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δμοια προς τά τών άλλων χασμάτων τής μεταγενεστέρας τέχνης έν Μυστρά, 
τών αρχών τοΰ ΙΕ' αΐώνος (Παντανάσσης, μικρών εκκλησιών, οικημάτων). 
Έκσκαφαί τινες, συμπληροΰσαι παλαιοτέρας, γενόμεναι εις τά υπόγεια ώς 
και άλλαι εις τάς αΰλάς, έδειξαν τό βάθος τών θεμελίων, καί την υπαρξιν 
αλλεπαλλήλων σειρών υπογείων, έπί τών οποίων στηρίζεται ή δλη αίθουσα 
καθ’ δλον τό μήκος. 'Η επιμελής εν γένει οίκοδομία και τοιχοδομία, ή ευρυ
χωρία τών παραθύρων, ή ευρυτης τής έκτελέσεως δεικνύουν προχωρημένην 
εποχήν. Διά τοΰ μεσαίου τούτου κτίματος συνεπληρώθη τό ευρύ οικοδομικόν 
συγκρότημα τών Δεσποτικών παλατίων, τά όποια αποτελούν έν από τά 
ολίγα και τά σημαντικώτατα σφζόμενα μνημεία τής αστικής Βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

10. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗι

'Η άνασκαφή τών λιμενικών εγκαταστάσεων μινωικής εποχής έν 'Αγίοις 
Θεοδώροις, 12 V* χιλιόμετρα προς Άνατ. τοΰ Ηρακλείου, έσυνεχίσθη και 
έπερατώθη Ιφέτος. Ώς ήδη έκ τής πρώτης άνασκαφής τοΰ 1926 έγένετο 
φανερόν, (’Ίδ. Πρακτικά 1925-26, 141 έξ.) at εγκαταστάσεις έκεΐναι άπετε- 
λοΰντο έκ συστάδος οικοδομημάτων και έξ ενός μεγάλου ορθογωνίου περι
βόλου, δστις έφέτος ανασκαφείς όλόκληρος άπεδείχθη, δτι είχε κατά μεν την 
μακράν πλευράν μήκος 50 μέτρα, κατά δέ τήν στενήν τό ήδη γνωστόν έκ 
τής παλαιάς άνασκαφής, 36 μέτρα.

Ό περίβολος ούτος έχρησίμευε προφανώς ώς αγορά και τόπος συνα- 
θροίσεως τών άφικνουμένων προς έμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Ήτο υπαίθριος και μόνον κατά τήν δυτικήν του πλευράν έφερεν ολίγα 
οικοδομήματα, τά όποια άπετελοΰντο έκ μικρών αποθηκών. Καί τά διαμε 
ρίσματα ταΰτα άνεσκάφησαν έξ ολοκλήρου έφέτος. "Οτι ήσαν άποθήκαι δει- 
κνύουσι τά λείψανα τών πίθων, τά όποια εΰρέθησαν κατά χώραν, αν καί 
διά τήν έλαχίστην υπέρ τό έδαφος διατήρησιν τών οικοδομημάτων τούτων 
μόνον τά κατώτερα μέρη τών πίθων άνευρίσκοντο πάντοτε.

