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12. ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΣΠΕΤΣΑΙΣ

Εφέτος συνεπλήρωσα την άνασκαφήν τής άνευρεθείσης πέρυσι εις θέσιν 
«ό μΰλος τοϋ Βρούστη» βασιλικής διά τής έρεΰνης τοΰ δυτικού αυτής μέρους. 
Ήλθεν εις φως ολόκληρος ό νάρθηξ τής βασιλικής, εκτεινόμενος καθ’ δλον 
τό πλάτος τού ναού. Τό μήκος τού νάρθηκος έσωτερικώς είναι 3,50 μ. τό πάχος 
δέ τού τοίχου 0,60 μ. Ό νάρθηξ έχει δυτικώς κεντρικήν πύλην εκατέρωθεν 
δέ εις τάς στενάς πλευράς πυλίδας πλάτους 1 μ. Δυτικώς τού νάρθηκος εκτεί

νεται πλακόστρωτον δ^ άκατεργά- 
στων λίθων, ήτοι αυλή αντί τού 
αίθριου των μεγάλων βασιλικών 
(βλ. κάτσψιν είκ. 2).

Ούτως έχομεν προ ημών πα
λαιοχριστιανικήν βασιλικήν επαρ
χιακού τύπου, διαιρουμένην έσωτε

ρικώς διά δύο κιονοστοιχιών έκ 
πέντε κιόνων και έχουσαν μέγιστον 
μήκος μετά τής άψΐδος και τού νάρ
θηκος 27 μ. καί πλάτος 15,60 μέτρα.

Τό άνευρεθέν έν Σπέτσαις μνη- 
μεΐον έν τή περυσινή μου έκθέσει 

έχρονολόγησα εις τό δεύτερον ήμισυ τού 5ου αίώνος, κυρίως ένεκα τού αρχι
τεκτονικού του τύπου καί τού σχήματος τής άψΐδος, οπού βλέπομεν τήν συνύ- 
παρξιν τοΰ ήμικυκλικοΰ σύνθρονού μέ τρεις βαθμίδας καί τών έπι μηκών 
έξωθεν αυτού βάθρων τών πρεσβυτέρων, περιοριζομένων εις τό έλάχιστον, 
ήτοι εις μικρόν βάθρον μέ μίαν μόνον βαθμίδα, ως βλέπομεν τούτο εις 
έτέραν μορφήν καί εις τήν βασιλικήν τής Λοκρίδος.

Τήν χρονολογίαν ταύτην στηρίζει καί ή άνεύρεσις εφέτος πολλών τεμα
χίων έκ θωρακίων καί τμήματος έκ κιονοκράνου, δυναμένων άσφαλέστερον 
νά χρονολογήσωσι τον ναόν εις τον 5ον αιώνα. Τά θωράκια ταύτα είναι 
άμφιπρόσωποι μαρμάρινοι πλάκες μετ’ αναγλύφων σταυρών (απλών έντός 
τετραγώνων πλαισίων μετά γλυφών ή έντός αναγλύφων στεφάνων) έκ τών 
συνήθων θωρακίων τού 5ου αίώνος (είκ. 3). Όμοίως τό τμήμα τεθραυσμένου 
Κορινθιάζοντος κιονοκράνου μετ’ αναγλύφου στεφάνης κατά τήν βασιν είναι 
χαρακτηριστικόν δείγμα τής αυτής εποχής (είκ. 1).

Είκ. 1. Κορινθιακόν κιονόκρανον τεθραυ- 
σμένον τοϋ 5ου αίώνος, άνευρεθέν έν Σπέτσαις.
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Πλήν τούτων περισυνελέγη εκ τής πλησίον συνοικίας τής Άναλήψεως 
καί μέγα τμήμα έκ μαρμάρινου ρωμαϊκών χρόνων επιστεγάσματος μετά 
τεσσάρων φατνωμάτων πληρουμένων διά ροδάκων, χρησιμοποιηθένιος δέ 
τώ 1857 ως επιτύμβιου πλακάς τοΰ ίερέως του ναοΰ τής Άναλήψεως Γεωρ
γίου Μανοΰσου ως αναγράφει 
ή αριστερά κεχαραγμένη επι
γραφή. Ή πλάξ αυτή (εΐκ. 4), 
ειλημμένη προφανώς έκ μιας 
τών άνευρεθεισών βασιλικών, 
προδίδει υπαρξιν προχριστια- 
νικών ρωμαϊκών κτισμάτων 
έν τή νήσω, αρχιτεκτονικά 
μέλη τών οποίων έχρησιμο- 
ποιήθησαν προς διακόσμησιν 
τών χριστιανικών βασιλικών, 
ως παρατηρεΐται τοΰτο έν 
τοΐς χριστιανικούς μνημείοις 
τής Νικοπόλεως και τής 
Ηπείρου καί αλλαχού. Τέλος 
άνευρέθησαν καί νομίσματα 
(τεσσαράκοντανοΰμια τών 
περί τον Ιουστινιανόν χρό
νων), ήγοράσθη δέ παρ’ έμοΰ 
παρά γυναικός, κατοικοΰσης 
παρά την παραλίαν κάτωθεν 

