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ΣΥΝΤΑΧ0ΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗι ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗι 1Ηι ΜΑΡΤΙΟΥ 1936

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μεγαλειότατε,

Πριν λογοδοτήση τό Συμβοΰλιον αισθάνεται ζωηρώς την 
ύποχρέωσιν, όπως έκφραση μετά πόσης εύλαβείας την ειλικρινή 
αΰτοΰ χαράν και ευγνωμοσύνην, διότι κατά την σημερινήν γενικήν 
τών εταίρων συνέλευσιν ηύδόκησε νά παραστή ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, 
τακτικός τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας Πρόεδρος, άναλαμβάνων 
οΰτω και πάλιν τήν ηγεσίαν τοΰ ιστορικού τούτου καθιδρύματος 
τής πατρίδος ημών.

Ό απολογισμός τοΰ θανάτου κατά τό παρελθόν έτος 1935 
περιλαμβάνει πλείονας επιφανείς συναγωνιστάς, εις τήν μνήμην 
τών οποίων τελοΰμεν κατά τήν επίσημον ταύτην ημέραν ευλαβές 
μνημόσυνον εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης διά τάς υπηρεσίας αυτών 
προς τον κοινόν σκοπόν καί ώς αφορμήν ένισχύσεως τών έπιζών- 
των εκ τοΰ παραδείγματος εκείνων.

Ό ’Αντώνιος von Premersteiu, διαπρεπής ιστορικός 
και επιγραφικός, άπέθανεν ώς τακτικός καθηγητής τής αρχαίας 
ιστορίας εν τώ Πανεπιστήμια» τοΰ Μαρβούργου, μνημονεύομεν δέ 
αυτού ιδία δι’ όσας εμβριθείς μελετάς έπετέλεσεν έν Έλλάδι ώς 
διευθυντής τής έν Άΰήναις Αυστριακής ’Αρχαιολογικής Σχολής,
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2 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

άλλα καί διά την έξαιρετικήν αΰτοΰ προσήνειαν καί τον αγνοτατον 
φιλελληνισμόν, τον όποιον διετήρησεν ό αείμνηστος άνήρ άμείω- 
τον δι’ όλης αύτοϋ τής ζωής.

Ό Παύλος Herrmann ΰπήρξεν έπιφανής αρχαιολόγος 
καί άξιος διάδοχος τού πολλοΰ Γεωργίου Tren εν τή διευθυνσει 
τού Albertinum τής Δρέσδης.

Έκτος πολλών αυτού αρχαιολογικών πραγματειών σπουδαιό
τατη διά τας άρχαιολογικάς μελετάς είναι ή ΰπ’ αυτού έκδοθεΐσα 
μνημειώδης σειρά τών «Μνημείων τής ζωγραφικής», τό πρώτον 
άξιόλογον βοήθημα τής ιστορίας τής αρχαίας ζωγραφικής.

Ό ένδοξος Ναύαρχος Παύλος Κουντουρ ιώτης ήτο επί
τιμος ημών έταΐρος άφ’ ότου καθηγίασε τά ΰδατα τής Έλλης καί 
τής Λήμνου διά τής μεγάλης του νίκης. Τό όνομά του συνεχίζον 
την μεγαλώνυμον οικογενειακήν του παράδοσιν θά άναμιμνήσκη 
πάντοτε οΰχί μόνον χρυσός σελίδας τής ναυτικής ιστορίας τών 
Ελλήνων, άλλά καί την μεγάλην εκείνην περίοδον, καθ’ ήν ηνω
μένη καί ομονοούσα έθαυματούργησεν ή Ελλάς. Μέγιστον δίδαγμα 
καί διά τό παρόν καί διά τό μέλλον τής χώρας ταύτης.

Ό Κωνσταντίνος Κτένας άπήλθεν έκ τού κόσμου τού
του έν τή άκμή τής ηλικίας αυτού καταλείπων έδραίαν καί εύρεΐαν 
την επιστημονικήν του φήμην.

Μετ’ ολίγους μήνας έξέλιπον διαπρεπέστατοι ωσαύτως επι
στήμονες καί "Ελληνες, ό Κωνσταντίνος Τακτιβάν καί 
ό Κωνσταντίνος Πολυγένης, ών ό δεύτερος έχρημάτισε καί 
σύμβουλος καί πρόεδρος τών συνελεύσεων τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Ούχί πολύ μετά τούτους έξέλιπε καί άλλος επιφανής 
επιστήμων καί πατριώτης, ό γηραιός διδάσκαλος πολλών γενεών 
νομικών Γεώργιος Άγγελόπουλος, μετά πολλής στοργής 
παρακολουθήσας πάντοτε τό έργον ημών.

Εις την αυτήν χορείαν άνήκει και ό άείμνηστος Ν ικόλαος 
Μ ακκδς.
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Βαθεΐαν ωσαύτως λύπην ένεποίησεν εις ημάς ό θάνατος των 
παλαιών καί πιστών ημών εταίρων, τοΰ χημικού Σπυρίδωνος 
Κοκκόλη καί τοΰ Κ. Γουσίου ως καί τοΰ άρχαιολογοΰντος 
Χρήστου Ήλιοποΰλου, ό όποιος καί ένεργότερον μετέσχεν 
άλλοτε τών άνασκαφικών εργασιών τής Εταιρείας.

Τό άνασκαφικόν έργον τής Εταιρείας κατά το έτος 1935 
υπήρξε τό εξής:

1. Έπί τής μικράς χερσονήσου τής περικλειοΰσης από νότου 
τον λιμένα τής Μουνιχίας καί φερούσης άλλοτε την έ'παυλιν τοΰ 
’Αλεξάνδρου Κουμουνδοΰρου έξετελέσθησαν σκαφικαί έ'ρευναι υπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Γραμματέως καί την ουσιαστικήν συνεργασίαν 
τοΰ έπιμελητοΰ ’Αρχαιοτήτων κ. Ίω. Θρεψιάδου. Τήν δαπάνην 
κατέβαλε κατά μέγιστον μέρος τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας, ένί- 
σχυσε δέ οίκονομικώς τήν έργασίαν καί ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία.

’Αφορμήν προς τήν έργασίαν ταΰτην παρέσχεν ό διακεκρι
μένος ποιητής κ. ’Αλέξανδρος Φωτιάδης, όστις έπέδειξε σειράν 
οστράκων προερχομένων έκ τοΰ τόπου καί προκαλοΰντων προς 
έρευναν.

Ή έκποίησις τής ιδιοκτησίας Κουμουνδοΰρου καί ή αγορά 
τής περιοχής υπό τοΰ Ναυτικοΰ Όμίλου τής Ελλάδος, δστις κατε- 
δαφίσας τήν παλαιάν έ'παυλιν ήτοιμάζετο νά άνεγείρη τό νέον 
Κεντρικόν αύτοΰ οικοδόμημα, παρέσχον τήν ευκαιρίαν εις τήν 
αρχαιολογικήν υπηρεσίαν, όπως έκτελέση έρευναν, ή οποία άπέδω- 
κεν άξιολογώτατα αποτελέσματα. Μολονότι δέ ή έργασία ώφειλε 
κατ’ ανάγκην νά έκτελεσθή κατά τήν διάρκειαν τών οικοδομικών 
έργων τοΰ Ναυτικοΰ Όμίλου, ήτο δέ επόμενον νά προσκύπτη 
ένίοτε, όφείλομεν νά έκφράσωμεν καί έντεΰΟεν τάς θερμάς ημών 
ευχαριστίας προς τον Ναυτικόν Όμιλον διά τήν προθυμίαν μεθ’ής 
διηυκόλυνε τάς σκαφικάς ταύτας έρευνας. Τά ένδιαφέροντα τοπο
γραφικά πορίσματα τής άνασκαφής προσδίδουν σταθεράν ίστορι-
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κήν αϊγλην εις τον τόπον, είς τον οποίον ο Ναυτικός Ομιλος 
ηύτΰχησε νά ίδρύση την έδραν αύτοΰ, δεν θα είναι δε πλέον τυχαία 
ή σύμπτωσις νά έχη πρόεδρον τον αντιπρόεδρόν τής Αρχαιολο
γικής Εταιρείας.

Τοΰ κ. Άλέξ. Φωτιάδου το ενδιαφέρον διά την άνασκαφήν 
ήτο εύλόγως έξαιρετικόν, ή δε παρουσία του αδιάλειπτος.

Αί έπι τοΰ έπιπέδου, επί τοΰ οποίου νΰν άνηγέρθη το 
νέον οικοδομή μα, άλλοτε δέ εύρίσκετο ή έπαυλις, γενόμεναι παρα
τηρήσεις δεν έβεβαίωσαν οΰδέν λείψανον αρχαίου κτίσματος. 
Κατά την Δ κλιτύν τοΰ λόφου άπεκαλύφθη, έφ5 όσον ήτο δυνατόν, 
κυκλοτερές τείχος εκ μεγάλων καλώς κατειργασμένων λίθων τής 
Πειραϊκής Ακτής, παρέχον την έντΰπωσιν πύργου, πιθανώς δέ 
μάλλον άντερεισματικόν οχυρωματικόν τοΰ λόφου, περιέχον εσω
τερικούς γόμωσιν έκ χωμάτων καί λίθων. Τό τείχος φαίνεται άνή- 
κον είς τον 5ον ακόμη π. X. αιώνα. Έκ μεταγενεστέρων χρόνων 
προέρχεται ευρύ έρεισματικόν περίβλημα έξ άκατεργάστων ορθο
γωνίων Πειρα'ίκοΰ λίθου δόμων, κατασκευασθέν εκεί προς ένίσχυ- 
σιν τοΰ τείχους κατά τό σημεΐον εκείνο, καθ’ό ήτο εύκολωτέρα 
ή προσβολή από ξηράς.

Είναι βέβαιον ότι τό τείχος ύψοΰτο εν τή άρχαιότητι ΰψηλό- 
τερον, ασφαλώς δέ καί ΰπεράνω τής επιφάνειας τοΰ ύν|ηπέδου, όπερ 
φαίνεται ότι ήτο προωρισμένον διά τό κατ’ εξοχήν ιερόν τής (οχυ
ρωμένης χερσονήσου.

Ή ένίσχυσις αΰτη τοΰ τείχους προς την από δυσμών πρόσ- 
βασιν τοΰ φρουρίου είναι προφανές ότι κατέστησε καί εύρΰτερον 
τό άνώτατον ΰψίπεδον τοΰ λόφου.