Ή είσοδος εις τον περίβολον τούτον φαίνεται, δτι ήτο έκ τής νοτιάς, 
ήτοι τής μεσογείου πλευράς. ”Αν καί ή πλευρά αύτη διετηρήθη κακώς, 
φαίνεται, δτι έν είδος θύρας υπήρχε, διότι εις έν μέρος διακόπτεται ό τοίχος 
κανονικώς, αφήνει έν άνοιγμα καί κατόπιν έπαναλαμβάνει τήν πορείαν του, 
άν καί ούχί έπί τής αυτής ευθείας, άλλ’ έλαφρώς έξώτερον. ’Έπειτα έξαφανί- 
ζεται δλως, παρακείμενα δέ χριστιανικά κτίρια δίδουσι τήν έξήγησιν τής 
καταστροφής του. Επίσης καί ή δυτική πλευρά δέν διατηρείται καθ’ δλον 
αυτής τό μήκος.
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Κινητά ευρήματα, ώς καί κατά την προηγουμένην άνασκαφήν δεν Ιση- 
μειώθησαν. Παρά την ΝΔ γωνίαν τοΰ περιγραφέντος περιβόλου ήλθεν εις 
φώς εις προφανώς παλαιότερος τάφος, δστις είχεν απλώς άνοιχθή εντός τοΰ 
αμμώδους χώματος καί περιεΐχεν ενα δκλάζοντα σκελετόν, άλλ’ οΰδέν κτέρι- 
σμα, πλήν τοΰ ήμίσεος περίπου χονδροειδούς φιάλης. Έπ’ ίσης εύρέθησαν 
μερικά αγγεία καί όστρακα, τά όποια χρονολογοΰσι τά κτίσματα εκείνα ώς 
MM 3-ΥΜ I. Υπολείπεται πλέον νά γίνη τό γενικόν τοπογραφικόν σχέδιον 
τής τοποθεσίας εκείνης μετά τοΰ ακρωτηρίου, σπουδαΐον ϊνα κατανοηθή 
έπαρκώς ό λόγος, διά τον όποιον έξελέγη ή τοποθεσία προς κατασκευήν 
λιμένος.

Ή άνασκαφή παρ’ δλην την σπάνιν εις κινητά ευρήματα είναι σπου
δαία εις αποτελέσματα, διότι μάς άπεκάλυψε τον πρώτον καί μόνον μέχρι 
σήμερον γνωστόν λιμένα τών μινωϊκών Κρητών. Ό λιμήν οΰτος είναι ό 
παλαιότατος τής Μεσογείου καί τό ζήτημα τών λιμενικών εγκαταστάσεων 
μετά την άνακάλυψιν ταύτην λαμβάνει νέαν δλως τροπήν, μετατοπιζόμενον 
από τών βάσεων τάς οποίας έθηκεν ό Λέμαν - Χαρτλέμπεν καί πάντες οί περί 
τού ζητήματος άσχοληθέντες.

Τό Σπέος Είλευθυίης.

Ύπολειφθέντος μικρού χρηματικού ποσού έκ τής άνασκαφής ταιίτης 
έπεχείρησα διά τούτου δοκιμαστικήν σκαφήν είς σπήλαιον ου μακράν τών 
'Αγίων Θεοδώρων κείμενον. Τό σπήλαιον τούτο είχεν έρευνηθή προ 35 
περίπου ετών επί ήμίσειαν μόνον ημέραν ύπό τού γηραιού παλαιμάχου τής 
κρητικής αρχαιολογίας κ. ’Ιωσήφ Χατζιδάκη.“Ενεκα τοΰ κακού φωτισμού κατε- 
λήφθη μετά τών εργατών του υπό συμπτωμάτων δηλητηριάσεως καί έγκα- 
τέλειψε τήν σκαφήν, ά'λλα εΰρε πολλά όστρακα, εξ ών συνεπέρανεν δτι τό 
σπήλαιον πιθανώς ήτο τό τής Είλειθυίας. Έδημοσίευσε σχετικήν βραχεΐαν 
έκθεσιν εις τον 10ον τόμον τού περιοδικού «Παρνασσός » καί τό πράγμα 
εμεινεν ούτως άβέβαιον. Ό καθηγητής Νίλσσον είς τό βιβλίον του περί 
Μινωικής-μυκηναϊκής θρησκείας (σελ. 54) εκφράζει τήν λύπην του διότι ή 
έρευνα έγένετο είς εποχήν κατά τήν οποίαν ή ταξινόμησις τών οστράκων ήτο 
αδύνατος, επειδή δέ ταύτα είχον άπολεσθή καί κατά τήν έπίσκεψίν του είς 
τό μουσειον Ηρακλείου δεν ήδυνήθη νά τά ΐδη, καταλήγει έκφράζων αμφι
βολίαν άν τό σπήλαιον εκείνο ήτο τό τής Είλειάυίας, τοσούτφ μάλλον, καθό
σον είς τήν πεδιάδα τοΰ Καρτερού (τον άρχαϊον Άμνισόν) ύπάρχουσι καί 
πολλά άλλα σπήλαια.

