
ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1922 ΚΑΙ 1923 

*' ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝηΝ

ΪΥΝΤΑΧΘΕΙίΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΚ. Χ· ΔΡΑΓΑΤΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝ ΑΓΝΩΝΘΕΙΣ Α ΕΝ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΤΗ. 19η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1924.

Κύριοι Εταίροι,

Το διοικητικόν Συμβούλιου τής από τοσούτων ετών τό 
έθνικοότατον τών έργων ούτως έρρωμένως έπιτελούσης Αρχαιο
λογικής Εταιρείας παρέρχεται σήμερον προ τιμών, ίνα ύποβάλη 
ύμΐν τά πεπραγμένα ύπ’ αυτού κατά τά δυο τελευταία έτη 
1922 και 192ο, έν σχέσει κατ’ εξοχήν προς την επιστημονικήν 
εργασίαν, άλλα και τον άλλον κύκλον τής δράσεως αύτοΰ.

Τό έργον τής Εταιρείας τό επιστημονικόν περιεστράφη κατά 
τό 1922, εις τάς άνασκαφάς και έρευνας και μελετάς αρχαιο
λογικών μνημείων και τόπων, ου σμικρά τά αποτελέσματα άπο- 
δούσας, διά δαπάνης έκ τοϋ όλου ποσού τών εξόδων δραχμών 
38, 526,00, προς έκτέλεσιν δώδεκα έν όλοι σκαφικών εργασιών, 
ών τά πορίσματα έν περιλήψει, έξηγμένα έκ τών εκθέσεων τών 
ένεργησάντων ταύτας αποστόλων τής Εταιρείας, μέλλοντα δ’ έκ- 
τενέστερον νά δημοσιευθώσιν έν τοΐς Πρακτικοΐς τοϋ έτους 
τούτου, θά άκούσητε αμέσως παρατιθέμενα.

Πρώτη τών έργασιών τούτων είνε ή ένεργουμένη άπό ετών 
έν Άϋ'ήναις διά τοϋ έφορου τού ’Εθνικού αρχαιολογικού Μου
σείου κ. II. Καστριώτου κατά τό ώδεΐον τοϋ Περικλέονς. ’Εν
ταύθα αί έργασίαι κατά τό 1922 ήσαν περιωρισμέναι, ελάχιστου 
χώρου άπομένοντος προς έξερεύνησιν. ’Εν αρχή έκαθαρίσθησαν τά
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Ιίρακτικα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ 1922 και 1923

υπό των βροχών καλυφθέντα μέρη, είτα άπεκαλΰφθη μικρόν 
ετι μέρος τοΰ τοίχου τής Β. Δ. πλευράς τοΰ οικοδομήματος 
μετά μαρμάρινης έπενδΰσεως. Ήρευνήθη καί το μύγα προ ετών 
άποκαλυφθεν κρηπίδωμα τοΰ πρόπυλου τοΰ προς το Διονυ
σιακόν θέατρον προς εΰρεσιν τής έτέρας πλευράς τοΰ φδείου, 
άλλ’ ούδέν δυστυχώς άπεκαλύφθη. Τό πρόπυλον όμως άπεκα. 
λύφθη τελείως.

Δευτέρα άνασκαφή είνε ή γενομένη εν Άλυζία τής ’Ακαρ
νανίας διά τοΰ τμηματάρχου τοΰ αρχαιολογικού τμήματος κ. Κ.

ιαίου. Έκεΐ ή άνασκαφή άπέβλεψεν εις την άποκάλυψιν καί 
έξερεύνησιν τής Β. καί Δ. πλευράς τοΰ ήρφου τής Άλυζίας, 
προς τελείαν τοΰ μνημείου άναπαράστασιν. Έξεχωματώϋη πολύς 
χώρος, άνευρέθησαν πολλά τεμάχια μαρμάρων καί αρχιτεκτονικά 
μέλη. Τό λαμπρότερον εύρημα είνε τό άκρωτήριον τής Β. Λ. 
γωνίας, ίδιορρύθμως έξειργασμένον. Ό αετός δηλ: ό κατέχων 
τό μέσον τοΰ άνθεμοειδοϋς κοσμήματος συμπλέκεται μετά όφεως 
άνέρποντος επί τής πτέρυγος αύτοΰ. Κατά την Β. πλευράν ή 
εργασία περιωρίσθη εις μικροτέραν έ'κτασιν, άνευρέθησαν όμως 
καί εδώ αρκετά μάρμαρα. Τό κυριώτατον πόρισμα τής έρεύνης 
είνε, ότι καΰωρίσΟη πλέον τό σχήμα τοΰ βωμοειδοΰς τούτου 
μνημείου, άχθείσης τής έπ’ αύτοΰ μελέτης εις αρκούντως ικανο
ποιητικόν πέρας.

