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έν ή άναφέρεται άνάθεσις τη Δήμητρα δ ναός αύτής εκειτο 
πιθανώτατα κατά τό παρακείμενον δάσος σχοίνων, ένθα, ως μοι 
είπεν αύτόπτης άξιωματικός, είδε πλείστους σπονδύλους κιό
νων μετά Ραβδώσεων καί άλλα μέλη αρχιτεκτονικά.

γ') Έν Μυκήναις καί Ηραίω.

I) Διά τι και πότε εσυλήϋησαν δ τάφος τον Άτρέως και οι 

λοιποί τών Μυκηνών εΐ 6 Σοφοκλής είδε τούτους όντως’ 

νπαρξις και άλλων ασύλητων {λολωτών τάφων.

Τών πολυχρύσων Μυκηνών πολλάκις μέν, άλλ’ ούχΐ έπαρ- 
κώς, ώς έποθοΰμεν, ήρευνήσαμεν τα πέριξ, σφοδρά δε λυπού- 
μενοι έθεωροΰμεν τόν πολύτιμον χρόνον μάτην διαφεύγοντα, 
μηδέ περισσεύοντα πολύν προς διαδρομήν καί έξερεύνησιν το- 
σοΰτον εύνοηθέντων οπό τής φύσεως ένοοξοτάτων τόπων, ών 
ούχι πολλαί πτυχαί, παρά τάς πολυχρονίους καί λίαν έπιτυ- 
χώς τελεσθείσας έκεΐ έργασίας, άπεκαλύφθησαν ήμΐν άχρι 
τοΟδε- διότι καί άλλους θολωτούς τάφους καί θαλαμοειδείς, καί 
δή τούς άρίστους, κρύπτει έτι έπιφθόνως ή μήτηο γή, εις ών 
τήν εύσεβή καί φιλόστοργον άποκάλυψιν δεν πρέπει ούδείς κά
ματος νά λογισθή μάταιος. Ό μέγας δήλα οή λεγόμενος θη
σαυρός τού Άτρέως, ό τάφος τής Κλυταιμήστρας καί του Άγα- 
μέμνονος καί άλλοι, ήσαν έν τφ φανερώ άπό αιώνων, ώς πα- 
λαίτατα συληθέντες, δι’ ούς λόγους έξεθέσαμεν έν τοΐς ΓΙρα- 

κτικοΐς 1915 σελ. 232-235.
Άλλ’ ούτοι δέν υπήρξαν βεβαίως οί μόνοι ουδέ οί άριστοί' 

τούναντίον ό μή ακριβής ύπολογισμός τού ύψους αύτών, ή 
έπίθεσις τύμβων έπ’ αύτών, προδοτικών τής ύπάρξεως, ή σύν 
τή παρόδιο τοΰ χρόνου άπορ ροή τών χωμάτων καί ή έκ τού
του ένδειξις τών δρόμων, τοΰ όπαίου, ή τών πλευρών αύτών εις 
τά λίαν ήσκημένα όμματα τών παλαιών τυμβωρύχων καί θη- 
σαυροθηρών, έγένοντο αιτία νά άνευρεθώσιν εύκόλως, καί νά 
συληθώσιν άπαντες’ πολλούς τούτων, τόν τοΰ Άτρέως μάλιστα, 
είδεν ό Πανοανίας, καί έν αύτώ θεωρεί ταφέντα τόν Άτρέα
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έν Β' 16, 6 «Μυκηνών δέ έν τοΐς έρειπίοις (εξω τοΰ τείχους 
εννοείται,) κρήνη τέ έστι καλούμενη Περσεία καί Άτρέως και 
τών παίδων νπόγαια οικοδομήματα, ένθα οί θησαυροί σφίσι 
των χρημάτων ήσαν τάφος δέ εστι μέν Άτρέως, είσί δέ καί 
οσους συν Άγαμέμνονι έπανήκοντας έ: ’Ιλίου δειπνίσας κατε- 
φόνευσεν Αϊγιίθος».