Έπί τοΰ ύψηλοτάτου τούτου έπιπέδου τής χερσονήσου τής 
Καστέλλας τής φερούσης την προσωνυμίαν τοΰ Κουμουνδούρου 
είναι αληθές ότι οΰδέν, ως είπον, παρετηρήθη κτίσμα άρχαίον, 
αλλα δεν αποκλείεται να εςηφανίσθησαν τά ίχνη διά τής γενομένης 
έκεί παλαιοτερας οίκοδομίας. Οφείλομεν όμως νά σημειώσωμεν ότι 
κατά την άνίδρυσιν τοΰ ίστοΰ τοΰ Ναυτικού Όμίλου εύρέθη-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:14 EEST - 18.237.180.167



Γενική έκθεσις τοΰ Γραμματέως 5

σαν έν τώ λάκκω ύστατα γεωμετρικά ειδώλια. Ή έ'νδειξις είναι 
σημαντική.

Προς νότον τοΰ υψιπέδου τούτου ό βράχος πίπτει άποτόμως 
προς ικανόν βάθος καί σχηματίζεται δεύτερα πλατεία κατά τι κατω
φερής, έν τώ μέσω περίπου τής οποίας ύψοΰντο δύο βραχώδεις 
οξυκόρυφοι εξάρσεις. Ή πλατεία αυτή είχεν ικανήν, ώς έφαίνετο, 
έπίχωσιν καί κατά τύ σημεΐον τοΰτο ένομίσαμεν ένδεικνυομένην 
την δοκιμαστικήν σκαφήν. Ή άνοιχθεΐσα τάφρος, ή οποία κατόπιν 
έφθασε μέχρι βάθους 3.50 μέτρων, παρέσχεν ευθύς από των άνω- 
τάτων αυτής στρωμάτων πλήθος οστράκων αγγείων, τεμαχίων 
ειδωλίων πήλινων καί τεμαχίων μαρμάρων, τών οποίων τινά καί 
ενεπίγραφα. Τά ευρήματα ταΰτα άνήκον εις μακράν χρονικήν 
περίοδον από τών πρωίμων αρχαϊκών χρόνων μέχρι τών υστέρων 
Ελληνιστικών. Έφ’όσον δε ή σκαφή προέβαινεν εις βάθος έφά- 
νησαν σποραδικά τεμάχια γεωμετρικών αγγείων, έως ου κατά τον 
πυθμένα περίπου τής τάφρου έπεκράτουν τά γεωμετρικά τεμάχια 
εις στρώμα 0.70-0.80.

Κατά τό βαθύτατον εκείνο σημεΐον τής σκαφής, ότε πλέον τά 
χώματα ήσαν καθαρά, άνευρέθη σημαντικόν τείχος παχύ καί εκ 
μεγάλων άκατεργάστων ογκολίθων καί μικρών αργών λίθων κατε- 
σκευασμένον, σωζόμενον είς ύψος 1 περίπου μέτρου καί έχον πλά
τος 0.60 περίπου. Τό τείχος τούτο κατευθΰνεται από ανατολών 
προς δυσμάς καί απέχει άπό τής τομής τοΰ βράχου 3 περίπου μέτρα.

Τό τείχος τοΰτο φαίνεται ότι είναι τών πρώτων μεταγεωμε- 
τρικών χρόνων καί αποτελεί άναλημματικόν τείχος διά τό ύψίπεδον 
τής μικράς χερσονήσου, ή οποία διά τήν σημαντικήν αυτής στρα
τηγικήν θέσιν ήτο άπό άρχαιοτάτων χρόνων ώχυρωμένη. Άλλ’ εάν 
κρίνωμεν άπό τοΰ τμήματος τούτου τοΰ τείχους ώς καί εκ τής 
διευθύνσεως αύτοΰ ή έκτασις τοΰ παλαιοτάτου όχυροΰ ήτο μάλλον 
περιωρισμένη, περιλαμβάνουσα ίσως μόνον τήν ύψηλοτέραν έξαρσιν 
τής χερσονήσου.

’Άλλη τάφρος άνοιχθεΐσα κατά τον αυτόν τόπον καθέτως 
προς τήν πρώτην απέδειξε τήν βαθεΐαν έπίχωσιν ομοίως τεταρα-
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γμένην και βρίθουσαν τεμαχίων αγγείων παντοίας περιόδου άπο 
των γεωμετρικών χρόνων μέχρι των υστέρων Ελληνιστικών. 
Μεταξύ τών ευρημάτων ίδιαν θέσιν καταλαμβάνει μαρμάρινος 
κορμός άρχαΐζοντος γυναικείου αγάλματος, τοΰ οποίου ελλείπει 
ή ένθετος κεφαλή, ό δεξιός βραχίων άπο τοΰ άγκώνος καί αμφο- 
τεραι αί κνήμαι μετά τών ποδών. Η καθειμενη άριστερα χειρ 
κρατεί τό κράσπεδον τοΰ ενδύματος καί κυλινδρικόν τι πράγμα, 
τοΰ οποίου μέγα προς τα άνω μέρος ελλείπει μετά μέρους τοΰ 
βραχίονος.

Μεγίστην σημασίαν διά την τοπογραφικήν ερμηνείαν έχουσι 
τά ενεπίγραφα τεμάχια.

1) Έπί χείλους άμφορέως εΰρίσκεται ή επιγραφή

Ν: ΑΡΤΕΜ ΙΔΟί :

2) Τεμάχιον κεράμου φέρει την επιγραφήν

ΧΕΡΕ Μ Ο y ΝI X

3) Τεμάχιον μικροΰ μαρμάρινου αναθήματος σώζει ακόμη 
τά γράμματα Μ I Δ I ήτοι Άρτέμιδι.

Τά μαρτύρια ταΰτα είναι ικανά όπως λύσωσιν όριστικώς τό 
πρόβλημα τοΰ ονόματος τοΰ τόπου καί τής έπ’αύτοΰ τιμωμένης 
θεάς, δυνάμεθα δε άνευ δισταγμοΰ νά δεχθώμεν ότι ή χερσόνησος 
Κουμουνδούρου έφερεν ιερόν τής Άρτέμιδος Μουνιχίας.

Ή βεβαίωσις τής ύπάρξεως τοΰ ίεροΰ τής Άρτέμιδος έπί τής 
μικράς χερσονήσου μετατοπίζει αύτό άπο τής κορυφής τής Μουνι
χίας Προφήτου Ήλία, όπου μέχρι τοΰδε έτοποθετεΤτο. Άλλ’ 
ή μετατόπισις αΰτη συνεπάγεται ίσως καί άλλων ιερών μετατοπίσεις, 
τά όποια όφείλομεν νΰν νά άναζητήσωμεν εν τή νέα περιοχή.

Προς τούτοις όριστικώς παραμένει τό καί άλλως έξηκριβω- 
μένον όνομα τοΰ λιμένος τής Μουνιχίας.

Τοιαΰτα είναι τά σπουδαία άποτελέσματα τής άνασκαφής τής 
Καστέλλας, τών όποιων λεπτομερής αναγραφή θέλει γίνει εν τή 
οικεία εκθέσει.

Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935
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2. Τάς έν χή περιοχή τοΰ Μαραθώνος άνασκαφικάς έρευ
νας έξηκολοΰθησεν ή Εταιρεία διά τοΰ καθηγητοΰ κ. Γεωργίου 
Σωτηριάδου.

Κατά τό 1935 άνεσκάψη τό δυτικώτατον τμήμα τής νεκροπό- 
λεως τοΰ αρχαίου Μαραθώνος ούχ'ι μακράν τοΰ Μετοχιού τοΰ 
Βρανά και αμέσως έξωθεν τοΰ βορείου τμήματος τοΰ περιβόλου 
τοΰ 'Ηρακλείου. Παρά την έν τφ μέσω τυμβοειδή μεγάλην πυράν 
άποτεφρώσεως νεκρών, περί τής οποίας έγένετο ήδη ?\,όγος, ή όλη 
περιοχή περιλαμβάνει καί τάφους καί πυράς εις ικανήν έκτασιν, 
τά δε εύρεθέντα κτερίσματα είναι αγγεία των χρόνων άπό τοΰ 
πέμπτου μέχρι τοΰ τρίτου π.X. αίώνος. Μεταξύ τών ευρημάτων 
καταλέγεται καί κομψός χαλκοΰς λέβης περιέχων ήμίκαυστα οστά, 
ικανός δε είναι ό αριθμός τών τεφροδόχων καλπών άνευ κτερισμά- 
των. Μικρά πηλίνη λάρναξ περιείχε τά λείψανα νηπίου καί πολλά 
μικκΰλα αγγεία καλώς διατεταγμένα πέριξ αύτοΰ. Ή έκτασις τοΰ 
νεκροταφείου είναι μεγάλη, ή δέ έρευνα αύτοΰ θά εξακολούθηση 
άλλοτε.

Βορείως τής νεκροπόλεως ταΰτης άνελήφθη ή συνέχεια τής 
έρεΰνης τοΰ προ δΰο ετών άνευρεθέντος ναΐσκου, άπεκαλύφθη δέ 
ώραΐον λιθόστρωτον καί έπ’ αΰτοΰ λείψανα μαρμάρινου θρόνου 
λεπτής Ελληνικής τέχνης τών κλασσικών χρόνων. Ό άνασκάπτων 
εικάζει ως λατρευομένην έν τώ ναΐσκω θεότητα τήν ’Αθήναν. 
Τοΰ καθημένου αγάλματος τής θεάς εΰρέθησαν μέρη τών ποδών 
καί τών χειρών άρίστης έξεργασίας.

Άναμιμνήσκομεν δέ ότι ούχί μακράν τής περιοχής ταΰτης 
εύρέθη άλλοτε (ΠΑΕ 1933,42) καί ή έπιγραφή όροσήμου: Ιιόρος 
τε μένος Άθ ενάας. Παρά τον τόπον τοΰτον νέα έρευνα έφερεν 
εις φώς δωμάτια καλώς διατηρούμενα καί περαιτέρω λείψανα 
μεγάλου πίθου ως καί μεγά?α]ν βάσιν μαρμαρίνην προς ένσφή- 
νωσιν ένεπιγράφων στηλών.

Έν τή περιοχή τοΰ είκαζομένου τεμένους τοΰ Ήρακλέους 
έγένετο νέα έρευνα περί τό ευτελές νεώτερον έκκλησίδιον, άπεδεί- 
χθη δέ ότι τό έκκλησίδιον τοΰτο έχει διαδεχθή παλαιότερον, τό δέ
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8 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

παλαιότερον τοΰτο πάλιν είναι έκτισμένον ακριβώς επί των λειψά
νων αρχαίου Ελληνιστικού χτίσματος, τοΰ όποιου πολλά αρχιτε
κτονικά μέλη έχρησιμοποιήθησαν υπό τών νεωτέρων έκκλησιδίων. 
“Αξιόν σημειώσεως είναι ότι άμφότερα τά έκκλησίδια δεν είναι 
κανονικώς προσανατολισμένα, άλλ’ έ'χουσι τον άξονα προς τά 
νοτιοανατολικά. ’Ίσως τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ προσανατολισμοΰ 
τοΰ άρχικοΰ Ελληνιστικού χτίσματος, εις τό όποιον πιθανώτατα 
ανήκει καί ό βόρειος τοίχος τών χριστιανικών έκκλησιδίων.