Τρίτη κατά σειράν άνασκαφή είνε ή άπό μακρών ετών 
έν Έπιδανρω κατά τό 'Ιερόν τοΰ ’Ασκληπιού διά τοΰ κα- 
θηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Π. Καββαδία συνεχιζομένη, 
Έκεΐ (ίπεκαλύφθη εις τήν έτέραν τών πλευρών τοΰ τών Άν- 
τωνίνων οικοδομήματος μεγάλη στοά, έ| ής εισέρχεται τις 
είς μεγάλην αίθουσαν ή αυλήν κεντρικήν μετά ωραίου μωσαϊκού. 
Πέραν ταύτης καί άλλα διαμερίσματα, ών δύο έφάνησαν, ότι 
ήσαν διά θερμά λουτρά. Τό οικοδόμημα τούτο φαίνεται, ότι 
είνε τό «λουτρόν Ασκληπιού» τοΰ ΓΙαυσανίου. ’Έπειτα ήρευ- 
νήθη καί ή Β. Α. γωνία τοΰ Ιερού, ένθα έτερον Ρωμαϊκόν 
οικοδόμημα. ’Ήδη άπεδείχθη καί τούτο έχον ύπόκαυστα πλήν
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Γενική εκθεαις τον Γραμματέας. ‘Λ

τής μεγάλης αιθούσης, εϊνε δε δμοιον τήν τε διάταξιν και τον 
προορισμόν τφ λουτρφ του ’Ασκληπιού, μικρότερον δμως πολύ 
κα'ι ύστεροότερον έκτισμένον επί παλαιού στωϊκού οίκοδομή- 
ματος μήκους fi3 μ. και πλ. Βίο/1, μετά 32 Δωρικών κιόνων 
κα'ι μετά σειράς ’Ιωνικών έσωθεν. Εις τό βάθος δωμάτια και 
όπισθεν αυλή μετά στοάς πέριξ κα'ι δωματίων. Φαίνεται δτι εϊνε 
ή «λιθίνα κλισία» ή «μεγαλακλισία» τής γνωστής επιγραφής 
τών ιαμάτων, ένθα κατέλυον οί ασθενείς, πρ'ιν ή κατακλιθώσιν 
έν τφ Άβάτφ, ένθα ό ’Ασκληπιός εμφανιζόμενος νυκτός έθερά- 
πευεν αυτούς. ’Ακόμη έγένετο σκαφική εργασία κατά τό Δ. τού 
Μερού, προς Β. τού Σταδίου, δπου τό γνωστόν παράδοξον 
φρέαρ. Τούτο έδείχθη έκ τής κατασκευής, δτι δεν έχρησίμευσε 
προς άντλησιν ΰδατος, άλλ’ ήτο φρέαρ πηγής, τού ύδατος ρέοντος 
διά κρουνών άπό τών τοίχων τού οικοδομήματος, τών αιρόμε
νων υπέρ τό έδαφος τού στομίου μέχρι τής έπιστεγάσεως αυ
τού. Τό φρέαρ τούτο δύναται νά ταύτισθή προς την έν τφ Τερφ 
κρήνην, την κατά Παυσανίαν, «τφ τε όρόφ|φ κα'ι κόσμφ τφ 
λοιπφ θέας αξίαν».

Τετάρτη σκαφική εργασία είνε ή γενομένη έν Έφέσω τή 
παλαιά και έν τοΐς έρειπίοις τού ναού τού άγ. Ίωάννου τού 
Θεολόγου υπό τού και πέρυσιν έκεΐ έργασθέντος έφορου κ. Γ. 
Σωτηρίου. Έσκόπει δ’ αΰτη 1) τον προσδιορισμόν τού σχήματος 
τού ναού, 2) τον καθορισμόν τού τάφου τού Θεολόγου. ‘Ο σκοπός 
κατ’ άμφω έπέτυχεν. Ό ναός ήτο βασιλική τύπου έλευθέρου 
σταυρού μετά πέντε τρούλλων, ανεχόμενων υπό 12 πεσσών. Και 
τά άνευρεθέντα εις βάθος τεσσάρων μέτρων θεμέλια τού ναού 
εινε σπουδαιότατει διά τήν χριστιανικήν αρχιτεκτονικήν επί 
’Ιουστινιανού και διά τήν τότε τοιχοδομίαν. Πλήν τούτου δμως 
προσδιωρίσθη ασφαλώς ό τάφος τού Θεο?ά>γου, δπερ και τό κυ- 
ριώτατον τών τού έτους τούτου σκαφών. Κατά τό προηγούμενον 
έτος εΐχομεν σταματήσει προς τής καθόδου εις κρύπτην έν τφ 
μέσφ τού ναού. ’Ήδη έγνώσθη και τής κρύπτης τό εσωτερικόν» 
ύπό τό ιδιόρρυθμον κατασκεύασμα τό ακριβώς κάτωθεν τού
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4 Πρακτικά τής *Αρχαιολογικής c Εταιρείας. τον 1922 και 1923.

μεσαίου τροΰλλου, ήμικυκλικόν προς Α. καί τετράγωνον προς 
τάς λοιπάς πλευράς.