’Έχων ύπ’ όψει μου τήν σπουδαιότητα τού σπηλαίου προεχώρησα 
μεθοδικώς εις τήν ερευνάν μου, άρχίσας από τών άλλων σπηλαίων τά 
όποια αναφέρει ό Νίλσσον καί τά όποια είναι πράγματι πολλά εις τήν
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περιοχήν τοϋ Καρτεροΰ. Το σπήλαια ταΰτα άπεδείχθησαν δτι οΰδέν κρΰ- 
πτουσιν. Έν εξ αυτών, μέγιστον, κείμενον παρά χήν οδόν αυτήν εις χό 
5°ν χιλιόμεχρον καί χρησιμέυσαν ά'λλοχε ώς εκκλησία, (φέρει διά χοΰχο καί 
χεχνηχά παράθυρα) συνεκένιρωνε τάς περισσοχέρας πιθανότητας δχι πιθανόν 
νά παρουσίαση τι. Άλλ’ οί ποιμένες οΐχινες την λατρείαν τών 'Αγίων είχον 
αντικαταστήσει διά τής φιλοξενίας τών προβάτων των έν τφ σπηλαίω τούτω 
(γνωστώ υπό τό δνομα "Αγιος ’Ιωάννης), καθαρίσαντες τό δάπεδον προς

Εϊκ. 1.

έκποίησιν τής κόπρου απέδειξαν δτι τό σπήλαιον οΰτε έπίχωσιν περιέχει 
οΰτε άλλα αρχαία ίχνη παρουσίασεν. Ουτο) κατέληξα εις τό σπήλαιον τό 
όποιον ήρευνησεν άλλοτε ό Χατζιδάκης, καί τό όποιον δι’ εμέ συνεκέντρωνεν 
έκ τών προτέρων πάσας τάς πιθανότητας, διότι είναι τό μέγιστον καί μεγα
λοπρεπέστατου τής περιοχής.

"Αν καί ή άνασκαφή περιωρίσθη εις μίαν μόνην δοκιμήν εντός τοΰ 
ενδοτέρου μέρους τοϋ σπηλαίου, έν τοΰτοις ή επιτυχία ύπήρξεν αυτό τοΰτο 
απροσδόκητος, μέλλουσα ασφαλώς νά άναδείξη έντός ολίγου τό σπήλαιον 
τοΰτο ως ενα τών σπουδαιοτάτων καί διδακτικωτάτων αρχαιολογικών χώρων 
τής Κρήτης.

Ή άνασκαφεΐσα γωνία τοΰ σπηλαίου (κατά τό ενδότερον μέρος τής
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βορ. πλευράς) έφερεν επίχωσιν ενός περίπου μέτρου, Ιντός τής οποίας περιεί- 
χετο πλουσιωτάτη συλλογή οστράκων, άλλα ταΰτα μέχρις αύτοΰ τοϋ πυθμένος 
ή σαν ανάμεικτα καί παράπλευρος τών νεολιθικών αγγείων άνεσΰροντο 
λύχνοι ρωμαϊκοί καί μάλιστα εύρέθησαν καί δυο ένετικά όστρακα βαθέως 
εντός τής έπιχώσεως. Έκ τοϋ μικρού άνασκαφέντος μέρους, μή ΰπερβαίνοντος 
εις μήκος τά 3 μέτρα καί πλάτος 1 έ'ως 1.50, συνελέγησαν εξ μεγάλοι σάκκοι 
οστράκων, αμητός πλουσιώτατος, εντός τοϋ οποίου αντιπροσωπεύονται μετά

Είκ. 2.

πρωτοφανούς όντως συνεχείας σχεδόν πάντες οί αγγειοπλαστικοί ρυθμοί τής 
μινωικής καί ελληνικής εποχής.

