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Μεγ αλειότατε,

Ήκρωτηριασμένον προσέρχεται το Συμβούλιον, ΐνα λογοδο- 
τήση κατά το έτος τοΰτο. Ό πρώτος αύτοΰ ’Αντιπρόεδρος, ή A. Β. Υ. 
ό Πρΐγκιψ Νικόλαος, δεν ανήκει πλέον εις την ζωήν, άλλα θά 
άποχελή εφεξής προσφιλή καί φωτεινήν άνάμνησιν τής παρ’ ήμΐν 
γονιμωτάτης συνεργασίας αύτοΰ. Συνενών εν έαυτω ό αείμνηστος 
Βασιλόπαις ευγένειαν ψυχής καί λεπτότητα πνεύματος μετ’ εύαι- 
σθήτου καί συναισθηματικής καρδίας είχε παρασκευασθή υπό τοΰ 
Θεού, όπως εφοδιαζόμενος δι’ εύρείας μορφώσεως άποβή καλλι
τέχνης τοΰ λόγου καί τοΰ χρωστήρος καί εξαίρετος προστάτης καί 
προβιβαστής των εθνικών εκείνων εκδηλώσεων, αί όποϊαι συνδέον
ται προς τον εύγενέστατον συναισθηματικόν παράγοντα καί άπο- 
τελοΰσι γνώμονα τοΰ ήθικοΰ τοΰ έθνους πολιτισμοΰ. ’Από φΰσεως 
διαυγής καί νηφάλιος καί άπό μαθήσεως τρόφιμος ύγιεστάτων 
κατευθύνσεων, ύπήρξεν ό κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος τής μεγάλης 
εκείνης Ελληνικής αρετής τοΰ μέτρου καί τής σωφροσύνης, ήτις 
αποτελεί τό θεμέλιον τής εν τή ζωή αρμονίας υπό πάσαν αύτής 
έκφανσιν καί τήν ασφαλή αφετηρίαν προς σύμμετρον δράσιν.
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Διά τούτο ό δρόμος αύτοΰ έν τή ιστορία της πατρίδος άπέβη 
φωτεινός και υποδειγματικός, πάντες δε οί περί τάς πνευματικός 
καί τάς εικαστικός τέχνας ώς καί περί την ιστορίαν τούτων ασχο
λούμενοι άπέβλεπον προς εκείνον ώς προς προστάτην, τοϋ οποίου 
ή υψηλή θέσις καί καταγωγή διηυκόλυνε τήν μεγάλην αποστολήν. 
Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, ή οποία είχε τήν έξαίρετον ευτυχίαν 
νά γνωρίση εκ τοϋ πλησίον καί έν αύτώ τφ Συμβουλίω αυτής 
τήν άβράν καί εμβριθή πνοήν τής συνεργασίας τοϋ αλησμόνητου 
καλλιτέχνου Βασιλόπαιδος, αισθάνεται βαθύτατα τήν όδυνηράν 
απώλειαν καί μετά πόθου ειλικρινούς αναπολεί τήν εύγενεστάτην 
αύτοΰ ΰπαρξιν. Άλλ’ ή αδρά αυτού προσωπικότης είχε τόσον άνε- 
ξιτήλως χαραχθή εντός τών ψυχών ημών, ώστε καί μετά τήν εκ 
τού κόσμου τούτου άπομάκρυνσιν αυτού θά έξακολουθή ούτος νά 
εύρίσκεται μεθ’ήμών ώς συνεργάτης καί ώς δείκτης τής οδού τής 
κα?ιλιτεχνικής ά?ιηθείας, τήν οποίαν έχάραξε ζών ώς πραγματικός 
υιός Βασιλέως καί ώς γνήσιος Έλλην Πρίγκιψ.

Το μνημόσυνον τών άπελθόντων άφ’ ημών κατά τό εκατο
στόν έτος τής ζωής τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας περιλαμβάνει 
προσφιλή ονόματα συνεργατών καί φίλων γνωριμωτάτων έν τώ 
στίβφ τής έπιστημονικής συνεργασίας καί τών κοινών προσπαθειών.

Ό Λουδοβίκος Pernier επιφανής αρχαιολόγος καί καθη
γητής τής ’Αρχαιολογίας έν τώ Πανεπιστήμια» τής Φλωρεντίας 
(ΊΊ8.8.1937) καταλείπει διά τού θανάτου αυτού βαθύτατα αισθη
τόν κενόν έ'ν τε τή έπιστήμη καί έν τή Έλληνοϊταλική φιλία 
λυπούμεθα δε ιδιαιτέρως, διότι καί πρόωρος ύπήρξεν ή τελευτή 
αυτού.

Τού Pernier οί δεσμοί προς τό Ελληνικόν έδαφος καί δή 
προς τήν Κρητικήν αρχαιολογίαν είναι παλαιοί, τό δε έργον αυτού 
άναφέρεται εις σημαντικωτάτην συμβολήν έν τή έρεύνη τού Μινωί- 
κού πολιτισμού έν Φαιστφ, Αγία Τριάδι καί Πρινια τής Κρήτης.

Πλήν άλλων πραγματειών ό Luigi Pernier παρέσχεν εις τήν 
επιστήμην προ ολίγων μόλις έτών (τώ 1935) τούς δύο πρώτους
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τόμους (ένα κειμένου και ένα πινάκων) τής τελικής επεξεργασίας 
των έν Φαιστώ άνασκαφών τής Ιταλικής αποστολής υπό τον τίτλον 
II palazzo minoico di Festos, δείγμα επιστήμης, σαφήνειας και 
νηφάλιου κρίσεως, ακριβέστατης δε άποδόσεως των πραγματικών 
δεδομένων των άνασκαφών. Σημαντικός ωσαύτως μελέτας έδημο- 
σίευσεν ό Pernier περί τών έν Αφρική Ιταλικών ερευνών Ελλη
νιστικών πόλεων.

Ό Pernier συνέδεσεν ωσαύτως τό όνομα αύτοΰ μετά τής έν 
Άθήναις ίδρύσεως τής ’Ιταλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, τής 
οποίας ύπήρξεν ό πρώτος διευθυντής καί έπί μακρά έτη ποδηγέτης 
τών νεαρών ’Ιταλών αρχαιολόγων. Καίπερ άποθνήσκων έν ούχί 
προβεβηκυία ηλικία ό Pernier καταλείπει σημαντικόν έπιστημονι- 
κόν καί οργανωτικόν έ'ργον, άξιον πόσης τιμής, εις ημάς δε τούς 
Έλληνας άγαθωτάτην προς τούτοις άνάμνησιν τοϋ χρηστού αυτού 
χαρακτήρος καί τής προς την ήμετέραν χώραν φιλίας, την όποιαν 
καθίστα ζωηροτέραν ή εύρεια αυτού Έλληνομάθεια.

Έκ τών ήμετέρων αρχαιολόγων έξέλιπε μετά μακράν καί 
έπώδυνον νόσον ό έν τώ Πανεπιστήμια) καθηγητής τής Βυζαντι
νής αρχαιολογίας καί τέχνης ’Αδαμάντιος ’Αδαμάντιου 
(ή*13.11.1937), ισόβιος ημών έταΐρος καί κατά περιόδους σύμ
βουλος τής Εταιρείας.

Ό ’Αδαμάντιου ύπήρξεν ό πρώτος ’Έφορος τών Βυζαντινών 
καί χριστιανικών καθ’ όλου μνημείων, ό πρώτος καθηγητής τής 
Βυζαντινής ’Αρχαιολογίας έν τώ Πανεπιστήμια) καί ό πρώτος 
διευθυντής τού Βυζαντινού Μουσείου, έκπροσωπών ούτω χρονο
λογικούς τήν πρώτην είδικευμένην έπίσημον μέριμναν περί σημαν
τικών μνημείων τής Ελληνικής ιστορίας.

Περί καθαρώς ιστορικός μελέτας τό πρώτον ασχοληθείς κατέ- 
λιπεν άξιόλογον τούτων καρπόν τήν περί τού Χρονικού τού Μο- 
ρέως ώφελιμωτάτην αυτού πραγματείαν.

Εις τάς είδικώτερον αρχαιολογικός αύτού έργασίας άνήκου- 
σιν αί έν Μυστρα έ'ρευναι αύτού καί αί έν Σπάρτη άνασκαφαί ώς
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και αί έν Μετεώροις μελέται, προς δε τούτοις ή μακρά αΰτοϋ 
πραγματεία περί τής 'Αγνείας πείρας τής Θεοτόκου.

Εις την άναζωπύρωσιν τοϋ γενικωτέρου ενδιαφέροντος περί 
των Βυζαντινών καθόλου σπουδών παρ’ ήμΐν ιδιαιτέρως συνετέ- 
λεσεν ό αείμνηστος συνάδε?ιφος διά διαλέξεων καί ημερησίων 
άρθρων προλειάνας τό έδαφος εις την έπελθοΰσαν μετ’ ου πολύ 
άναβίωσιν τών περί την περίοδον ταύτην ερευνών καί μελετών 
διά τών σημαντικών εργασιών πλειάδος νεωτέρων επιστημόνων. 
Ή ενωρίς κλονισθεΐσα υγεία τοΰ μακαρίτου συναδέλφου δεν έπέ- 
τρεψεν εις αυτόν νά παράσχη μεγαλυτέραν συμβολήν είς την Ελλη
νικήν Βυζαντινήν έρευναν.