Έκ τοϋ δαπέδου τοΰ ναοΰ διά δύο βαθμιδών οδηγείται τις 
εις πολυτελές ψηφιδωτόν μέρος. Έν τώ μέσω τούτου σταυροειδής 
χώρος, κατά τό μέσον τής Α. κεραίας τοΰ οποίου άνευρέθη 
τετράγωνος οπή άγουσα εις μικράν υπόγειον κρύπτην. Προς 
Λ. τοΰ σταυρού και εκατέρωθεν αυτού τέσσαρες κτισται βάσεις 
άνεΐχον κιβώριον στεγάζον τον τάφον, σαρκοφάγον βεβαίως 
συληθεΐσαν. Πλήν τοΰ μαυσωλείου τοΰ Θεολόγου άνευρέθη και 
έτερον διαμέρισμα επί τής άριστεράς κεραίας τοΰ ναοΰ προς 
Α. μεθ’ ενός αρχικού τάφου μαρμάρινου μετ’ αναγλύφων καί 
δύο υπό τό δάπεδον σαρκοφάγων πωρίνων πληρών οστών. ’Ίσως 
κατά τμήμα επιγραφής είνε τάφος επισήμου τίνος Πατριάρχου. 
Ευρήματα υπήρξαν άξιολογώτατα, ιδιάζοντα χαλκά σκεύη, αφιε
ρώματα ίσως ποικίλα ύάλινα αγγεία, ως καί πλήθος Βυζαντιακών 
αγγείων καί πολύχρωμων πλακιδίων, τμήματα ψηφιδωτά καί 
τοιχογραφιών, έπιγραφαί Ελληνικών καί 'Ρωμαϊκών χρόνων, 
γλυπτά κλπ. Πάντα ταΰτα κατετέθησαν έν καταρτισθείση προχεί- 
ρως συλλογή.

Πέμπτη εργασία τής Εταιρείας είνε ή ένεργηθεϊσα έν 
Θήβαις περί τό άνάκτορον τοΰ Κάδμου υπό τοΰ εφόρου αρχαιο
τήτων κ. Άντ. Κεραμοπούλου. Ή έρευνα έγένετο προς Δ. τής 
παλαιοτέρας άνασκαφής έν συνεχεία. ’Εκεί άνευρέθη λείψανον 
τοίχου δύο μέτρων βάθους, έκτισμένον κατά τρόπον παρεμφερή 
προς τούς τοίχους τών άνακτόρων. Σώζεται δυστυχώς μόνον έπί 
μήκους 0,80 βαίνων άπό Β. προς Ν., άλλ’ ή σημασία αυτού 
είνε μεγίστη καί άγεται τις νά πιστεύση, ότι τό λείψανον τοΰ 
τοίχου εκείνου ανήκει εις τον περίβολον τής αυλής τοΰ άνακτόρου. 
Έν τοΐς κεκινημένοις χώμασι τοΐς έξω τοΰ τοίχου τούτου άνευρέ- 
θησαν παντοΐα όστρακα, προμυκηναϊκά, μινύεια, μυκηναϊκά, 
σκύφου Κορινθιακού, πινακίων κεκοσμημένων διά λευκού καί 
έρυθροΰ χρώματος κλπ., ούδέν όμως θραύσμα γεωμετρικόν. Μετά 
ταΰτα έγένετο έρευνα έν άμέσω συναφεία προς τό άνάκτορον.
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Γενική εκΦεσις του Γραμματέα);.

Έκεΐ είχεν ευρεθή διαμέρισμα μετά διαδρόμου και δωματίων 
διαφόρου μεγέθους, εν τισι των οποίων εϊχον εύρεθή πολλά 
κοσμήματα γυναικών. ’Ίσως τοΰτο τό μέρος ήτο ό γυναικών 
προσιτός καί άλλοθεν, αλλά καί έκ τοϋ μεγάρου διά τοϋ δια
δρόμου, ου ή αρχή ήτο αποθήκη αγγείων μυκηναϊκών έτεροστό- 
μων μεγάλων, ών ΊΟ φέρουσι γραπτάς έπιγραφάς Μυκηναϊκός 
ή περί πάσαν την κοιλίαν ή επί θάτερα τοϋ ώμου. Δυστυχώς δεν 
ήτο δυνατόν νά παρακολουΟηθή ολόκληρος ό δυτικός τοίχος. 
Ή γραμμή αύτοϋ είνε κατεστραμμένη καί έπικεκαλυμμένη διά 
χωμάτων χρόνων Τουρκικών περιεχόντων άλλων μέν όστρακα 
καί μικράν Μυκηναϊκήν πηλίνην τράπεζαν, άλλων δε άλλα 
Τουρκικά σκεύη καί κατασκευάσματα.

Έκτη άνασκαφή καί αυτή έν Θήβαις γενομένη, είνε ή 
έκτελεσθεΐσα διά τοϋ Εφόρου αρχαιοτήτων κ. Γ. Σωτηρίου έν τώ 
Βυζαντιακώ ναφ τοϋ άγ. Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου. Τό άνασκα- 
φέν μνημεΐον κεϊται κατά τήν Ν. πλευράν τής Καδμείας. Έν τώ 
χώρφ έκείνω έ'κειτο μικρόν παρεκκλήσιον τοϋ άγιου Βασιλείου, 
όνομασθέν ούτως από παρερμηνείας Βυζαντιακής επιγραφής, 
έφ’ ής τό όνομα ' Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, έπ’ όνόματι τοϋ 
οποίου έτιμάτο ό ναός, ίδρυΟείς υπό τοϋ Βασιλικού Κανδιδάτου 
Βασιλείου επί Βασιλείου Α' τοϋ Μακεδύνος τφ 872 μ. X. Κατά 
τό 1922 έγένετο διά τής ήμετέρας Εταιρείας συνέχεια τής 
έρεύνης, άρξαμένης τφ 1921 δαπάνη τού Σ. υπουργείου. Ή ερευνά 
ήτο δυσχερής διά τε τήν εγγύς οδόν καί τάς οικοδομάς καί τήν 
εις 4 μέτρα έξικνουμένην έπιχωμάτωσιν. Έκ ταύτης άπεδείχΟη, 
ότι τό νΰν παρεκκλήσιον ήτο τό άνώτατον τμήμα τού ύπάρχοντος 
ορθογωνίου μονοκλίτου κτίσματος, διαιρούμενου εις δύο μέρη, 
ών τό Δ. ό νάρθηξ. Ή στέγη τού ναϊδρίου ήτο καμαροειδής, 
τό δέ δάπεδον έκόσμει ψηφιδωτόν έκ ποικιλοσχήμων καί πολυ- 
χρώμων πλακιδίων μετά γεωμετρικών σχημάτων. Άνευρέθησαν 
καί τμήματα τοιχογραφιών καί Βυζαντιακών διακοσμήσεων δηλω
τικά τής έπιμελείας καί τοϋ πλούτου τής διακοσμήσεως τοϋ 
ναϊδρίου. 'Ομοίως άνευρέθησαν πάντα τα τεμάχια τοϋ μαρμάρινου
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6 Πρακτικά της *Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τον 1922 καί 1923.