Τον αύτδν δέ τούτον μεγαλοπρεπή τάφον είναι πιθανώτατον 
δτι είδε καί δ Σοφοκλής, καί 8τι άρα είχεν ήδη ουτος συληθή 
περί τα μέσα τής Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίδος τουλάχιστον 
τούτο είκάζομεν, λαμβάνοντες δπ’ δψιν τδ δτι κατά μέν τούς 
χρόνους τοΰ ποιητοΰ δέν έποιοΰντο θολωτοί τάφοι, έκ πολλών 
δέ χωρίων τών τραγωδιών αύτοΰ, τής Ήλέκτρας Εδίως καί τής 
’Αντιγόνης, δηλοΰται έπίγνωσις καί αότόχρημα περιγραφή τοι- 
ούτου τάφου' είναι δ’ εύλογον να είκάσωμεν δτι μετά τήν υπό 
τών Άργείων γενομένην περί τό 468 π. Χρ. έρήμωσιν τών Μυ
κηνών, οί τυμβωρύχοι, εδρόντες άφύλακτον τόν τόπον καί άδια- 
φόρους τούς Άργείους, άνεΰρον τούς τάφους τούτους καί εκ- 
τοτε έσύλησαν αότούς' ό τοΰ Άτρέως είναι εμφανές δτι έπε- 
δείχθη έκ τής άποκαλύψεως τοΰ άνωτάτω σημείου τών άντι- 
μετώπων τοίχων τοΰ δρόμου παρά το υπέρθυρον, ήτις έπήλ- 
θεν ενωρίς έκ τής διαφυγής τών χωμάτων, λόγφ τών βροχών 
καί τοΰ έπικλινοΰς τοΰ τύμβου' έκεΐθεν έίσελθόντες, εύρον ετοί
μους τούς έπί τών νεκρών θησαυρούς' οί δέ μετέπειτα, εδρόν
τες ανοικτόν τό μέρος, μετεχειρίσθησαν τόν τάφον ως κατα- 
φύγιον οί ποιμένες μάλιστα, δντες αείποτε οί αυτοί, θά έφρόν- 
τισαν νά διασκευάσωσι τόν χώρον προς διαφύλαξιν τών προ- 
βάτων καί μάλιστα τοΰ τυροΰ, δστις απαιτεί τοιαΰτα δπόγαια 
προς αποφυγήν τής σήψεως' εΐδομεν δέ καί ήμεΐς διαφυλατ- 
τόμενον τυρόν εν τινι εκκλησία μοναστηριού σκιερά, δπό βρά
χους κειμένη, τής πράξεως ταύτης μη θεωρουμένης άσεβοΰς, 
ετι δ’ έν σπηλαίοις καί άλλοις όμοίοις τόποις' δπήρξε δέ ή τοι- 
αύτη χρήσις αύτό τούτο σωτηρία τοΐς μνημείοις τούτοις, άτε 
συμφέρουσα τοΐς κυριάρχοις τοΰ υπαίθρου, ο ιοί είσιν αείποτε 
καί πανταχοΰ τής Ελλάδος οί ποιμένες.

Ούτω λοιπόν οί έν Μυκήναις καί αλλαχοΰ εδρεθέντες σε-
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συλημένοι θολωτοί τάφοι δέν πρέπει νά λογίζωνται οΕ μόνοι 
ούδέ οΕ άριστοι- επίμονοι έρευναι θά έπιδείξωσιν έν τή ένδόξφ 
ταύτη περιοχή καί άλλους τάφους, ών ένα βέβαιον ένομίσαμεν 
ήμεΐς δτι ήοη άνευ σκαφής διεκρίναμεν έτερον, θαλαμοειδή 
τούτον, γνωστόν και τφ φύλακι, εΐδομεν διαφαινόμενον προ 

τοΰ θησαυροΟ τοΟ Άτρέως- τούτου ό δρόμος κεΐται έπ’ αυτής 
τής νυν αμαξιτού- διακρίνεται δ’ έκ τής διακοπής τής «σαπό- 
πετρας», ήτοι τοΰ συνεχούς άνισχύρου βράχου, καί ταύτης 
διά χειρός άνθρώπων, ουχί κατά τινα τύχην, γενομένης.

Σημειωτέον δέ δτι τόν ύπολειφθέντα ολίγον τοίχον τοΰ άνα- 
κτόρου έπΐ τής κορυφής τής άκροπόλεως μόλις συγκρατεί σανίς, 
ύποστηριζομένη ύπό δύο μικρών δοκών, άπασών θριπηδέστων, 
ώς από εΕκοσιπενταετίας μεν μετά πρόνοιας τεθεισών ύπό τοΰ 
X. Τσούντα, έκτοτε δέ μή άντικατασταθεισών" έπίσης οΕ βα
σιλικοί τάφοι, ο'ύς άνεΰρεν ό Schliemann, καταχώννυνται σΰν 
τφ χρόνφ, καί δέονται καθαρμοΰ, ώς καί τό έξαίρετον πολυγω
νικόν τείχος δείται άνοικοδομήσεως, δπερ κατέπεσεν ένεκα τής 
υπερβαλλόντως ανυπολογίστου καί άτόπως είς τοσοΰτον μήκος 
καί βάθος άχθείσης άνασκαφής τοΰ Schliemann, ήν μάλιστα 
μετά τάς δοκιμαστικάς έργασίας άφήκεν έλευθέραν άνευ τής 
άπαιτουμένης έπαναγομώσεως.