τής ανασκαφείσης βασιλικής 
(άνευρεθέν ΰπ’ αυτής εις 
βράχον τής παραλίας έπικε- 
κολλημένον) χρυσοϋν νόμι
σμα, είκονίζον επί τής μιας 
όψεως προτομήν τοΰ Αυτο- 
κράτορος ’Ιουστίνου τοΰ Α'
(518-527) καί έπί τής έτέρας Νίκην έχουσαν εκατέρωθεν τό μονογράφημα 
τοΰ Χρίστου έ'χον τον τύπον .{?.

Εΐκ. 2. Κάτοψις τής βασιλικής εις θέσιν 
«ό μΰλος τοΰ Βροΰστη» έν Σπέτσαις.

Πάντα τ’ ανωτέρω μετέφερον καί έταξινόμησα εις την καταρτισθεΐσαν 
έν διαμερίσματι τοΰ δωρηθέντος μεγάρου Μέξη αρχαιολογικήν συλλογήν.
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Είκ. 3. Άνευρεθέντα τμήματα παλαιοχριστιανικών θωρακίων.

Είκ. 4. Μαρμάρινα φατνώματα περισυλλεγέντα έκ τής συνοικίας 
Άναλήψεως παρά τόν χώρον τής άνασκαφής.
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Περί τοΰ Μεγάρου Μέξη και τής καταλληλοτέρας χρησιμοποιήσεως αύτοϋ 
ύπέβαλον ιδίαν έκθεσιν εις τό Σόν Ύπουργεΐον.

Έτέραν σκαφικήν ερευνάν ένήργησα εις θέσιν δυτικώς τής συνοικίας 
Άναλήψεως μεταξύ τών οικιών: Άγγελή Κουτρουμπή και Κ. Καλογεροπούλου, 
ένθα διεκρίνοντο έπ'ι πώρινου εδάφους τάφοι. Ήρεύνησά τινας τοΰταιν από 
μακροϋ σεσυλημένους καί πλήρεις χωμάτων (εις δύο τούτων άνευρέθησαν 
τεταραγμένα οστά) καί προσδιώρισα τό σχήμά των (βλ. σχέδιον εις εικ. 5).

Είκ. 5. Σχεδιογράφημα τοΰ άνευρεδέντος νεκροταφείου ρωμαϊκών χρόνων έν Σπέτοαις.

Οι τάφοι έχουσιν έπιμελώς λαξευθή επί τοΰ πώρου (1,80X0,72 μ. καί βάθος 
0,56X0,60 μ), σχηματίζουσι δέ χείλος (0,20 μ.) άνω (εις βάθος από τοΰ εδά
φους 0,15 μ.) ούτως, ώστε ν’ άψίνεται πλάτος τοΰ τάφου 0,50 μ. Οί τάφοι 
ούτοι ένεκα τοΰ σχήματός των δύνανται νά άναχθώσιν εις τούς ρωμαϊκούς 
ή τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Ή θέσις τοΰ νεκροταφείου ΰποβοηθεΐ 
νά προσδιορίσωμεν την έκτασιν της παλαιοχριστιανικής πόλεως τής νήσου.

Συντελεσθείσης ούτω προς τό παρόν τής έρεύνης τών παλαιοχριστιανικών 
μνημείων τής νήσου έστρεψα τήν προσοχήν μου εις την άνεύρεσιν ιχνών 
τής βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής.
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Πλήν περιωρισμένου αριθμού τεμαχίων εκ βυζαντινών αγγείων δεν 
ήδυνήθην να άνεύρω ίχνη συνοικισμού των κυρίων βυζαντινών χρόνων (από 
τού 9ου αίώνος μέχρι τής 'Αλώσεως).

