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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Περί τά τέλη τοΰ έτους 1885 άπεστάλην υπό τοϋ 'Υπουρ
γείου, όπως επιστατήσω εις άνασκαφάς τάφων ίδιωτικάς ένερ- 
γουμένας άδεια της Κυβερνήσεως έν Ερέτρια. Έχει δέ ευρισκό
μενος παρετήρησα, ότι ύπήρχον καί γχΐαι έθνιχαί, έν αίς ήτο 
πιθανόν νά κρύπτωνται αρχαιότητες, δι’ό έζήτησα την άδειαν 
τοΰ Σ. Συμβουλίου τής Εταιρίας νά σκάψω δαπάναις αυτής. 
Ή άδεια μοί έχορηγήθη, περί δέ τά μέσα ’Ιανουάριου τοΰ πα
ρελθόντος έτους ήρχισα τάς άνασκαφάς' χαί δοχιμάς μέν έκαμα 
εις πολλά μέρη, αλλά δύο μόνον κυρίως ικανοποίησαν τάς προσ
δοκίας μου. Τό πρώτον ήν τμήμα χέρσου γής έξ εκατόν στρεμ.- 
μάτων άπέχον τρία τέταρτα τής ώρας άπό τής ’Ερέτριας. ’Εν 
αύτφ εϋρέθησαν πεντήκοντα περίπου: τάφοι, ών πλεΐστοι των 
ρωμαϊκών χρόνων καί πτωχοί- άλλά καί οί αρχαιότεροι, έξαι- 
ρουμένης μιας ίγδιοειδούς θήκης, περιεΐχον μικρού λόγου άξια 
αντικείμενα. Έν τή θήκη όμως εύρέθη υδρία χα.Ιχη, ύψους 
0,48 μ., καλώς διατηρουμένη καί πολύ καλής εργασίας, έχουσα 
προς τοΐς άλλοις καί τούτο τό ίδιον, ότι σώζει άνάγλυφον έπι- 
κεκολλημένον,παριστών τόν Διόνυσον μεθύοντα καί ΰποβασταζό- 
μενον ύφ ’ ενός Σατύρου. Ή υδρία αύτη είναι εργον τοΰ τέλους 
τοΰ τετάρτου ή τών αρχών τοΰ τρίτου αιώνος π. X., σπανκο- 
τατον δέ έν Έλλάδι εύρημα.

Έξαντληθέντος τοΰ μέρους τούτου, μετέφερα τούς έργάτας 
εις την άπό Ερέτριας εις Άλιβέριον εθνικήν οδόν, ήτις έχαρά- 
χθη μέν προ τής διανομής τών γαιών τής Ερέτριας εις τούς 
Ψαριανούς, έπειδή όμως ακόμη δέν κατεσκευάσθη, καλλιεργεί
ται νΰν παρανόμως ύπό τών παρόδιων ιδιοκτητών, μεθ’ών είχον 
καί τινας δυσάρεστους φιλονεικίας άφορώσας τά όρια τής όδοΰ. 
Έξομαλυνθεισών όμως τών δυσχερειών ήρχισα σκάπτων καί άνε- 
κάλυψα περί τούς τριάκοντα τάφους, έν αύτοΐς δέ αξιόλογα ευ
ρήματα, μεταξύ τών όποιων την πρώτην θέσιν κατέχουσιν έξ 
λευκαί λήκυθοι κάλλιστα διατηρούμενα.', καί δυνάμενα.ι διά τε
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τάς παραστάσεις καί τά ζωηρά χρώματά των νά συγκαταλε- 
χθώσι μεταξύ των καλλίστων μ,έχρι τοϋδε γνωστών λευκών λη
κύθων. Πλην αυτών δέ εύρέθησαν καί εννέα ερυθρόμορφοι λήκυ
θοι' εξ αυτών μία είναι μ.οναδική διά τά δνομα του τεχνίτου 
Δούριδος, όπερ έπ’αυτής σώζεται1 διότι τοϋ τεχνίτου τούτου, 
οστις ήτο ’Αθηναίος, νυν πρώτον εύρίσκεται εργον έν Έλλάδι, 
έν φ έν Ίταλίγ εχουσιν εύρεθή πλεϊστα. Έν ταΐς αΰταΐς έπί τής 
εθνικής όδοΰ άνασκαφαΐς εύρέθησαν προσέτι δύο πυξίδες τρίπο
δες μετά τών πωμάτων των καί παραστάσεων έκ του γυναικείου 
βίου, κάτοπτρον χαλκουν κοινόν κατά τά λοιπά, εχον όμως εκ- 
τυπον μικράν κεφαλήν Μεδούσης , μία μικρά χρυσή άλυσις καί 
εν λίαν μ,ικρόν χρυσοΰν ένώτιον έν μορφή έρωτύλου.

