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2. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΒΡΑΥΡΩΝΙ ΤΗ Σ ΑΤΤΙΚΗΣ

’Αφορμήν δια τήν διενέργειαν ιών ανασκαφώ ν Ελαβον 1| αΐτήσεως 
κατοίκων τινών του χωρίου Μαρκοποΰλου περί άνεγέρσεως περίβολου πλη
σίον του Εξοχικού εκκλησιδίου του 'Αγίου Ρειυργίου, κείμενου είς θέσιν 
Λιβάδι εις απόστασιν 8 χιλιομέπχυν από τοϋ Μαρκοποΰλου. 3ί1κοδομήθη δε 
δ μικρός ούτος μετά δυο τρούλλιυν ναός Επί παλσιοτέρας παλαιοχριστιανικής 
βασιλικήc, Αρχιτεκτονικών τινοον μελών τής οποίας εγένετο χρήσις προς οίκο- 
δομήν ία’ του, και κείται παρά τους βορείους πρόποδας του κειμένου προς τά 
ΒΔ τής οροσειράς τοΰ καλούμενου i U som h  χαμηλότερου πετρώδους λόφου 
καί παρά την δεξιάν πλευράν τής ευφόρου εις πλουσίους αμπελώνας κοιλά- 
8ocf ή τις Αρχομένη εις 3 περίπου χιλιομέτρων απόστασιν βορεαινατολικώς ιου 
Μαρκοποΰλου τερματίζεται εις μικρόν γραφικόν όρμον πρός βορράν του 
Πόρτο - Ράφτι. Σήμερον ή κοίλας αΰιη καλλιεργείται έντατικώς. Ιίλουσία εις 
υπυγαία υδάτινα ρεύματα, Ινισχύόμένα εκ τών δδάτων Αρκετών πηγών, κεί
μενο) ν εις άμφοτέρας τάς πλευράς της καί σχηματιζουσών, Ακόμη καί σήμε
ρον, κατά τον χειμώνα μικρόν ποτάμιον, τόν Έρασινον ποταμόν των 
αρχαίων (Σ ΤΡ Α Β . IX, 371,8), ανοίγεται κατά την θάλασσαν εις ευρυτέραν 
μικρόν πεδιάδα! οχηματισθεϊσαν Ικ τών προσχώσεων τών; χείμαρρων και 
αποτελούσαν μέχρι προ δ λίγων ακόμη χρόνων άδ ι άβατο ν καί νοσηρόν Ελος. 
Ώ ς έλος δε Αναφέρεται υπό ιών παλαιοτέρων περιηγητών (L e a k e -W e s t e r - 
μ α ν ν  Dem en 61 κε. B u r s j a n  Geogr. ν. Griech. I, 348 κ.Ι.) καί τών 
περί την ’Αττικήν Ασχοληθέντων (R oss Arch. Aufsatze I, 224 κ.ε, Cum- 
t iu s  K arlen  v. Alt, πίν. V II και X. L o e pe r  εις Ath. Mitt. 17,360 x.I. 
Mil c h h o f e r  R E  III 822 xE. ITAH2 AE 1895 a. 196 κε.).

Έχχερσωΰέν τύ έλος τοΰ το, μετεβλήθη από εικοσαετίας περίπου εϊς 
πλουσίους καί θαλερούς κήπους και ή άλλοτε έρημος καί σπάνιοι; συχναζο- 
μένη περιοχή αποτελεί σήμερον πηγήν πλούτου διά τούς χωρικού; τοΰ 
Μαρκοποΰλου ( είκ. 1).