2) Έκ Μυκηνών είς "Αργος· ήρφον Περσέως· Κριοί' τάφος 

Θνέοιου Μυσίας Αήμητρος ιερόν τάφοι κατά την 

είς Κόρινάον ό δον καί μονήρεις πύργοι.

Ό Παυσανίας έν Β' 18, 1-4 γράφει «έκ Μυκηνών δέ ές 
Άργος έρχομένοις έν αριστερά Περοέως παρά την οδόν ίστιν 

ήρφον - - έν δέ τή Άργεία προελθοΰσιν δλίγον άπό τοΰ ήρώου 
τούτου Θυέοτον τάφος έατίν έν δεξιά" λίθον δέ έπεστίν αύτώ
κριός-----άπό δέ τών Κριών — οΰτω γάρ τοΰ θυέστου το
μνήμα όνομάζουσι — προελθοΰσιν δλίγον έστιν έν άριστερά χω- 
ρίον Μυοία καί Αήμητρος Μυσίας ιερόν». Τής αρχαίας ταύ
της όδοΰ διασφζονταί τινα πιθανά ίχνη, έν είδει έπιπέδου πο
ταμίου, έπί τοΰ τέρματος τών γηλόφων τών νΰν χωρίων «Χαρ-
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βάτι» καί «Πρίφτιανης», εγγύς βατής όδοΟ, άγούσης έκ τού 
πρώτου αυτών εις ’Άργος' ή όδός αύτη φαίνεται φύσει άντα- 
ποκρινομένη τη αρχαία, ήν εβη ό Παυσανίας' βαδίζων δέ τις 
εκ τοΰ τέρματος τούτου τών γηλόφων επί της πεδιάδος προς 
τδ "Αργος, συναντά είς άπόστασιν ήμίσεος περίπου χλμ. ερεί
πια έκκλησιδίου τοΰ Αγίου Δημητρίου' εκεί λέγεται δτι ύπάρ- 
χουσι λίθοι λαξευτοί, έξ αρχαίων Ελληνικών οικοδομημάτων, 
καί δτι εύρέθησαν πώριναι σαρκοφάγοι, πήλινα άγαλμάτια, 
λύχνοι κττ.. Ή θέσις αύτη φαίνεται αντιστοιχούσα τφ ήρφφ 
τοΰ Περσέως.

Τά άπό τοΰ ήρφου τούτου έλλογοΰνται τη Άργεία υπό 
τοΰ Παυσανίου' έντεΰθεν λοιπόν βαδίζοντες, ευρίσκομεν δια- 
σταύρωσιν της όδοΰ μεθ’έτέρας, άγούσης έκ τοΰ χωρίου «Φύ- 
χτια» είς τό χωρίον «Πασά»' παρά την συμβολήν ταύτην, έν 
θέσει νΰν καλουμένη «Γοΰρνες», καί έν τώ άγρφ τοΰ έκ Κου- 
τσοποδίου Γεωργ. Δέδε, εύρομεν κατά χώραν στερεοβάτην ογ
κολίθων λαξευτών λίαν μεγάλων, ών τινες εχουσιν έξαχθή καί 
άπαχθη, εις δέ μέγιστος, τμηθείς διά «φουρνέλλου», παράκειται, 
φέρων άρχαίας κοιλότητας έν ε’όδετ τόρμων' έτερος όμοιάζει 
βάθριρ' λέγουσι δέ δτι έντεΰθεν έξήχθησαν πρό έτών καί πώ
ριναι σαρκοφάγοι, ί’να χρησιμεύσωσιν έν τοΐς χωρίοις ως ποτι
στήρια’ ύπάρχουσι δέ κατεσπαρμένοι κυβόλιθοι καί τι περαι
τέρω τών μνημονευθέντων αριστερά έπί έπάρματος. Ένταΰθα 
είναι πιθανόν δτι έκειτο ό τάφος τοΰ Θνέστον, εί δέ μή, δπερ 
ήττον πιθανόν, τό ήρφον τοΰ ΙΙερσέως' μικρά σκαφή κατά τά 
δηλωθέντα ταΰτα σημεία δύναται νά βεβαιώση πότερον άληθές, ή 
τί σημαίνουστ τά κτίσματα ταΰτα’ δεν δύναται νά άποκλεισθη 
τό δτι κατά την ιστορικήν περίοδον€θαψαν ένταΰθα οί Άργεΐοι.

