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Είκ. 1. Σχεδιαγράφημα τών περί τό ναΐδριον τής Ευαγγελίστριας έν Σπέτσαις 
άνευρεθέντων θεμελίων τής βασιλικής (σχ. τοΰ καλλιτέχνου Βύρωνος Κεσσέ).

9. ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΣΠΕΤΣΑΙΣ

Κατ’ Αύγουστον τοΰ έτους 1937 ένήργησα σκαφικήν έρευναν έν Σπέ- 
τσαις, συμφώνως τή εντολή τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, εκθέτω δέ κατω
τέρω τα αποτελέσματα αυτής.

Σκοπός τής άνασκαφής μου ταΰτης ήτο 6 προσδιορισμός δυο κτισμάτων 
ελάχιστα ίχνη τών οποίων διεκρίνοντο: τοΰ μέν πρώτου, δεξιά τής εισόδου 
τοΰ κυρίως λιμένος τής νήσου, δπου σήμερον υπάρχει τό ναΐδριον τής 
Ευαγγελίστριας καί περί τοΰ οποίου παρεδίδετο δτι έχει κτισθή επί βυζαν- 
τινοΰ ναοΰ, ούτινος είχον άναφανή κατά την εκεί κτίσιν οικιών μαρμάρινοι 
κίονες (πρβλ. Α. Όρλάνδου Ναυτικά, ήτοι ιστορία τών κατά τον υπέρ ανε
ξαρτησίας τής 'Ελλάδος αγώνα πεπραγμένων τών τριών ναυτικών νήσων, 
ιδίως τών Σπετσών, Τόμος Α' Άθήναι, 1869 σελ. 11 κ.έ.), τοΰ δέ δευτέρου 
εις θέσιν «ό μύλος τοΰ Βροΰστη» επί υψώματος νοτίως τοΰ λιμένος καί 
εντός τοΰ κτήματος Κουτσή, δπερ είχον προ καιροΰ ό ίδιος παρατηρήσει καί 
περί τοΰ οποίου οΰδεμία πληροφορία υπήρχε.

Α'. Άνασκαφή βασιλικής Εύαγγελιατρίας. Ή σκαφική έρευνα τοΰ 
περί τό ναΐδριον τής Ευαγγελίστριας χώρου μοί παρέσχε πολλάς δυσκολίας
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98 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 193?

Είκ. 2. Γενική άποψις (άπό ανατολών) τοΰ περί τό ναΐδριον τής Ευαγγελίστριας 
άνασκαφέντος χώρου.

Είκ. 3. "Αποψις από δυσμών τοϋ αύτοϋ ναϊδρίου καί τών περί αυτό 
προσδιορισθέντων μερών τής βασιλικής.
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Είκ. 4. Κάτοψις τής άνευρεθείσης περί τό ναΐδριον τής Ευαγγελίστριας 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής (σχ. Β. Κεσσέ).
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Είκ. δ. Ή άνευρεΟεϊσα αριστερά κιονο- Ε’ικ. 6. Ή άνευρεθεΐσα δεξιά κιονοστοιχία
στοιχία καί τό δάπβδον τής βασιλικής. καί ή νοτιοδυτική γωνία τής βασιλικής.

καί διότι τό νεώτερον ναΐδριον άπεδείχθη έκτισμένον επί τοΰ κυριωτέρου 
τμήματος τοΰ ναοΰ, ήτοι επί τοΰ ΐεροΰ Βήματος, καί διότι ό πέριξ χώρος 
έχει καταληφθή υπό οικιών καί κήπων, ήτο δέ δύσκολος ή έκχωμάτωσις καί 
ή καθ’ δλου σκαφική ερευνά. Ήρκέσθην διά τοΰτο νά προσδιορίσω τά 
κυριώτερα σημεία τοΰ ναοΰ, νά έπιχώσω δέ μεγάλα τμήματα αΰτοΰ μετά την 
σχεδίασιν καί φωτογράφησιν τών άνευρεθέντων.