Καί αΰτη μέν είναι ή σημερινή κατάστασις τοΰ τόπου.
ΙΙερί δε τής αρχαίας αύτοΰ τοπογραφίας ελάχιστα δυνάμεθα νά εξαγά- 

γωμεν συμπεράσματα εκ τών μέχρι σήμερον σφζομένων ή τυχαίο);, εύρεθέν- 
των κατά καιρούς, και αναψερομένων υπό τών Ανωτέρω μνημονευθέντων 
νεωτέρων Ερευνητών αρχαίων. Διότι συστηματική ανασκαφή δεν Ανελήφΰη 
μέχρι σήμερον. Οντω δέ αί γνώσεις ημών περιορίζονται εις την συχνήν 
μνείαν τών αρχαίων συγγραφέων, τών μνημονευόντων τήν παλαιόν πό- 
λιν τής Βραυρώνος, μίαν τών τεσσάρων πρός τά ανατολικά τής “Αττικής 
!κ τών 12 πόλεων τοΰ Κέκροπος, αΐιινες ή σαν «Θόρικος, Βραυρών, Ινύθηρος
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Σφηττός* (ΣΤΡΑΒΩΝ X, 397,20). Πρόκειται δέ Ινταΰθα περί ιών προϊστο
ρικών πόλεων, ας ό Θησεύς %εις μίαν πόλιν ανναγαγεϊν λέγεται» κα'ι αϊτινες 
απετέλεσαν Ικτοτε τούς δήμους τής 'Αττικής των ιστορικών χρόνων. Άπετέ- 
λεσε δε, ιδιαιτέρως, ή Βραυρών μεταγενέστερον τον ύπό τού Κλεισθένους 
κατασταθέντα δήμον των Φιλαΐδών, εκ τού Φίλα ίου, υιού τού Αίαν το ς 
Ιγκατασταθέντος, μετά την παραβοσιν τής Σαλαμίνας εις τούς 'Αθηναίους, 
Ιν Βραυρώνι, δ6εν κατήγετο και ό Πεισίστρατός (ΠΑΟΥΤ. Σολ. 10).

Έχομεν οΰτω Βρανρώνα πόλιν παλαιότερον (πρβ. και POMP. Mela  II, 
46. P l in . IV, 24) και δήμον Φιλαΐδών μεταγενέστερον. Έπεκρατησε 81 ούν

Είκ. 1. Τοπογραφικόν σχεδίασμα ίου τόπου.

τφ χρόνω τό δνομα τής Βραυρώνος, λόγφ κυρίως τής, ώς πιστεύω, έπιβιώ- 
σεως Ιπί μάκρους αιώνας τής λατρείας τής Βραυρ ώνιας Άρτέμιδος (πρβ. και 
ΣΟΥΙΔΑΝ Ιν λ. «Βραυρ(hr τόπος της ’Αττικής»), 0§T«B δέ δικαιολογείται, 
νομίζω, ή ΰπό του ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ (I, 23,7) και τού ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ως 
δήμου μνεία τής Βραυρώνος (πρβ. και ΣΧΟΑ. ΑΡ1ΙΤΟΦ. Είρ. 874), τής 
οποίας την γλωσσικήν άνάμχησιν διετήρησεν ή νεοελληνική τοπωνυμία 
«Βραώνα», αποδιδόμενη εις δύο τοποθεσίας, αϊτινες χεινταιή μέν μία βορειό- 
τερον «3 Απάνω ή Παλαιά Βραώνα» παρά το έγκαταλελειμμένον Μετόχι ον, ή 
δέ άλλη νοτιώτερον «Κάτω' ή Νέα Βραώνα® παρά τό σημερινόν πλησίον τής 
κοιλάδος Μετόχιον τής Μονής Πεντέλης.