Τά νεολιθικά αγγεία είναι άφθονώτατα, καί δή διατηρούνται πολλάκις 
κατά τό ήμισυ περίπου, γεγονός εξ ού κερδίζομεν σχήματα, πράγμα σπάνιον 
διά την Κρήτην. Ή (ΕΙκ. 1) παρέχει τοιαϋτα αγγεία. Όμοϋ μετά τού ενός 
εξ αυτών (τού δεξιού) εύρέθη εις εν κοίλωμα τού κατωτάτου βράχου τοϋ σπη
λαίου καί είς νεολιθικός πέλεκυς. Μετά τά νεολιθικά άκολουθοΰσι τά πρωτο
μινωικά αγγεία, μόνον διά τών λεπτοτέρων πως τοιχωμάτων καί τών εξει- 
λιγμένων σχημάτων αναγνωριζόμενα ως τοιαΰτα, διότι ό πηλός είναι ό αυτός 
καί τών νεολιθικών, μέλας ή ελαφρώς έρυθρίζων έστιλβωμένος. Είτα έρχονται
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Είκ. 3.

Είκ. 4.
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τά πρωτομινωικά έξειλιγμένα αγγεία μετά των γραπτών γραμμικών διακο- 
σμήσεων (Είκ. 1). Εις μικροτέραν σχετικώς αναλογίαν εύρέθησαν τά 
μεσομινωικά όστρακα, μετά μέλανος επιχρίσματος και λευκοΰ χρώματος. 
Πολύχρωμον δστρακον οΐιδέν εύρέθη, τουλάχιστον μεταξύ τών καθαρι- 
σθέντων τεμαχίων.

Ύστερομινωικά όστρακα εύρέθησαν επίσης ολίγα, αλλά λίαν χαρακτη
ριστικά, ιδίως τής τελευταίας εποχής (Είκ. 2). Άκολουθοϋσιν ειτα τά

Είκ. 5. νΑποψις προς Β έκ τοϋ σπηλαίου Είλειθυίας.
’Αριστερά οί χαλεποί λιμένες τοϋ Όμηρου.

γεωμετρικά εν αφθονία, μεταξύ τών οποίων καί τινα φέροντα ζώνας καί 
συγκεντρικούς κύκλους διά λευκοΰ χρώματος (τεχνοτροπία γνωστή ήδη έκ 
Κνωσού), τέλος δέ χονδροειδή ακαθορίστου εποχής άφθονώτατα όστρακα, 
αναμφιβόλους τά πλεΐστα ρωμαϊκής εποχής. Εύρέθησαν έτι πολλοί ρωμαϊκοί 
καί ελληνιστικοί λύχνοι, πάντες φέροντες ισχυρά τά ίχνη παρατεταμένης 
καύσεως (Είκ. 3).

Σπουδαιότατον είναι, δτι μεταξύ τών καταλεχθέντων οστράκων ύπάρ- 
χουσι καί σπάνιαι συλλογαί, ως λ.χ. άφθονα όστρακα τής πρωτομινωικής 
τεχνοτροπίας τοΰ Πύργου, ήτις συνίσταται εις την Ιπί τοϋ μέλανος πηλοϋ
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χάραξιν διαφόρων γραμμών οΰχί διά χρώματος, άλλα διά λείου εργαλείου 
δι’ οΰ ό πηλός άπέκτα μεγαλυτέραν στιλπνότητα. ’Αλλά τό μάλιστα ενδια
φέρον είναι τό γεγονός, δτι ή περίφημος τεχνοτροπία των «κηλιδωτών» 
αγγείων, των γνωστών υπό τό όνομα «ρυθμός Βασιλικής», διότι εκεί εχου- 
σιν εύρεθή καί είναι Πρωτομινωικής 2 εποχής, άποδεικνυεται κληρονομιά 
νεολιθική. Έν τώ σπηλαίω εδρέθησαν πολλά νεολιθικά όστρακα κεκοσμημένα 
κατά την ανωτέρω τεχνοτροπίαν, εκ τών οποίων τινά τόσον τεχνικά, ώστε

Είκ. 6. Ή άνασκαφή τοϋ σπηλαίου υπό τό φως λυχνίας 1200 κηρίων.

αποκλείεται ή τυχαία λόγω ανομοιομερούς όπτήσεως μετατροπή τοΰ χώματος 
τής επιφάνειας των επί τό έρυθρότερον εις ώρισμένα μέρη (Είκ. 4).