Περαιτέρω δ’ έντεΰθεν, πριν φθάσωμεν είς τήν ευθείαν τοΰ 
χωριδίου «Μπαρντουβά», ή «Μπερτζοβά», έν τφ άγρφ Αλε
ξίου Μούλου, έκ Κουτσοποδίου, λέγονται ύπάρχοντες κυβόλι- 
θοι λαξευτοί κατακεχωμένοί' ετι δέ περαιτέρω, άφίνοντες έν 
άριστερα τό μνημονευθέν χωρίον, ευρίσκομεν θέσιν, «Τουρκογέ- 
φυρο» καλουμένην, καί ίχνη παλαιάς γεφύρας, μεθ’ ήν διατη
ρείται πως έτέρα γέφυρα τής έν χρήσει μέχρι τοΰ έτους 1883
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δημοσίας όδοΰ’ εΐδομεν ο’ έγγύς εν τινι ποταμίψ αρχαίους κυ
βολίθους· κατά τα σημεία ταΰτα δύναται νά άναζητηθη τά ιε
ρόν της Μνοίας Δήμητρος' σημειωτέον δέ 'ότι άνά τούς αγρούς 
των θέσεων τούτων συναντά τις πολλούς κυβολίθους έξ αρ
χαίων Ελληνικών οικοδομημάτων' οί πλεϊστοι τούτων έκομί- 
σθησαν πιθανώτατα εκ του μνημονευθέντος στερεοβάτου, τού 
μόνου κατά χώραν ετι εύρισκομένου και άξιου έρεύνης' διότι 
έξ αυτού θά προσδιορισθώσι καί τά λοιπά σημεία.

Έν δέ τφ χωρίφ «Κουτσοπόδι» λέγεται δτι άνευρίσκονται 
άρχαΐοι τάφοι έν πωρίναις σαρκοφάγοις, ένέχοντες πήλινα άγ- 
γεΐα μετά γραπτών παραστάσεων έν τη παλαια οικία τού έφέ- 
δρου λοχαγού καί δικηγόρου έν Άθήναις κ. Μαύρου είναι βέ
βαιον δτι εύρέθησαν πρό τινων έτών ένταύθά που λοιπόν θά έθα
ψαν οί Άργεΐοι της Ε' καί Δ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, έγγύς της 
αρχαίας οδού, της άγούσης έκεΐθεν εις Κόρινθον, ής ή θέσις 
άνταποκρίνεται φύσει τη νΰν σιδηροδρομική γραμμή, ή τις παρά 
τό χωρίον «Φύχτια» μετά τόν σταθμόν διέρχεται διά τίνος 
γνωστού μονήρους πύργου’ έτερος δμοιος τετράγωνος ύπάρχει 
υπέρ τό χωρίον τούτο έπί τίνος υψώματος μεταξύ δύο ποτα
μίων τούτου ό τοίχος της βορείου πλευράς διατηρείται είς 
ύψος περίπου' παράκεινται κέραμοι, δηλωτικοί της στέ
γης αύτοΰ- ευρομεν δέ καί τρίτον ύπέρ την δεξιάν δχθην τού 
χειμάρρου, δστις νΰν καλείται «Μπορτσιώτι*ο ρέμα», είς ήτ- 
τον έμφανή των λοιπών έρείπια. ’Αξία έρεύνης είναι καί ή με
ταξύ τών χωρίων «Φύχτια» καί «Κουτσοπόδι» θέσις, έν η κεΐ- 
ται έκκλησίδιον τού 'Αγίου Γεωργίου, ένθα λέγονται υπάρχον
τες άρχαΐοι λαξευτοί λίθοι. Σημειωτέον δέ δτι καί περαιτέρω, 
παρά τήν είς Κόρινθον άρχαίαν οδόν, κατά τε την Νεμέαν 

καί μετ’ αύτήν μέχρι της άρχαίας Κορίνθου, διεκρίναμεν πολ- 
λαχοΰ σημεία μεγάλων τάφων καί πολυανδριών, ιδίως παρά 
τά νΰν χωρία «Χιλιομόδι», «Άθίκια» καί «Έξαμίλια»· ή 
έξερεύνησις τών ύπόπτων τούτων σημείων έπιβάλλεται' άλλ’ 
ήμεΐς δέν έσχομεν τότε ούτε έπαρκη πρός τούτο χρόνον, 
ύπηρετοΰντες έν τφ στρατφ, ούτε τά πρόχειρα μέσα, άτινα 
έξ άλλου ζητηθέντα άρμοδίως δέν έχορηγήθησαν ήμΐν.
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3) Έκ Μυκηνών είς το Ήραΐον τάφοι παρά το ’Ελευθέ

ριον ανάγκη νέας ανάακαφής του Ηραίου' τα κατ' αυτό 

μη άνευρεθέντα αναθήματα’ ζήτησις αποθετών διασκευή 

εκ νέου τών χωμάτων πολλοί θολωτοί τάφοι κατά τό 

'Ηραΐον ή ΓΙρόαυμνα.