Άλλ3 ή τοποθεσία αύτη, λόγω διεκδικούσα τον χώρον τής αρχαίας 
πόλεως, δεν άνταποκρίνεται προς την υπό των αρχαίων συγγραφέων περί-
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γραφόμενην θέσιν τής Βραυρώνος, καί τού ιερού τής Άρτέμιδος. Διότι 
τό έπ [θετόν «άγχίαλος», άποδιδόμενον εις την πόλιν Βραυρώνα (ΕΥΦΟΡ. 
άποσπ. 81) καί ή τού 'Ηροδότου περιγραφή περί τής υπό των Πελασγών 
τής Λήμνου από θαλασσής αρπαγής των Αθηναίων γυναικών, αγουσών την 
εορτήν τής εν Βραυρώνι Άρτέμιδος (ΗΡΟΔ. VI, 138) επιβάλλει την παρά 
την θάλασσαν τοποθέτησιν και τής Βραυρώνος και τού επισήμου αυτής 
ιερού (πρβ. καί ΣΧΟΛ. εις ΛΟΥΚ. Κατάπλου ν 1). ’Αλλά και τό έπίθετον 
«gel id us* (St a t . T h e b . X II, G15) υποδεικνύει την εις υγρόν και κρυερόν 
μέρος θέσιν τής πόλεως, οΐον θά ή το και εις την αρχαιότητα και είναι και 
σήμερον λόγο) τού εις τάς έκβολάς τού Έρασίνου σχηματιζομενού έλους και 
τής γειτνιάσεο)ς τής θαλάσσης. Έκεΐ λοιπόν πρέπει νά αναζητηθή ή αρχαία 
πόλις, τα δέ μέχρι σήμερον γνωστά ευρήματα προτρέπουν ημάς εις την απο
δοχήν τής γενικώς σήμερον παραδεδεγμένης γνώμης, έπικυρωθείσης κυρίως 
έκ τών ερευνών τού R o s s  (έ. ά.) παλαιότερον και τού Β. ΣΤΑΗ (έ. ά.) μετα
γενέστερον, περί τής ακριβούς αυτής θέσεως, ήτις κατά τον Στράβωνα (IX, 
399, 22), άρχόμενον τής άπαριθμήσεως τών ανατολικών δήμων από τού Σου
νίου, εκειτο βορειότερον μέν τών αρχαίο) ν δήμων τών Πρασιών και τής Στει- 
ριάς, τού σημερινού Πόρτο-Ραφτη, νοτιώτερον δέ τών Αλών Άραφηνίδων, 
τής σημερινής Ραφίνας. Γην σημασίαν δέ τής παλαιοτέρας πόλεως Βραυ
ρώνος δεικνύει, νομίζω, τό Ανωτέρω μνημονευθέν χωρίον τού Στράβωνος 
(IX, 397, 20) και ή υπό τού ΤΙσυχίου μνεία αυτής, προϋποτιθεμένης ώς κοινώς 
γνωστής τοπογραφικής θέσεως («Αιακρεΐς' χώρα ή cmb Πάρνηθας εις Βραν- 
ρώνα»' πρβ. καΙΠΑΥΣ. I, 33. 1).

Και τήν μέν άκρόπολιν τής παλαιοτέρας πόλεως Βραυρώνος δυνάμεθα 
μετά πολλής πιθανότητος νά τοποθετήσωμεν έπ! τού ύπερθεν τής έκκλ)]σίας 
τού Άγιου Γεωργίου λόφου, ένθα πρώτος ο Β. ΣΤΑΗΣ (έ, ά.) παρετήρησεν 
«εξαιρέσει λαξευμάτων τινών εν τω βοάγιο και οπών τινων υπογείων . . 
πολλαχον επί τών κλιτνων αυτόν ^σπαρμένους ογκολίθους, μαρτνρονντας 
νπαρξιν τείχους φρουρίου, πιθανώς αρχαιότατου*. cO ti δέ πρόκειται ενταύθα 
περ! προϊστορικής άκροπόλειος καταδεικνύει μάλιστα ή υπό τού Στάη 
άνεύρεσις συστάδος ύστερομυκηναϊκών θαλαμοειδών τάφων (2 χ 2  μ.) μετά 
δρόμου πεφραγμένου δΓ αργών λίθων, έπι τής κλιτύος τού έναντι λόφου, έπι 
τών ΒΔ δη λ. κλιτύων τής οροσειράς «Περατί». Τήν ύπαρξιν πλουσίων προϊ
στορικών λειψάνων ούχ'ι μόνον έκεΐ, αλλά κα! καθ’ δλην τήν έκτασιν τής γύρω 
περιοχής (πρβ. Β. ΣΤΑΗΣ έ. ά. Ν. ΚΥΠΛΡΙΣΣΗΣ ΛΔ 1927 -28  ΙΙαράοτ. 
σ. 59 κέ.—  F. Stu bbin g s  BSA X L II σ. 6) δυνάμεθα, νομίζω, νά συνδέ- 
σοηιεν προς τήν άκμάζουσαν καθ’ όλους τούς ιστορικούς χρόνους λατρείαν 
τής Άρτέμιδος ως Ταυροπόλου μέν έν τω δήμο) τών Αλών Άραφηνίδων 
(ΑΕ 1925 - 26 σ. 168 κέ. Πολέμων Α ' 1929 σ.* 227 κέ, ΑΕ 1932. Χρον.
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σ. 30 κέ.), εν δέ τώ δήμφ των Φιλαϊδών, ώς Ίφιγενείας, τής όποιας τον μύθον 
διέπλασε κυρίως ό Ευριπίδης (Ίφ . εν Τ. 1450 κ.έ. ΙΙρβ. και PREELER- ROBERT 
I 314). Έ κ Βραυρώνος δέ μετήχθη, ώς φαίνεται, ή λατρεία τής Βραυ- 
ρωνίας Άρτέμιδος εις 3Αθήνας. ’Αλλά καί τάφος (κενήριον) τής Ίφιγενείας 
έδεικνύετο έν Βραυρώνι (ΕΥΡΙΠ. Ιφιγ. έν Τ. 140;3κ. έ.) και παράδοσις 
ύπήρχεν ort ενταύθα καί ούχί έν Αυλίδι έθυσίασεν ό “Αγαμέμνων την Ιφι
γένειαν (ΕΥΦΟΡ. άπόσπ. 81 εις ΣΧ. ΑΡΙΣΤΟΦ. Λυσιστρ. 645. ΝΟΝΝ. XIII, 
186) καί Ιφιγένεια έκ του Θησέως καί τής Ελένης, κόρης τής Νεμέσεως έν 
Ραμνουντι και τού Δ ιός, ώς ιέρεια τής Άρτέμιδος Βραυρο)νίας, άναφέρεται 
υπό των Αρχαίων (ΕΥΡΙΠ. Ίφ ιγ. 1463κέ.— W ilam ow itz  H erm es X V III 
249 κε.).