Προς νότον τούτων αμέσως μικρά σκαφή άπεκάλυψε τοίχους 
αρχαίους καί ϊσως ίχνη αρχαίας όδοΰ ώς καί τεμάχια χονδρών 
αγγείων εσχάτων Ελληνικών χρόνων. Μέλλουσα εργασία ί)ά διευ- 
κρινήση τά πράγματα.

Ώς λείψανα τοΰ εν τφ τεμένει ναοΰ τοΰ Ήρακλέους εικάζει 
ό άνασκάπτων κ. Σωτηριάδης δύο καλώς σφζομένους αρχαϊκούς 
παραλλήλους τοίχους έκ μεγάλων λίθων, πιθανώς, ώς λέγει, καί 
τοΰ 7ου ακόμη π. X. αίώνος, κειμένους δε παρά τό νοτιοδυτικόν 
τμήμα τοΰ περιβόλου καί έχοντας μήκος 32 μέτρων καί την μεταξύ 
άλλήλων άπόστασιν 11 μέτρων. Οί τοίχοι κατευθΰνονται προς άνα- 
τολάς καί άπαρτίζουσι μετά τών έλλειπουσών στενών πλευρών 
στενόμηκες διάγραμμα, ούχί ξένον προς την άρχαιοτάτην ναοδομίαν. 
Εντός τοΰ χώρου τούτου ή γενομένη σκάφη άπεκάλυψεν εις βάθος 
1 μέτρου μέγα πλήθος στρωτήρων καί καλυπτήρων κεράμων υστέ
ρων Ελληνικών χρόνων.

Τά μέχρι τοΰδε γενόμενα ευρήματα δεν έπιτρέπουσιν ακόμη 
οριστικόν συμπέρασμα περί τής σημασίας τών τοίχων τούτων. 
Παρά ταΰτα ό κ. Σωτηριάδης προσεπάθησε νά έξιχνιάση τό 
σύστημα τής ύδρεύσεως τοΰ Μαραθώνος, θά γίνη δε λεπτομερής 
περί τοΰ πράγματος έ'κθεσις είς τά Πρακτικά τής Εταιρείας.

Παρά την μεγάλην πηγήν «Μάτι» έντός μικράς αποχετευτικής 
αύλακος τών αποστραγγιστικών έργων άνευρέΟη κορμός αγάλμα
τος 'Ρωμαίου αύτοκράτορος, πιθανώτατα τοΰ Άδριανοΰ.

Έρεύνης γενομένης άνεκα?ιύφθησαν καί άλλα μάρμαρα καί 
κιονόκρανον καί κρηπίδωμα μικροΰ χτίσματος, ίσως τιμηχικοΰ
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μνημείου τοϋ αύτοκράτορος. Έκ τούτου άποδειχνΰεται δτι ό σήμε
ρον τελματώδης εκείνος τόπος κατά την αρχαιότητα ήτο τόπος 
άκμάζων και καταλληλότατος δΤ άγρεπαΰλεις και παντοΐα μνημεία. 
Άλλα και άλλας δοκιμαστικός σκαφάς έξετέλεσεν ό κ. Σωτηριάδης 
εϊς διάφορα σημεία, διεπίστωσε δε και εις ταϋτα την ΰπαρξιν 
αρχαίων κτισμάτων ή τάφων ή πυρών. Χαρακτηριστικόν και πολύ
τιμον εύρημα ώς αφορμή περαιτέρω έρεύνης είναι τό παρά την 
άνεγειρομένην στήλην τοϋ 'Ροκφέλλερ άνακαλυφθέν μέγα τεμάχιον 
όψιανοΰ, βάρους περίπου μιας οκάς.

Οΰτω αί εν τή πεδιάδι τοΰ Μαραθώνος έ'ρευναι άποβαίνουσι 
συν τώ χρόνο) άξιολογώτεραι, δεν υπάρχει δε αμφιβολία ότι έπε- 
κτεινόμεναι ίδια προς την περί τό Κάτω Σούλι περιοχήν τήν 
ταυτιζομένην προς τήν άρχαίαν Τρικόρυνθον, θέλουσιν αποδώσει 
σημαντικούς αρχαιολογικούς καρπούς άμείβοντας τήν επίμονον 
έρευναν τοΰ κ. Σωτηριάδου.

3. Έν Έλευσΐνι έξηκολούθησαν αί από τινων ετών υπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κ. Κουρουνιώτου έκτελούμεναι αξιόλογοι 
άνασκαφικαι έργασίαι έπικουρούσης κατά τό 1935 καί τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας. Σκοπός τής εργασίας τοΰ 1935 ήτο ή έξακρί- 
βωσις τής κατευθύνσεως καί ή άποκά?Λη[Ης τοΰ νοτίου τείχους τής 
Έλευσΐνος. Τό νότιον τούτο τείχος έκτίσθη υπό τοΰ Πεισιστράτου 
κατά τον 6ον π. X. αιώνα ώς συνέχεια τοΰ μεγάλου τείχους, διά 
τοΰ οποίου περιέβαλεν ούτος τήν πόλιν καί τό ιερόν προς άσφά- 
?ιειαν καί τών Αθηνών καί τής Έλευσΐνος από τών Μεγαρέων.

Τό νότιον τείχος σφζεται κατά τινα μόνον σημεία εις ύψος 1 
ή 1 Υ2 μέτρων, κατ’ άλλα δε έλάχιστον. Ενιαχού παρατηρούνται 
έπισκευαί αύτοΰ, τούτων δέ ή μεγαλητέρα χρονολογείται από τών 
Μακεδονικών χρόνων, άλλαι δέ μικρότεραι από τών 'Ρωμαϊκών.

Κατά τάς εργασίας τής άποκαλύψεως τοΰ τείχους καί εις άπό- 
στασιν ολίγων μέτρων από τοΰ 'Ιερού, έ'μπροσθεν δέ τής σημερινής 
αποθήκης τοΰ Μουσείου, εύρέ9η ό βράχος άποκεκομμένος καθέτως 
εις ικανόν βάθος καί σημαντικόν μήκος, έπί δέ τής τομής ταύτης
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ήσαν κατεσκευασμένα μεγάλα διαμερίσματα οικημάτων έχοντα 
την είσοδον έξωθεν τοΰ τείχους. Οί τοίχοι των δωματίων τούτων 
έκαλύπτοντο υπό τοιχογραφιών, τα δε δάπεδα εχουσι ψηφιδωτά 
μετά καλώς διατηρούμενης γεωμετρικής διακοσμήσεως. Πιθανό
τατα τά κτίσματα ταΰτα ήσαν κατοικίαι έξεχόντων Έλευσινιακών 
προσώπων και δη άνωτέρων λειτουργών τοΰ 'Ιεροΰ.

Ή συνέχεια τής εργασίας εν πρόσεχε! χρόνω θέλει διαφω
τίσει ημάς περί τοΰ προορισμού τών οικιών τούτων.

4. Τάς εν Νέα Άγχιάλω άνασκαφάς έξηκολούδησεν ή 
Εταιρεία και κατά τό έτος 1935 διά τοΰ καθηγητοΰ κ. Σωτηρίου, 
άπεκα?ιύφθη δε περαιτέρω ή κατά τό έ'τος 1934 άνευρεθεισα 
τετάρτη βασιλική τών χριστιανικών Θηβών τής Θεσσαλίας.

Κατά την τελευταίαν άνασκαφικήν περίοδον άνεκαλύφθη 
ολόκληρον τό μέσον και τό δεξιόν κλίτος τοΰ ναοΰ, μέρος τοΰ αρι
στερού κλιτούς ώς καί μέρος τοΰ νάρθηκος. Κατά τά άνευρεθέντα 
μέρη είναι εύκολος ή δλη άναπαράστασις τοΰ διαγράμματος, ή 
οποία αποδίδει τρίκλιτον παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν, όμοίαν 
μεν καθόλου προς τάς προηγουμένως εκεί εύρεθείσας βασιλικός, 
άλλ’ έχουσαν καί παραλλαγάς τινας.

Τό δάπεδον τοΰ δεξιού κλιτούς ήτο ψηφιδωτόν μετά γεωμε
τρικών καί φυτικών θεμάτων, όμοίαν δέ είχε την σύνθεσιν καί τό 
ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ αριστερού κλιτούς.

Τό δάπεδον τοΰ μέσου κλιτούς ήτο έστρωμένον διά φαιών 
πλακών, τό δέ δάπεδον τοΰ νάρθηκος είχε πλάκας λεύκάς καί κυα
νός εις διάταξιν μικρών καί μεγάλων σταυρών. Τό δάπεδον τοΰ 
ίεροΰ βήματος έκαλύπτετο διό λεπτού μαρμαροθετήματος εκ πλα
κιδίων ποικίλων σχημάτων.

Αί δύο εξ οκτώ κιόνων κιονοστοιχίαι τοΰ ναοΰ βαίνουσιν 
επί υψηλού στυλοβάτου κτιστοΰ έπενδεδυμένου διά μαρμάρινων 
πλακών.

'Ο κυρίως ναός, σχήματος περίπου τετραγώνου, είχε κατά 
την έκ τοΰ νάρθηκος είσοδον εύρΰ τρίβηλον, τοΰ οποίου οί κίο
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νες ϊσταντο έπί χωριστών κτιστών βάθρων έπενδεδυμένων διά 
μαρμάρων.

Έκ τών άνευρεθέντων μικρών άρχιτεκτονικών μελών διαπι- 
στοΰται δα ή βασιλική αΰτη είχε καί γυναικωνίτας. Ωσαύτως 
έβεβαιώθη προ τοΰ ναοΰ καί αϊθριον. Ό νάρθηξ είχε δύο πΰλας 
κατά την πρόοψιν καί δύο κατά τα πλάγια διά την μετά τών 
προσκτισμάτων επικοινωνίαν.

Τά άνευρεθέντα ποικίλα αρχιτεκτονικά μέλη περιλαμβάνου- 
σιν ιωνικόν κιονόκρανον μετ’ επιθήματος φέροντος ανάγλυφα 
φύλλα ακάνθου, μικρά ίωνίζοντα κιονόκρανα μετά συμφυούς επι
θήματος προερχόμενα έκ τών υπερώων, διπλούς κιονίσκους τών 
παραθύρων κ.τ.λ.

’Αξιόλογα είναι ώσαύτως τά τεμάχια τών Θωρακίων τού 
τέμπλου μετά διακοσμήσεως έπ’ άμφοτέρων τών όψεων. Όμοια 
ήσαν καί τά θωράκια τών ύπερφων. Πρωτότυπα δλως είναι άλλα 
θωράκια διά την έκ φύλλων ακάνθου στροβιλοειδών μετά κέρα- 
τος Άμαλθείας διακόσμησιν.