Τό σπήλαιον αυτό, καίπερ μη υπερβαΐνον τό 60 μέτρα είς μήκος καί 
τά 5-6 είς πλάτος, είναι εσωτερικώς μεγαλοπρεπές καί είς φυσικάς καλλονάς. 
Κείμενον είς αρκετόν ύψος από τής Ιπιφανείας τής θαλάσσης παρά τά χείλη 
ήπιας χαράδρας, έχει μαγευτικήν τήν θέαν προς τήν θάλασσαν (Είκ. 5). 
καί προ τοϋ στομίου του φύεται έρινεός συντείνων παραδόξως είς άνάμνη- 
σιν ομηρικών περιγραφών. ’Ολίγα μέτρα μετά τό στόμιον λείψανα τοίχου 
προδίδουσι διαρρΰθμισίν τινα τής εισόδου κατά τήν αρχαιότητα. Περί τό 
μέσον τοϋ σπηλαίου υπάρχει ζεϋγος σταλακτιτών, ενός παχέος καί τοϋ ετέρου 
λεπτοτέρου, οΐτινες περιεβάλλοντο διά τοίχου, μινωικής ίσως εποχής, οΰ ή 
μία πλευρά φαίνεται επί τής φωτογραφίας (Είκ. 6.) ληφθείσης διά τέχνη-
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τοΰ φωτός. Έχομεν λοιπόν ενταύθα είδος βωμοϋ ή σηκοΰ, όπου αντί ειδω
λίων ή αγαλμάτων ελατρευοντο οι σταλακτΐται. Τό γεγονός τοΰτο Ιπικυροΐ 
τελειωτικώς την ΰπ’ έμοϋ προ πολλοΰ έκφρασθεΐσαν εικασίαν, δτι οί σταλα- 
κτϊται κατά την μινωικήν εποχήν ήσαν αντικείμενα λατρείας. (Την ιδέαν 
ταύτην κατά πρώτον έξέφρασα εν τώ λαϊκφ βιβλιαρίω μου. «Ό Άρχ. Κρη
τικός Πολιτισμός, 109 εξ.» εΐτα σαφέστερον εν τή μελέτη μου Hohlenfor- 
schungen in Kreta, εν Mitt. iib. Hohlen u. Karstforschung, 1928, Heft 4.

Είκ. 7. Οί ενδότεροι σταλακτΐται τοΰ σπηλαίου.

’Έκτοτε συνέλεξα και άλλο υλικόν, τό όποιον άποδεικνΰει δτι πάσαι σχεδόν 
αι ιδιωτικά! οίκίαι, δσαι επιμελέστερον ήρευνήθησαν, εδειξαν δτι τεμάχια 
ιερών σταλακτιτών, κομισθέντα ασφαλώς έκ τών ιερών σπηλαίων, ελατρευοντο 
επ'ι μικρών προφανώς οικιακών βωμών).

Βαθυτερον κατά τον μυχόν τοΰ σπηλαίου ύπάρχουσι και άλλοι ωραίοι 
σταλακτΐται (ΕΙκ. 7). Κάτωθεν ενός σταλακτίτου και ενός σταλαγμίτου, 
τών μεγίστων ακριβώς τής συστάδος ταυτης, υπάρχει υπόγειον δωμάτιον, λίαν 
χαμηλόν, άλλ’ αρκούντως εκτεταμένον, είσοδον έχον μόνον μικράν οπήν κάτω 
θεν τοΰ σταλαγμίτου, δι“ ής μετά βίας δυναται νά εισερπΰση άνθρωπος. Τό
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δωμάτων τοΰτο ίσως ήτο είδος άδυτου ή μεγάρου. Ή έπιφάνειά του είναι 
πλήρης οστράκων, επομένως πρέπει και τοΰτο συστηματικές να έρευνηθή.