Έκ τού νΰν χωρίου «Χαρβάτι» άγει ατραπός είς «ΙΙρίφτια- 
νην», ής ύπέρκειται έκκλησίδιον της 'Αγίας Παρασκευής, ένθα, 
ώς μοι διηγήθη γέρων τις, έσκαψεν αότός λάθρα πρά πολλών 
δεκαετηρίδων, καί άνευρε πήλινα άγαλμάτια' έκεϊθεν μετεκο- 
μίσθησαν είς την νυν εκκλησίαν 'Αγίου Νικολάου ΙΤρίφτιανης 
βάσις κίονος ιωνικού, λευκοΟ μαρμάρου, ορθοστάτης τις καί 
άλλα μέλη αρχαία Ελληνικού χτίσματος, δπερ ζητητέον κατά 
τό μνημονευθέν έκκλησίδιον' κατ’ αύτό δέ καί τά εκεί ποτά
μια είπόν μοι ποιμένες δτι συναντώσι «σπηλιές», «παλαιά κα
μίνια» καί «λαγούμια»- διά τών τελευταίων τούτων δηλοΰνται 
καί οί τάφοι υπ’ αύτών, θολωτοί ή θαλαμοειδείς' διά πρέπει 
νά έξερευνηθώσι τά κατά την θέσιν εκείνην, καί τινες παρά 
τήν ΙΙρίφτιανην λόφοι προς τοιοϋτον σκοπόν.

Βαδίζοντες δ’ εντεύθεν προς τό Ήραΐον, συναντώμεν χω- 
ρίδιον τριών μόνον οίκίσκων, «Βραζέρκαν» καλούμενον, έχον 
εκκλησίαν της Γεννήσεως της Θεοτόκου καί σπόνδυλον αρ
χαίου ναού’ παράκειται αδτή άβαθές φρέαρ, εξ ου άναβρύει 
ύδωρ, ερχόμενον έκ παρακειμένης πηγής- λέγουσι δέ δτι έρχε
ται δι’ υπογείου τινός ύδραγωγείου μακρόθεν έκ τών όρέων 
τούτο ή έτερον ύδωρ, δπερ είναι τό μόνον καί άριστον κατά 
τήν περιοχήν ταύτην ούτως, ώστε πολλοί καί έκ τού χωρίου έτι 
Κουτσοπόδι μεταφέρουσιν έντεύθεν προς πόσιν, θεωροΰντες κα
θαρτικόν, καίτοι δεν έχει ούδεμίαν ίδιάζουσαν γεύσιν" δτι τούτο 
είναι τό ύπό τού Παυσανίου έν Β' 17, 1 μνημονευόμενον «(δει 
δέ κατά τήν όδόν ύδωρ Ελευθέριον καλούμενον" χρώνται δέ 
αύτώ προς καθάρσια αί περί τά ιερόν καί τών θυσιών ές τάς 
απορρήτους», γινώσκουσι καί οί περίοικοι' περί δέ τής ίσχυ- 
ράς καθαρτικής ίδιότητος αύτοΰ έβεβαιώθην καί έκ τού συνο
δεύοντας με στρατιώτου, δστις, καίπερ Κούρος έπονομαζόμε-
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νος καί νεώτατος ών, κατεπονήθη κατά τήν πορείαν καί, πιών 
ίσως πλέον τοΰ δέοντος, ένίσχυσε τήν περί τοΰ ΰδατος τούτου 
παράδοσιν.