Προ τής άνασκαφής παρετηρεΐτο έπικεχωσμένον μικρόν τμήμα τοίχου 
αριστερά τοΰ ναϊδρίου' ήκολοΰθησα τοΰτο καί έπέτυχον νά προσδιόρισα) 
επακριβώς την αψίδα καί τά εκατέρωθεν αυτής τμήματα τοΰ άνατολικοΰ 
τοίχου. Έπί τής άψΐδος τοΰ παλαιοΰ ναοΰ βαίνει ή άψίς τοΰ σημερινοΰ 
ναϊδρίου—δυσανάλογος προς τό μέγεθος αΰτοΰ—άφίνει δέ 6 ναΐσκος έξω τά 
άκρα τής παλαιάς άψΐδος καί εκτείνεται εις ολόκληρον τό ιερόν Βήμα τοΰ 
παλαιοΰ ναοΰ (βλ. είκ. 1-4). Εκατέρωθεν τοΰ ναϊδρίου εκτείνονται αί κιονο- 
στοιχίαι καί τά πλάγια κλίτη παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Έκ τών κιονο- 
στοιχιών διεσώθησαν οί στυλοβάται, έκ μεγάλων λαξευτών φαιών λίθων 
συγκείμενοι, έφ’ ών βαίνουσιν αί μαρμάρινοι ίωνικαί βάσεις τών κιονοστοι- 
χιών έκ τών οκτώ βάσεων άνευρέθησαν έξ, άνά τρεις εις έκάστην πλευράν,
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Είκ. 7. Τμήματα έκ θωρακίων άνευρεθέντα κατά τάς άνασκαφάς 
τών βασιλικών τών Σπετσών.

Είκ. 8. Έκ τών κεραμεικών ευρημάτων τής άνασκαφής τών βασιλικών τών Σπετσών 
(πλίνθοι έκ τόξων, ύαλοι παραθύρων καί αγγεία παλαιοχριστιανικά άνευ γανο'ισεως 

καί βυζαντινά εγχάρακτα καί γραπτά).

έξ ών αί πέντε κατά χώραν, διασώζονται δέ καλώς και αί παραστάδες τών 
κιονοστοιχιών (βλ. κάτοψιν καί σχεδιαγράφημα' πρβλ. καί είκ. 5-6). Ή τοιχο- 
δομία συνίσταται έξ άργολιθοδομής μέ ικανήν χρήσιν πλίνθων, ών άνευρέ- 
θησαν πλεϊστα τμήματα. Αί θυρίδες τής ανατολικής πλευράς είιρίσκονται
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102 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937

0,50 μ. ύψηλότερον τοΰ δαπέδου, μεγάλα τμήματα τοΰ οποίου άνευρέθησαν 
έπεστρωμένα μέ όρθογωνικάς πλάκας κυανού σχιστόλιθου (είκ. 5)·

Ή τρίκλιτος αυτή βασιλική των Σπετσών εινε μικρών διαστάσεων 
(16 X 13,40 μ.), είχε κιονοστοιχίας μέ τέσσαρας κίονας έκάστην καί νάρθηκα, 
τάς διαστάσεις τοΰ όποιου δεν ήδυνήθην νά προσδιορίσω καθ’ όσον έχει το

δυτικόν αυτής τμήμα ύποστή τελείαν κα
ταστροφήν.

Κατά τήν άνασκαφήν άνευρέθησαν 
ολίγα άμφιπρόσωπα μαρμάρινα θωράκια 
μετά γλυπτών διακοσμήσεων έκ διπλών 
ταινιών, σταυρών εντός δίσκων κλπ., ικα
νών νά προσδιορίσωσι τήν ηλικίαν τής 
βασιλικής. Επίσης άνευρέθησαν τμήματα 
μαρμάρινων πλακών και ζεύξεων τής όρ· 
θομαρμαρώσεως τοΰ ναοΰ, μέγα πλήθος 
τμημάτων έξ αγγείων άνευ γανώσεως έκ 
τών θεωρουμένων ως άνηκόντων εις τούς: 
4ον, 5ον, καί 6ον αιώνας, βυζαντινά πινά
κια, τμήματα έξ ύάλων παραθύρων κλπ. 
(βλ. είκ. 7 - 8). Συμφώνως πρός τά άνευ- 
ρεθέντα καί πρός τό σχήμα τής βασιλικής, 
ό ναός ούτος τών Σπετσών δύναται νά 
χρονολογηθή εις τον περί τον ’Ιουστινια
νόν χρόνους, ήτοι εις τάς άρχάς ή τά μέσα 
τοΰ 6ου μ. X. αίώνος.

