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Ήκώς ούδέν μέρος. Ή δέ εν Πάτραις ερευνά προεκλήθη
έκ της τυχαίας εύρέσεως έν τη πλατεία των 'Υψηλών
'Αλωνίων μαρμάρινου άγαλματίου τής ’Αφροδίτης. Κατ’
αύτήν άπεκαλύφθησαν λείψανα βαλανείου, ώς φαίνεται,
καί άλλα κτίσματα ρωμαϊκών χρόνων, τα όποια ήσαν
πολύ κατεστραμμένα καί ένεκα τούτου έπεχώσΟησαν πάλιν.
Τελευταϊον άναφέρομεν άνασκαφήν γενομένην έν Κέρ
κυρα διά τοΟ εφόρου Βερσάκη. Γεωργός καλλιεργών τον
άγρόν του, κείμενον ούχί πολύ μακράν τής σημερινής
πόλεως, άπεκάλυψεν άρχαϊον άνάγλυφον,
γνώσιν

λαβούσα δέ

τούτου ή Κυβέρνησις άπέστειλεν εις Κέρκυραν

τον κ. Βερσάκην, όστις έξαγαγών τό άνάγλυφον άνεγνώρισεν, ό'τι ήτο τμήμα μεγαλυτέρας παραστάσεως κοσμούσης ποτέ το άέτωμα ναοΟ. Ένεκα τούτου άπεφασίσθη
Οπό τής Εταιρείας ή διά τοΟ κ. Βερσάκη ενέργεια άνασκαφής έν τή θέσει εκείνη, εντός όλίγων δ’ ημερών εύρέΟησαν άλλα τμήματα τής αύτής παραστάσεως καί ούτω
συνεπληρώθη κατά τό πλεΐστον έν μνημεΐον, τό όποιον
άναμφιβόλως πρέπει νά καταλεχθή

μεταξύ τών σπου-

δαιοτάτων τής αρχαϊκής πλαστικής. Τήν περαιτέρω έξακολούΟησιν τής άνασκαφής παρεχώρησεν ή Κυβέρνησις
είς τόν Γερμανόν αύτοκράτορα, κατ’ αύτήν δέ ώρίσθησαν
αί διαστάσεις τού ναού καί άνεκαλύφθη προ τής άνατολικής αύτοΟ προσόψεως βωμός μέγας.
ΤαΟτα περί τών άνασκαφών τής Εταιρείας. Έκ τών
δημοσιευμάτων δέ αύτής τά μέν Πρακτικά

τού 1910

έξεδόθησαν τό λήξαν έτος όσον ήτο δυνατόν έγκαίρως, τής
δέ

Αρχαιολογικής Έφημερίδος έδημοσιεύθησαν τέσσαρα

τεύχη, ήτοι δύο διά τό έτος 1910 καί δύο διά τό επό
μενον" τά άλλα δύο τεύχη τού 1911 τυπούνται ήδη καί
θέλουσιν έκδοθή εντός ολίγου χρόνου. Έξεδόθη προσέτι
ύπό τής

Εταιρείας κατάλογος επιστημονικός τοΟ Μου-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
25/11/2020 22:21:58 EET - 100.24.113.182

ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1911

244

Philol. Wochenschrift 1911, 1206 —Hiller von Gartringen u. Lattermann Arkadische Forschungen 25 κέ.).
•

Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ
ΕΝ ΤΗ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΥΨΙΙΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ

Κατά τον Μάρτιον έ. έ. έν ώ έγίνοντο έργασίαι ύπο
τοΟ Δήμου ΙΊατρέων προς έπίστρωσιν τής πλατείας των
Υψηλών Άλωνίων εύρέθη έπ! τής έπιφανείας σχεδόν του
έοάφους ύπο των προς τοΟτο εργαζομένων έργατών μαρμάρινον αγαλμάτων ’Αφροδίτης.
Ή εδρεσις τοΟ άγαλματίου τούτου

έγένετο αφορμή,

ί'να διακοπώσιν αί προς έξωραϊσμόν τής πλατείας έργασίαι και νά δοθή εις έμέ εντολή να έρευνήσω διά δοκιμα
στικών άνασκαφών την πλατείαν έπ’ έλπέδε εύρέσεως και
άλλων έν αύτή κρυπτόμενων αρχαίων.
Ή πλατεία τών

Υψηλών Αλωνίων κείμενη έπ! βρα

χώδους υψώματος δεν παρέσχεν δυσκολίας εις την άνασκαφικήν έρευναν, διότι εις βάθος μόλις ενός μέτρου ή
ενιαχού μόλις 0,70, εις όλίγα δέ μόνον σημεία εις βάθος
όλιγώτερον τών δύο μέτρων ύπήρχεν ό άρχέγονος βράχος,
έφ