Οΰδεμία πλέον αμφιβολία υπολείπεται, δτι το σπήλαιον τοΰτο είναι το 
σπέος Είλειθυίης, το όποιον είχε τόσην φήμην, ώστε την ΰπαρξίν του έγνώ- 
ριζεν ό ποιητής τοΰ τ τής Όδυσσείας. Ψευδολογών εκεί ό Όδυσσεύς προς 
την Πηνελόπην διηγείται περί έαυτοΰ ώς περί τρίτου προσώπου:

Καί γάρ τον Κρήτηνδε κατήγαγεν ΐς άνέμοιο 
ίέμενον Τροίηνδε, παραπλάγξασα Μαλειών, 
στήσε δ’ έν Άμνισφ, δθι τε σπέος Είλειθυίης, 
έν λιμέσιν χαλεποΐσι, μόγις δ’ ύπάλυξεν άέλλας.

Οί λιμένες χαλεποί είναι βεβαίως το έπί τής είκόνος 5 φαινόμενον έν 
μέρει άκρωτήριον, τό όποιον ατελή μόνον προστασίαν παρέχει κατά τοΰ 
Βορρά, τό δε σπέος Είλειθυίης είναι τό προκείμενον σπήλαιον. Είναι λοιπόν 
μεμαρτυρημένον διά παλαιοτάτης καί άξιολογωτάτης μαρτυρίας.

Αιώνας πολλούς βραδΰτερον ό Στράβων άναφέρει καί ούτος τό τής 
Εϊλειθυίας ιερόν έν Άμνισώ, τφ έπινείω τής Κνωσοΰ τοΰ Μίνωος (10,476). 
Ή λέξις «Ιερόν» πιθανόν νά έννοή μόνον τό σπήλαιον, έχων δμως ύπ’ δψει 
δτι δυνατόν καί νά κυριολεκτή ό Στράβων, έπεχείρησα κατά την τελευταίαν 
ημέραν τής άνασκαφής νά έξακριβώσω κατά πόσον εις έπίπεδος χώρος κεί
μενος δεξιά τής εισόδου τοΰ σπηλαίου ύπέκρυπτεν οικοδομήματα. Πράγματι 
προήλθον εις φώς διάφοροι τοίχοι, οί όποιοι έφ= δσον άνεσκάφησαν παρου- 
σιάζουσι τό συναπτόμενον σχέδιον (Είκ. 8). Ή χρονολογία των δεν έξηκρι- 
βώθη έντελώς, διότι τά συλλεγέντα όστρακα ήσαν ολίγα μεν ύστερομινωικά, 
τά περισσότερα πρωτογεωμετρικά, εύρέθησαν δέ καί τά τεμάχια πρωτοκο- 
ρινθιακοΰ σκΰφου. Τό άποτέλεσμα είναι άρκοΰντως ένθαρρυντικόν, ΐνα άνα- 
ληφθή συστηματική άνασκαφή τοΰ έπιπέδου έκείνου χώρου.

Έκ πάντων τών άνωτέρω έκτεθέντων καταφαίνεται ή μεγάλη σπου- 
δαιότης τοΰ άποκαλυφθέντος σπηλαίου τής Εϊλειθυίας. Ή συνέχεια τής 
λατρείας άδιακόπως άπό τής μινωικής μέχρι τής ρωμαϊκής έποχής ούδαμοΰ 
άλλαχοΰ παρουσιάζεται ίσως τόσον διδακτική καί άναμφισβήτητος. Επίσης 
τό γεγονός τοΰτο έπικυροΐ τήν εικασίαν τοΰ Βακερνάγκελ καί τοΰ Βιλαμό- 
βιτς περί προελληνικής τοΰ ονόματος καί τής θεάς καταγωγής, έν άντιθέσει 
προς τούς περί τον Σοΰλτσε, οΐτινες συνήπτον τό όνομα προς τήν ρίζαν 
ελευθ-. (Πρβλ. τον τύπον Έλεύθυια).