Χαρακτηριστικόν τών τυχών τής βα
σιλικής ταύτης, ήτις, φαίνεται, ότι διετή- 
ρεΐτο καί εϊς βυζαντινούς χρόνους, είνε 
ή άνεύρεσις δεξιά τής άψΐδος προχείρων 
τάφων πλήρων έξ όστέων καί τεμαχίου 
έκ πλίνθου, έκ τών συνήθως τιθεμένων 

κατά τήν ταφήν εις τό πρόσωπον τοΰ νεκρού μετά τής έπιγραφής:
ICIXC
Ν|ΙΚ- Σταμ(άτιος) νιχόλας οτομ (Σταματίου;) Μετάφας ^Αμζη^ν (είκ. 9).

Ή έπιγραφή δύναται νά άναχθή εις τον 170ν ή καί τον 18ον αίώνα. 
Ή οικογένεια, ής φέρει τό δ'νομα ή πλίνθος, διασώζεται είσέτι έν Σπέ- 
τσαις, φαίνεται δέ ότι εις τούς προ τής Έπαναστάσεως χρόνους έχρη- 
σιμοποιήθη ό χώρος ούτος τής βασιλικής ως νεκροταφεΐον τών περί τον 
λιμένα άλιέων.

Είκ. 9. Άνευρεθέν ένεπίγραφον 
τμήμα πλίνθου.
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Είκ. 10. Τά άνβυρεθέντα θεμέλια χριστιανικής βασιλικής εις θέσιν 
«ό μύλος του Βρούστη»'έν Σπέτσαις.

Β'. Άνασκαφή βασιλικής παρά τον «μύλον τοϋ Βρούστη». Λευτε
ριάν σκαφικήν ερευνάν ένήργησα έν Σπέτσαις εις την θέσιν ό «μύλος τοϋ 
Βρούστη». Παρά τούς ήρειπωμένους σήμερον δύο ανεμομύλους, έκτισμένους 
εις περίοπτον θέσιν έπί χερσονησίδος έκτεινομένης εις τό άκρότατον σημεΐον 
τής νήσου καί περιβρεχομένης έκ τριών σημείων υπό τής θαλάσσης (ε’ικ. 10), 
είχον παρατηρήσει άλλοτε τμήμα ήμικυκλικοΰ τοίχου. Ή έρευνα τούτου έφερεν 
εις φως έπιμελώς έκτισμένην αψίδα χριστιανικής βασιλικής μετά ή μικυκλικής 
έξωθεν ζώνης διά κορασανίου έπενδεδυμένης. Πλήν τής άψιδος άνευρέθη 
κάτωθεν μικράς έπιχώσεως τό Ιμβαδόν τρικλίτου βασιλικής, έξ ής διασώζεται 
ή βορεία πλευρά, τό ήμισυ τής δυτικής πλευράς μετά των εισόδων από τοϋ 
νάρθηκος εις τον κυρίως ναόν, αί θέσεις τοϋ άριστεροϋ στυλοβάτου, έφ’ ου 
διακρίνονται τά ίχνη έξ βάσεων και ολόκληρον τό δάπεδον τοϋ άριστεροϋ 
κλιτούς και τοϋ ήμίσεος τοϋ κεντρικοϋ διά μεγάλων πλίνθων (0,50χ0,50 μ) 
έπιμελώς έπεστρωμένον (είκ. 11 καί 12). Αί διαστάσεις τής βασιλικής ταύτης 
(τοϋ κυρίως ναοΰ μετά τοϋ Βήματος) εινε 18,20χ15,60 μ. ήτοι είνε κατά τι 
μεγαλυτέρα τής πρώτης βασιλικής. Εις τον χώρον τοϋ Βήματος άνεφάνησαν 
τμήματα ήμικυκλικοΰ σύνθρονού, τό αριστερόν βάθρον τοϋ σύνθρονού τών 
ιερέων καί τμήμα τοϋ Τέμπλου τοϋ ναοϋ, έξ ού διεσώθη μαρμάρινον βάθρον 
(μήκους 0,62 μ.) μετά τών γόμφων διά τούς μεταξύ τών θωρακίων κιονί
σκους (βλ. κάτοψιν εις είκ. 12). Την συνύπαρξιν ήμικυκλικοΰ συντθρόνου καί 
εκατέρωθεν αύτοϋ χαιιηλών βάθρων μετά μιας ή δύο βαθμιδών — αν ούτως 
έρμηνευθή τό άνευρεθέν αριστερά τοϋ Βήματος καί παρά τούς συνδέοντας
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Εϊκ. 11. Γενική άποψις ιών θεμελίων τής άνευρεΟείσης βασιλικής 
παρά τον «μύλον τοΰ Βρούστη».
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Είκ. 12. Κάτοψις τής άνευρεδείσης βασιλικής παρά τον «μύλον τού Βρούστη»

