής άνα
σκαφής, τήν όποιαν άνέστειλεν ό θάνατος τοΰ Καββαδία.

Έν τω μεταξύ ό Φρειδερίκος Hiller von Gartringen, καί 
αυτός σήμερον μακαρίτης, προέβη βοηθούμενος ύπό τοΰ Καββα
δία είς νέαν πληρεστέραν έ'κδοσιν τών έπιγραφών τής Έπιδαύρου 
έν ίδίω τεύχει τών IG IV 12, όπου καί έδημοσιεύθη τό παραχω- 
ρηθέν ύπό τοΰ Καββαδία είς τον Hiller προσωρινόν τοπο
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γραφικόν σχεδιογράφημα τοΰ ίεροΰ τούτου τοΰ Απόλλωνος.
’Επί τή βάσει τοΰ σχεδίου τούτου, τοΰ οποίου τό πρωτότυ

πον άνευρέθη εν τω μουσείω τής Έπιδαΰρόυ, ό κ. Παπαδημητρίου 
προέβη εις τον καθορισμόν και την νέαν άποκάλυψιν τών υπό τής 
ύλομανόύσης άγριας βλαστήσεως κατακαλυφθέντων έν τω μεταξύ 
αρχαίων κτισμάτων, μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνονται εις μεγα
λύτερος κα'ι δύο μικρότεροι ναοί, δύο έξέδραι, εύρεΐα κλΐμαξ κατά 
την βορείαν πλευράν, στοά κα'ι ανάλημμα κ.ά., μόνον έκ τοΰ σχε
δίου μέχρι τοΰδε γνωστά.

Ή νέα αΰτη αποκάλυψης ήρχισε διά τοΰ καθαρισμού καί 
μικράς σκαφής τοΰ προς δυσμάς τοΰ τεμένους κειμένου ναοΰ, τοΰ 
υποτιθεμένου ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος κα'ι δη τής δυτικής και βόρειας 
πλευράς τοΰ μνημείου. Κατά την έργασίαν ταύτην άνευρέθη παρά 
την βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰ ναοΰ τοίχος 'Ρωμαϊκών χρόνων κα'ι 
πλησίον αύτοΰ πλεϊστα αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ ναοΰ έκ πώρινου 
λίθου και δή και πλείονα τεμάχια τοΰ Δωρικοΰ διαζώματος και 
τών προ μόχθων τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, προς τούτοις δέ κα'ι μαρμά
ρινη γυναικεία κεφαλή, τεχνοτροπίας όμοιας προς τά υπό τοΰ Τι
μοθέου ποιηθέντα γ?αιπτά τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ, προερχομένη 
δέ πιθανώς έκ τών αετωμάτων τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος. Εντός 
δέ τοΰ ναοΰ εύρέθη άκέψαλον άγαλμάτιον καθημένης γυναικός ώς 
και άλλα τινά τεμάχια γλυπτών άνηκόντων εις τά έναέτια ή τά 
ακρωτήρια τοΰ ναοΰ, προς τούτοις δέ κα'ι μικρός ένεπίγραφος 
βωμός, έν τή έπιγραφή τοΰ οποίου (2ος στίχος) διακρίνεται ή λ. 
Φοίβ[οή. Σπουδαία όμως είναι ή ένεπίγραφος έξ ασβεστόλιθου 
στήλη ή περιέχουσα ιερόν ν ό μ ο ν καθορίζοντα τά δικαιώματα 
κα'ι τά καθήκοντα τών ιερέων τοΰ Άσκληπιοΰ και τοΰ ’Απόλλω
νος ώς προς τάς έπ'ι τοΰ βωμοΰ τοΰ ’Απόλλωνος γινομένας προ- 
θυσίας, τάς μνημονευομένας έν τω έκ τοΰ ’Ασκληπιείου προερχο- 
μένφ υμνώ τοΰ Ίσύλλου (στ. 27 κέ.). Σημαντική δέ υπήρξε κα'ι 
μικρά σκαφή γενομένη κατά τήν βορειανατολικήν γωνίαν τοΰ ναοΰ, 
όπου έντός τοΰ μαλακοΰ χώματος άνεκαλύφθησαν τεμάχια ανθρά
κων καί κεκαυμένα οστά ζώων, ώς καί πλήθος πήλινων κοτυλί-
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σκων, πήλινων χειροποίητων, κατά τό πλεϊστον, ειδωλίων, τεμα
χίων αγγείων, χαλκών καί σιδηρών αντικειμένων προερχόμενων έξ 
αναθημάτων είς τάς εκεί τελουμένας θυσίας. Πρόκειται πιθανό
τατα περί υπολειμμάτων τοΰ παλαιοτέρου βωμοΰ, τοΰ οποίου ή 
τέφρα έχρησιμοποιήθη, ώς καί άλλαχοΰ, ώς υπόστρωμα διά την 
κατασκευήν τοΰ νειοτέρου βωμοΰ. Έκ τών κινητών τούτων ευρη
μάτων σπουδαιότερα είναι χαλκοΰς άρχαϊκός λέων τών μέσων τοΰ 
7ου π.Χ. αίώνος, κατά την γνώμην τοΰ άνασκάπτοντος, ώς καί 
χαλκοΰν ξίφος μετά σπειροειδοΰς εγχαράκτου διακοσμήσεως, συνή
θους είς την Μυκηναϊκήν περίοδον.