οδ εϊχον ίδρυθή κατά καιρούς τά διάφορα οικοδοαή-

ματαΚατ’ άκολουθίαν αί έπ! τών οικοδομημάτων τούτων
γενόμεναι άπο παλαιών χρόνων καταστροφαί ύπήρίαν έκ
θεμελίων.
Ως αφετηρίαν τής άνασκαφικής έρεύνης εϊχον τό έν
τψ> μέσω τής πλατείας άπο δέκα ετών εύρημένον και διά
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περιπτέρου περικεκλεισμένον εντός δημοτικού κήπου ψη
φοθέτημα.
Βορειανατολίκώς του ψηφοθετήματος τούτου εις βάθος
0,50 τού μέτρου συνήντησα κα'ι άλλο ψηφοθέτημα, πρός
την βορείαν δε τού αύτοΟ ψηφοθετήματος διεύθυνσιν καί
έτερα δυο, ών αί ψηφίδες εΐχον άσβεστοποιηθή, εύκόλως
τριβόμεναι διά. τών δακτύλων, έχουσαι καθ’ ολην την έκτασιν επικάλυμμα μέλαν, λείψανου προφανούς πυρκαϊας.
"Απαντα τα ανωτέρω ψηφοθετήματα ήσαν κοσμηματικά, έχοντα ύποστή πολλαχοΰ σημαντικάς βλάβας' ένεκα
τούτου κατεκάλυψα πάλιν αύτά διά τών χωμάτων.
ΙΙέριξ τών ψηφοθετημάτων τούτων καθ’ ολας τάς δι
ευθύνσεις έπί ολοκλήρου σχεδόν τής πλατείας εύρον τά
κατώτερα μέρη τών θεμελίων τοίχων, άνηκόντων εις οικο
δομήματα

Ρωμαϊκά καί μεταγενέστερα. Εις την κατα

σκευήν τών θεμελίων

τών τελευταίων

εξ αύτών ειχον

χρησιμοποιηθή ενιαχού λίθώ, άνήκοντες εις θριγκούς κακαστραφέντων

Ρωμαϊκών οικοδομημάτων.

Προς την βορείαν πλευράν τού σωζομένου ψηφοθετή
ματος άπεκάλυψα στενούς διαδρόμους δι’ όπτών πλίνθων
κατεσκευασμένους καί

διά λεπτών μαρμάρινων πλακών

παντανόθεν έπενδεδυμένους, δι’ ών πιθανώτατα διήρχετο
ύδωρ.
Την διά τών διαδρόμων αύτών διοχέτευσιν του ύδατος μαρτυρούσι καί τά πολλά άρχαΐα φρέατα, τριών τών
οποίων τά στόμια άπεκάλυψα, εις κανονικάς άπ’ άλλήλων
αποστάσεις ύπάρχοντα καί περικλείοντα ούτως εΐπεϊν δλον
τον χώρον, έν ω εύρίσκοντο πάντα τά άποκαλυφθέντα ψη
φοθετήματα.
Τά στόμια τών φρεάτων αύτών μέχρι βάθους ενός μέ
τρου ήσαν έπενδεδυμένα δι' οπτής γής, ειχον πληρωθή δέ
τά πλεΐστα τούτων δια χωμάτων και πετρών, ων η εςα-
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γωγή

ήτο

ευχερής,

τής πληρώσεως αυτών γενομένης

κατά τούς νεωτέρους χρόνους.
Τά φρέατα ταΟτα ώς καί οί στενοί διάδρομος δι’ ών
διωχετεύετο το ύδωρ, μαρτυρουσιν ότι έν τή πλατεία των
Υψηλών Αλώνιων ύπήρχον ίσως βαλανεϊα Ρωμαϊκά καί
οή τών χρόνων τοΟ Αύγουστου καί έξης, ώς εξάγεται εκ
τών όλίγων αύτόΟι εύρεθέντων νομισμάτων, άτινα κατετέθησαν έν τφ Νομισματικά» Μουσείφ.
*Αν τά βαλανεϊα ταΟτα ήσαν δημόσια ή άνήκον εις

ιδιωτικά άνάκτορα ή άλλα οικοδομήματα δεν ήτο δυνατόν
νά διευκρινισΟή έκ τών σχεδιαγραμμάτων τών θεμελίων,
διότι τά οικοδομήματα ταΟτα, επειδή ήσαν ώκοδομημένα
επί βραχώδους ύψώματος,

ύπέστησαν άπ’ άρχαιοτάτων

χρόνων έκ θεμελίων την καταστροφήν.
ΙΙλήν τών νομισμάτο>ν καί ένός μικρού πήλινου ειδω
λίου τοΟ

Ηρακλέους τοΟ τύπου

τού Φαρνεσίου, ούδέν

άλλο εύρημα άξιον λόγου έσχομεν.

Ν. ΚΥΙΙΑΡΙΣΣΗΣ
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