τέμπλου μετά πλούσιας διακοσμήσεως, δεικνΰοντα την πολυτελή 
διάταξιν καί διακόσμησιν αύτοΰ, παρουσιαζομένου ώς ζωηρδς 
είκόνος ηγεμονικού παρεκκλησίου, δυναμένου νά δώση σαφή 
ιδέαν των ανακτορικών παρεκκ?^ησίων του Βυζαντίου, ών μίμησις 
τοΰτο, εγγύς ίσως κείμενον τοϋ μεγάρου τοΰ ίδρυτού αύτοΰ βασι
λικού Κανδιδάτου. Τό σπουδαιότερον δμως των εν τφ ναϊδρίω 
είνε οί κατά τήν Ν. πλευράν υπόγειοι καί καμαρωτοί τάφοι. 
Τούτων μεγαλοπρεπεστέρα είνε μαρμάρινη σαρκοφάγος μετά γλυ
φών κατά τήν βάσιν καί τό χείλος αύτής, ίσως ό τάφος αύτοΰ 
τοΰ κτίτορος τοΰ ναού.

*Εβδομη άνασκαφή ένηργήθη έν Κλαζομεναΐς οδς καί κατά 
τό 1922 υπό τοΰ Έφορου αρχαιοτήτων κ. Γ. Π. Οικονόμου 
έπεκταθείσης τής έρεύνης τοΰ έν δέσει Μοναστηράκια αρχαίου 
νεκροταφείου προς τά Ν. Δ. τής τοΰ 1921 εύτυχεστάτης ερ
γασίας. ΈκεΤ άπεκαλύφθησαν πολλαί πήλιναι σαρκοφάγοι, πίθοι, 
τάφοι καλυβΐται εκ κεραμίδων, άλλοι άπλοι λακκοειδεΐς ώς καί 
τάφοι έξ αμφορέων. Τά χείλη τών τεσσαράκοντα περίπου σαρκο
φάγων ήσαν διακεκοσμημένα, όπως καί τά τοΰ 1921, μία δέ τού
των μετά σαγματοειδούς πήλινου επικαλύμματος είχε πλουσιω- 
τέραν τήν διακόσμησιν μετά λευκών μορφών επί μέλανος εδάφους. 
Καί κατά τό 1922 τό ποιώ διαφέρον εΐχεν ή ποικιλία τών 
αγγείων, τών τε ακεραίων καί τών εις όστρακα περισωθέντων, 
άτινα πάντα παρέχουσι διδακτικωτάτην εικόνα τής έν Κλαζομε- 
ναΐς κεραμεικής τέχνης, μεμαρτυρημένης ούτως αύθεντικώς καί 
άρτίως.

Όγδοη άνασκαφική έργασία έρχεται ή της Κραννώνος 
διά τοϋ Εφόρου κ. Ά. Άρβανιτοπούλου. Έν τή έκθέσει αύτοΰ 
ό κ. ’Έφορος, άναφέρων άς έχει έλπίδας περί τών έν Κραννώνι 
αρχαιοτήτων καί αναγράφουν τά κατά τήν θέσιν τής Κραννώνος, 
αναφέρει ότι εύρε δυσχερείας έξαιρετικάς εις έπιτέλεσιν τοϋ έργου 
αύτοΰ καί διά τον άφόρητον καύσωνα καί διά τό σκληρότατου 
έκ πολυμήνου ανομβρίας έδαφος καί διά τάς απαιτήσεις τών 
εργατών, Μετά τρεις, όλας απόπειρας μόνον κατά ’Οκτώβριον
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Γενική εκθεσις τον Γραμματέως. 7

είργάσθη καί πάλιν υπό τάς χειρίστας των συνθηκών διά τάς 
μεταπτώσεις τάς ατμοσφαιρικός. Καί όμως τό αποτέλεσμα υπήρξε 
λόγου άξιον. Έπί υψώματος εν τη αρχαία πόλει άνεϋρεν έκτετα- 
μένον σωρόν άμορφων ερειπίων άνηκόντων έμφανώς εις ιερόν 
σημαντικόν. Έξευρεθέντων θραυσμάτων πήλινων άγαλματίων, 
τμηματίων επιγραφών, μικρών χαλκωμάτων, βάθρων καί στηλών 
έξ αναθημάτων, φαίνεται, δτι ούτος είνε ό ναός τής Πολιάδος 
Αθήνας. ΙΙερί την θέσιν εκείνην έν τή καλλιεργία άνευρίσκοντο 
υπό τών χωρικών χαλκά ευμεγέθη αγάλματα, χαλκά μέλη δορά- 
των καί βέλη έξ αναθημάτων, τροπαίων, δεκατών, λαφύρων 
κ. τ. τ. Έδοκιμάσθησαν δέ διά σκαφών καί τύμβοι τών μικρό
τερων προς έξακρίβωσιν τών κρυπτόμενων τάφων, έκ δέ τής δοκι
μής ταύτης έδείχθη, δτι έν τώ παρόντι δύο τών προχείρους δοκι- 
μασθέντων περικλείουσι θολωτούς τάφους.