Εγγύς δέ της πηγής ταύτης, εις τήν άριστεράν όχθην πα
ρακειμένου ποταμίου, εΐ'δομεν θαλαμοειδή τάφον έν τφ μα- 
λακώ βράχω, ένέχοντα τρεις νεκρούς' είναι μοι άγνωστον, αν 
επιστήμονες αρχαιολόγοι ή τυμβωρύχοι άνέσκαψαν αύτόν' εν
ταύθα θεωρώ πιθανόν δτι ύπάρχουσι και άλλοι τάφοι' ένα ένό- 
μισα δτι άσφαλώς διέκρινα' τμήματα προϊστορικών αγγείων και 
πίθων τής λαμπράς ιστορικής περιόδου φαίνονται έν τοϊς έγ- 
γύς τών πέριξ κατεσπαρμένα. Καλοΰσι δέ οί χωρικοί καί τινα 
πόαν «αστράκι», ήτις φύεται ιδιαζόντως έν τή εντεύθεν και 
περί τό Έραΐον χώρα, καί ήν δύναταί τις να θεώρηση τήν 
αδτήν τή δπό τοΰ ΙΙαυσανίου έ. ά. όνομαζομένη: «φύεται δέ 
αυτού πόα πρός ταΐς δχθαις (ένν. τοΰ ποταμού Άστερίωνος)' 
άατερίωνα όνομάζουσι καί τήν πόαν»' άλλ’ ήκούσαμεν τήν λέ- 
ξιν καί έν ’Αρκαδία ως δηλωτικήν λαχάνου τινός, άγνωστον αν 
τού αυτού τφ ενθάδε ή ετέρου.

Τού δέ 'Ηραίου αί άνασκαφαί έτελέσθησαν άτυχώς λίαν 
άοοκίμως υπό πρωτοπείρων αρχαιολόγων' μόλις ένιαχοΰ δια- 
κρίνεται έμπειρος σκαπάνη, τοΰ Waldstein βεβαίως, ου λυ
πούμαι μή έχων πρό οφθαλμών τό έξαίρετον σύγγραμμα' τήν 
σκαφικήν ατέλειαν διακρίνει τις αμέσως' ημείς διά τών ξιφών 
μόνον έξηγάγομεν τμήματα γλυπτών τοΰ ναού τού Εμπολέ
μου, ήτοι μέρος βραχίονος γυμνού κατά τόν δικέφαλον μΰν 
μαρμάρινου άνδριάντος τελείου ανθρώπου, τμήμα γυμνής κε- 
καμμένης χειρός τών περί τόν αγκώνα μερών όμοιου άνδριάν- 
τος, ήττονος τού μνημονευθέντος, δύο τμήματα μαρμάρινων κε
φαλών κττ., άτινα έκρύψαμεν 6πό παρακείμενον θάμνον, καί 
έκαλύψαμεν διά κοινών λίθων' αρχιτεκτονικών δέ μελών καί 
γεισωμάτων τεμάχια διακρίνονται πάμπολλα, δλίγον 5πό τό 
έδαφος, οδ μέχρι έξίκετο ή άνασκαφή, καί ταΰτα έξαιρέτου 
τέχνης.

Έκ τούτων έμφαίνεται δτι πολλά έτι αρχαία όπάρχουσιν 
έκεϊ καί δτι άρα απαιτείται νέα άναακαφη τής θέσεως δπό
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έμπειρου άρχαωλόγου, υπομένοντος και μή βιαζομένου, δστις 
πρέπει μάλιστα πάντων νά θέση τδ ερώτημα : που θά ζητη- 
θώσι τά άναθήματα τοΰ αρχαίου ναοϋ, τα μέχρι τοΰ 423 π. 
Χρ. άπό της Η' π. Χρ. έκατονταετηρίδος άνατεθέντα υπό των 
ευσεβών καί εύπορούντων Άργείων είς τδ πάντων των λοι
πών υπέρτατα τιμώμενον ιερόν τοΰτο της Ήρας, τδ έχον άρ- 
χήθεν εθνικόν χαρακτήρα ; Είναι βέβαιον δτι μετά τήν πυρ- 
πόλησιν τοΰ άρχαίου ναοΰ καί τήν έναρξιν της ποιησεως τοΰ 
νέου, πρώτον μέλημα τών Άργείων ύπήρξεν ή περισυλλογή 
τών παλαιών πολυαρίθμων άναθημάτων, καί ή ευλαβής αυτών 
κατάχωοις Ιν τινι παρακειμένη θέσει, οί’α συνέβη έν τή άκρο- 
πόλει τών ’Αθηνών τφ 479 π. Χρ., καί έν πλείστοις άλλοις 
τόποις, ών τά παλαιά Ιερά έπεσκευάσθησαν, ή, καταπεσόντα 
έκ τοΰ χρόνου, κατεσκευάσθησαν έκ νέου- τά τοιαΰτα μέλη 
τών παλαιοτέρων ίερών μετά τών άναθημάτων δεν διεσκορπί- 
ζοντο βεβαίως είς τά τέσσαρα σημεία τοΰ όρίζοντος, άλλ’ άπε- 
τίθεντό που- τοιούτους λοιπόν αποϋέτας ζητητέον πρώτον.