Ή ιστορία τών σπουδών τούτων θά αναγνώριση κατά τό 
προσήκον τάς προσπάθειας τοϋ ’Αδαμάντιου Άδαμαντίου προς 
ένίσχυσιν αυτών καί προς δημιουργίαν ευμενούς διά τήν περαι
τέρω αυτών έξέλιξιν ατμόσφαιρας.

Ό ’Ιωάννης Συκουτρής έξέλιπε νεώτατος, άλλ’ έσχη- 
ματισμένος πλέον κλασσικός φιλόλογος, τοΰ οποίου αί έργασίαι 
καί ή εξ αυτών προελθοϋσα αγαθή φήμη ειχον έξέλθει τών ορίων 
τής πατρίδος ημών, όπως ιδία μετά τύν θάνατον αύτοϋ διεπι- 
στώθη. Πας απαθώς κρίνων τό έργον τοϋ νεαρού έπιστήμονος 
Οφείλει νά αναγνώριση ότι οΰτος παρά τάς αμφισβητήσεις καί τάς 
αντιθέσεις, τάς όποιας προεκάλεσεν, ύπήρξεν άξιολογώτατος φιλό
λογος προωρισμένος νά συνέχιση άξίως τήν παρ’ήμϊν φιλολογικήν 
παράδοσιν καί νά τηρήση έν διεθνεί περιωπή τήν Ελληνικήν φιλο
λογικήν επιστήμην.

Έξέλιπον ωσαύτως κατά τό παρελθόν έτος ό παλαιός εταίρος 
καθηγητής ’Ιωάννης Πατσουράκος επί μακρόν πατριωτικώτατα 
δράσας έν Πειραιεΐ, ό Κωνσταντίνος Τζηρός καί ό Γεώρ
γιος Τσόχας ό γνωστός πολιτευτής καί δήμαρχος ’Αθηναίων, 
μετ’άμειώτου πάντες ένδιαφέροντος παρακολουθήσαντες τάς έργα- 
σίας τής Εταιρείας.
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Κατά τό διαρρεΰσαν έτος ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία μετέσχε 
των εορτών τής έκατονταετηρίδος τοΰ Έθνικοΰ καί Καποδιστρια- 
κοΰ Πανεπιστημίου των ’Αθηνών όλοψύχως συμπανηγυρίσασα τον 
πρώτον ένδοξον σταθμόν τοΰ ομηλίκου εθνικού καθιδρΰματος, 
μετά τοΰ οποίου συνδέουσιν αυτήν κοινοί αγώνες έπιστημονικής 
άνυψώσεως τοΰ έθνους.

Κατά τό 1937 τό άνασκαφικόν εργον τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας υπήρξε τό εξής:

1. Αί κατά τήν Ίεράν οδόν άρξάμεναι πρό τινων ετών 
διά τοΰ Άρχιτέκτονος κ. Ί. Τραυλοΰ ερευναι έξηκολοΰθησαν καί 
κατά τό 1937, ένετοπίσθησαν δέ είς τό παρά τό ιερόν τής ’Αφρο
δίτης τμήμα τής Ίεράς όδοΰ μέχρι τοΰ αρχαίου ΊΡειτοΰ, τής 
σημερινής λίμνης τοΰ Κουμουνδούρου.

Εντός τοΰ περιβόλου τοΰ 'Ιεροΰ τής ’Αφροδίτης συνεπλη- 
ρώθη ή αποκάλυψης μικρας οικίας, ή οποία δεν ειχεν άλλοτε άνα- 
σκαφή εξ ολοκλήρου.

Ή οικία αυτή έχει σχήμα σχεδόν κανονικού ορθογωνίου 
(μ. 10,35 Χ11,77Χ 10,15 X 12,39), είναι δέ έκτισμένη διά λίθων, 
παλαιοτέρων κτισμάτων. Οί τοίχοι αυτής σώζονται μέχρις ύψους 
1μ, 60, έχουσι δέ πάχος κυμαινόμενον μεταξύ 0μ, 75 καί 0μ, 44.

Ή είσοδος εύρίσκεται κατά τήν άνατολικήν πλευράν, είχε δέ 
μικρόν δίστυλον προστέγασμα βασταζόμενον υπό ξύλινων κιόνων, 
τών οποίων σαόζεται μόνον ή μία εκ τών δύο βάσεων.

Ή οικία, άποτελουμένη εκ τριών δωματίων καί ενός υπαί
θρου διαμερίσματος ή αυλής, άνήκεν άσφαλώς είς τήν υπηρεσίαν 
τοΰ ίεροΰ είτε ως κατοικία τοΰ προσωπικοΰ είτε ώς ξένων. Προς 
χρονο/ιόγησιν τής οικίας χρησιμεύουσιν έπιγραφαί τινες εύρεθεΐσαι 
είτε εν τή έπιχώσει είτε έντετοιχισμέναι έν τοΐς τοίχοις τής οικίας.

Προς έξυπηρέτησιν τών προσκυνητών φαίνεται ότι έχρησί- 
μευε καί τό προς Α τοΰ οίκίσκου εύρεθέν συγκρότημα δωματίων 
μετά μιας έπιμήκους αιθούσης (18 μ. X 3,30) ύδρευόμενον εκ τών 
ευρισκομένων εκεί δεξαμενών.
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Κατά την ΒΔ γωνίαν τοΰ κυρίως Ίεροΰ εύρέθη τό τέρμα 
τοΰ Ίεροΰ.

Παρά ταΰτα άπεκαλύφθησαν τοίχοι άναλημματικο! ώς καί 
ό προς Β περίβολος τοΰ Ίεροΰ κατεσκευασμένος έκ μεγάλων αργών 
λίθων άνευ τίνος συνδετικής Όλης, σωζόμενος δέ εις μήκος 31 
μέτρων μετά πάχους 0,80.

Έκ τής κατασκευής τοίχου τίνος συνάγεται δτι τό Ιερόν τής 
’Αφροδίτης ύπέστη ποτέ καταστροφήν, μεγάλοι δέ όγκοι άποσπα- 
σθέντες έκ τοΰ βράχου και φέροντες ακόμη τά ίχνη αναθηματικών 
κογχών έχρησιμοποιήθησαν προς άνοικοδόμησιν καταστραφέν- 
των μερών.

Δεύτερον σημεϊον έρεύνης τοΰ κ. Τραυλού ήτο τό παρά τό 
Ιερόν τμήμα τής Ίεράς δδοΰ, τό όποιον είναι καί τό καλλίτερον 
σωζόμενον, διότι ενωρίς έκαλύφθη υπό τών χωμάτων καί τών 
λίθων τοΰ καταστραφέντος Ίεροΰ τής ’Αφροδίτης.

Τό πλάτος τής όδοΰ ήτο πέντε μέτρων περιωρίζετο δέ αυτή 
εκατέρωθεν διά λίθων, ών τό ήμισυ εξείχε τοΰ εδάφους. Όπου τό 
έδαφος ήτο μαλακόν έχει γίνει υπόστρωμα διά μικρών λίθων καί 
χώματος, επί δέ τοΰ υποστρώματος τούτου έχει τοποθετηθή τό 
κατάστρωμα τής όδοΰ έκ πλακοειδών λίθων μέτριου μεγέθους.

Έπΐ τοΰ καταστρώματος τής όδοΰ διετηρήθησαν καί αί 
βαθεΐαι αύλακες αί σχηματισθεΐσαι υπό τών τροχών τών οχη
μάτων.

Μεταγενέστεροι φθοραί τοΰ καταστρώματος έπεσκευάσθησαν 
διά στρώματος λίθων καί χώματος ύψους 0,16. Καθ’όλου δέ παρε- 
τηρήθησαν ένδιαφέρουσαι λεπτομέρειαι κατασκευής καί επισκευών 
τής Ίεράς όδοΰ, προς δέ τούτοις τροχιαί παλαιοτέρας όδοΰ βαι- 
νούσης παραπλεύρως τής νεωτέρας.

’Από τοΰ Ίεροΰ τής ’Αφροδίτης άρχεται καί άλλη οδός, ή 
οποία διά τών υψωμάτων φθάνει μέχρι τής λίμνης Κουμουνδού- 
ρου καί είναι τής αυτής κατασκευής, άλλ’ ούδαμοΰ δεικνύει τροχιάς. 
Επί τής κορυφής τοΰ βουνού εύρέθη μέγας τετράγωνος ασβεστό
λιθος, επί τοΰ οποίου υπάρχει ορθογώνιος τόρμος προς ένσφήνω-
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σιν άλλου λίθου, πιθανώς δρου χωρίζοντος την περιοχήν των 
Αθηνών άπό τής περιοχής τής Έλευσΐνος.