Λείψανα ιστορικών χρόνων υπάρχουν πλειστα, καθ’ δλην την εκτασιν 
τής κοιλάδος καί έπί τής βόρειας κυρίως κλιτύος τού λόφου καί τάφοι άνευ- 
ρέθησαν πολλοί καί άνεσκάφησαν μάλιστα δυστυχώς πλειστοι ύπο τών 
άρχαιοκαπήλων, διά τούς όποιους έπί πολλά ετη ύπήρξεν ή περιοχή πλούσιον 
εις αρχαία λατομεΐον.

Έ κ των νεωτέρων ερευνητών πρώτος ό ROSS παρετήρησεν δτι ή εκκλη
σία τού Αγίου Γεωργίου έκειτο έπί ανδήρου (Terrasse) σχηματιζομένου έκ 
μεγάλων τετραγιονικών λίθων, αναφέρει 8ε μάλιστα και αγαλμάτων θεάς 
καθημένης καί κρατούσης, καθ’ ά αναφέρει, λέοντα ή άρκτον, παρασυρθείς 
έκ τής έν τή λατρεία τής “Αρτέμιδος τελετής «άρκτείας», όνομασθείσης ούτως 
έκ τού μύθου τής ιεράς ά'ρκτου, έξ ής καί ή εορτή των Αθηναίων κατά τά 
Βραυρώνια «Άρκτενομένων zfj 9Αρτέμιδι» των μεταξύ 5 καί 10 ετών παρθένων 
(πρβ. ΣΟΥΙΔΑΣ εν λ.). Τό αγαλμάτων τούτο (ύψ. 0.25) εύρέθη κατά χοοραν, 
καί παριστάνει κατά πάσαν πιθανότητα Κυβέλην, μειεφέρθη δέ υπό τού 
συναδέλφου κ. Κοτζιά εις Μαρκόπουλον.

Άλλ“ ακριβώς τό άνδηρον τούτο άπεδείχθη διά τών άναληφθεισών Ικει 
δοκιμαστικών άνασκαφών, δτι άποτελεί ασφαλώς ιόν χώρον τού αρχαίου 
ιερού τής Άρτέμιδος, ώς όρθώς ύπέθεσεν ό L. ROSS, ό LEAKE (έ. ά.) καί 
οι μεταγενέστεροι έρευνηταί. (ΓΙερί τών κατά καιρούς εύρεθέντων αρχαίων 
πρβ. M il c iiiio f e r  έν AM 1887 ΧΙΓ σ. 291 κέ.) (είκ. 2 ).

