
ίδ Πρακτικά τον 1918

χον πάθη σπουδχίως, έάν δέ δέν προέβαινον πέρυσιν εις τήν 
έκ νέου στερέωσήν καί διατήρησήν των θά έθρηνοΰμεν σήμερον 
τήν όλοσχερή έξαφάνισιν των μοναδικών τούτων μνημείων 
τής άρχαίας Χριστιαν. τέχνης.

ΑΛΕΞ. ΦΙΛ ΑΔΕΛΦΕ VS

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΑΕΓΣΙΝΟΣ

Έπανελήφθησαν κα'ι εφέτος αί έπΐ μακρόν διακοπεΐσαι έρ- 
γασίαι τής Εταιρείας έν Έλευσΐνϊ. Καί εντός τοΟ ίεροΰ χρή* 
ζουσι πολλά σημεία βιζικωτέρας καί μάλλον μεθοδικής έξε- 
ρευνήσεως, καί εκτός τούτου είνε άκόμη πολύς χώρος άνεξε 
ρεύνητος. Τό κυριώτερον μέρος τής έργασίας έγινεν έξω τοΰ 
ίεροΰ παρά τον νότιον τοίχον τοΰ περιβόλου, άπεκομίσθη δέ 
έκεΐθεν μέγα μέρος τής έπιχώσεως, ήτις έκάλυπτε τόν καλώς 
καί είς μέγα ύψος σψζομενον τοίχον τοΰ περιβόλου. Έξω τοΰ 
περιβόλου έγινε πρός τούτοις εργασία επί τής πρό τών Μεγά
λων Προπυλαίων αυλής· άφοΰ άπεμακρύνθησαν έκεΐθεν οί με
γάλοι σωροί τών λίθων, οί'τινες έ'γιναν κατά τάς προηγηθείσας 
άνασκαφάς, έκαθαρίσθη τελειότερον τό έδαφος, καί ευρέθη τό 
δριον τής πλακοστρωσίας πρός άνατολάς, ώς καί τά λείψανα 
τής πύλης, ήτις έφερεν είς ταύτην άνεκαλύφθη δ’ έπίσης πρό 
τών θεμελίων τοΰ μικρού ναΐσκου τής Άρτέμιδος τετράγωνον 
έκ μαρμάρων κτίσμα, ’ίσως βωμός. Μικρά έργασία έγινε καί 
παρά τό ανάλημμα τής Φιλωνείου στοάς κατά τά Βορειονα- 
τολικά- επί τοΰ σφζομένου έκεΐ άρχαιοτάτου (Μυκηναϊκού;) 
τοίχου άνευρέθη μικρά·Μυκηναϊκή πυλίς.

Έπίσης έξητάσθησαν προσεκτικώτερον τά λείψανα τών τοι- 
χαρίων, τά όποια είχον άναφανή έκεΐ είς παλαιοτέρας άνα
σκαφάς καί έσκάφη τό έδαφος βαθύτερον, εις τινα σημεία μέ
χρι τοΰ φυσικοϋ. Διά τής έργασίας ταύτης έδείχθη, δτι τά 
τοιχάρια άνήκουσιν είς οίκίσκους τοΰ 7ου ή 6ου αίώνος π. X. 
Βαθύτερον τών θεμελίων τών τοιχαρίων τούτων εύρίσκονται
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αγγεία καί άλλα λείψανα μυκηναϊκών χρόνων. Ή ερευνά είς 
το σημεΐον τοΰτο θά εχη σπουδαιότατα αποτελέσματα διά 
την Εστορίαν και τη / διευκρίνησιν πολλών ζητημάτων τοϋ Εεροΰ

Κ. ΚΟΤΡΟΪΜΩΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΜΓΣΤΡΑ (1918)

Εύρύτατον υπήρξε τό πρόγραμμα τών εργασιών, τάς όποιας 
ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία είχε προ ΙΟετίας άναλάβει είς 
τόν Μυστράν (άπό τοϋ 1906J. Μετά την στερέωσιν τών ψη
φιδωτών τοϋ Δαφνιού, μετά τήν προπαρασκευήν συστηματικής 
έργασίας πρός διάσωσιν τών ψηφιδωτών τοϋ Όσιου Αουκά, ή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία άπεφάσισε ν’ άναδείξη τόν Μυστράν 
και τό Γεράκι κέντρον καί αφετηρίαν συνεχοΰς καί συστημα
τικής μερίμνης ύπερ τών βυζαντινών μνημείων. Είς τόν Μυστράν 
καί τό Γεράκι συνοψίζεται ή δλη βυζαντινή τέχνη τών προη
γουμένων αίώνων καί ή προσπάθεια τής άναγεννήσεως διά τό 
μέλλον.

Τό πρόγραμμα τής αρχαιολογικής Εταιρείας σκοπόν κύ- 
ριον ειχεν, ως είκός, τήν συντήρησιν καί άναστύλωσιν τών πο
λυτίμων εκείνων λειψάνων τοϋ μεσαιωνικοΰ έλληνικοΰ βίου καί 
τέχνης. Ή μέριμνα τής συντηρήσεως καί εύτρεπίσεως τών 
μνηαείων θά έπεξετείνετο, εως δτου κατωρθοΰτο νά άναδειχθή 
ό Μυστράς αποκλειστικός άρχαιολογικός χώρος δμοιος πρός τά 
μεγάλα ιερά τής αρχαιότητας ('Ολυμπίαν, Επίδαυρον, Δελ
φούς). ΙΙαραλλήλως πρός τήν έργασίαν ταύτην συντηρήσεως 
τών μνημείων θά εβαινεν ή μελέτη καί έρευνα αυτών. Ή βυ
ζαντινή νεκρόπολις τοϋ Μυστρά καί ή φραγκοβυζαντινή τοϋ 
Γερακίου θά έγίνετο θέμα λεπτομεροΰς Ιστορικής και τεχνικής 
μελέτης, μετ’ άπεικονίσεως καί σχεδιογραφήσεως τών πολυτί
μων λειψάνων καί δλου τοϋ άρχαιολογικοΰ χώρου.

ΑΕ έργασίαι αΰται ήθελον συνδυασθή μέ τήν έν Άθήναιζ 
ί’δρυσιν τήν άπό πολλοΰ μελετωμένην τοϋ Βυζαντινοΰ Μουσείου.
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