Τρίτον σημεΐον έρεΰνης ήτο τό άρχαΐον φράγμα τοΰ 'Ρειτοϋ 
καί ή γέφυρα. Κατά τδ μέσον τοϋ πλάτους τής λίμνης, δπου αΰτη 
έχει βάθος 2 μ., παρετηρήθη σειρά μεγάλων ορθογωνίων πωρίνων 
λίθων κατευθυνομένων άπό ΝΑ προς ΒΔ, πλάτους δέ 0,80-1 
μέτρου καί ορατών είς μήκος 8 μέτρων. Οί λίθοι είναι πάντες 
ειλημμένοι έξ άλλων οικοδομημάτων, εις δέ δεικνύει ίχνη εργασίας 
συνήθους είς τούς αρχαϊκούς χρόνους καί φαίνεται δτι προέρχεται 
έξ αρχαϊκού οικοδομήματος. Επειδή οί Έειτοί άνήκον είς τό ιερόν 
τής Έλευσΐνος, παν έργον συντηρήσεως ή διαρρυθμίσεως αυτών 
ύπήγετο είς τήν φροντίδα τής διοικήσεως τοΰ Έλευσινιακοΰ ιερού. 
’Όντως δέ Έλευσινιακή επιγραφή τοϋ 421 π.Χ. (IG I2 81) ανα
γράφει άπόφασιν περί κατασκευής γέφυρας τοϋ Ρειτοϋ διά λίθων 
προερχομένων έκ τοϋ καταρριφθέντος αρχαίου ναού τής Έλευσΐνος.

Ή άνακάλυψις τών λειψάνων τούτων εντός τής λίμνης παρέ
χει τήν αφορμήν σημαντικών παρατηρήσεων καί ως προς τήν 
θέσιν τής αρχαίας γεφύρας καί άς προς τό φράγμα τής λίμνης, τό 
όποιον ήτο καί κατά τήν αρχαιότητα άναγκαιότατον προς ρύθμισιν 
τής λίμνης καί τής είς τήν θάλασσαν εκροής αυτής.

2. Ή άνασκαφή τής Έλευσΐνος έξηκολούθησε καί κατά 
τό 1937 υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Κουρουνιώτου εν συνεργασία 
μετά τοϋ άρχιτέκτονος κ. Τραυλού.

Ή εργασία σκοπόν είχε τήν πληρεστέραν άποκάλυψιν τής 
προηγουμένως εύρεθείσης «Τέρας οικίας» ήτοι τού συγκροτήματος 
τών κτισμάτων, τά όποια περάιαμβάνει πολυγωνικός περίβολος, 
άπέναντι τής νοτίας πύλης τοϋ ίεροϋ τής Έ?ιευσΐνος κείμενος, σπου
δαιότατος δέ διά τήν ιστορίαν τής λατρείας, ήτις έτελεΐτο έν αύτώ 
έκ παραλλήλου προς τό μέγα ιερόν, αξιόλογος δέ καί διά τήν οικο
δομικήν αυτού ιστορίαν.

Ή θρησκευτική σημασία τοϋ χώρου άρχεται άπό τοϋ τέλους 
τής γεωμετρικής περιόδου. Άλλ’ ό χώρος περικλείει κτίσματα
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8 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937

παλαιοτέρων περιόδων από των μεσοελλαδικών χρόνων καί εντεύ
θεν. Ή τελευταία των οικιών τούτων, άνήκουσα εις την γεωμετρι
κήν περίοδον, έχρησιμοποιήθη περί τον 8ον π.Χ. αιώνα ως τόπος 
λατρείας.

Ή οικία άποτελεΐται εκ τεσσάρων άνίσων διαμερισμάτων, ών 
τό τρίτον κατά σειράν είναι ύποδιηρημένον εις δύο. Ή είσοδος 
εις αυτά είναι έκ κοινού διαδρόμου έξωθεν άνευ εσωτερικής επι
κοινωνίας. Έν τώ μεγαλυτέρω διαμερίσματι υπάρχει έν τώ μέσω 
τετραγωνική πλάξ, ως βάσις ξυλίνου κίονος βαστάζοντος τήν στέ
γην, κατά δε τάς δύο γωνίας άργόλιθα βάθρα προς άπόθεσιν 
σκευών καί άλλων πραγμάτων. Προ τής Α πλευράς υπάρχει ευρύ
χωρος αυλή, πλακόστρωτος κατά τό βόρειον αυτής ήμισυ.

Ή οικία είναι έκτισμένη έν μέρει μεν επί τού βράχου, έν 
μέρει δέ επί έπιχώσεως, τήν οποίαν προεκάλεσε τό κατωφερές 
τού εδάφους.

Κατά τήν διάρκειαν τού εβδόμου αίώνος π.Χ. ήσκεΐτο έν τή 
οικία ταύτη λατρεία, ως έξάγεται έκ τής άθρόας έν αυτή εΰρέσεως 
ποικίλων αγγείων π?ιήρων τέφρας, προερχομένης έκ θυσιών, καί 
άλλων μικροτέρων κενών, πιθανώτατα αναθημάτων, άναγομένων 
εις τάς άρχάς τού 7ου π.Χ. αίώνος.

Έν τώ δευτέρω δωματίω καί κατά τήν νοτιοδυτικήν αυτού 
γωνίαν υπάρχει φρεατοειδής λάκκος, έ'χων τό κτιστόν περίβλημα 
έξέχον τού εδάφους κατά έν μέτρον, παρά δέ τήν βάσιν αυτού 
οχετόν κτιστόν κεκαλυμμένον φέροντα προς τήν αυλήν καί έκεϊθεν 
έκτος ταύτης προς τήν οδόν. Τό λακκοειδές κτίσμα είναι προφανώς 
έσχάρα θυσιών.

Κατά τον 7ον αιώνα ή οικία θά διετηρεΐτο ακόμη καλώς, 
φαίνεται δέ ότι κατεστράφη κατά τον 60ν αιώνα, άλλ’ ότι ή έν 
αύτή τελουμένη λατρεία δέν διεκόπη, έκτίσθη δέ μικρόν τετράγω
νον δωμάτων, έντός τού οποίου έγίνοντο θυσίαι. Ό βωμός τού 
νέου τούτου δωματίου φαίνεται ότι προϋπήρχε τού δωματίου καί 
είχε χρησιμοποιηθή έπί μακρόν. "Αλλος τύπος θυσιών έσημειώθη 
έξωθεν τού δωματίου κατά τήν ΒΔ αυτού γωνίαν, όπου εΰρέθησαν
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μελανόμορφα αγγεία και αρχαϊκά ειδώλια άνήκοντα εις το δεύτε
ρον ήμισυ τοΰ 6ου αίώνος. Διδακτικά είναι ωσαύτως τεμάχια γρα
πτών κεράμων τής στέγης συγχρόνων προς τάς γραπτάς κεραμίδας 
τοϋ πρωίμου αρχαϊκού Τελεστηρίου.

Ό μέγας περίβολος, ό όποιος περιέκλεισε τά ιερά ταΰτα λεί
ψανα, ανήκει εις τούς Πεισιστρατείους χρόνους.

'Υπεράνω τών λειψάνων τούτων εύρέθησαν τά υπολείμματα 
τών θεμελίων μικρού πιθανώτατα ναού, εις τον όποιον άνήκουσι 
μαρμάριναι κεραμίδες, όμοιαι προς τάς τοΰ Πεισιστρατείου τελε
στηρίου και έκ τοϋ αύτοϋ νησιωτικού μαρμάρου. ’Ίσως έκ τοϋ 
αετώματος τοϋ ναΐσκου τούτου προέρχεται ή προ ετών έδώ που 
πλησίον εύρεθεΐσα ωραία φεύγουσα αρχαϊκή κόρη.

Μικρά σκάφη εντός τοϋ Μιθραίου, τοΰ οίκοδομηθέντος έπι 
τής ανατολικής πλευράς τοϋ περιβόλου τής «Ίεράς οικίας» εν 
χρόνοις 'Ρωμαϊκοΐς, έφερεν εις φώς τό κατάστρωμα όδοΰ συγχρό
νου προς τό λεγόμενον Λυκούργειον τεύχος.

3. Έν Νέα Άγχιάλω έξηκολούθησαν αί έργασίαι τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας διά τού κ. Γ. Σωτηρίου.

Ή ερευνά έγένετο κατά τον προ τής ’Αγοράς τής κωμοπόλεως 
αρχαιολογικόν χώρον, εύρέθη δε περίβολος μήκους 30 μ. περι
κλείουν συγκρότημα οικοδομημάτων, τών όποιων τινά μόνον άνε- 
σκάφησαν. Μεταξύ τούτων τό σπουδαιότερον είναι τετράγωνον 
διαμέρισμα (8,80 X 5,2δ) έχον κατά την ανατολικήν πλευράν βόθρον 
τετράγωνον, έκτισμένον καλώς διά κεραμοκονιάματος κορασανίου 
(1,70 X 1,32) καί περιβαλλόμενον ύπό αϋλακος πλάτους 0,20. ’Αρι
στερά παρά τήν ανατολικήν γωνίαν τού διαμερίσματος υπάρχει 
μικρός λάκκος καί πεζούλιον. Τό όλον παρέχει τήν δψιν Εστίας 
βυζαντινού μοναστηριού. Εύρέθησαν δέ όντως έν τώ αύλακίω καϊ 
πέριξ πολλά λείψανα ανθράκων. Τό κτίσμα φαίνεται άνήκον εις 
δύο έποχάς, εις τήν 'Ρωμαϊκήν και τήν Χριστιανικήν, καθ’ ήν έγέ- 
νοντο και συμπληρώσεις, ή άλλως όφείλομεν νά δεχθώμεν ότι
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10 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937

γλυπτά μέλη 'Ρωμαϊκών χρόνων έχρησιμοποιήθησαν προς διακό- 
σμησιν χριστιανικού οικοδομήματος.