(σχέδ. Β. Κεσσέ).
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την αψίδα οριζοντίους τοίχους βάθρου — πρώτην φοράν, καθόσον γνωρίζω, 
συναντώμεν εις ιερόν Βήμα παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Τό δεξιόν ήμισυ τής βασιλικής ταΰτης και 6 νάρθηξ εχουσιν εντελώς 
σχεδόν καταστραφή, καθ’ όσον ανέκαθεν ό χώρος οΰτος έχρησιμοποιεϊτο διά 
σποράν και δενδροφύτευσιν. Τό υλικόν ά'λλως τε τής βασιλικής ταύτης είνε 
εμφανές δτι έχρησιμοποιήθη διά την κτίσιν τών δυο έπί τοϋ χώρου τούτου 
ήρειπωμένων ανεμομύλων, εις τούς τοίχους και τάς κλίμακας τών οποίων

διακρίνονται ερυθρωποί πλάκες καί 
μεγάλοι λαξευτοί λίθοι.

Κατά την άνασκαφήν τής βασι
λικής ταυτης άνευρέθησαν τμήματα 
θωρακίων έκ πώρινου λίθου (πρβλ. 
είκ. 7), πηλίνη παλαιοχριστιανική 
σφραγΐς μετά τής επιγραφής:
+ Ε)ΥΛΟΓΙΑ ΚΥ ΕΦ HMAC (είκ. 13), 
πλήθος ύαλων έκ παραθύρων, τμή
ματα έκ κανδηλών, βυζαντινά πινά
κια (πρβλ. καί είκ. 8), νομίσματα 
τών χρόνων τοϋ Ηρακλείου καί 
όρειχάλκινον διακοσμητικόν έλασμα, 
τμήμα πιθανώς κρίκου, λίαν έπιμε- 
λώς εϊργασμένου (είκ. 14). Ή βασι

λική αϋτη φαίνεται καί λόγφ τής κατασκευής της καί τών ευρημάτων αρχαιό
τερα τής πρώτης ήτοι δύναται νά άναχθή εις τον 5ον αιώνα.

Ή άνεύρεσις έν Σπέτσαις τών δύο τούτων παλαιοχριστιανικών βασιλι
κών έχει σημασίαν ιδιαίτατα διά τήν ιστορίαν τής νήσου. Ώς είνε γνωστόν, 
πάντες οί άσχοληθέντες με τά κατά θάλασσαν ήρωϊκά κατορθώματα τών 
τριών ναυτικών νήσων κατά τον υπέρ τής Εθνικής ανεξαρτησίας ιερόν αγώνα 
καί ίδιαίτατα τών Σπετσών, προέταξαν εις τά έργα των όλίγας λέξεις περί τών 
αρχαιότερων οϊκητόρων τής νήσου, καταλήξαντες είς τό συμπέρασμα δτι ή 
μόνιμος καί ασφαλής έγκατάστασις κατοίκων έγένετο έν 'Ύδρα καί Σπέτσαις 
μετά τό έτος 1716, ήτοι μετά τήν άλωσιν υπό τών ’Οθωμανών τών έν Πελο- 
ποννήσω Βενετικών κτήσεων τοϋ Ναυπλίου καί τής Μονεμβασίας. Δέν 
άρνοϋνται δτι ϊχνη Βενετικής κατοχής, όνομασίαι καί παραδόσεις οικογενειών 
διασώζονται έν Σπέτσαις, άποφαίνονται δμως δτι «ρωμαντική είνε ή προσπά
θεια προς άναζήτησιν τών άρχαιοτέρων οϊκητόρων τών νήσων* (Όρλάνδου 
εισαγωγή εις Α' Τόμ. Ναυτικών έ. ά. σελ. 13 κ. έ). Ώς προς τά θεωρηθέντα 
ώς άνήκοντα είς Ελληνικούς καί Βυζαντινούς χρόνους έλάχιστα γνωστά λεί