Έκ τής χρονολογήσεως τών άναθημάτων τούτων, τών οποίων 
πλεϊστα άνάγονται είς τον 7ον π.Χ. αιώνα, συνάγεται άναμφισβη- 
τήτως ότι ή επί τοΰ Κυνορτίου λατρεία τοΰ ’Απόλλωνος είναι 
κατά πολύ άρχαιοτέρα τής λατρείας τοΰ Άσκληπιοΰ, τό δέ ιερόν 
τοΰ Μαλεάτα είναι ό άρχαιότατος τόπος λατρείας τοΰ ’Ασκλη
πιείου, όπως ρητώς παραδίδει καί ό Παυσανίας II, 27, 7 καί ό 
ύμνογράφος ’Ίσυλλος.

4. Τετάρτην άνασκαφικήν ερευνάν έξετέλεσεν ή Εταιρεία 
διά τοΰ Εφόρου τών ’Αρχαιοτήτων Κρήτης κ. Νικ. Πλάτωνος έν 
Πανόρ μω Μυλοποτάμου Κρήτης προς άποκάλυψιν άξιολόγου 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Τήν βασιλικήν Πανόρμου άνεκάλυ- 
ψεν ό καθηγητής Ινωνστ. Καλοκύρης, τήν δέ συστηματικήν άνα- 
σκαφήν διεξήγαγεν ό ’Έφορος κ. Πλάτων τό πρώτον μεν διά δα
πάνης καί προσωπικής εργασίας τής κοινότητος Πανόρμου, έπειτα 
δέ δαπάναις τής Εταιρείας, έπικουρούσης καί τής ’Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας δι’ ενός καί ήμίσεος εκατομμυρίου δραχμών.

’Αποτέλεσμα τής άνασκαφής ήτο ή άποκάλυψις ολοκλήρου 
σχεδόν τής βασιλικής τοΰ Πανόρμου ήτοι τοΰ κυρίως ναοΰ, τοΰ 
αίθριου, τών παραρτημάτων καί τών πλησίον τοΰ ναοΰ ή εντός 
αύτοΰ χριστιανικών τάφων. Υπολείπεται δέ μικρά εργασία προς 
καθαρισμόν τών δαπέδων τοΰ αίθριου καί τών παραρτημάτων καί 
τήν έκκένωσιν τής μεγάλης έν τώ αιθρία) άνακαλυφθείσης δεξαμενής.
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Ωσαύτως είναι ανάγκη άποκαταστάσεως τών δαπέδων καί 
συνιηρήσεως τών τοίχων, ταξινομήσεως τών άνευρεθέντων αρχι
τεκτονικών μελών καί συμπληρώσεως τής περιφράξεως τοΰ όλου 
χώρου, διά την οποίαν έδαπάνησε μικρόν ποσόν καί ή Νομαρχία 
Έεθύμνης.