Προς Α τοΰ διαμερίσματος σχηματίζεται είδος τι Τριβήλου 
ήτοι τριμερές άνοιγμα έχον έν τώ μέσφ δΰο κίονας, των οποίων 
σώζονται αί ίωνικαί βάσεις βαίνουσαι έπϊ πλίνθων εκ τραχύτου 
ερυθρωπού. Οί κορμοί ήσαν έκ μαρμάρου τής Προκονήσου 
(2,μ 10, δμ 0,30), τα δε ιωνικά μετ’ επιθήματος κιονόκρανα έκ 
λίθου πρασινοφαίου, φέροντα έν τφ μέσω άνάγλυφον ισοσκελή 
σταυρόν. Τό Τρίβηλον τοΰτο φέρει προς στοάν ιωνικών κιόνων, 
τής οποίας μόνον μέρος άνεσκάφη. Τά εύρεθέντα αρχιτεκτονικά 
μέλη ήτοι γείσα καί κυμάτια και ανθέμια και δΰο υπέρθυρα, 
άνάγουσι τό οικοδόμημα εις 'Ρωμαϊκούς χρόνους ή διδάσκουσιν 
ότι έγένετο δευτέρα χρήσις 'Ρωμαϊκών μελών έν χρόνοις Βυζαν- 
τιακοΐς.

’Αριστερά τοΰ κυρίου τούτου διαμερίσματος άνευρέθη σειρά 
συνεχομένων τετραγώνων θαλάμων τής αυτής τοιχοδομίας έπε- 
στρωμένων δε διά μεγάλων πλίνθων, παρά ταϋτα προσθήκαί τινες 
μεταγενέστεροι έν ύψηλοτέρφ έπιπέδφ και διαφόρου οίκοδομίας 
περιλαμβάνουσαι ακανόνιστα στενά διαμερίσματα. Πέραν τούτων, 
άνεφάνη πλακόστρωτος έπιφάνεια, πιθανώς λείψανον όδοϋ τής 
αρχαίας πόλεως.

Ή όλη έρευνα οφείλει νά συνεχισθή κατά την προσεχή περίο
δον, ϊνα καθορισθή άκριβέστερον ή φύσις και ό προορισμός τοΰ 
άποκαλυφθέντος έν μέρει κτίσματος τούτου, τό όποιον φαίνεται 
ότι είναι ή αγορά τής αρχαίας πόλεως.

Β. Δεύτερον σημεΐον σκαφικής έρεύνης ήτο περί τά 45 μ. 
προς Β τής βασιλικής Α, όπου άπεκαλύφθησαν μέρη οικημάτων 
παλαιοχριστιανικών μήκους 16 μ. καί πλάτους 3,μ90., εντός δε 
τούτων φρέαρ καλώς έκτισμένον καί παρ’ αυτό παραστάς μετά 
δοκού μαρμάρινης φερούσης την έπιγραφήν: ψ’Ορέστου πιγί 
ζόντος (ένν. ΰδατος). 'Ομοίως άνευρέθησαν τμήματα στρογγύ- 
λης τραπέζης άβαθούς μετά γλυφών καί επιγραφής ΓΕΑ, τεμάχια 
πίθων καί άλλα αρχιτεκτονικά λείψανα, τινά δε άνάγοντα εις την
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άρχαίαν περίοδον τοϋ τόπου και δή εις τό Δημήτρειον τής προη- 
γηθείσης εκεί πόλεως Πυράσου.

Γενικώκερον πορισμάτων εργασιών τούτων είναι ότι και τα 
κοσμικά οικοδομήματα των χρόνων εκείνων ήτοι τοϋ 5ου καί τοϋ 
6ου αίώνος άκολουθοΰσιν όμοιον προς τά θρησκευτικά τρόπον 
διακοσμήσεως.

4. Ή έν Καβάλα καί Καλαμίτσα τής Καβάλας άνα- 
σκαφή έξηκολοϋθησε καί κατά τό 1937 διά τοϋ έπιμελητοϋ κ. 
Γεωργ. Μπακαλάκη.

Α. Εντός τής πόλεως Καβάλας μέγας αριθμός τεμαχίων 
αγγείων τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος εΰρέθη έν γηπέδφ παρά τά γραφεία 
τών Αιγυπτιακών βακουφικών κτημάτων, παρά δε την οδόν 
Ζαλόγγου άπεκαλϋφθησαν τυχαίως καί έξηρευνήθησαν δυο 
πυραί περιέχουσαι πλήν οστών ζώων, θαλασσίων όστρέων καί 
ανθράκων, πάμπολλα όστρακα προερχόμενα έ'κ τε τών ωρίμων 
αρχαϊκών καί τών μετέπειτα χρόνων, συνδεόμενα δε προς την 
λατρείαν τής Παρθένου θεάς, καί ένισχύοντα την εικασίαν τοϋ 
άνασκάπτοντος περί τής χρονολογίας τοϋ ύπ’ αύτοΰ εύρεθέντος 
περιπτέρου Ίωνικοΰ ναοϋ τής θεάς ώς άνήκοντος εις την περί τον 
άρχόμενον 5ον π.Χ. αιώνα περίοδον. Ή ταυτότης τής θεάς διαπι- 
στοϋται διά δυο εγχαράκτων επιγραφών -ες μ’ άνέθε[κεν] καί 
Π α ρθ[ένο ι].

Τά τεμάχια αγγείων άνήκουσιν εις τάς τάξεις τών ’Ιωνικών, 
’Αττικών, Κορινθιακών Νησιωτικών ('Ροδιακών - Μηλιακών) Ναυ- 
κρατιτικών καί Λακωνικών.

Παρά ταϋτα εΰρέθησαν τεμάχια ειδωλίων θεάς φεροΰσης 
πόλον καί κρατοΰσης επί τοϋ στήθους περιστεράν, ήμισυ καρποϋ 
ροιάς, ζώα καί οστέινος αμφίστομος πέλεκυς. Έκ τής έλλείψεως 
πολλών τεμαχίων τών τε αγγείων καί τών ειδωλίων καθίσταται 
πιθανόν ότι αί πυραί αΰται έξετείνοντο καί πέραν τής διανοιχθεί- 
σης τάφρου, ότι δέ τό άνώτερον μέρος τών πυρών είχε καταστραφή 
πρότερον έκ τής οδοποιίας.
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Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών πυρών είναι δτι δεν περιέ- 
χουσιν ούδέν δστρακον τοΰ ερυθρόμόρφου ρυθμού, έκ τοΰτου δε 
συμπεραίνεται δτι ή κατάχωσις τών αναθημάτων τούτων έγένετο 
προ τοΰ τελευταίου τετάρτου τοΰ 6ου π. X. αίώνος.

Εις τούς αυτούς χρόνους άνάγονται καί τινα θραύσματα μαρ
μάρινου άνθεμίου καί πηλίνης ήγεμόνος κεράμου εύρεθέντα έν τη 
πλησίον τών λατρευτικών πυρών έπιχώσει.

Β. Ή έν Καλαμίτσα σκάφη συνεπλήρωσε μέν έν μέρει τό 
προηγουμένως άποκαλυφθέν οικοδόμημα καί άπέδαικεν ώραΐον έκ 
γρανίτου τοίχον.

Κινητά ευρήματα έν τή έπιχώσει έγένοντο κυρίως λείψανα 
άγγείων άπό τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος μέχρι τών τελευταίων 'Ρωμαϊ
κών χρόνων, ένεπίγραφοι λαβαί άμφορέων, νομίσματα τινα, πηλίνη 
λαβή με προτομήν σατύρου κ.τ.τ.

Τάφος τις άνεσκάφη κατά τήν οδόν Καβάλας-Καλαμίτσας, 
εύρέθησαν δε έν αύτφ άγγεΐά τινα πήλινα καί έν ύάλινον τών 
λεγομένων «φοινικικών» ύαλίνη (πηνίου) κουβαρίστρα, χάνδραι 
ύάλιναι καί έννέα νομίσματα.

5. Έν Μακεδονία έξηκολούθησαν αί τοπογραφικαί άνα- 
σκαφαί διά τοΰ καθηγητοΰ κ. Άντ. Κεραμοπούλλου.

Α. Έν τή κατά τό Τσοτύλιον περιοχή διεπιστώθησαν είτε 
εικάζονται πλείονες άρχαΐοι συνοικισμοί έκ τών τάφων, οί όποιοι 
εΰρίσκονται σποράδην.

Β. Αξία προσοχής είναι ή σημερινή τοπωνυμία τά Λεβίνια, 
διότι είναι ομόηχος προς τήν υπό τοΰ Ηροδότου (8,137) άναφε- 
ρομένην πόλιν Λεβαίην. Εύρέθησαν δε καί λείψανα ξυλοπλέκτου 
πηλοχρίστου καλύβης ώς καί τεμάχια άγγείων, περαιτέρω δε καί 
κατεστραμμένοι τάφοι.

Γ. Κατά τό Μπουφάρι εύρέθησαν τάφοι παρά τήν οδόν τήν 
άγουσαν έκ Τσοτυλίου εις Μπουφάρι, ή οποία συμπίπτει κατά τό 
πλεΐστον προς παναρχαίαν οδόν. Οί τάφοι άνήκουσιν εις Έλληνι-
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στικούς χρόνους ώς έκ τών άνευρεθέντων εν αύτοΐς αγγείων εικά
ζεται. Οί νεκροί είναι κεκαυμένοι και άκαυστοι.