Είκ. 13. Άνευρεθείσα πηλίνη 
παλαιοχριστιανική σφραγΐς.
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ψανα της Ευαγγελίστριας του λιμένος και ετέρων σημείων της νήσου εξέφε- 
ρον τήν γνώμην δτι αί Σπέτσαι, ως καλλιεργήσιμος και κατάφυτος νήσος, 
άπετέλει ίσως παράρτημα τοϋ δήμου Έρμιονέων, καλούμενη κατ’ άλλους 
Τιπάρηνος και κατ’ άλλους Πιτυοΰσα κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου 
(Κορινθ. κεφ. 34) *. Ή ϋπαρξις εν τοΰτοις δυο με ικανήν επιμέλειαν και 
πλούσιον διάκοσμον έκτισμένων παλαιοχριστιανικών βασιλικών μαρτυρεί δτι 
περί τούς χρόνους τουλάχιστον τοϋ ’Ιουστινιανού ικανός μόνιμος πληθυσμός 
ύπήρχεν έν τή νήσφ, ή πόλις τής οποίας έξετείνετο περί τον λιμένα, δπου 
μάλιστα συναντά τις εις τούς αγρούς καί τά παράλια πλήθος συντριμμάτων

Είκ. 14. Άνευρεθέν τμήμα όρειχαλκίνου διακοσμητικοΰ 
έλήσματος (άπεικονιζομένου εϊς άμφοτέρας τός όψεις).

εκ πλίνθων, αγγείων κλπ. καί δπου οί καλλιεργοΰντες τούς αγρούς των ανα
σύρουν συνήθως λαξευτός πλάκας, ανευρίσκουν νομίσματα διαφόρων χρόνων 
καί τάφους. Ή κατά τό προσεχές έτος συνέχισις τών άνασκαφών θά άπο- 1

1 Πρβλ. τοϋ αυτού ιστορικού Όρλάνδου μικρόν αλλά περιεκτικήν μελέτην έπιγρα- 
φομένην: «Περί τής νήσου Πέτσας ή Σπετσών» Άθήναι, 1878 σελ. 8 κέ., ένθα καταπο
λεμείται ή γνώμη τοΰ ετέρου ιστορικού τής νήσου Άναργ. Χατζηαναργύρου («Σπετσιώ
τικα» τόμ. Α' σ. κβ') — δεχόμενου δτι μόλις περί τό 1700 έδέχθη ή νήσος τούς πρώτους 
αυτής κατοίκους προσελθόντας άπό τά γειτονικά μέρη: τήν Λακωνικήν, τήν Κυνουρίαν, 
τήν Άργολικήν καίΈρμιονίδα κλπ. — διά τής άπαριθμήσεως πλήν τής Ευαγγελίστριας 
καί λειψάνων έκ νεωρίων εις θέσεις: «Λουτρόν» καί «Μπούφη» καί άλλων, δι’ ών έπι- 
ζητεΐται ν’ άποδειχθή δτι ή νήσος «άπετέλει μέρος πολιτικόν τού τών Έρμιονέων δήμου 
καθ’ οΰς χρόνους ή Πελοπόννησος ήρίθμει μέγαν αριθμόν κατοίκων». Περί τών αποδι
δόμενων εις τήν νήσον ονομάτων καί τών οΐκητόρων αυτής πρβλ. καί Γ. Σαηηρίου, 
Ή νήσος Σπέτσαι, Άθήναι, 1924 — καί Λεύκωμα Σπετσών, Άθήναι, 1935 (έκδ. Ένώ- 
σεως Σπετσιωτών).
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καλύψη ίσως καί έτερα αξιόλογα σημεία προς άποκατάστασιν τής αληθούς 
ιστορίας τής νήσου.