Ίδιάζουσαν σημασίαν διά την υπό έρευναν βασιλικήν ταύτην 
έχουσιν οί αμέσως περί τό κύριον κτίσμα άνευρεθέντες νεκρικοί 
θάλαμοι, έκτεινόμενοι κατά μήκος τής βόρειας καί νοτίας πλευράς 
ώς καί προς άνατολάς εκατέρωθεν τής άψΐδος.

Έκ τών νεκρικών τούτων θα?ώμων έξηρευνήθησαν δύο, αρι
στερά τής άψΐδος κείμενοι μεθ’ ενός τάφου έκάτερος, καί τρίτος 
έξωθεν τού νοτίου κλιτούς μετά δύο συνεχομένων τάφων.

Έκ τών θα?ώμων τούτων μόνος ό έτερος τών αριστερά τής 
άψίδος κειμένων ήτο άθικτος καί παρέχει ακριβή εικόνα τής έπι- 
μελείας τής κατασκευής καί κατά τήν μαρμαρίνην έπίστρωσιν τού 
εδάφους τού θαλάμου καί κατά τήν όρθομαρμάρωσιν. Ό θάλα
μος έχει διαστάσεις 2.05 χ 3.00 μ. καί συγκοινωνεί διά θύρας 
μετά τού αριστερού κλιτούς τοΰ ναού. Έκ τής έπιγραφής τής 
ΰπεράνω τής θύρας εύρισκομένης μανθάνομεν δτι τό κοιμητή- 
ριον άνήκεν εις τον πρεσβύτερον 'Ησύχιον, κατέκειτο δ’έν αύτώ 
ή Καλή ή κοσμιωτάτη. Ή Καλή φαίνεται δτι είναι ή πρώτη
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ταφεΐσα, άλλ ούχί κα'ι ή μόνη, διότι έν τφ τάφοι άνευρέθησαν 
τέσσαρες σκελετοί παρ’ άλλήλους κείμενοι.

Εκτης μελέτης τής ταφής προκύπτει ότι τά σώματα κατετίΰεντο 
γυμνά άλλων ενδυμάτων, περικεκαλυμμένα δε δι’ άπλοΰ σαβάνου 
εκ λινού λευκού υφάσματος. Άντ'ι φέρετρου ύπετίθετο, φαίνεται, 
ενίοτε απλή σανίς, οποίας έσημειώθησαν ίχνη. Επειδή δεν εύρέ- 
θησαν ήλοι αποκλείεται ή ΰπαρξις φερέτρου. Επίσης οΰδέν εύρέθη 
κτέρισμα. Τά συμπεράσματα ταύτα είναι άξια λόγου, διότι τά κατά 
την ταφήν των χρόνων εκείνων δεν είναι άκριβέστερον γνωστά.

Σπουδαιότερος είναι ό έξωθεν τού δεξιού κλιτούς καί κατά 
τό μέσον αύτού άνευρεθείς νεκρικός θάλαμος μετά τών δύο συλη- 
θύντων άτυχώς άλλοτε συνεχομένων τάφων. Ό θάλαμος συνδέε
ται αμέσως μετά τού ναού διά τριβήλου ανοίγματος, έχει δε τό 
ψηφιδωτόν αύτού δάπεδον ώς συνέχειαν τού ψηφιδωτού δαπέδου 
τού δεξιού κλιτούς τού ναού.

Οί έν τώ θαλάμοι τούτο) δύο συνεχόμενοι θολωτοί τάφοι 
όμοιάζουσι προς τον ήδη περιγραφέντα πρώτον τάφον. Ή σύλη- 
σις φαίνεται ότι έγινε κατά τήν καταστροφήν τής παλαιοχριστια
νικής πόλεως. Τά άνευρεθέντα τεμάχια σιδηρού δακτυλίου καί ή 
σιδηρά πόρπη άνήκουσι πιθανώς εις ταφήν έπελθούσαν εκεί μετά 
τήν σύλησιν καί προέρχονται έκ τίνος νεκρού τών καταλαβόντων 
τήν πόλιν νομάδων, διότι δεν άνταποκρίνονται προς τήν πολυτέ
λειαν τού κτίσματος.

Παρά τάς σκαφικάς ταύτας έρεύνας ό κ. Σωτηρίου συνέλεξε 
καί τινας διεσπαρμένος έπιγραφάς, συνεπλήρωσε δε τήν άνάγνω- 
σιν άλλων άλλοτε εύρεθεισών ύπ’ αύτού.

’Ανεξαρτήτως τής συστηματικής ταύτης άνασκαφής εντολή 
τού Υπουργείου τής Παιδείας καί δαπάναις τών έπαγγελματιών 
Ν. Άγχιάλου έγένετο ύπό τού κ. Σωτηρίου καί δοκιμαστική τις 
έρευνα προ τής αγοράς τής σημερινής κωμοπόλεως.

Ή έρευνα αυτή άπεκάλυψεν άξιολογώτατον λουτρώνα άπο- 
τελούμενον έκ πέντε διαμερισμάτων, έκ τών οποίων έν είναι κυκλι
κόν, στεγαξόμενον προφανώς άλλοτε ύπό τρούλλου.

Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935
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Ό λουτρών σώζεται εις ύψος 1 ή 50, διατηρεί δέ κατά τό 
πλεΐστον τα δάπεδα τά ύπόκαυστα, τάς θέσεις των καμίνων και τδ 
σύστημα τής διοχετεΰσεως ΰδατος καί θερμού άέρος ώς καί τό 
σύστημα τής άποχετεύσεως, ώστε να είναι δυνατή ή ακριβής 
μελέτη τού δλου οικοδομήματος. Τό εύρημα τούτο προσκτάται 
έξαίρετον σημασίαν, διότι είναι, κατά τον κ. Σωτηρίου, ό πρώτος 
βέβαιος πα?ιαιοχριστιανικός λουτρών συνδεόμενος αμέσως προς 
την βασιλικήν Α καί έξυπηρετών διά ψυχρού καί θερμού ΰδατος 
καί ταύτης τάς άνάγκας.

Ή ήδη σπουδαία άνασκαψική εργασία τής Ν. Άγχιάλου 
απέκτησε διά των εργασιών τού 1935 έτι μείζονα σπουδαιότητα 
καί σημασίαν.

5. Τάς εν Δυτική Μακεδονία αρχαιολογικός έρεύνας έξη- 
κολούθησεν ή Εταιρεία καί κατά τό 1935 διά τού Καθηγητού 
κ. Κεραμοπούλλου, δστις ένετόπισε την εργασίαν εις την περί τό 
Τσοτύλιον χώραν.

Παρά τό χωρίον Άσπρούλα τό μόνον φανερόν άρχαΐον 
λείψανον ήτο έγκεχωσμένος αρχαίος πίθος, παρά δέ την θέσιν 
'Αϊσωτήρα παρατηρούνται πλείονα αρχαία ίχνη.

«Παλαιόκαστρο» υπάρχει επί τής δεξιάς όχθης τού Βέλου, 
παραποτάμου τού 'Αλιάκμονος, διακρίνονται δέ ’ίχνη άσβεστοκτί- 
στου τείχους διήκοντος άπό κρημνού εις κρημνόν εις ικανήν άπό- 
στασιν. Εντός τού τείχους καί παρ’ αυτό φαίνονται ερείπιά τινα, 
εξ ών εικάζεται δτι πρόκειται περί καταφυγίου. Καί άλλα τινά 
ερείπια διακρίνονται περαιτέρω, λέγεται δέ δτι καί κινητά ευρή
ματα έγένοντο ενταύθα δεικνύοντα τον κατωκημένον τόπον.

Έκ τού χοιρίου Λικνάδες μετεκομίσθησαν εις τό εν Τσο- 
τυλίω γυμνάσιον πλείονα τεμάχια θύρας λίθινης προερχομένης έξ 
αρχαίου τάφου άλλα μέν τέως διεσπαρμένα κατά χώραν, άλλα δέ 
εύρεθέντα διά σκαφής. Ή θύρα έ'φερε κοσμήματα γλυπτά καί 
μεταξύ τούτων επιγραφήν, τής όποιας ολίγα γράμματα έσώθησαν. 
Επιτάφιος πωρίνη στήλη καί άλλα αρχαία λείψανα άνά τό χωρίον,
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ώς και προηγουμένως εύρεθέντα αξιόλογα αρχαία διδάσκουσιν ότι 
ό τόπος έχει αρχαιολογικήν σημασίαν ούχΐ συνήθη. Μικρά τις σκαφή 
γενομένη εκεί υπό τοϋ κ. Κεραμοποΰλλου διεπίστωσε την ΰπαρξιν 
λειψάνων οικιών, παρέσχε δε την ευκαιρίαν προς παρατηρήσεις 
περί τής οίκοδομίας καί τής άλ?ιης τοπογραφίας τοΰ πολίσματος.

Παρά την κώμην Όμαλήν (πρώην Πλάξομη) και μεταξύ 
ταύτης καί τοΰ χωρίου Άγιασμα (πρώην Λατόριστα) διεπιστώθη ή 
ΰπαρξις εκτεταμένων λειψάνων προϊστορικών χειροποίητων αγγείων 
κεκοσμημένων διά χαρακτών ή γραπτών κοσμημάτων. Έκ τής 
έκτάσεως τών λειψάνων τούτων συμπεραίνεται ότι πρόκειται περί 
κώμης μικράς, οΐας έχομεν και άλλας έν Μακεδονία άνευ όχυρώ- 
σεως μετά φράκτου ξυλίνου περιέχοντος τάς οικίας τοΰ γένους.

’Άλλην προϊστορικήν κώμην άνεΰρεν ό κ. Κεραμόπουλλος 
παρά τό Τσοτύλιον και κατά τήν ό δον τήν άγουσαν εις Νεάπο- 
λιν (τήν πρώην Λιαψίστι).

Ή σκαφική έρευνα άνεκάλυψεν ανάμικτα όστρακα, άγγεΐά τινα 
ολόκληρα, ψηφίδας διατρήτους πηλίνας ή χαλκάς, σπείρας χαλκάς, 
οστά ανθρώπινα άτάκτως, ούδέν δέ τεμάχιον αγγείου μεγαρικοΰ.

Έκ τής συστάσεως τών χωμάτων εικάζεται ότι ταΰτα προέρ
χονται έκ πηλοκτίστων καλυβών, περί τών οποίων μαρτυροΰσι καί 
τεμάχια άμορφα οπτών πλίνθων δεικνύοντα τον τύπον ξύλων 
πηλοχρίστων.

Έκ τών ευρημάτων καί τής έκτάσεως τών έρειπίων έξάγεται 
ότι ή κώμη ειχεν έκτασιν ενός καί ήμίσεος στρέμματος.