Οί έξερευνηθέντες τάφοι είναι εν τω συνόλω δώδεκα μέν 
αβλαβείς, τέσσαρες δέ κατεστραμμένοι.

"Αξιον σημειώσεως είναι καί λάξευμα κυκλικόν μετ’ εσωτερι
κού αναβαθμού έσχηματισμένον εν τω βράχω άγνωστου δέ ακόμη 
προορισμού. Ή γόμωσις τής κοιλότητος ταύτης άπετελεΐτο έκ 
τέφρας, χωμάτων, λίθων, τεμαχίων αγγείων καί πήλινων τινών 
οπτών κατασκευασμάτων ήμικυλινδρικών, οξέων ή πεπλατυσμένων 
κατά τά άκρα. Ό πηλός τούτων είναι ανάμικτος μετ’ άχυρων, ούχί 
δέ πολύ ώπτημένος, ώστε έχει μαλακυνθή υπό τής υγρασίας. Τό 
κατασκεύασμα είναι καί δι’ άλλας λεπτομέρειας άξιον μελέτης, δέν 
φαίνεται δέ ότι ήτο κεραμεικός κλίβανος.

Δ. ΙΙαρά τό Σιανίστι εύρέθησαν καί άλλοι τρεις τάφοι 
άκαυστοι καί κεκαυμένοι τών αυτών καί οί προηγούμενοι χρόνων.

Ε. Κατά την σημερινήν κώμην Ό μαλή ν (την πρφην Πλάζο- 
μην), όπου άλλοτε, τφ 1935, εΐχον παρατηρηθή άξιόλογα χειρο
ποίητα προϊστορικά άγγεΐα, κεκοσμημένα διά γραπτών ή χαρακτών 
κοσμημάτων, έγένετο σκαφική έρευνα, ή οποία έφερεν εις φώς λεί
ψανα πηλοχρίστων κλαδοπλέκτων οικήσεων έκ πηλού ήχυρωμένου. 
Εντός τών χωμάτων ύπήρχον καί λίθοι ποικίλοι μικροί άνάμικτοι 
μετά τεμαχίων άγγείων. Ούδέν εύρέθη μετάλλινον πράγμα, έν δέ 
μόνον μυκηναϊκόν τεμάχιον άγγείου παρετηρήθη.

Ζ. Παρά τό χωρίον "Αγιος Γεώργιος, άλλοτε Τσούρχλι, 
εύρέθησαν τεμάχια μεγαρικών σκύφων καί δύο θραύσματα λίθι
νων πελέκεων ώς καί τεμάχιον έπιγραφής.

Η. Κατά την θέσιν 'Αγία Βαρβάρα ΰπάρχουσι πολλαπλοί 
ενδείξεις τής άρχαιότητος τού τόπου ήτοι μέλη άρχιτεκτονικά μαρ
μάρινα καί όστρακα καί κέραμοι άρχαΐοι Ελληνικοί. Μεταξύ τών 
οστράκων ΰπάρχουσι καί άρρετινικά.

Θ. Κατά την θέσιν 'Αρσάλιά ήτοι 'Αγία 'Ρυσαλιά (έκ τού 
άγια ρυσάλια τής εορτής τών ψυχών) έσημειώθησαν έν σωρώ λίθων 
μαρμάρινον κιονόκρανον βυζαντινόν μετά δικεφάλου άετοΰ καί
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14 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937

έπίκρανον των αυτών, ώς έκ τής διακοσμήσεως φαίνεται, χρόνων 
κα'ι άλλα είργασμένα μάρμαρα και όστρακα αγγείων παλαιοτέρων 
περιόδων, εξ ών συνάγεται ότι ό τύπος είναι ερείπιών συνοικισμού 
αρχαίου διατηρηθέντος καί επί των χριστιανιακών χρόνων.

ΈκεΤ που πλησίον μαρτυρεΐται, καί φρούριον άρχαίον έκτι- 
σμένον άνευ ασβέστου τού χωρίου Λόχμη (πρφην Βίτσι).

I. Προς Β. τής Θεσσαλονίκης καί τού Λαγκαδά ή ανθούσα 
κωμόπολις Σοχόςκαί τά πέριξ έξητάσθησαν μετά προσοχής τά 
αρχαία λείψανα κινητά τε καί ακίνητα, ών βρίθει ή περιοχή.

Καί κατά την θέσιν Κίζ-τσεσμέ καί κατά την Θοδωριάν 
κατάκεινται διάσπαρτα όστρακα, ό δέ λόφος τής Θοδωριάς είναι 
περιτετειχισμένος κατά την κορυφήν, έ'χων εντός τού περιβόλου 
διαμερίσματα συνηνωμένα κατά δέ τούς πρόποδας τάφους.

Ωσαύτως επί τής κορυφής "Αγιος Χριστόφορος υπάρχει 
περιτείχιστον καταφύγιον κατεσκευασμένον έκ πλακομόρφων λίθων 
άνευ άσβεστου καί περιέχον κατ’ αποστάσεις δωμάτια φυλακεΐα.

Καθ’ όλου ή περιοχή αΰτη τού Σοχού δεικνύει ότι ύπήρχεν 
εκεί άξιολογώτατος αρχαίος συνοικισμός. Μικρά σκαφική έρευνα 
τού Εφόρου κ. Κοτζιά άπεκάλυψε άρχαίον βαλανεΐον, συνελέχθη- 
σαν δέ καί αρχιτεκτονικά τινα μάρμαρα καί τινες έπιγραφαί.

ΙΑ. Έν τή προς Δ. τού Σοχού καί νοτίως τού χωρίου Αυγή 
παρετηρήθη τύμβος, ό λεγόμενος τούμπα τού Οΰρδα, πλούσιος 
εις όστρακα καί λίθινα εργαλεία.

Ούτως εξελίσσεται κατά μικρόν καί απαρτίζεται ή τοπογρα
φική έρευνα τής Μακεδονίας, ή οποία θά άποδώση έν καιρώ άξιό- 
λογον συστηματικήν μελέτην.

6. Κατά τό παρελθόν έτος έπανελήφθησαν αί έν Νικοπόλει 
έργασίαι διά των Καθηγητών κυρίων Γεωργ. Σωτηρίου καί 
Άναστ. Όρλάνδου. Χρηματική ένίσχυσις τού Δήμου Πρεβέζης 
έκ 55 χιλιάδων δραχμών έπέτρεψεν, όπως ή άνασκαφή έπεκταθή 
σημαντικώς.

Α. Αί έργασίαι τού 1937 έστράφησαν προς τήν άποκάλυψιν
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τής μεγάλης χριστιανικής βασιλικής, τής οποίας τό ιερόν βήμα 
είχεν εύρεθή τώ 1931, συνετελέσθη δε ήδη ή άνασκαφή ολοκλήρου 
τοΰ κυρίως ναοΰ μήκους 44,50 καί πλάτους 29,50.

Τό άνασκαφέν μνημεϊον είναι μεγάλη πεντάκλιτος βασιλική, 
εχουσα τέσσαρας κιονοστοιχίας εκ 12 κιόνων, τών οποίων σφζον- 
ται μόνον δύο στυλοβάται και οί κορμοί τών κιόνων εις τεμάχια 
άλλοι εκ προκονησίου μαρμάρου, άλλοι έκ ψαιοΰ γρανίτου καί δύο 
μικρότεροι έξ ερυθρωπού Λακωνικού λίθου.

Τό σπουδαιότερον εύρημα είναι ό παρά τό μέσον τής κεν
τρικής κιονοστοιχίας άποκαλυψθείς άμβων, όστις σχηματίζεται διά 
δύο μικρών τοίχων έπενδεδυμένων διά φατνωμάτων 'Ρωμαϊκής 
εποχής φερόντων καλήν άνάγλυφον διακόσμησιν καί δι’ έπιμήκων 
θωρακίων μετ’ αναγλύφων σταυρών. Έν τώ μέσω τών τοίχων 
εύρίσκεται ’Ιωνική βάσις φέρουσα τμήμα κορμού κίονος, όστις 
έβάσταζε στρογγύλον βάθ'ρον ύψους 55 έκατ. υστάτων Ελληνιστι
κών χρόνων τής 'Ρωμαιοκρατίας, αποτελούν τό δάπεδον τού 
άμβωνος. Τό βάθρον φέρει άναγλύφους παραστάσεις μαχομένων 
Ελλήνων καί ’Αμαζόνων. Μέρος τών αναγλύφων τούτων άπε- 
ξέσθη υπό τών χριστιανών, είς δέ τήν θέσιν αυτών έτέθη ψηφιδωτή 
ζώνη, έκ τής οποίας διεσώθησαν δύο προτομαί εντός εγκολπίων 
καλλίστης τέχνης, παριστώσαι πιθανώς τούς χορηγούς τής δια- 
κοσμήσεως.

Β. Πλήν τής μεγάλης ταύτης βασιλικής άνεσκάφη καί άλλη 
μικροτέρα βασιλική κείμενη προς βορράν καί παρά τό τείχος. 
Ή βασιλική αύτη ανήκει είς τούς μετά τον ’Ιουστινιανόν χρόνους, 
διότι έχει εκατέρωθεν τής μέσης άψϊδος καί άνά μίαν ή μικυκλικήν 
τής προθέσεως καί τού διακονικού.