Ή άποκαλυφθεΐσα βασιλική είναι τρίκλιτος, σχηματίζει δε 
διά τών εκατέρωθεν έξεχόντων παστοφόρίων σχήμα Ταΰ, έχει δέ 
μετά τον νάρθηκα αΐθριον περικλειόμενον υπό τεσσάρων στοών 
καί προς δυσμάς αύτοΰ παραρτήματα, επί πλέον δέ άλλα παραρτή
ματα, εκτεινόμενα προς βόρράν εις ικανόν πλάτος.

Τό συνολικόν μήκος τής βασιλικής άνέρχεται εις 54 μέτρα, 
τό δέ πλάτος εις 24 μ. Ό κυρίιος ναός μετά τοΰ νάρθηκας έχει 
μήκος 34 μέτρων. Κατά ταϋτα εύρισκόμεθα προ τοΰ μεγίστου 
μέχρι σήμερον χριστιανικού ναοΰ τής Κρήτης καί μιας τών μεγά
λων βασιλικών τής Ελλάδος, τών οποίων τό μήκος κυμαίνεται 
μεταξύ 50 καί 70 μέτρων.

Ή βασιλική τοΰ Πανόρμου κατά τό σχήμα πλησιάζει προς 
τήν βασιλικήν τοΰ Δομετίου τής ΝικΟπόλεως καί σχετίζεται προς 
τύπους τών βασιλικών τής Ιταλίας κατά τε τό σχήμα τοΰ κυρίως 
σηκοΰ καί τό σχήμα τοΰ περιστυλίου τοΰ αίθριου, χωρίς νά στε- 
ρήται καί ιδιορρυθμιών άξιοσημειώτων.

Ώς προς τήν χρονολογίαν ό άνασκάψας φρονεί δτι ή βασι
λική αυτή ανάγεται είς τον δον μ.Χ. αιώνα ώς άποδεικνύεται διά 
τών αρχιτεκτονικών μελών, τών γλυπτών καί τών επιγραφών.

Ή άψΐς τοΰ ναοΰ είναι εύρεΐα ήμικυκλική, διασώζεται δέ 
έξωτερικώς είς ύψος 2 μ. καί έχει έξέχον κύκλφ τό κρηπίδωμα 
αυτής. Έσωτερικώς σώζεται μέρος μόνον τοΰ σύνθρονού μετά 
τεσσάρων δι’ αργών λίθων κατεσκευασμένων βαθμιδών, περιβαλ- 
λουσών μικρόν ήμιελλειψοειδή πλακόστρωτον χώρον, έχοντα μι
κρόν κοίλωμα κατά τό μέσον.

Τό ιερόν βήμα είναι ευρύχωρος πλακόστρωτος χώρος 
κατά μίαν βαθμίδα θψηλότερος τοΰ δαπέδου τών κλιτών καί ακόμη 
περισσότερον τοΰ δαπέδου τών παστοφορίων. Ή έπίστρωσις έγέ-
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νετό έπιμελώς διά πωρίνων πλακών, τών όποιων μία φέρει εγχά
ρακτον σταυρόν.

Προ τής αψίδάς άνευρέθη ή κρηπίς τής 'Αγίας Τραπέζης 
μετ’ επιχρίσματος καί μέρους τών καλυπτόντων αύτό ποτέ πλακι
δίων. Διάσπαρτα εύρέθησαν τεμάχια τής μαρμάρινης 'Αγίας Τρα
πέζης καί τοΰ περιθέοντος αυτήν γείσου, ώς καί τών βασταζόντων 
αυτήν κιονίσκων. Κατά τό κέντρον τοΰ χώρου τής 'Αγ. Τραπέζης 
εύρέθη άθτκτον τό έγκαίνιον εν εΐδει τετραγώνου μικράς λάρ- 
νακος σχηματιζομένης εκ πλακών καί φεροΰσης κάλυμμα μετά 
χαρακτοϋ σταυρού. Εντός τής λάρνακος ταΰτης υπήρχε δεύτερον 
κιβωτίδιον όμοιας κατασκευής, περιέχον λεπτόν χώμα καί ίχνη 
οστών λεπτών. Τό έγκαίνιον έπανεκαλύφθη καί έπροστατεύθη κατά 
πάσης διαταράξεως.