Ένάτη εργασία έγένετο έν Λεύκτροις της Θεσπικής διά 
τοΰ διευθυντοΰ τού γραφείου άναστυλώσεως αρχαίων μνημείων 
κ. Άν. Κ. Όρλάνδου προς άναστύλωσιν τού έκεΐ τροπαίου τής 
έν Λεύκτροις μάχης, τού τροπαίου τού Έπαμεινώνδου, έξωθεν 
τοΰ χωρίου Παραπούγγια. Τής άναστυλώσεως προηγήθη άνα- 
σκαφή προς έκχωσιν τών άρχιτεκτονικών μελών, καταμέτρησιν 
καί σχεδιασμύν αυτών καί προς άνεύρεσιν τών θεμελίων. Θεμέ
λια όμως δυστυχώς δεν άνευρέθησαν, διότι φαίνεται, δτι καί 
άλλοτε είχε σκαφή τό μέρος. Έκ τών εύρεθέντων τεμαχίων 
έβεβαιώθη δτι τά μέρη τοΰ μνημείου ήσαν πέντε, ήτοι τα Θεμέ
λια, μία κυλινδρική βάσις, χθαμαλόν γεΐσον, είς κόλουρος κώνος 
οκτώ τεμαχίων, ών έκαστον φέρει άνάγλυπτον μόνον στρογ- 
γύλην άσπίδα καί πέμπτον τό ομοίωμα τοΰ οπλίτου, δπερ είσήρ- 
χετο εις την υπό τοΰ κολούρου κώνου καταλειπομένην άνω οπήν. 
Τοΰ ομοιώματος ούδέν σώζεται, τών λοιπών μέρη διάφορα έν 
καλή οπωσδήποτε καταστάσει. Ή συμπλήρωσις δέ καί τό έργον 
τής άναστυλώσεως έματαιώθη δυστυχώς υπό τών συνεχών βρο
χών. Έκ τών περισωθέντων τεμαχίων έξηκριβώθη δτι τό τρό- 
παιυν δέν είνε δυνατόν νά είνε έργον τοΰ α ήμίσεος τοΰ 4ου
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8 Πρακτικά, τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας του 1922 καί 1923.

π. X. αίώνος, αλλά κατά ένα τουλάχιστον αιώνα μεταγενέστερον, 
κατασκευασθέν κατά τούς Ελληνιστικούς ή, το πολύ, τούς Αύ
γουστε ίους χρόνους.

χΐέκατον έργον τής Εταιρείας εΐνε ή συνέχεια τής έν Νικο- 
πόλει άνασκαφής διά τού Έφορου κ. Ά. Θ. Φιλαδελφέως. 
Έκεΐ ήρευνήθη τό κατά τδ 1921 άποκαλυφθέν μέγα και πολυ
τελές χριστιανικόν ίδρυμα. Άνευρέθη ολόκληρος ή είσοδος, έν 
δε τφ πλακοστρώτφ προδόμφ έφάνησαν πολλά αρχιτεκτονικά 
μέλη, προς Β. δε υπόγεια κρύπτη, έν ή οστά και σιδηρά ράβδος. 
ΙΙρός τής πύλης τής εισόδου μικρόν παρεκκλήσιον μετά ψηφι
δωτού θαυμάσιου δαπέδου περιλαμβάνοντος πολλάς άλληγορικάς 
παραστάσεις. Τύ ψηφιδωτόν άνάλογον προς τό τής Βασιλικής 
τού Δουμετίου, των αυτών προς ταύτην χρόνων, ως δηλοΐ και 
ό ρυθμός καί ή όλη κατασκευή. Εντός τού αυτού κτιρίου υπάρ
χει λουτήρ. 'Ιδρυτής τού οικοδομήματος ήτο ό αρχιεπίσκοπος 
Άλκίσων κατά την ψηφιδωτήν επιγραφήν τής αυλής τής αι
θούσης τού κτιρίου. Έν τοις χώμασιν άνευρέθησαν χαλκαΐ άλύ- 
σεις, κοσμήματα χαλκά Βυζαντιακά, αρχιτεκτονικά μαρμάρινα 
μέλη. Άξιολογώτατον τών τεμαχίων είνε μέγα μαρμάρινον υπέρ
θυρου άνευρεθέν έν τή έπαύλει τού Χουσεΐν Πασά, φέρον διακό- 
σμησιν πλουσιο>τάτην καί επιγραφήν τεθραυσμένην προς τά 
δεξιά.

