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κλιτούς, δπερ ήτο και ύψηλότερον τών άκρων, σταυροθόλια έκάλυπτον χώρους 
τετραγώνους εν κατόψει, τα δε τών πλαγίων έπιμήκεις ορθογωνίους, ως συμ
βαίνει εις πολλούς γοτθικούς ναούς τής Δΰσεως. Διά τετραγώνων δε σταυρο
θολίων έκαλύπτετο και τό ιερόν βήμα και οί δυο έκατέραιθεν αυτού χώροι 
οί έπέχοντες τόπον προθέσεως και διακονικού. Φωτογραφίαν άναστηλωθέντος 
κατά χώραν τμήματος πολυμερούς πεσσού παρέχει ή είπών 6·

Ό ναός ειχεν έν μόνον πλουσίως διαμεμορφωμένον θύρωμα εισόδου, 
κατά τό μέσον τής δυτικής πλευράς. Τό θύρωμα δε τούτο άπετελεΐτο εκ τριών 
επαλλήλων οξυκόρυφων τόξων βαινόντων επί κιονίσκων, ών εύρέθησαν κατά 
χώραν αί βάσεις. Παράθυρα δ’ ύπήρχον κάτω μέν μόνον επί τών μακρών 
πλευρών τού ναού, άνω δέ ύπεράνω τής πεσσοστοιχίας, ίσως δε καί άνωθεν 
τού θυρώματος. Άναμφιβόλως δέ καί τό ιερόν θά έφωτίζετο δι’ ενός μεγά
λου προς άνατολάς παραθύρου, δπερ δεν έσημειώθη έν τή παρατιθέμενη 
κατόψει (είχ. 4), επειδή τού ιερού οί τοίχοι εις μικρόν μόνον ύψος διετη- 
ρήθησαν.

Τά παράθυρα έφράσσοντο διά μαρμάρινων φραγμάτων σχηματιζομένων 
δι” δξυκορύφων τοξυλλίων ή τριφύλλων (είκ. 3).

Ό περιγράφεις ναός άπετέλει τό καθολικόν μονής, ής διακρίνονται τά 
θεμέλια κελλίων, καί ό καλώς διατηρηθείς πυλών τής εισόδου (είχ. 7). Ό 
πυλών δ’ ούτος έχει σχήμα τετράγωνον (7.30χ7.60) καλυπτόμενον διά καμά
ρας, ύπεράνω τής οποίας ύψοΰτο οχυρός πύργος.

”Αν κρίνη τις έκ τών επί τών κιονοκράνων διακοσμητικών θεμάτων 
καί έκ τής μορφής τών πολυμερών πεσσών δύναται νά χρονολογήση τον 
ναόν από τών μέσωυ τής ΙΓ' έκατονταετηρίδος.

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Αί κατά τό έτος τούτο έν Έπιδαύρφ άνασκαφαί περιεστράφησαν περί 
τον χώρον τον προς βορράν τού Σταδίου, ένθα ή παρά τό βόρειον ανάλημμα 
τού Σταδίου δίοδος, ήν διερχόμενός τις καί στρέφων δεξιά εισέρχεται διά τής 
καμαρωτής εισόδου εις τον στίβον τού Σταδίου. Υπέρ την δίοδον (δρόμον) 
ταύτην έκτείνεται εύρεΐα πλατεία· εις τό βάθος δέ ταύτης άπεκαλύφθη νύν 
καί όλοσχερώς έξηρευνήθη διπλή Στοά μήκους 27 περίπου μέτρων καί 
πλάτους 9 μ. ’Εν τή προσόψει ειχεν αύτη 11 δωρικούς πιθανώς κίονας, 
έ'νεκα δέ τού μεγάλου πλάτους αυτής είχε καί έσωτερικώς, προς ύποβάστασιν 
τής στέγης, στίχον κιόνων ’Ιωνικού ρυθμού, ών σώζονται αί βάσεις. Χαρα
κτηριστικόν τών κιόνων τούτων είνε δτι ή σπείρα ομοιάζει τή ίδιορρύθμω
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σπείρα των ’Αθηναϊκών Προπυλαίων, ως προς την καθόλου δέ διάταξιν 
ομοιάζει ή περί ής ό λόγος Στοά τη κατά την βορειοανατολικήν πλευράν 
τοΰ περιβόλου τοΰ Τεροΰ Στοά, έφ’ ής έχουσι κτισθή αί θερμαι. Πλατεία 
και Στοά άπετέλουν, ως φαίνεται, ηαλαίστραν συνδεομένην μετά τοΰ Στα
δίου καί χρησιμεΰουσαν, δπως εν αυτή τελούνται οί λοποί (πλήν τοΰ δρό
μου) αγώνες.