Ή εκθεσις τοΰ άνασκάψαντος περιγράφει λεπτομερώς τά τού 
Βήματος καί τής διαμδρφώσεως αύτοΰ προς σχηματισμόν τής 
Ωραίας Πύλης καί τής πλαισιώσεως αυτής εκατέρωθεν καί άνω, 
όπου πιθανώτατα έπέστεφεν αυτήν θριγκός, επίσης δε καί τά τής 
επικοινωνίας προς τά παστοφόρια καί τό εν τω νοτίω τούτων χω- 
νευτήριον καί τά εκεί εύρεθέντα γλυπτά. Ώσαύτο)ς υπάρχει λεπτο
μερής ερμηνεία τής κατασκευής καί τής επικοινωνίας τών κλιτών 
προς άλληλα καί προς τον νάρθηκα, μετά ταΰτα δε τού αίθριου 
καί τών λοιπών λίαν ένδιαφερουσών λεπτομερειών τοΰ τε άρχιτε- 
κτονικοΰ σχεδίου καί τών υλικών τής κατασκευής. 'Ωσαύτως γίνεται 
έν τή εκθέσει άκριβεστάτη περιγραφή καί ερμηνεία τών προσκτι- 
σμάτων καί τών άνασκαφέντων τάφων.

Έκ τής μελέτης τών αρχιτεκτονικών μελών καί τής γλυπτικής 
διακοσμήσεως ό άνασκάψας συνάγει τό συμπέρασμα ότι ή βασι
λική τοΰ Πανόρμου άνηγέρθη μεν κατά τον δον μ.Χ. αιώνα, 
άλλ’ έξηκολούθησε νά χρησιμοποιήται μέχρι τέλους τής πρώτης 
Βυζαντινής περιόδου, κατεστράφη δε υπό τών ’Αράβων, όπως 
πάντες οί παλαιοβυζαντινοί ναοί τής Κρήτης. Εικάζει δέ πιθανώς 
ό κ. Πλάτων ότι ή βασιλική ανήκει εις τήν έδραν τής Επισκοπής 
Έλευθέρνης, ή οποία ενωρίς, φαίνεται, μετετοπίσθη έκ τής κατα-
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στραφείσης αρχαίας πόλεως εις το έπίνειον αυτής τό Πάνορμον, 
βραδΰτερον δέ μετωνομάσθη εις Επισκοπήν Αΰλοποτάμου.

Τούτο υπήρξε τδ έ'ργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, Κύ
ριοι Εταίροι, κατά το παρελθόν έτος 1948, εΰοίωνον διά την 
επάνοδον τού ιδρύματος ημών εις τον ιστορικόν δρόμον αυτού, 
από τού οποίου εΐχον προς καιρόν άπομακρύνει αύτό κατ’ άδήρι- 
τον ανάγκην αί μεγάλαι περιστάσεις τού έθνους, τών οποίων 
ό αντίκτυπος εξακολουθεί μέχρι σήμερον.

Εϊμεθα απολύτως πεπεισμένοι δτι ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία, ή όποια είναι ή επιστημονική παλαίστρα τής Έλ?ιηνικής 
αρχαιολογίας, θά άναλάβη συντυμως τήν προπολεμικήν αυτής 
δράσιν, όταν συν Θεώ ήσυχάση και ό εθνικός σάλος, ό οποίος 
ανακόπτει τήν ταχεΐαν άνάπτυξιν τής όλης άνασυγκροτήσεως τής 
πατρίδος ημών.

Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1948
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