Έξαντληθέντος καί τοϋ μ,έρους τούτου έ'καμα δοκιμάς εις 
άλλα τινά, χωρίς νά έ'χω πολλάς ελπίδας επιτυχίας, καί δυσ
τυχώς τά αποτελέσματα δεν μέ απέδειξαν άπατώμενον. Αίτιον 
τούτου ήτο, ότι τά μέρη, έν οίς ύπέθετον ότι ύπήρχον καλοί 
τάφοι, κατείχοντο υπό ιδιωτών, κατά συνέπειαν δεν ήδυνάμ.ην 
νά σκάψω έν αϋτοϊς άνευ προηγούμενης συγκαταθέσεως τών ιδιο
κτητών. Τό Σ. Συμ,βούλιον μοί έ'δωκε την άδειαν νά έ'ρχωμαι 
εις συμφωνίας μετ ’ αυτών έπί έπιεικεΐ τινι χρηματική αποζη
μιώσει ή έπί μέρει τών άνακαλυπτομένων άρχαίων. Επειδή όμως 
αί απαιτήσεις τών ιδιοκτητών, ώς συμ,βαίνει πάντοτε εις τοιαύ- 
τας περιστάσεις, δεν ήσαν καθόλου έπιεικεΐς, αΐ συμφωνίαι έγέ- 
νοντο κατά τον δεύτερον τρόπον, ήτοι έπί τώ όρω νά λαμβάνη 
ό ιδιοκτήτης έκ τών άνακαλυπτομένων αρχαιοτήτων τό εν τέ
ταρτον, τά δέ λοιπά τρία τέταρτα νά λαμβάνη ή Εταιρία. Ύπ ’ 
αυτούς τούς όρους ικανοί ήσαν διατεθειμένοι νά μοί παραχωρή- 
σωσι τούς αγρούς των προς άνασκαφήν, άλλά μ,όνον εν κτήμα 
ήδυνήθην νά σκάψω, διότι μόλις άποπερατώσας αυτό διετάχθην 
νά μεταβώ εις Μυκήνας. Εν τφ κτήματι τούτω άνήκοντι τή 
κυρία Μαρία Τζώτζη εύρέθησαν τρεις λευκαί λήκυθοι , οκτώ 
ερυθρόμορφοι, ών τινες μετ ’ έπιγραφών, είς άρύβαλλος, εν μικρόν 
ύάλινον αγγεΐον τοΰ άρχαιοτάτου έν Έλλάδι είδους, δύο αργυρά 
κοσμήματα τής κόμης, μία μικρά χρυσή άλυσις καί δύο μικρά 
χρυσά ένώτια. Έκ τών αντικειμένων τούτων ανήκε κατά τήν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:00 EEST - 18.237.180.167



— 59 —

συμφωνίαν το εν τέταρτον εις την ίδιοκτήτριαν του αγρού, ευ
τυχώς όμως άντί επιεικούς άποζημιώσεως. έμειναν πάντα κτήρια 
της Εταιρίας. Μετά την άνασκαφήν του κτήματος τούτου δια- 
ταχθείς, ώς ειπον, νά μεταβώ εις Μυκήνας διέκοψα τάς έν Ερε- 
τρίε>ε άνασκαφάς.

Χρ. Τςοτντας

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥ 1886 

(πίν. 4 καί 5) (1).

Τον Μάϊον του 1886 ή ’Αρχαιολογική Εταιρία άνέθηκέ μοι 
νά ενεργήσω άνασκαφάς δαπάναις αυτής έν τή άκροπόλει Μυ
κηνών. Τ ’ αποτελέσματα αυτών εκτίθενται ενταύθα.

Άνάκτορον. ΓΙάντες οΐ τάς Μυκήνας πρό τών τελευταίων άνα- 
σκαφών έπισκεφθέντες ήδύναντο νά παρατηρήσωσιν επί τής ΰψί- 
στης αυτής κορυφής θεμέλια έκ λίθων οΰχί λίαν ογκωδών άποτε- 
λοΰντα εϋρύχωρον τετράγωνον καί φαινόμενα κάλλιον μάλιστα 
κατά την βορείαν.τήν μεσημβρινήν καί έν μερει τήν δυτικήν πλευ
ράν τού τετραγώνου' ακριβέστατα έσημειώθησαν ταύτα ύπό τού 
Steffen έν Karten von Mykenae, Berlin 1884 ύπό τό όνομα 
Κυχ.Ιώηεια θεμέΜα. Έκ τών τελευταίων άνασκαφών άπεδείχθη, 
ότι οι τοίχοι ούτοι άπετέλουν τό κρηπίδωμα οικοδομήματος έπι- 
μήκους, ίσως ναού τίνος καί ότι παρ’ αυτό, έν μέρει δέ bn' αύτο 
εύρίσκονται τά έρείπια κτιρίων άοχαιοτέρων άνηκόντων εις δύο 
διαφόρους έποχάς' διότι τό εν τρίτον περίπου τού κρηπιδώμ.α- 
τος, τό προς μεσημβρίαν, είναι τεθεμελιωμένον ούχί έπί τού

(1) Ή μόνη ίλλειψι; των σχεδίων, α έξεπόνησεν ό διευθυντή; κ. Dorpfeld, 
είναι οτι δεν σημειοΰνται Ιν αΰιοΐ; τά υψη τών διαφόρων μερών τών οικοδομη
μάτων τοΰτο έλπίζομεν νά άναπληρώσωμεν έν νεωτέρω σχεδίω, εάν αί άνασκα- 
φαι έξακολουθήσωσιν. Εί; τόν κ. Dorpfeld οφείλω χάριτα; και διά τήν προθυ
μίαν, μεθ’ή; έλυσεν απορία; μου τινά; σχετικά; πρό; διαφόρου; αρχιτεκτονικά; 
λεπτομέρεια;.
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