Υπήρξε δέ ή άνασκαφή, καίτοι δυσχερέστατη έν μέσω χειμώνι, εύτυ- 
χεστάτη καί πλούσια εις ευρήματα, ιδιαιτέρως δέ γλυπτά καί έπιγραφάς. Διότι 
άπεκαλύφθη ευθύς αμέσως κατά την βορείαν πλευράν, μέγα ανάλημμα 
27 περίπου μέτροον μήκους, κατ’ ίσοδομικόν τρόπον έκτισμένον έκ σκληρού 
ασβεστόλιθου, μετά πέντε βαθμιδών καί εις ύψ. 1.50 περίπου (είκ. 3 ). Κατά 
τό μέσον δέ τούτου προς βορράν εύρέθη χαμηλότερος τοίχος έκ μεγάλων 
πωρολίθων, άποτελών πιθανώς τμήμα νεωτέρου Αναλήμματος, προς προστα
σίαν από τών ύδάτων τού ποταμού, καί εν συνεχεία τούτου δυτικοπερον,
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Είκ. 2. Γενική ιίποψις κατα ιήν εναρξιν τής άνασκαφής.

Είκ. 3. Τό άνάλημμα μετά ιών προ αύτοΰ πω ρινών βάσεων
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εις χαμηλότερον επίπεδον, Αλλεπάλληλοι ορθογώνιοι πώριναι βάσεις, φέρουσαι 
έν τώ μέσο) επιμήκη κοιλότητα προς ενθεσιν ενεπίγραφων στηλών ή άλλων 
αναθηματικών πλακών. *Αλλ ή άνασκαφή εις τό μέρος τούτο παρημποδίσθη 
λόγω τών πολλών ύδάτων, των οποίων ή στάθμη ύψούται νυν μέχρι σχεδόν 
τής τρίτης βαθμίδοςτού αναλήμματος. "Λνεσκάφη δε και ή δυτική πλευρά του 
αναλήμματος, δπερ τερματίζεται προς νότον εις μικράν άπόστασιν από τής 
ΒΔ γωνίας εις την κατωφέρειαν του βράχου.

Έ π ί του χώρου του κυρίως ναού άν έσκαψα μόνον προς καθορισμόν 
του περιγράμματος αυτού, δπερ ή το ορατόν κατά την ανατολικήν και την 
νοτίαν αυτού πλευράν, ένθα έσόυθησαν οΐ λίθοι τής κάτο) σειράς του τοίχο- 
βάτου. Κατά τήν δυτικήν πλευράν άνευρέθη τύ λάξευμα εντός του βράχου- 
εντός του οποίου ετίθεντο οι λίθοι του τοίχου, κατά δέ τήν βορείαν ό τοίχος 
έχει καταστροφή σχεδόν εξ ολοκλήρου εκ τής μεταγενεστέρας εκεί κατασκευής 
τής αμαξιτής οδού, βαινουσης ακριβώς παραλλήλους επί του αναλήμματος. Κα~ 
θωρίσθη ούτω μετά σχετικής ακρίβειας τό μήκος καί πλάτος του ναού, 20.30X 
10.80 μέτρων. 3Αλλ' από του υποτιθεμένου δαπέδου του ναού υπάρχει προς 
Ν καί άλλο υψηλότερου επίπεδον δαπέδου, σχηματισθέν, ως φαίνεται, διά 
δαπανηράς εργασίας προς Ισοπέδτοσιν του σκληρού βράχου, ένθα είναι 
σήμερον ωκοδομημένη ή χριστιανική εκκλησία καί εις τό όποιον ώδήγεί 
λαξευτή εντός του βράχου κλιμαξ (είκ. 4 ) .  Είναι δέ πιθανόν δ τι, ύπήρχεν 
εκεί έτερον ιερόν οικοδόμημα. ’Από τοϋ υψηλότερου τοΰτου δαπέδου του 
ιερού μέχρι τού προς βορράν φυσικού εδάφους κατά τύ άκρον τής κατωφέρειας 
τού λόφου, δ που έστηρίχθη τό ανάλημμα, υπήρχε μεγάλη διαφορά ύψους. 
Τήν κλιμακωτήν δέ ταυ την διάταξιν τού ιερού από τής κάτω τέρας βαθμίδος 
τού αναλήμματος μέχρι τού υψηλότερου σημείου τού λελαξευμένου βράχου» 
εις τάς πλαγιάς τού οποίου σώζονται ακόμη λελαξευμέναι κοιλότητες προς 
ενθεσιν αναθημάτων, φαίνεται δτι υπαινίσσονται οι στίχοι τού Εύριπίδου 
(Τφ. έν Τ. 14G2):