Τοΰ Ιερού άπεκαλύφθη τό ή μικυκλικόν σύνθ ρονον καί ή 
βάσις τού μαρμάρινου τέμπλου. Δυστυχώς είναι κατεστραμμένη ή 
μαρμάρινη στρώσις τού δαπέδου τού κυρίως ναού ως καί οί στυ- 
λοβάται τών δύο κιονοστοιχιών τής τρικλίτου βασιλικής. Του
ναντίον διατηρείται κατά χώραν ή ποικιλόχρωμος έπίστρωσις τού 
νάρθηκος. Παρά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ νάρθηκος εύρέθη τό σκευο-
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φυλάκιον, κατά δέ την δυτικήν πλευράν τοΰ νάρθηκος εΰρέθησαν 
αί βάσεις δυο δικιονίων προστάσεων τών θυρών.

Γ. Κατά τό ανατολικόν μέρος τής περιοχής άνεσκάφη μέγα 
'Ρωμαϊκόν οικοδόμημα, έχον ορθογώνιον σχήμα και καταλήγον 
προς Δ είς ήμικυκλικήν εξέδραν φέρουσαν έπϊ τών τοίχων αυτής 
μικράς κόγχας. Τό δάπεδον τοΰ οικοδομήματος ήτο ψηφιδωτόν 
μετά γεωμετρικών θεμάτων είς δύο επάλληλα στρώματα εκ δια
φόρων περιόδων προερχόμενα.

Δ. Κατ’ άλλην τινά παρά την δημοσίαν οδόν έρευναν άνευ- 
ρέθησαν τά λείψανα τής αρχαίας πλακοστρώτου δημοσίας όδοϋ τής 
Νικοπόλεως μετά τριών άρραβδώτων κιόνων τής παροδίου στοάς 
καί άλλων τινών αρχιτεκτονικών λειψάνων ως καί πλίνθος μετά 
τών ποδών άνδριάντος 'Ρωμαίου στρατηγού καί μαρμάρινη εικο
νική κεφαλή γηραιού 'Ρωμαίου.

Ή άνασκαφή τής Νικοπόλεως, μία τών σπουδαιοτάτων έργα- 
σιών τής Ελληνικής σκαπάνης, παρέχει κατά μικρόν άξιολογώτατα 
λείψανα τού Βυζαντινού καί τού υστάτου Ελληνικού παρελθόντος, 
είναι δέ άξιος ιδιαιτέρων ευχαριστιών ό δήμος Πρεβέζης, διότι 
συντελεί είς τήν άποκάλυψιν τοΰ ίστορικωτάτου τόπου.

7. Έν Άχαΐα έξηκολούθησαν αί έργασίαι διά τού Εφόρου 
κ. Κυπαρίσση έντφ μυκηναϊκά» νεκροταφεία) τής πόλεως ’Ανθείας.

Κατά τήν άνασκαφικήν περίοδον τού 1937 άπεκαλύφθησαν 
πλείονες σειραϊ λαξευτών τάφων έπι τής κλιτύος τού λόφου Κού- 
κουρα, εκ τούτων δέ έξηρευνήθησαν πέντε.

’Αγγεία εΰρέθησαν ένενήκοντα εξ, σχεδόν πάντα ακέραια καί 
έν άρίστη διατηρήσει.

’Ιδίας προσοχής αξία είναι άλαβαστρίνη πυξίς, τής οποίας 
σώζεται τό μέγιστον μέρος μετά τού καλύμματος. Έφ’ ολοκλήρου 
τής σωζομένης επιφάνειας ύπάρχουσιν ανάγλυφοι ναυτίλοι άνά 
τρεις, διατεταγμένοι είς δύο ζώνας καί έν άξιολόγω έσχηματοποιη- 
μένη διατυπώσει.

Παρά τά αγγεία εΰρέθησαν καί ψήφοι περιδέραιου έξ ύαλώ-
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δους μάζης φέρουσαι ωσαύτως ναυτίλους, εύρεθεΐσαι δέ εν τφ 
αΰτφ καί ή πυξίς τάφω.

Ωσαύτως εύρέθησαν καί τεμάχια κτενός έξ ελεφαντοστού 
καί όστέϊναι βελόναι καί λίθινος πέλεκυς καί άλλα κτερίσματα 
συνήθη καί ψήφοι περιδέραιου έξ αχάτου καί έξ ύαλομάζης καί 
έκ λίθου.

Τά έκ τής προηγούμενης σκαφής αγγεία καί σκεύη άνήλθον 
εις έβδομήκοντα.

8. Έν Σικυώνι έξηκολούθησε τάς εργασίας τής Εταιρείας 
ό Καθηγητής κ. Όρλάνδος ό οποίος ήσχολήθη περί την αποκάλυ
ψην τής αυλής τοΰ γυμνασίου καί περί την ολοσχερή άνασκαφήν 
τοΰ περιπτέρου εικαζόμενου ναού τής Άρτέμιδος.

Σημαντικωτέρα είναι ή άνασκαφή τοΰ ναού, μολονότι δεν 
άπέδωκεν αΰτη κινητά ευρήματα πλήν τινων τεμαχίων πηλίνης 
κεράμου φερούσης έκτυπον την έπιγραφήν ΔΑΜ(οσία).

Ό ναός διευθύνεται ακριβώς προς άνατολάς, ώς πάντα τά 
δημόσια οικοδομήματα τής Ελληνικής Σικυώνος, έχει δέ μήκος 
32/70 καί πλάτος 11/20. Είναι έκ μαλακού Σικυωνίου λίθου 
καί διαιρείται εις πρόναον, σηκόν καί όπισθόναον. Ό πρόναος έ'χει 
ικανόν βάθος, διετηρήθη δέ μόνον τό κατώφλιον τής θύρας τοΰ 
σηκού καί τέσσαρες πλάκες τής στρώσεως τοΰ σηκοΰ φέρουσαι 
άρίθμησιν δι’ αρχαϊκών γραμμάτων. Παρά τον οπίσθιον τοίχον 
τοΰ σηκοΰ άνευρέθη τό ήμισυ τοΰ κυκλοτερούς βάθρου τοΰ 
αγάλματος.

Τό στενόμηκες σχήμα τοΰ ναού ανάγει την αρχικήν αυτού 
οίκοδομίαν εις τήν αρχαϊκήν περίοδον, εις τήν οποίαν άνήκουσι 
καί τά προηγουμένως εύρεθέντα τεμάχια αρχαϊκών έπιστυλίων καί 
έγχρωμων ακροκεράμων. Καταστραφεϊς έπειτα ό ναός, άνεκτίσθη 
έπϊ τοΰ αυτού θεμελίου καί κατά τό αυτό διάγραμμα έπι Δημη- 
τρίου τοΰ Πολιορκητοΰ, δτε ούτος έκτισε τήν νέαν Σικυώνα. 
Ο ναός κατεστράφη καί πάλιν πιθανώτατα υπό τοΰ σεισμοΰ τοΰ 
250, άνηγέρθη δέ έκ νέου έπειτα ώς χριστιανική έκκλησία, ώς φαί-
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νεται έκ σταυρών, λαξευθέντων επί τής κοίτης τοΰ βράχου, και έκ 
ψηφίδων καί έκ τεμαχίων μαρμαρίνου καλενδαρίου εΰρεθέντος 
άλλοτε.

9. "Αλλην άνασκαφήν έξετέλεσεν ή Εταιρεία έν Σ πέτσα ις 
διά τοΰ κ. Σωτηρίου, δ όποιος δΰο σημεία τής νήσου ήρεύ- 
νησε, τον περί τδ έκκλησίδιον τής Εύαγγελιστρίας παρά τον λιμένα 
χώρον καί την θέσιν ό Μύλος τοΰ Βροΰστη, εντός τοΰ κτήματος 
Κουτσή, νοτίως τοΰ λιμένος.

Α. Ή πρώτη έρευνα παρείχε δυσκολίας διά την ΰπαρξιν τοΰ 
νεωτέρου ναϋδρίου επί τοΰ κυριωτέρου τμήματος τοΰ αρχαίου ναοΰ 
καί διά τό κατωκημένον ή καλλιεργημένον τοΰ πέριξ χώρου. Παρά 
ταΰτα ή άνασκαφή επέτυχε νά άνακτήση τό διάγραμμα παλαιο
χριστιανικής βασιλικής τρικλίτου, μικρών σχετικώς διαστάσεων 
(17μΧ12μ), έχοΰσης κιονοστοιχίας έκ τεσσάρων κιόνων καί νάρ
θηκα. Οί διασωθέντες στυλοβάται είναι έκ φαιοΰ λίθου, φέρουσι 
δέ Ίωνικάς βάσεις έκ μαρμάρου. Μαρμάρινα θωράκια μετά γλυ
πτών διακοσμήσεων διπλών ταινιών, σταυρών καί άλλων θεμάτων 
χαρακτηριστικών τών χρόνων τής βασιλικής, εις οΰς φέρουσι καί 
τά τεμάχια αγγείων άγανώτων ήτοι τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 5ου 
αίώνος ή τό πολύ τών αρχών τοΰ 6ου αίώνος.

Κατά τούς προ τής έπαναστάσεως χρόνους φαίνεται δτι 
ό χώρος έχρησιμοποιήθη ως νεκροταφεΐον, ως συμπεραίνεται έκ 
τών έκεΐ εύρεθέντων τάφων.