Δεύτερον δ’ Ιργον έσται ή άναζήτησις τοΰ σημείου τής 
πτώσεως τοΰ ναοΰ τοΰ Εόπολέμου καί ό χώρος τών άπό τοΰ 
423 π. Χρ. άναθημάτων, άτινα έπίσης πλουσιώτατα κατάδη
λοί ή έξακολούθησις τής θερμής λατρείας καί τά ύπδ τοΰ Παυ- 

οανίου έν Β' 17, 4-7 άναφερόμενα- τών καθαρώς άναακαφι- 

κών τούτων ύπολογισμών φαίνεται έκ τοΰ τρόπου τής άποκο- 
μιδής τών χωμάτων δτι δέν έσχον ίσως άκριβεστάτην έννοιαν 
οί άνασκάψαντες τδ Έραίον διό θεωροΰμεν εύλογον νά συστή- 
σωμεν τώ ήμετέρφ ’Αρχαιολογική) Συμβουλίφ, πριν προτείνη 
έν γένει τήν έγκρισιν άνασκαφών, νά ζητή δπως καθορίζον
ται οί έκτελέσοντες αυτήν, οϊτινες πρέπει ού μόνον νά είναι 
δεδοκιμασμένης έμπειρίας, άλλά καί νά έπιβλέπωσιν οί ίδιοι 
τήν έκτέλεσιν, έν έσχάτη άνάγκη καθιστάντες έμπειρον έπί
σης άντιπρόσωπον διότι καί τήν έπιστήμην έν γένει και- 
ρίως βλάπτει ή ύπδ πρωτοπείρων άρχαιολόγων ένέργεια άνα
σκαφών, μανθανόντων τδ πρώτον τήν σκαφικήν τέχνην είς 
βάρος τών άρχαίων μνημείων, καί τδ ήμέτερον Κράτος ύπο- 
χρεοί νά καταβάλλη νέας έκάστοτε μερίμνας πρός πληρεστέ-
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ραν άνασκαφήν, προς συντήρησιν των άνευρισκομένων ακινή
των μνημείων.

Σημειωτέον δέ δτι τό Ήραΐον καί δή δ ναδς τοΰ Εύπο- 
λέμου έχρησίμευσαν κατά τούς μέσους αιώνας ώς λατομεΐον 
των υποκειμένων χωρίων, μάλιστα τ.οΰ μεγίστου καί έγγυτάτω 
κειμένου « Χώνικα »* διότι εΐδομεν δτι ή ίκανώς παλαιά έκκλη- 
σία τοΰ χωρίου τούτου φέρει πλήθος λαξευτών πώρων τοΰ ναοΰ 
έκείνου, καί πολλά βάθρα ανδριάντων, ών αί έπιγραφαί ή θά 
έξηλείφθησαν, ή μάλλον θά είναι κατά τινα των μή φαινομέ
νων εδρών' διό καλόν θά ήτο εν προσέχει μέλλοντι, δταν θά 
έπισκευασθή ή έκ θεμελίων θά άνεγερθή έτέρα έκκλησία, νά 
έξερευνηθή ή νΰν ύπάρχουσα λεπτομερώς μέχρι των κατω- 
τάτω' νά άναζητηθώσι δέ καί άνά τάς οικίας άρχαία μνημεία 
ύπό τοΰ αρμοδίου αρχαιολογικού υπαλλήλου.

Διότι καί νΰν οί πολλοί κατά τό Ήραΐον ποιμένες, παΐδες 
όντες, καί κατά την έπιτήρησιν τών προβάτων άπρακτοΰντες 
άλλως, καθήμενοι επί τής χαριεστάτης ταύτης θέσεως, άσχο- 
λοΰνται εις θραΰσιν τών λίθων τών μνημείων, είς κρήμνισιν καί 
άπόρριψιν τών δσων δύνανται νά υπεγείρωσι καί είς άλλας 
ποικίλας βλάβας, ας είδομεν εμφανείς καί νωπάς' τούτων ένεκα 
απαιτείται καθορισμός ίδιου εμπείρου φύλακος εκ « Χώνικα », 
δστις νά διαμένη έν τφ Ήραίφ.