Κατά ταΰτα ή άνασκαφή τοΰ άνωτέρω σπηλαίου πρέπει νά άναληφθή 
§ιζική καί συστηματική κατά τό έπιόν έτος, διότι έχομεν προ ημών άρχαιο- 
λογικόν χώρον πρώτιστης σπουδαιότητος άπό άπόψεως τής ιστορίας τοΰ
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πολιτισμού και τής θρησκείας. Ευρισκόμενον προσέτι τό σπήλαιον τούτο εν 
ωραιότατη θέσει καί πλησιέστατα προς την πόλιν τού Ηρακλείου, μεθ’ ής 
συνδέεται δι’ αμαξιτής οδού (9 περίπου χιλιόμετρα μόνον) καί έσωτερικώς 
παρουσιάζον ώραίαν διαμόρφωσιν σταλακτικών, μέλλει ταχύτατα νά καταν- 
τήση αληθές προσκύνημα των άρχαιολογούντων καί εις των πλέον πολυσύ
χναστων αρχαιολογικών χώρων τής Κρήτης.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

11. Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Ή εφετινή εργασία άπέβλεπε κυρίως είς την βολιδοσκόπησιν τού εδά
φους καί είς την μερικήν έξακρίβωσιν των υπό τού Καραπάνου εύρεθέντων 
οικοδομημάτων. Ή προσοχή έστράφη είς τον ναόν, τον υποτιθέμενον τού 
Διός, δπου άλλως έγιναν καί τά σπουδαιότερα ευρήματα τής παλαιάς εκεί
νης ευτυχούς άνασκαφής. Σημειωτέου δτι τό τμήμα τούτο δεν άνέσκαψεν 
αυτοπροσώπως ό Καραπάνος, άλλ3 ά'λλοι, ήγόρασεν όμως εκείνος παρ’ αυτών 
τά εΰρεθέντα έκεϊ σημαντικώτατα χαλκά αντικείμενα καί έπιγραφάς. Εις τό 
μέρος τούτο, τό σπουδαιότερου θεωρούμενον τού ιερού, εΐργάσθη καί δ Σωτη- 
ριάδης τώ 1920 κατά τήν πρώτην ύπό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας επα
νάληψην τών άνασκαφών.

1. Ελληνιστικόν οικοδόμημα καί βάθρα ή έξέδραι·

Κατ’ άρχάς έπεδόθην εις τον καθαρισμόν τής εκεί ΰπαρχοΰσης χρι
στιανικής εκκλησίας, ή οποία είχε μέν εύρεθή ήδη επί Καραπάνου, άλλ3 όπως 
έβλεπον καί ως εκ τού κατωτέρω δημοσιευομένου σχεδίου φαίνεται, δεν είχε 
μελετηθή ουδέ σχεδιασθή ακριβώς. "Ενεκα τών πολλών σωρών χωμάτων, οί 
όποιοι ΰψοΰντο επί τού χώρου τής άνασκαφής από τού 1920, οπότε άποτό- 
μως διεκόπησαν αί άνασκαφαί, θά άπητεΐτο πολλή εργασία προς μετακόμισιν 
όλων αυτών εξω τού περιβόλου τού ιερού, διά τούτο δέν κατωρθώθη ή πλήρης 
εκκαθάρισις τής χριστιανικής εκκλησίας είμή μόνον κατά τάς τρεις πλευράς 
νοτίαν, ανατολικήν καί δυτικήν. Διεπιστώθη δμως εκ τής εργασίας ταύτης ασφα
λώς, όπως ήδη είχε παρατηρήσει έν μέρει καί ό Σωτηριάδης (πρβ. R. Ε. G. 
1921 σ. 384), δτι δέν είναι αληθές τό υπό τού Καραπάνου ύποστηριζόμενον 
δτι ή Χριστιανική εκκλησία ήτο έκτισμένη επί θεμελίων αρχαίου ελληνικού 
ναού, άλλ3 δτι φκοδομήθη αυτοτελής επί τού φυσικού βράχου, δστις κατά τό 
σημεΐον τούτο μάλιστα είναι κατωφερής προς νότον. Μόνον ό ν. αυτής τοί
χος τέμνει σχεδόν καθέτως τό βόρειον τμήμα άρχαίου οικοδομήματος εΐσχω- 
ρούντος ύπ3 αυτόν καί μέ διεύθυνσιν εκ βορρά προς νότον. Θά εΐπωμεν
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