Ενδέκατη έργασία τής Εταιρείας είνε ή έκτελεσθεΐσα υπό 
τού Γραμματέως έ'ρευνα καί μελέτη έν Σίφνω προς συνεχισμόν 
τής περί τών νησιωτικών Πύργων άλλοτε, κατά τό 1915, γενο- 
μένης τοιαύτης μελέτης, ιδία δε προς έξακρίβωσιν τών κατά την 
άκροπολιν τού άγ. Νικήτα. Έπί τής άκροπόλεως ταύτης ασχο
ληθείς περισσότερον ήρεύνησα τά διάφορα διαμερίσματα αυτής, 
έξ ών έξηκριβώθη τό σχήμα τού όλου, τετραγωνικόν έπίμηκες, 
διασφζόμενον κατά την προς Β. καί Ν. πλευράν, κατεστραμ- 
μένον δε έπί μέρους κατά την Ά. καί εντελώς κατά, την Δ. 
Ή Β. πλευρά περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα, έν εϊδει οικη
μάτων έσωθεν, τοσούτα δέ καί ή Ν. Τό τείχος έξ ογκωδών λί
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θων άνεξεργάστων εις την έξωθεν όψιν, σφζεται εις ΰψος 2-3 
μέτρων ενιαχού. Ή έσωθεν όψις αύτοΰ είνε έκτισμένη ώς καί 
ή των διαφόρων διαμερισμάτων διά λίθων μικρότερων έξειργα- 
σμένων Κατά τό Δ. άκρον τής Ν. πλευράς υπάρχει τετραγωνι
κόν άνοιγμα μέγα μετά διπλού τοίχου, έχον κάθοδον κλιμακω
τήν, φαίνεται δέ, δτι έχρησίμευεν οός δεξαμενή. Μεταξύ τού Β. 
καί τού Ν. διαμερίσματος ερευνών άνεΰρον βάσιν αρχαίου με
γάλου βωμού κατεστραμμένην τό πλεΐστον, ής προφανές το σχήμα» 
άγνωστος όμως ή θεότης, εις ήν ή το αφιερωμένος. Τα λείψανα 
αυτού έχουσι μήκος 3, 30, όμοιον δε καί τό πλάτος, εινε δέ 
ιδρυμένα επί κεχαραγμένου κάτω τού βράχου, έφ’ ού θεμελιοΰται. 
Έν τοΐς διαμερίσμασι τού τείχους άνευρέθησαν τεμάχια αρχαίων 
αγγείων διαφόρων χρόνων, όμοια προς τά έν τοΐς άλλοις πύρ- 
γοις. Πέραν τής άκροπύλεως ταύτης καί προς Α. αυτής άνεΰρον 
καί άλλον πύργον έκ των έρευνηθέντων τω 1915. Πλήν τούτου 
έσημείωσα καί την εΰρεσιν καί δευτέρου εις θέσιν Καμπαναριό 
καί τρίτου εις θέσιν Παρασκευής πετάλι καί τετάρτου εις θέσιν 
'Ραχαμός προς τά Ν. τής νήσου- οΰτω δέ έν συνόλω εις τό 
δίκτυον των πύργων, οΰς έδειξα άλλοτε 33 προστίθενται 4 
νέοι. Μετά την έργασίαν ταύτην ήρεύνησα καί ένα των πληρέ- 
στερον σωζομένων πύργων, τον τού άγ. Δημητρίου των Έξαμπέ- 
λων. Ούτος σώζεται παρά την άνω κώμην εις ΰψος 4, 55 προς 
Β. μετά διαμέτρου 10, 30, κατεσκευασμένος έκ πρασίνου σχι
στόλιθου, έχει δέ αψιδωτήν την θύραν καί πολύ χαμηλήν· 
Δυστυχώς, έν φ έξωθεν διατηρείται εις άρίστην θέσιν, έσο)θεν 
ύπέστη πολλάς τάς μετατροπάς καταστραφέντων τών διαμερισμά
των καί τής κλίμακος αυτού. Καί εδώ εΰρέθησαν άγγεία όμοια 
τοΐς τών άλλων πύργων εις θραύσματα. Καί εις τον παρά τον 
Άμπουρδέχτην πύργον τά αυτά παρετηρήΰησαν κατά τό Β. τής 
νήσου. ’Εκεί μάλιστα καί έξωθεν αύτοΰ υπάρχει καί πλήρης 
αρχαίος συνοικισμός. ’Ακόμη έκ τής τού έτους τούτου μελέτης 
κατεδείχθη ότι οί πύργοι οΰτοι πάντες έσχετίζοντο προς τάς 
άκροπόλεις τάς τρεις, τού Κάστρου, τού άγ. Άνδρέου καί τοΰ
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άγ. Νικήτα, αί δέ τρεις άκροπόλεις συνεδέοντο διά την μακρόθεν 
επικοινωνίαν προς την εις τό άνώτατον σημεΐον τής νήσου, 
ένθα ή μονή τοΰ προφήτου Ήλιου, ένθα ευρον τάς βάσεις 
παναρχαίου οικοδομήματος. Πλήν τής έργασίας ταύτης δτε έπε- 
σκέφθην την καταρτισθεΐσαν ύπ’ έμοϋ συλλογήν προς κατάθεσιν 
των νέων ευρημάτων ούδέν εύρον εις την θέσιν του και τον 
κατάλογον έτι αυτής ανύπαρκτον- διό έτακτοποίησα καί ήρί- 
θμησα τά πάντα καί νέον κατάλογον εις διπλοΰν κατήρτισα, 
οδ τό έτερον άντίγραφον ΰποβληθήσεται τφ Σ. ύπουργείφ 