Έχρησίμευσε δέ τό Ήραΐον, καθ’ & προείπομεν έν σελ. 
74, ώς νεκροταφεΐον τών βασιλικών γενών τοΰ 'Άργους επί 
πολλούς αιώνας τής Μυκηναίας περιόδου, μετά την έξάντλη- 
σιν τών πρός ποίησιν θολωτών τάφων προσφορών θέσεων τής 
άκροπόλεως αύτοΰ Λαρίσης' ό λόγος ούτος τής ταφής τών αρ
χαίων βασιλέων καί εύπατριδών, διατηρούμενος έκ παραδό- 
σεως μέχρι τής Η' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, υπήρξε βεβαίως 
αίτια τοΰ νά θεωρηθή παλαίτατα ιερός ό χώρος καί τοπικώς 
εθνικόν διαφέροντος : ήδη πρό τής είς την Τροίαν έκστρατείας 
άναφέρεται δτι συνήγαγεν έν τφ τόπφ έκείνφ καί ώρκισε τούς 
άντιπροσώπους τών Ελλήνων δ ’Αγαμέμνων, άναμφιβόλως 
ένεκα τής έκ παραδόσεως ίερότητος αύτοΰ Ικτοτε" τοΰτο δηλοί 
καί τό ύπαρχον κυκλώπειον τείχος αργών λίθων, καί ή ίδιαι-
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τέρα επωνυμία Πρόσνμνα (πρβ. Λίκυμνα) των ύποκειμένων τώ 
Ήραίω χωματωδών λόφων.

Κατά ταΰτα νομίζομεν 'άτι ενδελεχής έρευνα θά φέρη είς 
φως πολλούς καί σημαντικούς θολωτούς τάφους, ών Ινα ασφα
λώς ύπενοήϊαμεν ήμεΐς διαφαινόμενον υπάρχουσι δέ καί πολ
λοί θαλαμοειδείς τάφοι, έξ ών δεικνύεται δτι παλαίτατα έχρη- 
σιμευσεν ό χώρος ώς νεκροταφεΐον, ών έξαιρέτως εύθετος πρός 
τοιούτους έν γένει τάφους, κα'ι πλέον κατάλληλος ή δ περί τάς 
Μυκήνας πρός άπόκρυψιν αυτών διότι τό ξηρόν καί αμμώδες 
τοΰ τόπου έπιτρέπει την άνόρυξιν βαθυτάτων βόθρων, καί τήν 
μή έπίθεσιν ενδεικτικών τύμβων έπ’ αύτών, πλήν των περισ
σών χωμάτων, άανα έξήγοντο έκάστοτε άπ’ αύτών άλλά καί 
τά χώματα ταΰτα έξερρύησαν σύν τφ χρόνω και τό πλήθος 
τών φυσικών έπαρμάτων ήμβλυνε τήν διάκρισιν καί υπό τών 
όξυδερκεστάτων ετι άρχαίων τυμβωρύχων διό μόνον είς θολω
τός τάφος ευρέθη έκεϊ άχρι τοΰδε, κατά τύχην καί αυτός, έν 
ώ πάμπολλοι ύπάρχουσιν.

δ') Έν τοϊς μεταξύ Τίρυνθος καί ’Άργους.

1) II εξ ’Άργους εις Επίδαυρον αρχαία οδός' 

μνημεία κατ’ αυτήν τάφοι καί επιγραφικά 

ευρήματα' νεολιθικοί συνοικισμοί.

Έξ “Αργους έπί τής είς Επίδαυρον αρχαίας όδοΰ, ικανόν 
πρό τής είς Τίρυνθα άφίξεως, άναφέρει ό Παυσανίας έν Β' 25, 
7 πυραμίδα τινά: «έρχομένοις δέ έξ “Αργους ές τήν Έπιδαυ- 
ρίαν έστίν οικοδόμημα έν δεξιά πυραμίδι μάλιστα είκασμένον,
έχει δέ άσπίδας σχήμα Άργολικάς έπειργασμένας------προϊ-
οΰσι δέ έντεΰθεν καί έκτραπεΐσιν ές δεξιάν Τίρυνθός έστιν έρεί- 
πια»- έκ τούτου καθορίζεται σαφώς τό οικοδόμημα ώς κείμε
νον έν τή πεδιάδι' λίαν πιθανήν θέσιν αύτοΰ θεωροΰμεν παρά 
τό νΰν χωρίον «ΊΙυργέλαν» ή «Πρυέλαν», κατά τήν είσοδον είς 
τό χωρίον έξ “Αργους, έγγύς τής νΰν άμαξιτοΰ’ διότι τήν ϋπαρ- 
ξιν μεγάλου τινός άρχαίου οικοδομήματος δηλοΰσι κυβόλιθοι
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