Β. Επίσης καρποφόρος ύπήρξεν ή έρευνα έν τή θέσει «ό 
Μύλος τοΰ Βρούστη», ένθα τμήμα ήμικυκλικοΰ τοίχου ώδήγησεν 
είς την άνακάλυψιν μεγάλου μέρους τρικλίτου βασιλικής, τής οποίας 
ό κυρίως ναός μετά τοΰ βήματος έχουσι διαστάσεις 19,μ 40X 16,μ80. 
Κατά τό βήμα εύρέθησαν τμήματα ήμικυκλικοΰ σύνθρονού, τό 
αριστερόν βάθρον τοΰ σύνθρονού τών ιερέων καί τμήμα τοΰ τέμ
πλου τοΰ ναοΰ. Μέγα μέρος τής βασιλικής είναι κατεστραμμένον, 
τό δέ υλικόν αύτοΰ έχρησιμοποιήθη διά την οίκοδομίαν τών δύο 
ήρειπωμένων νΰν ανεμομύλων.
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Έκ των κινητών ευρημάτων, μεταξύ τών οποίων ήσαν καί 
νομίσματα τών χρόνων τοΰ βασιλέως Ηρακλείου, συνάγεται δτι 
ή άνασκαφεΐσα βασιλική δΰναται νά άναχθή είς τούς περί τον 
Ιουστινιανόν χρόνους.

Ή άνεΰρεσις τών δυο τούτων παλαιοχριστιανικών βασιλικών 
έν Σπέτσαις είναι κατά τούτο σημαντική διά τήν ιστορίαν τής 
νήσου, καθ’ όσον μέχρι τοΰδε έπιστεΰετο ότι ό εποικισμός τών 
Σπετσών ως καί τής Ύδρας έγένετο μετά τό 1716, ότε οί ’Οθω
μανοί έκυρίευσαν τάς Βενετικάς κτήσεις Ναύπλιον καί Μονεμβα- 
σίαν. ’Ήδη άποδεικνΰεται ότι επί ’Ιουστινιανού ή νήσος ειχεν ικα
νόν πληθυσμόν, ή δέ πόλις έξετείνετο περί τον λιμένα. Κατά ταύτα 
μεταξύ τών αρχαίων Ελληνικών χρόνων, ότε ή νήσος εκαλείτο 
Τιπάρηνος ή Πιτυούσα, καί τών νεωτέρων Ελλήνων οΐκητόρων, 
παρεντίθεται άκμάζουσα χριστιανική περίοδος, τής οποίας τήν 
διάρκειαν θέλει άκριβέστερον καθορίσει ή περαιτέρω έρευνα τής 
Σπετσιωτικής σκαπάνης.

Συμπλήρωμα σημαντικόν τών ερευνών τούτων είναι ή δωρεά 
τής ιστορικής οικίας τού Χατζηγιάννη Μέξη υπό τής κληρονόμου 
φιλογενούς κυρίας Κολομοίρας Μέξη, ΐνα ίδρυθή ’Αρχαιολογικόν 
καί ιστορικόν μουσειον τών Σπετσών. Τά ευρήματα τών άνασκα- 
φών άπετέθησαν ήδη εκεί, μετεκομίσθη δέ ωσαύτως είς διαμέρισμα 
κατάλληλον τό Ιστορικόν άρχεΐον τού Άγώνος, τό όποιον πρό 
τίνος ίδρύθη υπό τής Ένώσεως τών απανταχού Σπετσιωτών.

10. Έν Γερακίφ τής Λακεδαίμονος έξετέλεσεν άνασκαφάς 
ή Εταιρεία διά τού Εφόρου κ. Άνδρέου Ξυγγοπούλου.

Ή κωμόπολις Γεράκι, διάδοχος τών αρχαίων Γερονθρών, 
ήκμασεν, ως γνωστόν, καί κατά τήν μεσαιωνικήν περίοδον τού Ελλη
νισμού, πλεΐστα δέ μνημεία τών από τού 11ου μέχρι τού 15ου αίώ- 
νος χρόνων πληροΰντα αυτήν τε καί τό παρ’ αυτήν κάστρον μαρ- 
τυρούσι περί τής ακμής ταύτης. Περί τής προηγηθείσης όμως 
παλαιοχριστιανικής περιόδου, τής οποίας τήν επίσης άκμαίαν ύπαρ- 
ξιν ύπεδήλουν σποραδικά λείψανα, δέν είχεν άκόμη γίνει συστη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:54 EEST - 34.220.209.173



20 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937

ματική άνασκαφική ερευνά. Την ερευνάν ταΰτην άνέλαβεν ό κ. Ξυγ- 
γόπουλος κατά τάς εργασίας τοΰ 1937, άνέσκαψε δε κατά μέγα 
μέρος παλαιοχριστιανικόν ναόν, τοΰ όποιου τά ίχνη διεφαίνοντο 
προς άνατολάς τοΰ Γερακίου.

Ή έ'ρευνα άπέδωκε τρίκλιτον βασιλικήν, έ'χουσαν τά κλίτη 
χωριζόμενα ούχι διά κιόνων, αλλά διά κτιστών πεσσών. Τό μήκος 
συμπεραίνεται ότι είναι 20 περίπου μέτρων, τό δέ πλάτος είναι 
14,μ 50.

Ή τοιχοδομία είναι εύτελής, έσωτερικώς δέ έφερεν επίχρισμα, 
έχον άλλοτε ζωγραφικήν διακόσμησιν. Τό δάπεδον είναι έπεστρω- 
μένον διά κεραμοκονίας.

Άνευρέθη ωσαύτως ή βάσις τοΰ τέμπλου, άλλ’ εν δευτέρςι 
χρήσει, καθ’ όλου δέ παρατηρεΐται ότι ή σημερινή όψις τής βασι
λικής δεν είναι ή αρχική, άλλ’ ανήκει εις υστέραν, επισκευήν, ή 
οποία έπέφερε σημαντικός μεταβολάς εις τά κλίτη, διαμορφωθέντα 
δι’ άποφράξεως είς πλάγια παρεκκλήσια.

Τεμάχιά τινα τοιχογραφιών, εύρεθέντα έντός τών χωμάτων, 
χρονολογούνται από τοΰ 14ου ή 15ου αίώνος.

Ή αρχική βασιλική δΰναται νά τεΰή είς τον 5ον αιώνα, κατά 
τον άνασκάπτοντα. Έκ τινων βυζαντινών ευρημάτων επιτρέπεται 
νά συναχθή ότι ή βασιλική έπεσκευασμένη ύφίστατο ακόμη κατά 
τον 11ον αιώνα, ότι δέ διετηρήΟη πιθανώτατα μέχρι τοΰ 14ου ή 
15ου αίώνος έν χρήσει.

Τά έν δευτέρα χρήσει αρχιτεκτονικά μέλη φαίνεται ότι προέρ
χονται έξ άλλου μεγαλειτέρου παλαιοχριστιανικού ναού, είς τον 
όποιον άνήκουσι καί τά έντετοιχισμένα έν τω 'Αγίω Σωζοντι καί 
έν τφ Άγίφ Γεωργίω τοΰ Κάστρου.

Μέλλουσα έργασία θέλει διαφωτίσει πληρέστερον τήν ιστο
ρίαν τοΰ μνημείου.

11. Έν Νάξφ προέβη είς άνασκαφήν ή Εταιρεία διά τοΰ 
Εφόρου κ. Καροΰζου καί τοΰ Έπιμελητοΰ κ. Κοντολέοντος.

Ή έρευνα προεκλήθη έκ τυχαίων ευρημάτων γεωμετρικών
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γενομένων κατά την θεμελίωσιν τοΰ γυμνασίου τής Νάξου καί την 
κατασκευήν νέας όδοΰ παρ' αυτό ώς και έκ τής άνευρέσεως τεμα
χίων μεγάλου καί ωραίου άνατολίζοντος άμφορέως μετά παραστά- 
σεως άρματος συρόμενου υπό πτερωτών ίππων καί φέροντος την 
Άφροδίτην μετ' άλλου τίνος θεού.

Ή σκάφη έφερεν εις φώς τεμάχιά τινα ακόμη τοΰ άμφορέως 
ώς καί τεμάχια γεωμετρικά, άνατολίζοντα καί νεώτερα προς δέ 
τούτοις καί τεμάχια ειδωλίων πήλινων.

Κατά τήν περιοχήν τοΰ γυμνασίου εύρέθησαν πέντε τάφοι 
γεωμετρικοί, έκ των οποίων σημαντικότεροι είναι δυο, άπαντες δε 
λαξευτοί εντός μαλακοΰ γρανίτου. Ή μεγάλη υγρασία τοΰ εδάφους 
άπέτριψε τήν επιφάνειαν των αγγείων μετά των έπ’ αυτής κοσμη
μάτων. ’Αξιόλογα παρά ταΰτα είναι περί τά τριάκοντα πήλινα 
γεωμετρικά πτηνόμορφα ειδώλια εύρεθέντα εντός ενός τάφου.
' Αλλος τάφος περιεΐχεν ώσαύτως πολλά, άλλ’ εν όμοια καταστάσει 
αγγεία, άξιον δέ προσοχής είναι τριποδικόν πιθοειδές άγγείον άνευ 
λαβών, έχον ένδιαφέρουσαν εγχάρακτον διακόσμησιν.