σε δε άμφί σε μνας, ’ Ιφιγένεια, κλίμακας 
Βρανρωνίας δει τήδε κλάδουγμεν θεα.

Ελάχιστα δυστυχώς τεμάχια πήλινων κεραμιδιού καί μελών τού λοιπού αρχιτε
κτονικού διακόσμου τού ναού ευρέθησαν, δστις ανήκει πιθανώτατα εις τά 
τέλη τού 6 ου π. X. αιώνος. Κατά τήν νοτίαν πλευράν τού ναού ευρέθησαν 
όστρακά τινα τής νεωτέρας γεωμετρικής περιόδου. Είναι δέ τούτο ένδειξις
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Είκ, 4 . "II εκκλησία του eΑγιου Γεωργίου?μετά της λαξευτής χλήιακος.

Είκ. 5. Πηλίνη υδρορροή νκ τον ;cno; Β τοΟ ναού οΐχοδομήματος.

βτι ή λατρεία υπήρξεν έκεΐ παλαιοιάτη και ή συστηματική ερευνά του χώρου 
θέλει, προσφέρει, πιστεύω, «ξισλογώτερα ευρήματα καί θέλει συμβάλει μεγά
λο) ς εις την ερευνάν τής παλαιοτέοας λατρείας τής Άριέμιδος Περισσότερα
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αρχιτεκτονικά μέλη ευρέθησαν εις τον προς βορράν τοϋ Αναλήμματος χώρον, 
μεταξύ των οποίων, πηλίνμ υδρορροή μετά λεοντοκεφαλής 1ξ βσωτερικής

Είκ. G. "Λγαλμάτιυν Εκάτης.

κιονοοτοιχίας (είκ. 5 ), και μαρμάρινου κιονόκρανου του τέλους του 5OT ή των 
αρχών του 4 ου π. X. αιών ο ς, Προέρχονται δέ ταϋτα ασφαλέστατα εξ οίκο δ ο-
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ρήματος, μεταγενεστέρου του ναού, του οποίου την εκεί ΰπαρξιν δυνατοί τις νά 
συμπεράνη Ασφαλώς εκ του εξαχθέντος αρχαίου οικοδομικού υλικοί» κατά την 
έκσκαφήν φρέατος υπό του ιδιοκτήτου του εκεί χωραφιού. Ά λλ’ ή άνασκάφη 
τούτου* είναι δυσχερέστατη -προ τής συστηματικής άποχετεύσεως των ύδάτων.

Κατά την άνασκαφήν του Αναλήμματος εύρέΟησαν αρκετά γλυπτά» 
μικρά κυρίως μαρμάρινα Αναθηματικά άγαλμάτια κ.λ.π., μεταξύ δέ τούτων

Είκ. 7« Άνάγλυφον ήρωΐδος.

ώραιον μικρόν άοχαϊστικόν άγαλμα τρίμορφου "Εκάτης (είκ. 6 ) .  Μοναδικόν 
όμως εύρημα, δλως ιδιαιτέρας καλλιτεχνικής Αξίας, αποτελεί τδ άνευρε8έν 
τεμάχιον μεγάλου μαρμάρινου Αναγλύφου μετά παραστάσεοκ θεάς ή ήρωΐ
δος, άρίστης τέχνης τής πρώτης τριακονταετίας τού 5ου π.Χ. αϊώνος
(ε ίκ . 7) .