Τά ευρήματα, τών οποίων ακριβή περιγραφήν παρέχει ή 
έκθεσις, άγουσιν εις τό συμπέρασμα ότι ή κώμη αυτή ύπήρχεν ήδη 
κατά τούς υστέρους μυκηναϊκούς χρόνους, έξηκολούθησε δέ νά 
ύπάρχη καί κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους, τών όποιων τήν 
τεχνοτροπίαν όφείλομεν νά δεχθώμεν έκτεινομένην έν Μακεδονία 
μέχρι τοΰ 5ου αίώνος π. X.

Έν Περιστέρα (πρώην Μαρτσίστι) άνεσκάφησαν κατά 
τήν θέσιν «Σταυρός» πέντε τάφοι άνήκοντες εις τήν Ελληνικήν 
περίοδον.

Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1935
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Γενική εκθεσις τοί Γραμματέως 15

Ωσαύτως καί έν Βουδουρίνα άνεσκάφησαν τρεις τάφοι 
τασσόμενοι έκ των κτερισμάτων εις τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους.

Οΰτω κατά μικρόν σχηματίζεται ή αρχαιολογική τοπογραφία 
τής Δ. Μακεδονίας, την οποίαν έ'θεσεν ως σκοπόν τών ερευνών 
αυτού ό κ. Κεραμόπουλλος, ή δε ’Αρχαιολογική Εταιρεία προθύ- 
μως ενισχύει.

6. ’Άλλη Μακεδονική άνασκαφή είναι ή υπό τού Έπιμελητοΰ 
κ. Γ. Μπακαλάκη δαπάναις τής Εταιρείας έκτελεσθείσα έν Καλα- 
μίτσα τής Καβάλας.

Ή Καλαμίτσα απέχει τής Καβάλας επτά περίπου χιλιόμετρα, 
έχει δε ’ίδιον ορμίσκον ομώνυμον, σχηματιζόμενον έν τω κόλπω 
τής Καβάλας, δ όποιος είναι δ παρά τω Θουκυδίδη II, 99,3 άνα- 
φερόμενος Πιερικός κόλπος.

Δεξιά τού όρμου τής Καλαμίτσας υπάρχει χθαμαλός λοφίσκος, 
τού οποίου τό ύι|ιηλότερον μέρος περιβάλλει άρχαϊον τείχος έκ 
μεγάλων δόμων έπιχωρίου γρανίτου. Τό ύψος τού τείχους σώζεται 
ίκανώς καθ’ όλην τήν διαδρομήν, ώστε είναι δυνατόν νά άνα- 
παρασταθή σαφώς τό όλον άκανύνιστον πολυγωνικόν διάγραμμα. 
Τό πάχος τού τείχους είναι 2 μ., κ’ατά δέ τήν αποβάθραν τού όρμου 
1 μέτρου. Ό λόφος εισχωρεί είς τήν θάλασσαν εις μήκος 60 περί
που μέτρων, έπί τού ακρωτηρίου δέ τούτου τό τείχος σχηματίζει 
τετράπλευρου περίβολον έν εϊδει μεγάλου πύργου διαστάσεων 40 μ. 
έπί 15. Τό οχυρόν τούτο τετράπλευρου έχει μάλλον έπιμεμελημέ- 
νην τήν κατασκευήν διά καλώς πελεκηθέντων γρανιτολίθων, ένω 
τά άλλα μέρη τού περιβόλου είναι αμελέστερα.

Τό μέρος τούτο τής άκροπόλεως ώς καί ό όλος αρχαίος τύπος 
ήτο γνωστός καί πρότερον, τίθεται δέ υπό μεν τού Welch είς τήν 
Ελληνιστικήν περίοδον, υπό δέ τού Casson είς τον 5ον π. X. αιώνα. 
Καί δ μέν Welch τοποθετεί έκεί τήν άρχαίαν Άντισάραν, ό δέ 
Casson εκλαμβάνει τον τόπον, ώς έν τών Σαμοθρηικίων τειχών 
τού Ηροδότου (VII, 108).

Ή άνασκαφική έρευνα άρχίσασα εντός τού τετραπλεύρου
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16 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1935

τούτου τμήματος άνεκάλυτ|ιεν ορθογώνιον οίκοδόμημα άποτελούμε- 
νον έκ τεσσάρων διαμερισμάτων διαφόρων διαστάσεων, (α = 3.50 
X 2, β = 2.20 X 3.00, γ = 7.75 X 3.40, δ = 7.75 X 3.40). Οί τοίχοι 
τοΰ κτίσματος είναι κατεσκευασμένοι έκ πλακοειδών γρανιτολίθων, 
τδ δέ πλάτος αυτών είναι 0.40-0.60 καί τό ύψος τό σωζόμενον 
1 μ. Ώς δυτικόν αυτού τοίχον τό οίκοδόμημα χρησιμοποιεί αυτό 
τό τείχος τού οχυρωματικού περιβόλου.

Ή έπίχωσις ή καλύπτουσα τό οίκοδόμημα δεν παρέσχε κατά 
την άνασκαφήν διακεκριμένα στρώματα, αλλά χώματα ανάμικτα 
περιέχοντα όστρακα μελανόγραφα, έρυθρόγραφα καί νεώτερα, 
μεταξύ δέ τούτων καί θραύσματα μεγαρικών σκύφων. Μόνον κατά 
την κατωτάτην μοίραν τής έπιχοόσεως καί επ’ αυτής τής επιφάνειας 
τού βράχου εύρέθησαν θραύσματα αγγείων φέροντα γεωμετρικήν 
διακόσμησιν έξ ομοκέντρων κύκλων καί καθέτων γραμμών εναλλάξ.

Τά αγγεία ταύτα, μή δυνάμενα ακόμη νά χρονολογηθώσιν 
ακριβέστερον, εικάζεται ότι άνήκουσιν εις χρόνους προπερσικούς 
τής Μακεδονίας κατά τάς ενδείξεις τάς παρεχομένας υπό τών ανα
σκαφούν τής Όλύνθου καί τά πορίσματα τού καθηγητού κ. Γεωργ. 
Μυλωνά. Καί έκ τών ευρημάτων τής Δήλου καί έξ άλλων τόπων 
είναι γνωστόν ότι ή γεωμετρίξουσα διακόσμησις κατέρχεται μέχρι 
τών αρχών τού 6ου αίώνος. Έν Μακεδονία, τής οποίας ή έξέλιξις 
δεν παρηκολούθει κατά πόδας την τής νοτίου Ελλάδος, είναι 
πιθανώτατον ότι ή γεωμετρίξουσα άύτη τεχνοτροπία κατήρχετο 
καί εις νεωτέρους κατά τι χρόνους.

Εις τό τέλος τού 6ου αίώνος ανάγεται καί τις εύρεθεις έν τή 
έπιχώσει λύχνος. Άλλ’ άφθονα είναι τά τεμάχια πήλινων αμφορέων, 
μεταξύ δέ τούτων άξια μνείας είναι τριάκοντα δύο, ώς φέροντα 
σφραγίδας Έλληνικάς καί Λατινικάς μετ’ ονομάτων δηλωτικών 
τής προελεύσεως τού περιεχομένου περιφήμου οίνου τής Θάσου.

Ή άνεύρεσις τών αμφορέων τούτων δεικνύει ότι ό τόπος 
είναι έμπορικώς αξιόλογος, δέν είναι δέ απίθανος ή εικασία τού 
Welch, ότι ή Καλαμίτσα είναι ή Άντισάρα, ό δέ ορμίσκος εν τών 
έμπορίων τής Περαίας τών Θασίων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:14 EEST - 18.237.180.167



Γενική εκϋεσις τού Γραμματέως Ιί

Ή συνέχεια τής έρεΰνης έν πρόσεχε! μέλλοντι θά έχη και 
τοΰτο τό σημεΐον να διαφώτιση και να λύση τό τοπογραφικόν 
ζήτημα έν -σχέσει προς τό άρχαΐον όνομα τής Καλαμίτσας.

7. Έν Άχαΐα έξηκολούθησεν ή Εταιρεία την έξερεΰνησιν 
Μυκηναϊκών νεκροταφείων διά τοϋ Έφορου τών ’Αρχαιοτήτων 
κ. Κυπαρίσση.

Κατά τό 1935 ήρευνήθη νεκροταφεΐον παρά τό χωρίον Τσα- 
πλανέϊκα πλησίον των ΝΑ γηλόφων τοϋ Παναχαϊκοΰ όρους.

Ό εκτεταμένος εκ ψαμμίτου γήλοφος, έφ’ ου οί τάφοι, είναι 
μαλακός την σΰστασιν καϊ πο?ώ εύθρυπτος, έχει δέ κοιλανθή σχεδόν 
ολόκληρος εκ τής όρύξεως τών τάφων. 'Ένεκα κατολισθήσεως τοΰ 
όλου γηλόφου κατέπεσον οι θόλοι πάντων τών λαξευτών τάφων, 
και παρέσυρον τον ξηρότοιχον τών θυρίδων, δστις κατεστρώθη έπι 
τοϋ εδάφους τοΰ έμπροσθεν τοΰ τάφου και παρέχει την σφαλεράν 
έντύπωσιν περϊ πραγματικοΰ τάφου έπεστρωμένου διά πλακοειδών 
ποταμίων λίθων.

Τά ευρήματα τά γενόμενα κατά τάς εργασίας τοΰ 1935 είναι 
πάλιν ικανά αγγεία τών συνήθων ύστερο μυκηναϊκών τύπων, πολλαϊ 
χάνδραι έξ αχάτου διάτρητοι και κομβία κυανής υαλώδους μάζης 
εγχάρακτα.

8. Αί άνασκαφαι τής Σικυώνος έξηκολοΰθησαν καϊ κατά 
τό 1935 διά τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πολυτεχνείου κ.’Ορλάνδου, προή- 
γαγον δέ σημαντικώς την άποκάλυψιν τοΰ γυμνασίου τής πόλεως.

Άξιόλογον πόρισμα τής έρεύνης ταύτης ήτο ότι καθωρίσθη 
όριστικώς τό μήκος τοΰ γυμνασίου είς 72.15 μ. ήτοι εις 240 πόδας.

Παρά τό προς νότον τοΰ ανεσκαμμένου χώρου άποκαλυφθέν 
τελευταΐον νότιον διαμέρισμα τοΰ κάτω ανδήρου, ή άνασκαφή 
άνεκάλυψε καϊ άλλο διαμέρισμα κατά την νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ 
οικοδομήματος. Εντός τοΰ διαμερίσματος τούτου, διαστάσεων 
1.25 X 1.25, άνευρέθησαν χρησιμώτατα διά την άναπαράστασιν 
τής στέγης πήλινα αρχιτεκτονικά μέλη, διδάσκοντα ότι αί σιοαι 
κατέληγον κατά τάς στενάς πλευράς είς αέτωμα.