Πλήν τής σκαφικής τούτης έρεύνης έπέτυχον έν Σπέτσαις να παραχωρηθή 
ή μεγάλη ιστορική οικία τοΰ Χατζή-Γιάννη Μέξη εις τό Κράτος ΐνα χρησι- 
μεύση ως Αρχαιολογικόν και Ιστορικόν Μουσεΐον τής νήσου. Αί κληρονόμοι 
Καλομοίρα Μέξη και κυρία Κατσίνα συγκατετέθησαν προ τής άνακοινώσεως 
τής δωρεάς να παραχωρήσωσι τμήμα τοΰ κάτω θολωτοί ορόφου προς έναπό- 
θεσιν των ευρημάτων τών άνασκαφών, παρακληθείς δέ ό Δήμος μετέφερεν εις 
την οικίαν Μέξη τό εις μικρόν διαμέρισμα τής Μητροπόλεως τοΰ 'Αγίου Νικο
λάου ευρισκόμενον Άρχεΐον ιστορικών εγγράφων τοΰ Άγώνος, τό ίδρυθέν 
προ ετών υπό τής Ένώσεως Σπετσιωτών. Ούτως εγένετο ήδη απαρχή ιδρύ- 
σεως Μουσείου έν Σπέτσαις, τήν επιμέλειαν τοΰ οποίου παρεκάλεσα να έχη 
προσωρινώς ό ποιητής τής νήσου καί πρφην λειτουργός τής Έκπαιδεύσεως 
κ. ’Ιωάννης Γιαννοϋκος (Περγιαλίτης), γνωστός διά τα θαλασσινά του ποιή
ματα καί τούς παιδαγωγικούς του μύθους. Άφ5 ετέρου ό υπηρετών ως καθη
γητής έν τή Άναργυρείφ Σχολή Σπετσών γνωστός καλλιτέχνης κ. Βύρων 
Κεσσές, δστις λίαν εύγενώς έξετέλεσε καί τήν σχεδίασιν τών αυτόθι άνασκα
φών μου, θά έπιμεληθή—δταν, ως έλπίζομεν, έξευρεθώσι τά μέσα —τής 
τοποθετήσεως τών αντικειμένων καί τοΰ πλουτισμού τοΰ Μουσείου διά τών 
διασωθέντων ιστορικών κειμηλίων τής ηρωικής νήσου.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΓΕΡΑΚΙΩι

Ή κωμόπολις τοΰ Γερακίου, έπέχουσα τήν θέσιν τών αρχαίων Γερονθρών, 
καί τό παρ’ αυτήν Κάστρον είναι, ώς γνωστόν, πλήρη μεσαιωνικών έκκλησιών 
άνηκουσών εις τό από τοΰ 1 Iου πιθαναις μέχρι τοΰ 15ου αίώνος χρονικόν 
διάστημα καί περικλειουσών έξόχως ένδιαφερούσας τοιχογραφίας. Περί τής 
παλαιοτέρας δμως περιόδου τής χριστιανικής τέχνης έν Γερακίφ, ούδεμία 
ειδική έρευνα είχε γίνει μέχρι τοΰδε.

Περί τής ύπάρξεως έν Γερακίφ μεγάλων παλαιοχριστιανικών ναών 
μαρτυροΰσι τά ανάγλυφα αρχιτεκτονικά μέλη τά έντετοιχισμένα έπί τών έξω- 
τερικών πλευρών τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Σώζοντος παρά τήν κωμόπολιν καί 
τάέντός τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου έν τφ Κάστρφ ώς καί έρείπια τοιούτου 
μνημείου παρά τήν κωμόπολιν ευρισκόμενα. Τά λείψανα τοΰ παλαιοχριστια-
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