Τούτο όίγει εις την ΰπόθεσιν δτι ενωρίς ή νήσος, ένεκα βαρβαρικών 
επιδρομών, παρέμεινεν έρημος. Τα πρώτα ίχνη ζωής τής νήσου κατά τούς

Εΐκ. 6. Σχεδίασμα τοϋ μεταβυζαντινού συνοικισμού 
είς τήν νήσον τών Σπετσών.

χρόνους τής Τουρκοκρατίας συναντώνται τον 160ν αιώνα, δτε βλέπομεν μετα
βυζαντινόν συνοικισμόν «εις θέαιν Καστέλλι», πολύ άπέχοντα τού λιμένος καί 
έκτεινόμενον επί βουνοσειράς κείμενης βορειοδυτικούς τής νήσου παρά τήν 
συνοικίαν τής Κουνουπίτσας, διασφζοντος δέ είσέτι καί τό ό'νομα (=Καστέλλι), 
βάσεις πύργου ανατολικούς τού ναϊδρίου τού αγίου Βασιλείου καί επί τής
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κορυφής Ινός τών λόφο>ν, θέσιν καλουμένην νύν «Χέρωμα» (οχύρωμα). 
Άκολουθήσας την διαδρομήν τής παλαιάς ταύτης συνοικίας τής πόλεως τής 
νήσου άναπαριστώ διά τοϋ συνημμένου σχεδίου τό σχήμα καί την έκτασιν 
τοϋ προεπαναστατικού τούτου συνοικισμού (είκ. 6)ι.

Ό συνοικισμός οΰτος εκτείνεται μεταξύ δύο χειμάρων παρά τούς ναούς 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (μεταβυζαντινού μετά τρούλλου ναού τού τέλους 
τού 16°'u αίώνος διασφζοντος καί μέγα μέρος τών τοιχογραφιών του) καί τούς 
ναούς τών Ταξιαρχών καί τής 'Αγίας Τριάδος, άναγομένους εξ επιγραφής είς 
τον 18ον αιώνα. Σήμερον ελάχιστα τμήματα τού περιβόλου τούτου ύφίστανται, 
ιδιαίτατα παρά τον χείμαρον τού αγίου Γεωργίου, δπου υπάρχει καί ή γέφυρα, 
η τις ά'λλοτε άνεσύρετο έν καιρώ πολιορκίας καί έναντι αυτής Πύργος, από τού 
οποίου πλακόστρωτος οδός άγει είς τον άρχαιότερον ναόν τής νήσου, την 
Κοίμησιν τής Θεοτόκου. Έγκαταλειφθέντος τού συνοικισμού τούτου εις τούς 
προεπαναστατικούς χρόνους (οπότε ένεκα τής συμμετοχής τών Σπετσιωτών 
είς την έπανάστασιν τού Όρλώφ κατεστράφη ούτος ύπό τών Τούρκων τώ 
1769) καί έκταθείσης τής νέας πόλεως είς την θέσιν τού παλαιού πολίσματος 
τής νήσου παρά τον λιμένα καί μάλιστα περί την άνακαινισθεΐσαν τώ 1801 
παλαιάν μονήν τού αγίου Νικολάου, τήν σημερινήν Μητρόπολιν τής νήσου, 
παρέμειναν έλάχισται οίκίαι, χρησιμοποιήσασαι ως στηρίγματα τμήματα 
τού περιβόλου τού παλαιού συνοικισμού. Ουτω δύναται νά άποκατασταθή 
ή αρχαιολογία τής ηρωικής νήσου από τών ρωμαϊκών καί παλαιοχριστιανικών 
χρόνων μέχρι τής επαναστάσειος τού 1821.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1

1 Τά σχεόιογραφήματα τών είκ· 2, 5 καί 6 έγένοντο ύπό τοΰ καλλιτέχνου καί 
καΟηγητοΰ της Άναργυρείου σχολής κ. Βύρωνος Κεσσέ, δστις πολλαχοϋ έβοήθησεν 
ήμΰς κατά τάς έρευνας τής νήσου.
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