Τελευταία επιστημονική έ'ρευνα έγένετο έν Ώρωπφ τής ’Ατ
τικής υπό τοΰ διευθυντοϋ τοΰ επιγραφικού Μουσείου κ. Β. 
Λεονάρδου. Ή έκεΐ εργασία διεξήχθη επί τής δεξιάς όχθης τοΰ 
διαρρέοντος τό ίερόν χειμάρρου. Προς Ν. τής δυσμικής πομπικής 
όδοΰ άπεκαλύφθη οικοδόμημα οκτώ που τετραγωνικών μέτρων. 
Κάτωθεν τούτου, εις βάθος 1, 50 άπεκαλύφθησαν θεμέλια 
άρχαιοτέρου κτίσματος εξ όγκολίθων ορθοστατών. Προς λ. ενός 
τών τοίχων τοΰ κτίσματος τούτου εύρέθησαν δύο λύχνοι, ών ό 
έτερος έν τφ κέντρο) διάκενος, ΐνα έμβάλληται επί λυχνοστάτου, 
ό δ’ άλλος έφερε συμφυή τον λύχνο"χον. ΙΊρός Δ. δ’ ετέρου 
τοίχου μικρού τοΰ τετραπλεύρου κτίσματος ηΰρέθη σιδηρά 
έσχάρα τετράπους καί δίωτος. Πρύς Ν. τοΰ κτίσματος τούτου 
έφάνη έπικαρσίως τής κλιτύος τού όρους άντηρίς ισχυρά ογκολί
θων τριών δόμων, ένεκα τής άποτομωτέρας ύψώσεοος τοΰ εδά
φους. Αΰτη άπετέλει άμα τον νότιον τοίχον τριών μικρών χώ
ρων. Τούτων ό ανατολικός προώριστο διά λουτρικήν λεκάνην. 
Έν αύτφ πηλίνη πύελος ιδιορρύθμους διεσκευασμένη χάριν τοΰ 
χρωμένου τφ λουτήρι τούτφ προς θεραπείαν. Προς νότον δε 
τής άντηρίδος κεϊνται καί άλλα οικοδομήματα, μετά έπικονιάσεως 
φερούσης έπίχριμα ερυθρόν καί πράσινον, τά από τής προηγού
μενης έρεύνης γνωστά. Νομίσματα ηύρέθησαν εφέτος 51, παρα- 
δοθέντα εις τό Σ. ύπουργεΐον.

Αΰτη εινε ή εργασία τής Εταιρείας κατά τό 1922 ή σχετιξο- 
μένη προς την άνεύρεσιν δι’ άνασκαφής καί μελέτην καί έρευναν
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των αρχαίων μνημείων. Επιθυμούν δέ τό Συμβούλων νά προσ
έλκυση ακόμη περισσότερον την αγάπην προς τάς αρχαιότητας 
καί τον άρχαΐον βίον, καταστήση δέ την γνώσιν τούτων προσιτήν 
κατά τρόπον εύχάριστον και εις τούς μή ειδικούς περί τά άρχαϊα, 
κατήρτισε διαλέξεις αρχαιολογικός έν τακτή ήμερα και ώρα τής 
εβδομάδος, αΐτινες έ'σχον πλήρη επιτυχίαν. Έγένοντο έν τή 
αίθούση ταύτη μετά πλούσιας σειράς προβολής φωτεινών εικό
νων, ών σχηματίζει συλλογήν και οΰτω παρήλασαν προ πυκνό
τατου φιλάρχαιων ακροατηρίου μετ’ άφοσιοόσεως παρακολου- 
θήσαντος τάς δια/ιέξεις ταύτας, έν ε’ίδει περιηγήσεως άνά τούς 
αρχαιολογικούς τής Ελλάδος τόπους, το "Αγιον όρος καί, αί 
τής Αιτωλίας και ’Ακαρνανίας καί αί τής Αρκαδίας εις 2 δια
λέξεις αρχαιότητες, οί Δελφοί εις τρεις διαλέξεις καί ή Έλευσίς, 
ή Θεσσαλονίκη καί ή Κνωσός, ή Κύπρος καί ό Μυστράς μετά 
τού Γερακίου, ή ’Ολυμπία εις δύο διαλέξεις, ό Πειραιεύς ό 
αρχαίος, ή Πέργαμος μετά τής άκο οπό λείος αυτής εις δύο δια
λέξεις καί τελευταίου ή ’Ρόδος. Πλήν των διαλέξεων εΐχομεν 
καί δύο ανακοινώσεις επιστημονικός τήν τού κ. Σωτηρίου περί 
’Εφέσου καί τήν περί Νΰσης τού κ. Κουρουνιώτου

Όσον αφορά εις τά δημοσιεύματα τής Εταιρείας, τό συμ
βούλων κατώρθωσε νά εκτύπωση εις έν τεύχος τά Πρακτικά 
των ετών 1916, 17, 18, καί 19. Προς τούτοις ήρξατο έκτυπου- 
μένη καί ή αρχαιολογική μελέτη «περί άποτυμπανισμού» τού 
κ. Ά. Κεραμοπούλου, έξηκολούθησε δέ καί ή έκδοσις τής ’Αρχαιο
λογικής Έφημερίδος.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας έπλουτίσθη καί πάλιν δι’ ά.ρ- 
κετών δωρεών καί δι’άγοράς τόμων 139 αξίας δρ. 4,256, 80. 
Καί ταύτα μεν είνε τά τού έτους 1922.