2
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18 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1935

Ο νότιος τοίχος φέρει έσωτερικώς παχύ στερεόν καί στιλπνόν 
επίχρισμα, σώζεται δε εις ύψος 1 μέτρου.Έσωθεν καί έξωθεν τούτου 
εύρέθησαν πλείονα αρχιτεκτονικά μέλη, σπόνδυλοι καί κιονόκρανα 
δωρικά καί ιωνικά, κιονόκρανα λεπτών πωρίνων άμφίκιονίσκων καί 
ανάλογα επίκρανα έκ των παραθύρων τοΰ οικοδομήματος,τά όποια 
ήσαν δίφωτα ή τρίφωτα. Ωσαύτως λύχνοι Ελληνιστικοί καί νομί
σματα τοΰ 3ου π. X. αίώνος, κυροΰντα την εικασίαν ότι πρόκειται 
περί τοΰ γυμνασίου τοΰ Κλεινίου τοΰ πατρός τοΰ Άράτου.

Κατά τάς εργασίας προς καθαρισμόν τοΰ παρά τό γυμνάσιον 
μεγάλου ’Ρωμαϊκού οικοδομήματος, τοΰ προορισθέντος υπό τής 
Αρχαιολογικής υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας, ίνα εν 
άπολύτω εύλαβεία προς τό άρχαϊον λείψανον διασκευασθή εις μου- 
σεΐον τής Σικυώνος, παρέστη ανάγκη νά έκτελεσθή έν τω έσωτε- 
ρικω αύτοΰ καί σημαντική σκαφική έργασία, ή οποία άπέφερε 
πλείονα αξιόλογα κινητά ευρήματα, άπαρτίσαντα ήδη μέγα μέρος 
τοΰ δαπάναις τοΰ Υπουργείου παρασκευασθέντος μουσείου.

Τά έκ των εργασιών τούτων προελθόντα αρχαία είναι τά εξής*
1) Βάθρα ορθογώνια φέροντα ανάγλυφα, έν μεν τρίπουν, 

άλλο δέ κηρύκειον όμοια προς τρίτον άλλοτε εύρεθέν καί φέρον 
κορύνην καί λεοντήν, άνήκοντα προφανώς εις αγάλματα ’Απόλλω
νος, Έρμοΰ καί Ήρακλέους.

2) ’Άγαλμα ’Ασκληπιού μαρμάρινον ακέραιον, παραβαλλό- 
μενον προς τον ’Ασκληπιόν τής Έλευσΐνος καί σύγχρονον προς 
εκείνον ήτοι τοΰ 4ου π. X. αίώνος.

3) Παρά τον ’Ασκληπιόν εύρέθη ακέραιον άγαλμα μαρμά
ρινον Πανός, έχοντος παρά τούς πόδας αύτοΰ μικρόν τράγον. 
Τό έργον κατά τον άνασκάπτοντα είναι τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος.

Έν τή αιθούση Α εύρέθησαν:
α) Άνάγλυφον τών λεγομένων νεκροδείπνων.
β) Άνάγλυφον αναθηματικόν Διοσκούρων.
γ) ’Αγαλμάτων Άρτέμιδος Άγροτέρας έχον παρά τούς πόδας 

κύνα συλλαβόντα λαγωόν άπό τών ώτων.
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Γενική εκθεσις τοΰ Γραμματέως 19

δ) Τεμάχιον αναγλύφου παριστώντος γενειώντα άνδρα σωζό- 
μενον μέχρι τής όσφύος, ίσως μετόπη.

ε) Γυναικεία κεφαλή.
β) Άκέφαλον άγαλμα Τύχης φερούσης κεράς Άμαλθείας.
Έν τή αιθούση Β εΰρέθησαν.
α) Τππάριον μαρμάρινον, μήκους 0.60, άρχαϊζούσης τεχνο

τροπίας.
β) Μικρόν μαρμάρινον Έκάτειον.
γ) Κεφαλή Σατύρου 'Ρωμαϊκή τοΰ 2ου μ. X. αίώνος.
δ) Γυναικεία κεφαλή μετά διαδήματος.
ε) ’Ανδρική κεφαλή μαρμάρινη έ'χουσα ατομικά χαρακτηρι

στικά. Δημήτριος Πολιορκητής;
β) Μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή, υπερφυσική, κρανοφοροΰσα. 

Τό κράνος φέρει παρυφήν είκονίζουσαν έν άναγλύφφ πύργους καϊ 
τείχη πόλεως. Έξ αναλογών παραστάσεων συμπεραίνομεν δτι πρό
κειται περί τής Τύχης τής Σικυώνος. Τό έ'ργον είναι καλόν 'Ρωμαϊ
κόν άντίγραφον Ελληνιστικού πρωτοτύπου, τοΰ οποίου τεχνί
την εικάζει ό κ. Όρλάνδος τον Θοινίαν τον Σικυώνιον, μαθητήν 
τοΰ Εύτυχίδου τοΰ κατασκευάσαντος τήν Τύχην τής ’Αντιόχειας. 
Ενδιαφέρουσα ωσαύτως είναι ψηφιδωτή ζωφόρος μετά παραστά
σεων διωκομένων ζώων, ήτοι έλάφων, λεόντων καί γρυπών, καί 
διωκόντων θηρευτικών κυνών. Αί ψηφίδες είναι στρογγύλαι, δύο δε 
μόνον χρωμάτων λευκού καί βαθυκυάνου ή σχεδόν μέλανος. Έξαι- 
ρετικώς τρία ή τέσσαρα τεμάχια έχουσιν όλίγας ψηφίδας κίτρινου 
ή ερυθρού χρώματος.

Καί τό σχέδιον καί ή κατασκευή τοΰ ψηφιδωτού τάσσουσιν 
αυτό, κατά τον άνασκάπτοντα, εις τον 4ον ή τον 30ν π. X. αιώνα.

Έκ τοΰ γενομένου καίπερ συνεπτυγμένου απολογισμού κατα
φαίνεται ζωηρώς ή σημασία τοΰ μέχρι τοΰδε συντελεσθέντος έν 
Σικυώνι έργου καί διαγράφεται πλέον εύκρινώς τό μέλλον τής 
άνασκαφής μιας τών σπουδαιοτάτων πόλεων τής Ελληνικής 
άρχαιότητος.
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9. Έν Κρήτη ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία έξηκολούθησε 
διά τοϋ Έφορου κ. Σπυρίδωνος Μαρινάτου τάς άνασκαφικάς 
εργασίας έν Άμνισώ, έν Δρήρφ δέ και έν Άρκαλοχωρίφ 
ήρξατο νέων έξ αφορμής τυχαίων άνακαλύι|)εων.
Α. Άμνισός.

Αί άνασκαφαί τοϋ Άμνισοΰ κατά τό 1935 συμπληροΰσαι 
προηγουμένας παρατηρήσεις διδάσκουσι τά εξής:

Τό μέγα Μινωϊκόν αρχικόν οικοδόμημα έχρησιμοποιήθη έν 
μέρει κατά την άνέγερσιν τοϋ Ελληνικού ίεροΰ. Νέον εύρημα 
είναι ωραίος τοίχος, νοτίως τοϋ ανεσκαμμένου χώρου, έκ πώρων 
λίθων ξεστών άνευ συνδετικής ύλης συντεθειμένων Ελληνικής 
ασφαλώς αρχαϊκής περιόδου, θεμελιωθείς έπί τοϋ Μινωϊκοϋ οικο
δομήματος. Εις την αυτήν περίοδον, τήν αρχαϊκήν, ανήκει καί ή 
έξ επτά βαθμιδών πλατεία κλΐμαξ ή άνευρεθεΐσα προηγουμένως.

Τό έκ τέφρας, κεκαυμένων οστών καί αφιερωμάτων έκτετα- 
μένον στρώμα φαίνεται δτι ανήκει εις υπαίθριον ιερόν.

Έκ τής παρατηρήσεως τών στρωμάτων συνάγεται ότι κατά 
τήν 'Ρωμαϊκήν περίοδον τό ιερόν δεν είναι ύπαιθρον, άλλ’ έστε- 
γασμένον, έπήλθε δέ μετά μακράν έγκατάλειψιν τοϋ τόπου.

Έν τώ βαθυτάτω στρώματι εύρέθησαν μόνον ύστατα Μινωϊκά 
καί ύπομυκηναϊκά.Έν τώ μελ,ανώ στρώματι κατά βαθύτατα σημεία 
εύρέθησαν άφθονα γεωμετρικά όστρακα άναμίξ μετ’ ολίγων ύστε- 
ρομυκηναϊκών, ωσαύτως δέ έν Μινωϊκοϋ τύπου είδώλιον έχον υψω
μένος τάς χεΐρας καί έν πήλινον πτηνόν, άμφότερα πιθανώς πρω
τογεωμετρικών χρόνων καί άνήκοντα εις λατρείαν δενδρίτιδός 
τίνος θεότητος.

Μεταξύ τών άθρόων ευρημάτων ποικίλης φύσεως, γνωρίμων 
καί έκ προηγουμένων έτών, ιδίαν έ'χει σπουδαιότητα μικρόν χαλ- 
κοΰν αγαλμάτων, παριστών γυμνόν άνδρα μετά τών γονάτων έλα- 
φρώς κεκαμμένων καί τών χειρών άμφοτέρων φερομένων προ τοϋ 
στήθους, έ'χοντα δέ τούς οφθαλμούς καί τούς μαστούς δεδηλωμέ
νους δι έντονων ήμισφαιρικών έξάρσεων. Οί οφθαλμοί εύρίσκον- 
ται σχεδόν κατά τήν χώραν τών μήλων, τά δέ όφρύδια είναι
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βαθεως κεχαραγμένα ώς κα'ι μία αυλαξ μεταξύ μετώπου καί κόμης.
Ο τύπος τοΰ άγαλματίου είναι μοναδικός, ή δέ τεχνοτροπία δύνα- 

ται να θεωρηθή ώς παλαιοτάτη Κρητική.
Παρά τα ευρήματα ταΰτα παρετηρήθησαν καί Ελληνιστικά 

ληκύθια και δακρυδόχα αγγεία εις σημεία διαταραχής τοΰ μελα
νού στρώματος.

Αλλα κινΐ]τό ευρήματα έγένοντο καί εις το "Ρωμαϊκόν στρώμα.
Αλλά ιδίαν σημασίαν έχει ή κατά την τελευταίαν άνασκα- 

φήν άνεύρεσις πέντε έπιγραφών, τών οποίων τέσσαρες μεν είναι 
έπί πωρίνων πλακών, μία δέ επί μεγάλου βαίίροειδοΰς λίθου, άνα- 
φέρουσαι πάσαι την γνωστήν Κρητικήν άνωτάτην αρχήν τών 
κόσμων (π.χ. Οί κόσμοι οί συν Ταυριάδα τώ Έπιμενίδα τό δού- 
τερον ήτοι τό δεύτερον). Έν μιά τούτων άναφέρεται κόσμος 
Λασθένης, τον όποιον ό άνασκάπτων πειράται νά ταύτιση προς 
τον γνωστόν στρατηγόν Λασθένη τον μετά τοΰ στρατηγοΰ ΓΙανά- 
ρους καταναυμαχήσαντα τον στόλον τοΰ Μάρκου ’Αντωνίου, 
έπειτα δέ ήττηθέντα υπό τοΰ Μετέλλου.

