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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ AAYZJA

Ή έφετινή ένταΰθα άνασκαφή τοΟ κατά τον λιμένα τοΰ 
Ήρακλέους ήρφου έπερατώθη προ όλίγου.Τό εργον δεν δπήρ- 
ξεν εδκολον όχι μόνον διά τήν έπικρατήσασαν κακοκαιρίαν 
άλλά καί διά τάς μονίμους φυσικάς δυσχερείας τοΟ τόπου. 
Επειδή τό έρείπιον άπέχει 20 περίπου μέτρα άπό της θαλάσ
σης, ήτις άπό της άρχαιότητος δψώθη, ώς πανταχοΰ κατά 
τήν Μεσόγειον, τό δπό των παλαιών πατούμενον έδαφος εδρί- 
σκεται συχνάκις δπό τήν έπιφάνειαν καί τά έρευνώμενα κτί- 
σματα καί οί λίθοι κατακλύζονται εϊς τό βάθος δπό των δψη- 
λότερον σήμερον βεόντων δδάτων. Παρά τάς δυσκολίας ταύτας 
ήρευνήθη όριστικώς ή προς τήν θάλασσαν νοτιά πλευρά τοΰ 
μνημείου καί νέας έκερδίσαμεν ενδείξεις, ώς πρός τό αρχιτε
κτονικόν μέρος.

Ή προπέρυσι γενομένη άνασκαφή τής έταιρείας κατέδει- 
ξεν, δτι ό παρά τόν Ηράκλειον λιμένα τής Άλυζίας γνωστός 
σωρός μαρμάρων δέν άνήκεν, ώς δπετίθετο είς τό περίφημον 
διά τά έκεΐ άνατεθέντα έργα τοΰ Αυσίππου ίερόν τοΰ Ήρα
κλέους, άλλ’ είς μέγα έπιτάφιον μνημεΐον τοΰ β' μ. X- αίώνος. 
Άλλ’ δμως συγχρόνως δπεδείχθη τότε, δτι ό νεώτερος τάφος 
έγένετο δαπάναις τοΰ άρχαίου Ηρακλείου, διότι μερικά έκ 
των μαρμάρων παρουσίαζον δπισθεν καλλίστην ίωνικήν εργα
σίαν τοΰ Δ' αίώνος. Ααμπρόν εύρημα τής άνασκαφής δπήρξεν 
ή άνεύρεσις δλων σχεδόν τών συντριμμάτων μαρμάρινου γω
νιαίου άρωτηρίου, μεταφερθέντος καί συγκροτηθέντος έν τώ 
Έθν. Μουσείφ. 'Ως πρός τήν άναπαράστασιν δπέθεσα, δτι τό 
μαυσωλεΐον ήτο έν μικρογραφία παρόμοιον πρός τό περίφημον 
μνημεΐον τής 'Αλικαρνασσοΰ ή άκριβέστερον πρός τό έν Ξάνθψ 
τής Αυκίας μνημεΐον τό λεγόμενον τών Νηρηίδων,
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Διά τής εφετινής άνασκαφήςή άναπαράστασις τροποποιεί
ται ούσιωδώς. ΆντΙ τοΟ ύποτεθέντσς ναΐσκου επί τοΟ ύψηλοΰ 
τετραγώνου βάθρου, δπήρχε μόνον άπλοΟν στηθαΐον έξ δρθο- 
στατών κοσμούμενον κατά τάς γωνίας δι’ άκρωτηρίων δίεδρων, 
ώς τδ τοΰ 1919. Εφέτος εύρέθη ύπό τήν ΝΔ γωνίαν τδ κα
λύτερον διατηρηθέν άκρωτήριον αύτής, ώς ήδη ανήγγειλα πρδς 
τήν έταιρείαν. Τδ μέσον έκόσμει άετδς κρατών διά τοΰ ράμ
φους στέφανον καί οδτω, συμφώνως πρδς τδ έφετινδν εύρημα, 
θά συμπληρωθή καί τδ χάσμα τοΟ έν Άθήναις άποκειμένου. 
Τδ δλον κτίσμα ώμοίαζε πρδς μέγαν τετράγωνον βωμδν μέ 
τέσσαρας κάτω βαθμίδας, καί ίωνικδν άνω θριγκόν, έφ’ οδ τδ 
στηθαΐον μετά των άκρωτηρίων. Επιφανή κοσμήματα ήσαν 
κάτω μέν γρυπές κατά τά 4 άκρα τής β' βαθμΐδος άνω δέ οί 
αετοί έν τφ μέσφ τών φυτικών συμπλεγμάτων τής κορωνίδος.

Έξ άλλων χωριστών ευρημάτων τής άνασκαφκς άξιόλογος 
είναι βωμός μαρμάρινος στρογγύλος, δψ. 0, 43, κοσμούμενος 
διά παγκάρπων καί βουκρανίων άναγλύπτων. Τδ σημαντικόν 
είναι κυλινδρική δπή (διαμ. 0» 99) διήκουσα έκ τών άνω μέχρι 
τής βάσεως τοΰ βωμοϋ, έμφαίνουσα τήν διά ταύτης διαρροήν 
τών νεκρικών χοών.

Κ. Α. Ρωμαίος
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