Κατά δέ τό έτος 1923 τό έ'ργον τής Εταιρείας τό έπιστη- 
μονικόν άνεκόπη, διά λόγους ανεξαρτήτους τής θελήσεως τού 
Συμβουλίου, τό όποιον καί τών παλαιοτέρων άνασκαφών καί 
ερευνών συνεχισμόν ειχεν αποφασίσει καί νέων τήν έναρξιν 
είχεν ορίσει. Άλλ’ ούτε καί διαλέξεις καί ανακοινώσεις διά τον
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12 Πρακτικά της 5Αρχαιολογικής eΕταιρείας. του 1922 και 1923.

αυτόν λόγον έγένοντο. Παρά την απραξίαν όμως ταΰτην την 
ακούσιαν ήδυνήθη να έκδώση είς ίδιον τεΰχος τάν Πρακτικά 
τοΰ 1920 ώς καί τοϋ 1921, νά φέρη δε είς πέρας καί την έκ· 
δοσιν της μελέτης Περί άποτυμπανισμοΰ» τοΰ κ. ’Λ. Κεραμο- 
πούλου, νά συνέχιση δέ καί την έκδοσιν της ’Αρχαιολογικής 
Έφημερίδος.

Ένταΰθα γενόμενοι τοΰ λόγου όφείλομεν νά άναφέρωμεν 
καί τάς γενομένας εν τώ μεγάρω τής Εταιρείας κατά την 
διαρρεύσασαν τριετίαν εργασίας, τό μεν προς ρύθμισιν καταλ
ληλοτέραν, τό δέ προς καθαρισμόν καί καλλωπισ}ΐόν. Ούτως 
ήρθη από τοΰ μέσου τό άσχημίζον τον μέγαν προ τής βιβλιο
θήκης διάδρομον ιδιαίτερον εκείνο γνωστόν ΰελόφρακτον διά
φραγμα, έχωρίσθη είς δυο τό μέγα δωμάτιον τοΰ διευθυντοΰ 
τοΰ γραφείου, ώστε νά κατασκευασθή ιδιαίτερον διαμέρισμα 
προεδρείου, ευπρεπέστατα διακοσμηθέν, κατεσκευάσθη εξώστης 
επί των δύο πλευρών τής αιθούσης τής βιβλιοθήκης προς 
εΰρυνσιν τοΰ χώρου αυτής καί διευκύλυνσιν τής ταξινομήσεως, 
ήτις προέβη ήδη πολύ καί εύρίσκεται είς την συντέλεσιν αυτής. 
ΓΙλήν τούτου έχρωματίσθη καταλλήλως ή μεγάλη αίθουσα τοΰ 
[ΐεγάρου καί ηύπρεπίσθη, ώς καί ή αίθουσα των συνεδριών τοΰ 
συμβουλίου καί ύ διάδρομος άνω καί τό προεδρεΐον καί οί 
τοίχοι τής καθόδου από τοΰ άνω ορόφου, άρθεισών τών μεγά
λων καί ωραίων φωτογραφικών εικόνων τών διαφόρων Έλ- 
λ,ηνικών μνημείων, αίτινες καί έφθείροντο εκεί εκτεθειμένοι υπό 
τε τοϋ φωτός καί τοΰ κονιορτοΰ. Καί έν γένει έλήφθη πάσα φρον- 
τίς, ΐνα τό εσωτερικόν τοΰ μεγάρου, μετά τών καθαρισθεισών καί 
βαφεισών Ουρών, παρουσιάζηται αξιοπρεπές.

’Ακόμη δυνάμεθα νά προσθέσωμεν είς την συντελεσθεϊσαν 
εργασίαν καί τον κατάλληλον διακανονισμόν τοΰ προβολέως 
τοΰ ηλεκτρικού ώς καί τοΰ πετάσματος αύτοΰ διά τάς προδολάς 
εικόνων, όφειλόμενον είς την αύτοπρόσωπον εργασίαν τοΰ 
καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Χόνδρου. 'Ως συμπλήρωσις 
δέ έπήλθεν ή ταξινόμησις σειράς μεγίστης πλακών προβολών,
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αΐτινες έκειντο φύρδην μίγδην. ’Ήδη έταξινομήθησαν έν ίδιαι- 
τέροις κυτίοις καί έτάχθησαν έν θήκαις άλφαβητικώς, κατηρτίσθη 
δέ και ό κατάλογος αυτών εις φΰλλα, ϊνα άντιγραφόμενος μονι
μοποιηθώ έν ίδίφ βιβλίο).

Ταΰτα εϊνε, κύριοι Εταίροι, τα πεπραγμένα, άτινα ευχαρίστως 
άνακοινοΐ ύμΐν τό Συμβούλων έν πλήρει βεβαιότητι δτι έπε- 
τέλεσε παν δ,τι αποβλέπει εις τον μέγαν σκοπόν τής Εταιρείας 
και τον υψηλόν καί ιερόν αυτής προορισμόν, έξ αγάπης προς τό 
έργον αυτής καί τό γεραρόν όνομα.
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