Έγένετο δέ και σκάφη προς έξερεύνησιν τής κληθείσης Στοάς ή κιγκλι- 
δωτοϋ ίσως δρόμου, δστις ήγεν από τοΰ εδάφους τοΰ μεταξύ τοΰ ναοΰ τής 
Άρτέμιδος καϊ τής Στοάς Κότυος εις τάς θέρμας. Έκ τής γενομένης σκαφής 
έξήχθη δτι διά τεσσάρων ή πέντε βαθμιδών (δυο σφζονται) άνήρχετό τις εις 
τεχνητόν οριζόντιον δάπεδον, βαίνων δέ επί μακρόν έστρεφε προς βορράν καί 
διάκλίμακος εκ τεσσάρων ή πέντε ωσαύτως βαθμιδών άνήρχετό εις ά'λλο τεχνη
τόν οριζόντιον έδαφος, δι’ ου έβαινε κατ’ ευθείαν επί τοΰ δαπέδου τής Κρή
νης, άφ’ οΰ κατήρχετο διά σφζομένων τεσσάρων βαθμιδών εις κατώτερον 
τεχνητόν οριζόντιον δάπεδον, έφ’ ου προχωρών κατά μήκος τής προσόψεως 
τών θερμών εϊσήρχετο εις αύτάς.

Ευρήματα έσχομεν εφέτος καί άλλην στήλην (τεμάχιον) θεαροδόκων. 
Έν αυτή αναγράφονται θεαροδόκοι τοΰ Ίεροΰ έν Μεγάροις, έν Άθήναις, 
εν Θήβαις, έν Θεσπαΐς κλπ. Ταύτην τήν επιγραφήν συν τή άλλη τη πέρυ- 
σιν εύρεθείση επί τής Κρήνης, τή υπό γραφικήν καί ιστορικήν έποψιν 
σημαντικωτάτη, συμπεριλαμβάνω έν τφ παρασκευαζομένφ διά τήν Εφημε
ρίδα άρθρφ περί τών τριών τθερμών.

ΤΤ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

10. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΟΣΜΑΝΑΓΑ ΠΥΛΟΥ

Προς νότον τοΰ χωρίου Όσμάναγα τής Πύλου, 10' περίπου μακράν 
τούτου καί περί τήν 11/2 ώραν μακράν τής αρχαίας άκροπόλεως, παρά τήν 
ρίζαν τοΰ λοφίσκου, επί τοΰ οποίου κεϊται τό χωρίον, επί τοΰ ορίου τών στα
φιδαμπέλων τοΰ Νικ. Άδαμοπούλου καί Χαρ. Χριστοφιλοπούλου άνεκαλύ- 
φθη τυχαίως υπόγειος θολωτός μυκηναϊκός τάφος. Ή θέσις έσημειοΰτο 
δι’έλαφράς έξάρσεως τοΰ εδάφους, ήτις ήτο υπόλειμμα τοΰ τεχνητοΰ τύμβου, 
δστις καί επί τών υπογείων θολωτών τάφων εξείχε πάντοτε καλύπτων τήν 
κορυφήν αυτών. Τον τάφον άνεκάλυψαν οί προμνημονευθάντες χωρικοί, 
οΐτινες καί έπεχείρησαν ματαίως νά άνασκάψωσιν αυτόν, είσχωρήσαντες δμως 
εις ικανόν βάθος εντός αύτοΰ. Τή υποδείξει τούτων έγινε κατόπιν δαπάνη 
τής εταιρείας ή άνασκαφή του. Δυστυχώς παρά τάς άρχικάς ελπίδας τών 
άνασκαφέων Κ. Κουρουνιώτη καί έπιμελητοΰ Φ. Σταυροπούλου 6 τάφος
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