Έν μελλούση συνεχεία τής εργασίας θά διαψωτισθή περισ
σότερον, ώς έλπίζομεν, τό ιερόν τοΰ Άμνισοΰ.
Β. Δρήρος.

Ή ανεξάντλητος εις αρχαιολογικός εκπλήξεις Κρήτη παρέσχε 
νέαν σπουδαίαν άνακάλυψιν έν Δρήρω, πόλει αρχαία, τής οποίας 
τά ερείπια σοόζονται ήμίσειαν ώραν προς Βορράν τής σημερινής 
Νεαπόλεως Μεραμπέλλου. Παρά ταύτην καί έν θέσει "Αγιος 
’Αντώνιος ιδιώτης σκάπτων τον αγρόν αύτοΰ κείμενον έν τή 
περιοχή τής Δρήρου καί δή τής αγοράς αυτής, εύρεν εις τεμάχια 
τρία άγαλμάτια έκ λεπτοΰ χαλκοΰ έλάσματος, τά όποια μετά πολ- 
λάς περιπετείας κατέληξαν τή βοήθεια τών αστυνομικών αρχών 
εις τάς χεΐρας τής ’Εφορείας τών ’Αρχαιοτήτων.

Πρόκειται περί τριών μορφών, δύο γυναικείων ένδεδυμένων 
καί μιας ανδρικής γυμνής.

Τά έργα είναι έκ λεπτοτάτου χαλκοΰ έλάσματος καί άπηρτί- 
ζοντο έξ οκτώ έως δέκα τεμαχίων έκαστον, τά δέ τεμάχια συνη-
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νοΰντο μεταξύ των δι’ ήλων χαλκών. Οί ήλοι ούτοι προεξέχουν 
κατά την εσωτερικήν επιφάνειαν τών ελασμάτων έν και πλέον έκα- 
τοστόμετρον. Έκ τούτου δέ καθίσταται προφανές δτι τα ελά
σματα ταΰτα προσηλοϋντο επί πυρήνος ξυλίνου, τον όποιον περιέ- 
βαλλον. Δυστυχώς έλλείπουσι τα ανώτατα μέρη τών κεφαλών 
μετά τής κομμώσεως. 'Ωσαύτως έλλείπουσιν αί χεΐρες τοΰ ανδρι
κού άγαλματίου.

Παρ’ όλην όμως τήν έλλειψιν ταύτην ή σημασία τού ευρή
ματος τής Δρήρου διά τήν ιστορίαν τής τέχνης είναι μεγίστη, διότι 
παρέχουσιν εις ήμάς τά άγαλμάτια ταΰτα πολύτιμα αρχαϊκά έργα 
σφυρήλατα, περί τών όποιων είχομεν μέχρι τοΰδε μόνον φιλο
λογικός μαρτυρίας. Ό Παυσανίας 3,17,6, ως αναφέρει και ό κ. 
Μαρινάτος, μνημονεύει έν τοιοΰτον άγαλμα έν Σπάρτη έργον τοΰ 
Κλεάρχου τοΰ 'Ρηγίνου («Τής Χαλκιοίκου δέ έν δεξ|ια Διός 
άγαλμα Υπάτου πεποίηται, παλαιότατον πάντων όπόσα 
έστ'ι χαλκού- δι’ όλου γάρ ούκ έστιν είργασμένον, έλη- 
λασμένου δέ ίδιοι τών μερών καθ’ αυτό έκάστου συνήρ- 
μοσταί τε προς άλληλα και ήλοι συνέχουσιν αύτά μη 
διαλυθήναι. Κλέαρχον δέ άνδρα 'Ρηγΐνον τό άγαλμα 
ποιήσαι λέγουσιν, όν Διποίνου καί Σκύλλιδος, οί δέ 
αύτοΰ Δαιδάλου φασίν είναι μαθητήν»).

Τά άγαλμάτια τής Δρήρου έχουσιν ύψος τά μέν γυναικεία 
0.40-0.45, τό δέ ανδρικόν περί τά 0.70. Άνήκουσι δέ είς τούς 
περί τό 650 π. X. χρόνους. Ό τύπος τών δύο γυναικείων είναι 
ό αύτός, ένδεδυμένος δηλ. καί έχων τάς χεΐρας καθειμένας έπί τοΰ 
σώματος καί κρατούσας σύμβολον δυσδιάκριτον.

Τό ανδρικόν είναι κούρος γυμνός έχων τό σώμα άριστα έξειρ- 
γασμένον καί, κατά τον κ. Σπ. Μαρινάτον, έλευθερώτερον τών 
λίθινων κούρων τής 61!? έκατονταετηρίδος καί έχων τάς χεΐρας 
προτεταμένος μετά συμβό?πον ως ό Φιλήσιος τοΰ Κανάχου. Τό 
οικοδόμημα, όπου εύρέόησαν τά σφυρήλατα ταΰτα, άνασκαφέν 
εύρέΟη έχον διαστάσεις 11x7.80, άπετελεΐτο δέ έξ ενός μόνου 
θαλάμου, είς τον όποιον άνήγε κλΐμαξ.
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Κατά την ΝΔ γωνίαν τοϋ χτίσματος υπάρχει κτιστόν βόθρον 
έξ απλών λίθων, ΰψ. 1 μέτρου, έφ’ ού εΰρέθησαν πήλινα αρχαϊκά 
είδοόλια, τεμάχια αγγείων και εν σημαντικόν χαλκοΰν γοργόνειον. 
Συνείχετο προς τό βόθρον τοΰτο κτιστός βωμός, επ’ αΰτοΰ δέ 
ειχον εΰρεθή τά χαλκά άγαλμάτια. Ό βωμός ήτο άπηρτισμένος 
έκ πλακών ορθών πέριξ πυρήνος εκ χωμάτων. Τά χώματα ταϋτα 
ήσαν πλήρη κεράτων αιγών μικρών μετ’ ολίγων άλλων οστών 
και δύο σιδηρών μαχαιριών. Ή παρουσία τών κεράτων ανακα
λεί εις την μνήμην τον γνωστόν βωμόν τής Δήλου Κερατώνα 
(Πλουτ. Θησ. 21). Προ τοΰ βωμοϋ τούτου άνευρέθησαν τά λεί
ψανα τραπέζης προσφορών.

Κατά τό κέντρον σχεδόν τοΰ θαλάμου εΰρέθη ορθογώνιος 
έσχάρα, πλήρης καθαρός τέφρας, προς Β δέ ταύτης βάσις κίονος. 
Μεταξύ άλλων ευρημάτων αξία προσοχής είναι επιγραφή περιέ- 
χουσα ψήφισμα τιμητικόν υπέρ Όρέστα Έρυμνέως έξ Άσπένδου, 
εϊς δύο αντίτυπα, τοϋ 3ου π. X. αίώνος.

Τά παλαιότατα τών κινητών κεραμεικών ευρημάτων άνήκου- 
σιν είς τον 80ν πιθανώς αιώνα, πλείονα δέ εις τον 70ν. Ή δλη αρχι
τεκτονική διαμόρφωσις τοΰ οικοδομήματος δέν είναι τουλάχιστον 
κατά τήν πρόοψιν, σαφής, άλλ’ είναι βέβαιον δτι έχομεν οικοδό
μημα μονοθάλαμον άνευ προδόμου, ίεροΰ χαρακτήρος, ναοΰ δηλ. 
τής μικρός Δρήρου, ώς εικάζει ό άνασκάπτων, καί δή πιθανώς τοΰ 
Δελφινιού.
Γ. Ά ρ κ α λ ο χ ώ ρ ι.

Δευτέρα τυχαία εΰρεσις σπουδαιοτάτων αρχαίων έσημειώθη 
έν Άρκαλοχωρίω, τό δέ πράγμα τοΰτο προεκάλεσεν έπειτα συστη
ματικήν έρευναν τοΰ αρχαίου σπηλαίου διά τοΰ κ. Μαρινάτου καί 
τοΰ κ. Πλάτωνος, δαπανώντος τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας καί 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, συνεπικουρήσαντος δέ διά πεντή- 
κοντα λιρών καί τοΰ κ. ’Αρθούρου ’Έβανς, έφ’ ω καί εκφράζονται 
αύτώ καί εντεύθεν θερμαί εύχαριστίαι. Θερμαί ώσαύτως οφείλον
ται εύχαριστίαι καί τώ Διευθυντή τής Γερμανικής Σχολής κ. Κάρο 
διά τήν άδειαν, δπως ό άρχιτέκτων κ. Hans Miiutz σχεδιογραφήση
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το σπήλαιον. Μετά την άπομάκρυναιν των καταπεσόντων όγκων 
έξηρευνήθη έπιμελώς το περιέχον τά αρχαία στρώμα πάχους περί
που Οκ 50 και ικανής έκτάσεως.

Έκ τής έρεΰνης ταύτης άπεδείχθη δτι το θεωροΰμενον σπη- 
λαιον τοΰ Άρκαλοχωρίου δένήτο πράγματι σπήλαιον, άλλα επιμή
κης δριζοντία σχισμή τοΰ βράχου μήκους 40 μέτρων, έχουσα την 
άρχήν ήτοι την είσοδον άπο νότου. Κατά την είσοδον ταύτην 
υπήρχε παχύς μεν, άλλά προχείρου κατασκευής τοίχος σχηματίζων 
είδος τι θυρωρείου και στενόν διάδρομον.

Άπο τοΰ σημείου τούτου ήρχοντο άραιά τά ευρήματα, άθρόα 
δε έγένοντο περίπου κατά τό μέσον καί έν τω μυχώ τοΰ σπηλαίου.

Κατά τό μέσον εύρέθησαν υπό τών λαθροσκαφέων άφθονοι 
χρυσοί διπλοί πελέκεις έκ λεπτοΰ έλάσματος καί μικροΰ μεγέθους·

Άλλ’ εκτός τών έκ χρυσοΰ έλάσματος πελέκεων εύρέθησαν 
κα'ι άλλοι χαλκοί πελέκεις διαφόρων μεγεθών, φθάνοντες μέχρι 
μήκους 60 καί 70 έκατοστομέτρων ήτοι βαρέα τεμάχια πραγμα
τικής χρήσεως. Προς τούτοις εύρέθησαν πλείονα χαλκά ξίφη δια
φόρου μήκους, ών τό μακρότατον μετρεΐ 1 Η·. 055. Τά πλεΐστα τών 
ξιφών καί πάντες οί πελέκεις φέρουν έγχάρακτον διακόσμησιν έπι- 
μελέστατα έξειργασμένην. Σπουδαιότατος άπο άρχαιολογικής άπό- 
ψεως είναι χαλκοΰς διπλούς πέλεκυς φέρων έπι τοΰ αύλοΰ τοΰ 
στειλεοΰ καθέτως τρίστιχον ιερογλυφικήν έπιγραφήν δι’άρχαΐκω- 
τάτων γραμμάτων παρεμφερών προς τά τοΰ Δίσκου τής Φαιστού.