Δευτέρα σκαφική έρευνα έγένετο επί λόφου κειμένου προς 
βορράν τής πόλεως, ένθα τυχαία ευρήματα έμαρτύρουν περί τής 
ύπάρξεως αρχαίου ίεροΰ. Ήσαν δέ ταΰτα αί κνήμαι αρχαϊκής 
κόρης έκ Ναξίου μαρμάρου έντοπίας προφανώς έργασίας, ώς καί 
πήλινον ειδώλων γυναικός τών αρχών τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος, τεμάχια 
πολλά γεωμετρικών καί αρχαϊκών αγγείων, μικρά χαλκά καί πήλινα 
αναθήματα καί δυο πλάκες μαρμάρινοι μετ’ αναγλύφων μαστών.

Ή θέσις τοΰ τόπου καί τινα κατακείμενα μεγάλα αρχιτεκτο
νικά μέλη όλισθήσαντα προς τήν θάλασσαν διά τό απότομον μιας 
τών πλευρών τοΰ λόφου ΰπεδείκνυον τήν ένταΰθα ΰπαρξιν ίεροΰ, 
άλλ’ή διαμόρφωσις τοΰ τόπου, ή προελθοΰσα πιθανώς έκ σεισμικής 
διαταραχής, δέν έπέτρεπε πολλάς έλπίδας, τοσοΰτω δέ μάλλον ήτο 
τοΰτο δυσοίωνον, διότι έσημειώθησαν ίχνη δράσεως ασβεστοκαμί
νων έν τή περιοχή.

Γονιμωτέρα άπέβη ή έρευνα έντός μικράς χαράδρας, τής 
οποίας τά άνωθεν κατολισθήσαντα χώματα ήσαν άδιατάρακτα
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Εντός τής έπιχώσεως ταΰτης εύρέθησαν άφθονα δστροκα 
κα! ειδώλια γεωμετρικά και αρχαϊκά τοΰ πρωίμου άνατολίζοντος 
άγγειογραφικοΰ ρυθμού.

Παρά ταΰτα εύρέθησαν πάμπολλαι γεωμετρικά! πόρπαι χαλ- 
καϊ διαφόρων τύπων, χαλκοί δακτύλιοι καϊ έλικες σφηκωτήρες 
βοστρύχων κ.τ.τ.

Ωσαύτως εύρέθησαν οστέινα αντικείμενα, πλακίδιον μετ’ επι
γραφής ιερογλυφικής κα! σκαραβαίος ομοίως έπιγεγραμμένος,ψήφοι 
ήλέκτρου και ύελομάζης. Ή άνασκαφή συνεχιζομένη προσεχώς θά 
άποδώση ασφαλώς και άλλα εύρήματα πολλαχώς ενδιαφέροντα 
κα! καθ’ έαυτά κα! διά την έν τώ Ναξιακφ τούτω ίερφ λατρείαν.

Ή Νάξος είναι άπό ιστορικής άπόψεως σημαντικωτάτη νήσος, 
μέλλει δε ή άνασκαφική αυτής έρευνα νά διδάξη πολλά κα! νά 
διαφώτιση πλείονα σημεία τής τε πλαστικής κα! τής αγγειογραφίας 
τών Κυκλάδων

Τοιαύτη ύπήρξεν ή άνασκαφική δράσις τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας κατά τό έτος τής έκατονταετηρίδος αύτής.

Ότε προ εκατόν ετών ίδρύετο ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
δ μέν πόθος αύτής ήτο πανελλήνιος, αλλά ή ίκανότης αύτής δεν 
ήδύνατο νά περιλάβη στόχον έκτεινόμενον πολύ πέραν τών ’Αθη
νών. Ή βαθμιαία έξέλιξις τής δυνάμεως αύτής κα! ή έπέκτασις 
τής έλευθέρας πατρίδος έξέτεινεν έκάστοτε κα! τά δρια τής δρά- 
σεώς της, κατά τήν ανατολήν δε τής δευτέρας εκατονταετίας αί 
πτέρυγες αύτής σκιάζουν κα! τήν Μακεδονίαν κα! τήν Θράκην 
κα! τήν ’Ήπειρον κα! τάς Ίονίους νήσους κα! τάς νήσους τοΰ 
Αιγαίου κα! τήν Κρήτην, ούτω δε ή Ελληνική αρχαιολογική επι
στήμη δεν εορτάζει μόνον τήν ιδίαν αύτής, αλλά κα! τής Πατρίδος 
τήν μεγάλυνσιν κα! λαμπρότητα.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας έπλουτίσθη κατά τό 1937 διά 
τριακοσάον ένενήκοντα πέντε τόμων προερχομένων εκ δωρεών, 
ανταλλαγών κα! αγοράς. Προς 'Ιδρύματα κα! πρόσωπα, τά όποια
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έσκέψθησαν νά αύξήσωσι την βιβλιοθήκην ημών διά δωρεάς απευ
θύνει και εντεύθεν τό Συμβούλων τάς ευχαριστίας αυτού.

Ή πώλησις φωτογραφιών και φωτογραφικών δελταρίων εν 
τοΐς Μουσείοις άπέδωκε καθαρόν κέρδος δρ. 57.893, οπερ κατά 
τον νόμον κατενεμήθη μεταξύ τής Εταιρείας, τών φυλάκων καί 
τών Μουσείων υπέρ πλουτισμού τών βιβλιοθηκών αύτών.

Συνεχίζουσα κανονικώς τό δημοσιευτικόν αυτής έ'ργον ή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία έξέδωκε κατά τό παρε?ιθόν έτος

1. Τον τόμον τών Πρακτικών διά τό έτος 1936 έξ εννέα 
τυπογρ. φύλλων καί πολλών εικόνων.

2. Τον τόμον τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τού 
έτους 1936 εκ φύλλων τυπογραφικών είκοσι οκτώ, περιέχοντα δέ 
αρχαιολογικός πραγματείας τών κ. κ. Μπακαλάκη, Στεργιανοπού- 
λου, Κοντή, Μυλωνά, Ξυγγοπούλου, Μιτσού, Πολίτου, Μακαρόνα, 
Δαυίδ καί Κεραμοπούλλου μετά έξ πινάκων καί εκατόν πεντήκοντα 
εικόνων.

Έκ παραλλήλου προς τά δημοσιεύματα ταύτα ήρξατο έκτυ- 
πούμενος ό διά τό έτος τής έκατονταετηρίδος 1937 προωρισμένος 
πανηγυρικός τόμος. Έξετυπώθησαν δέ ήδη περί τά πεντήκοντα 
τυπογραφικά φύλλα μετά πλείστων πινάκων καί εικόνων, περι- 
έχόντα αρχαιολογικός πραγματείας τεσσαράκοντα μέν αλλοδαπών, 
δώδεκα δέ ήμετέρων επιστημόνων. Υπολείπονται ακόμη ίκαναί 
πραγματεϊαι προς συμπλήρωσιν τού σημαντικού δημοσιεύματος, τό 
όποιον θέλει άπόβή λαμπρόν δείγμα τής εΰρυτάτης φήμης καί τής 
τιμής, ή όπόία διεθνώς αποδίδεται προς τό ήμέτερον εθνικόν 
καθίδρυμα.

Την μεγάλην ταύτην αποστολήν τιμώσα καί ή εθνική Κυβέρ- 
νησις ένίσχυσε τό ταμεΐον τής Εταιρείας δι’ εκτάκτου χορηγίας 
ενός εκατομμυρίου δραχμών, ϊνα δυνηθή αυτή νά έορτάση άξίως 
τήν συμπλήρωσιν μιας εκατονταετίας έπιστημονικής καί εθνικής 
εργασίας έν τώ πλαισίω τής διεθνούς αρχαιολογικής συνεργασίας.
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Προς τον κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, τον κ. Υπουργόν 
τής ’Εθνικής Παιδείας και τον κ. Υπουργόν των Οικονομικών τό 
Συμβούλων απευθύνει την έκφρασιν τής βαθείας αυτού ευγνω
μοσύνης διά την έμπρακτον άναγνώρισιν και ύποστήριξιν τού 
έργου τής Εταιρείας. Δεν δυνάμεθα δε νά λησμόνήσωμεν κατά την 
στιγμήν ταύτην την ένθερμον εύμένειαν, την οποίαν και εν τφ 
ζητήματι τούτφ εΐχεν εκδηλώσει ό αείμνηστός ημών εταίρος και 
συνεργάτης Υπουργός τών Οικονομικών Περικλής Έεδιάδης, 
ό άποθανών ώς πιστός στρατιώτης έν τή ευσυνείδητα) έκτελέσει 
τού προς την πατρίδα καθήκοντος.

Έν μέσω τοιούτων εκδηλώσεων καί ενισχύσεων, επί κεφαλής 
τών οποίων ισταται ή σεπτή μορφή τού τακτικού ήμών Προέδρου, 
τής Α. Μ. τού Βασιλέως, ετοιμάζεται ή Εταιρεία νά έορτάση προ
σεχώς τήν συμπλήρωσιν τής πρώτης αυτής εκατονταετίας, ή οποία 
αποτελεί ένα τών μεγαλυτέρων άδαμάντων τής έν Έλλάδι άναγεν- 
νηθείσης επιστήμης.
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