Σπουδαιότατοι επίσης διά τον ασφαλή καθορισμόν τού Ιερού είναι αί 
άνευρεθεΐσαι έπιγραφαί τού 5 ου καί 4 ου π. X, αϊώνος. Έκ τούτων χινές είναι 
άναθηματικαί εις την "Αρτεμιν Βραυρωνίαν, άλλαι δέ, δπισθόγραφοι, είναι 
κατάλογοι αφιερωμάτων άναγρ άφαντες τά εις την θεάν άφ ιερού μένα ένδύ*
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ματα και πολύτιμα αντικείμενα, δακτυλίους, ενώτια, χιτώνια κ. λ. π., παρό
μοιοι προς τάς εκ του Βραυρωνίου τής Άκροπόλεως και σχετικά! προς 
την λατρείαν τής Άρτέμιδος - "Ιφιγένειας, περί ής έχομεν ακριβή μνείαν 
παρά τω Ευριπίδη (Ίφ. 1ν Τ, 1464 κ.έ.) :

ον και τεΟάψΥ} κατΟανουοα και πέπλων 
άγαλμά οοι Οήοονσιν ενπήνονς ϋφάς, 
άς άν γυναίκες εν τοκοις ψυχορραγείς 
λίπωο ίν οΐκοις . . . .

’Αποτελεί 5’ οΰΐω τό δράμα τούτο τού Εύριπίδου την κυριωτέραν πηγήν 
διά τήν λατρείαν τής Άρτέμιδος και την τοπογραφίαν τού εν Βραυρώνι, 
ιερού αυτής, δπερ δ ποιητής έγνώριζεν, ώς προσκυνητής, εξ αυτοψίας, ίδών 
ασφαλώς εκεί καί τό κενήριον τής ’Ιφιγένειας, τής εΰγενοΰς ήρωΐδος, ή τις 
ένέπνευσεν εις αυτόν τήν αθάνατον τραγωδίαν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

3. Α Ν Α Σ Κ Α Φ Η  ΕΝ ΤΟι Α Σ Κ Λ Η Π ΙΕ ΙΩ ι  ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ, ΙΕΡΩι 

ΤΟΥ Α Π Ο Λ ΛΩ Ν Ο Σ  Μ Α Λ Ε Α Τ Α  ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΩι

Δι* ολίγους αρχαιολογικούς τόπους δύναται νά λεχθή on συνδέονται 
τόσον στενώς μειά τού άνασκαφέως, όσον ό ερείπιών τού ’Ασκληπιείου τής 
Επίδαυρου. Πεντήκοντά σχεδόν ετών άνασκαφική ερευνά, ευτυχής και πλού
σια εις παντοειδή αρχαιολογικά ευρήματα, συνδεόμενη προς τήν εξαίρετον 
εντός τού τοπικού Μουσείου άναστηλωτικήν εργασίαν και άναπαράστασιν 
των άνευρεθέντων αρχιτεκτονικών μνημείων καί προς τύν ειδυλλιακόν διά 
τών πλουσίων πευκώνων έξωραϊσμύν τού αρχαιολογικού χώρου αποτελεί άναμ- 
φισβητήτως τό πλέον δημιουργικόν εργον τού αειμνήστου ΓΙ. Καββαδία, Γέ
ροντες δέ ήδη οι νεώτεροι εργάται τών παλαιών άνασκαφών ενθυμούνται 
τον σοφόν γέροντα, κΰπτοντα υπό τό βάρος τών ετών καί τού μακρού κοπιώ
δους επιστημονικού αυτού βίου, ύπερανθρώπως προσπαθούντα καί παρά τήν 
έξησθενημένην αυτού δρασίν, έντρυφώντα εις τήν άνάγνωσιν πολυστίχων 
ένεπιγράφων στηλών τού 'Ιερού. Τον ενθυμούνται ακόμη διαμαρτυρόμενον 
διά τήν μεταφοράν αυτού, βαρέως άσθενούντος, εις ’Αθήνας, ένθα καί επ’ ολί
γα; μόνον ημέρα; επέζησε. Διά τούτο, αποτελεί δι* εμέ βιχρεΐαν κληρονο-
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