Κεραμεικά εύρήματα έγένοντο πολύ ολίγα τάσσονται δέ ταΰτα 
άπο τής πρωτομινωικής μέχρι τής πρώτης ύστερομινωικής.

Τά μεταλλικά εύρήματα τάσσονται εις τό τέλος τής Μ Μ καί 
τήν άρχήν τής ΥΜ περιόδου ήτοι εις τήν άκμήν τοΰ Μινωικοΰ 
πολιτισμού, τον 16ον π. X. αιώνα ολόκληρον. Ή άπότομος διακοπή 
τής λατρείας τοΰ σπηλαίου οφείλεται εις τήν κατάρρευσιν αυτού, 
έπελθοΰσαν, πιθανωτατα, κατά τήν γενικήν διά σεισμού καταστρο
φήν τής Μινωικής Κρήτης. Οί προσκυνηταί φαίνεται ότι έσύχναζον 
καί μετέπειτα εις την είσοδον τοΰ ιερού καί δή παρά τό θυρω- 
ρεΐον, όπως εξάγεται εκ τεμαχίων άγγείων άναγομένων μέχρι τοΰ 
τέλους τοΰ Μινωικοΰ πολιτισμού.
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Ως προς την έν τφ σπηλαία» λατρευομένην θεότητα ό κ. Μαρι
νάτος φρονεί ότι αύτη ήτο ό Ζευς, τοϋ οποίου την λατρείαν ανα
φέρει ό Ησίοδος παρά την πόλιν Λύκτον.

Τοιαΰται υπήρξαν αί άνασκαφικαί έργασίαι τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας κατά τό έτος 1935 και τά άξιολογώτατα αυτών 
πορίσματα, έδαπανήθησαν δε δι’ αύτάς ύπο τής Εταιρείας δραχ. 
εκατόν επτά χιλιάδες τετρακόσιοι έβδομήκοντα πέντε. Περίπου 
ίσον είναι τό υπό τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας διατεθέν ποσόν 
διά τήν αρχαιολογικήν καθ’ όλου έρευναν τής Ελλάδος. Τό άθροι
σμα όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι δεν είναι αντάξιον προς τάς 
υποχρεώσεις τής Ελλάδος απέναντι τών έθνικών αυτής μνημείων 
και είναι ένδεδειγμένον, όπως ή επίσημος Ελλάς απόδειξη ότι έχει 
βαθυτέραν έπίγνωσιν τής σημασίας τής ιδίας αύτής ιστορίας. Διότι 
εκ τούτου ακριβώς πάσχομεν, ότι θεωροΰμεν τό απόλυτον τούτο 
καθήκον ώς ελαστικόν τι δικαίωμα καί ειδός τι πνευματικού αθλη
τισμού καί περιττής πολυτελείας.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας έπλουτίσθη διά τετρακο- 
σίων περίπου τόμων προερχομένων έκ δωρεών, εξ ανταλλαγής καί 
αγοράς, διά τήν οποίαν έδαπανήθησαν περί τάς ένενήκοντα δύο 
χιλιάδας δραχμών.

Ωσαύτως έδη μοσιεύθησαν εις τόμος τής ’Αρχαιολογικής 
Έφημερίδος, εις τόμος τών Πρακτικών καί ό 'Οδηγός τών Δελφών 
τοΰ κ. Κεραμοπούλλου, στοιχίσαντα πάντα εκατόν έβδομήκοντα 
τέσσαρας χιλιάδας πεντακοσίας έβδομήκοντα εξ δραχμάς καί 
όγδοήκοντα πέντε λεπτά.

Τό έκ πωλήσεως εικονογραφημένων δελταρίων καί φωτογρα
φιών έν τοΐς Μουσείοις συμφώνως προς τον νόμον 4823 προκύ- 
ψαν υπέρ φυλάκων καί βιβλιοθηκών τών Μουσείων ποσόν ανέρ
χεται εις δρ. 49.429 Έκ παρελθούσης χρήσεως συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τού αύτού νόμου καί προς τον αύτόν σκοπόν έδόθη- 
σαν παρά τής Εταιρείας δρ. 41.347.70

Άλλ’ έν φ ούτως έφαρμοζόμενος ό νόμος 4823 άπέφερεν 
οπωσδήποτε ένίσχυσίν τινα προς άντιμετώπισιν έπειγουσών αρχαίο-
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λογικών αναγκών μετ’ έκπλήξεως ούχ'ι μικράς παρετηρήσαμεν δτι 
αναγκαστικός νόμος έκδοθείς τή 19ή Νοεμβρίου 1935 προςτρο- 
ποποίησιν τοΰ νόμου 6450 περί Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρι
σμού έν άρθρω 4 έδ. 3 μεταξύ άλλων πόρων τού είρημενού 
’Οργανισμού αναγράψει καί «τό εσοδον έξ αποκλειστικής έκδόσεως 
κάρτ-ποστάλ καί δελταρίων καί πωλήσεως αυτών εις αρχαιολογικούς 
χώρους» — δηλ. αύτό τούτο τό από τού έτους 1930 διά τοΰ νόμου 
4823 παραχωρηθέν είς την Εταιρείαν εύλογώτατον δικαίωμα. 
Ή προς τον κ. Υπουργόν τής Εθνικής Οικονομίας γενομένη δια
μαρτυρία τού Συμβουλίου έλαβε την άπάντησιν ότι κατά λάθος 
έγένετο τό πράγμα καί ότι συντόμως θά διωρθούτο. Δυστυχώς δεν 
δυνάμεθα σήμερον νά άναγγείλωμεν την έπανόρθωσιν, άλλ’έλπί- 
ζομεν ότι δεν θά παραμείνη ή βαρεία καί άνευ αιτίας έπέμβασις είς 
τό εργον τής Εταιρείας καί ή άρπαγή καθαρώς άρχαιολογικών 
πόρων άπό τών ψυσικών αυτών δικαιούχων. Μετά τοΰ ’Οργανι
σμού Τουρισμού, τού οποίου ή άποστολή είναι ωσαύτως εθνική, 
έχομεν κοινάς τάς προσπάθειας, ούδεμία δέ χωρεΐ περίπτωσις 
άνταγωνισμού.

Τοιούτο υπήρξε τό όλον εργον τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας κατά τό 1935, καίπερ άπό μέτριων πόρων έξορμηθέν, όμως 
ίκανώς σημαντικόν καί ούχί άνάξιον τών προηγηθέντων ένενή- 
κοντα εννέα ετών.

Τό έτος 1935 είναι τό τρίτον έτος τής τελευταίας εκλογι
κής περιόδου τού Συμβουλίου, τό όποιον μετά τινας ημέρας θά 
τεθή εκ νέου υπό την κρίσιν τών εταίρων, ΐνα, εάν έπιδοκιμασθή 
ύπ’ αύτών, χωρήση προς συνέχειαν τής εργασίας αύτού.

Σημαντικά δέ καθήκοντα άναμένουσι την έκπλήρωσιν αυτών 
κατά τε τό ήδη άρξάμενον καί κατά τό επόμενον έτος.

Τό έτος 1937 είναι τό εκατοστόν έτος άπό τής ίδρύσεως τοΰ 
εθνικού τούτου καθιδρύματος, τό όποιον άπό τής 7γ'? Ίανουαρίου 
1837 τηρεί άσβεστον τό πύρ τής άρχαιολογικής έρεύνης καί τής 
σωτηρίας τών άρχαίων μνημείων
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Είναι άξιον πολλής προσοχής δτι τό έθνος άναλαμβάνον 
παλαιάν Ελληνικήν παράδοσιν ευθύς μετά την από μακράς δου
λείας άπελευθέρωσιν αΰτοΰ ούδέν άλλο έσκέφθη πρώτον ή την 
θεραπείαν τοΰ πνεύματος καί τής επιστήμης.

Διά τούτο ή συμπλήρωσις τής εκατονταετίας τής έλευθέρας 
πολιτικής ΰποστάσεως τού Έθνους ανοίγει την σειράν τοιούτων 
πνευματικών εκατονταετηρίδων προ δύο ετών τής Ιατρικής Εται
ρείας, κατά τό έτος τούτο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, κατά 
τό πρόσεχες έτος τής πρώτης πνευματικής εστίας τοΰ ελευθέρου 
Ελληνισμού, τοΰ Πανεπιστημίου τών ’Αθηνών, κα'ι τοΰ πρώτου 
ιδρύματος περισυλλογής καί μελέτης τών μνημείων τής πατρίου 
ιστορίας, τής ένδοξου ταύτης ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Τήν αρχαιολογικήν ταύτην εκατονταετίαν καλούμεθα νά έορ- 
τάσωμεν κατά τό προσεχές έτος καί έχοντες καί πάλιν επί κεφαλής 
τον ’Αρχηγόν τής εθνικής οικογένειας νά έπιδείξωμεν μετριοφρό- 
νως τί κατωρθώσαμεν κατά τήν διάρκειαν τοΰ αίώνος.

’Αρχαιολογικού καΰιδρύματος έν τή κατ’ εξοχήν αρχαιολο
γική χώρα τού κόσμου ή πρώτη εκατονταετία δεν επιτρέπεται νά 
πανηγυρισθή έν στενώ καί κρύπτω κύκλω, αλλά πρέπει νά άποβή 
θέμα ούχί μόνον εύρυτάτης πανελληνίου εορτής, αλλά καί μεγάλης 
διεθνούς συγκεντρώσεως έκ πάσης γωνίας τοΰ κόσμου, όπου τιμά- 
ται ό Ελληνικός πολιτισμός καί έκτιμάται δ συνεχής καί διά 
μυρίων έμποδίων διεξαγόμενος πνευματικός αγών τής Εταιρείας.

Ό διεθνής ούτος συναγερμός, τον όποιον πεποίθαμεν ότι θά 
καταστήση δυνατόν ή αρωγή τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, δεν 
θά είναι απλώς έπισιημονική συγκέντρωσις καί έν ώραΐον ταξίδιον 
άνά τήν χώραν ταύτην, αλλά θά είναι προσκύνημα προς τήν ιδέαν 
τοΰ υψηλού ανθρωπισμού, τού οποίου μάλιστα κατά τάς κρίσι
μους ταύτας στιγμάς τοΰ κόσμου έχομεν ανάγκην, διότι ή Ελλη
νική αρχαιολογία, Κύριοι, δεν είναι έπάγγελμα, αλλά 
ιερά αποστολή!
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