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γυναικος φυσικοΟ σχεδόν μεγέθους. Ή μοναδική συλλογή 
γραπτών στηλών τοΟ μουσείου Βόλου έπλουτίσθη οΰτω 
σπουδαίως. Τρίτην μικράν άνασκαφήν ένήργησεν ό κ. Άρ- 
βανιτόπουλος έπί του όρους τής Όσσης, ένθα άνεκαλύφθη 
σπήλαιυν ιερόν τών Νυμφών, ευρε δ’ αύτόθι έπιγραφάς 
τινας άναθηματικάς, πήλινα ειδώλια, δακτυλίους καί νομί
σματα. Ή άνασκαφή δεν έπερατώθη ενεκα τών βροχών. 
Τέταρτον έσκαψεν ό αυτός έφορος επί τής άκροπόλεως τών 
Γόννων, ένθα άνεκάλυψε κατά την έκθεσιν, ήν ύπέβαλε, τά 
λείψανα κυκλοτεροΟς ναού τής ’Αθήνας ΓΙολιάδος καί περί 
αύτά μαρμάρινα καί πήλινα άγαλμάτια, βελόνας δστείνας, 
πόρπας, άγγεΐα κτλ. Προσέτι εδρε 133 ένεπιγράφους στή- 
λας, ών πέντε είναι άναθηματικαί, αί δέ λοιπαί ψηφίσματα 
ποικίλα, ιδίως προξενιάς, άμφισβητήσεις ορίων, ιερός τις 
νόμος κ. ά.

Εις τά πέριξ τής Χαλκίδος ό σύμβουλος κ. Παπαβασι- 
λείου ένήργησε διαφόρους δοκιμάς, κατά τάς οποίας, πλήν 
άλλων τινών άρχαιων, εδρε καί δέκα μυκηναϊκούς τάφους' 
έκ τών κτερισμάτων δέ, τά όποια συνέλεξεν έν αύτοις, 
άναφέρομεν 40 σχεδόν άκέραια πήλινα αγγεία καί άλλα 
πολλά εις τεμάχια, τρία πήλινα ειδώλια, πλήθος ψήφων 
περιδέραιων έκ διαφόρων λίθων ή ύαλομάζης, τρεις άλλας 
ψήφους έξ ήλέκτρου καί τέσσαρας χρυσας, ών μία έχει το 
σχήμα κεφαλής βοός, πέντε βουκρανα έξ ύαλομάζης, σφον- 
δυλια λίθινα, αιχμήν δόρατος, ξίφος, μαχαίριον καί σμί
λην χαλκήν κ. ά.

Έν ’Ερέτρια δε ό έφορος καί σύμβουλος κ. Κουρουνιώ- 
της άπεπεράτωσε τήν άνασκαφήν τοΟ ναοΟ τοΟ Δαφνηφό- 
ρου ’Απόλλωνος, έν ω 6 ίδιος εϊχεν άνακαλυψει άλλοτε 
σπουδαιότατα λείψανα άρχαϊκής πλαστικής κοσμουντα σή

μερον το μουσεΐον τής Χαλκίδος. Του ναοΟ τό ήμισυ περί
που έκειτο έντός ξένου κτήματος, άπαλλοτριωθέντος δέ
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τούτου πρό τινων έτών ύπ'ο τής Εταιρείας συνετελέσθη 
πέρυσιν ή άνασκαφή. Έξ αύτής άπεδείχθη κατά τήν εκ- 
θεσιν του κ. Κουρουνιώτου, δτι δ ναός, εις όν άνήκον τα 
μνημονευθέντα άρχαϊκά γλυπτά, κατεστράφη ύπ'ο των 
Περσών πιθανώς καί ότι εις τήν θέσιν αύτοΰ φκοδομήθη 
περί τα μέσα του 50u αίώνος άλλος μεγαλύτερος ναός. Άλλα 
καί τού παλαιοτέρου, ύπ'ο των Περσών καταστραφέντος 
ναού, είχε προηγηθή έν τφ αύτφ χώρω άλλο πιθανώς 
ιερόν διότι ύπό τόν ναόν άνεκαλύφθησαν μεγάλα τμήματα 
τριών ελλειψοειδών κτισμάτων άνερχομένων εις τήν γεω
μετρικήν έποχήν, ώς έβεβαιώθη έκ τής παρ’ αύτά εύρέ- 
σεως τεμαχίων γεωμετρικών αγγείων. Προσέτι δ κ. Κου- 
ρουνιώτης ένήργησε μίκράν σκαφήν καί εις άλλο μέρος τής 
Ερέτριας, ένθα εΐχεν εύρεθή άλλοτε μικρόν ιερόν, έβε
βαιώθη δε νύν ότι τό ιερόν τούτο άνήκεν εις τήν Δήμητραν 
καί Κόρην καί ήτο τό Θεσμοφόριον.

Έν Νάξω έπανέλαβε καί έφέτος τάς έρεύνας του δ σύμ
βουλος κ. Κλών Στέφανος. Καί πρώτον μέν έπεράτωσε τήν 
πέρυσιν άρξαμένην άνασκαφήν τής προμυκηναϊκής άκρο- 
πόλεως ΙΙολιχνίου (Καστράκι) καί ένήργησε μικράν δοκι
μαστικήν σκαφήν έπί τής άκροπόλεως Έιζοκαστελιάς, κα
τόπιν δ’ ήσχολήθη εις τήν έξερεύνησιν τού προϊστορικού 
νεκροταφείου «’Αφεντικών» παρά τό χωρίον Κάτω Σαγγρί. 
Ενταύθα ήνοιξεν 1/0 τάφους, έζ ών άπεκόμισεν ούχί 
όλίγα πήλινα καί τινα μαρμάρινα άγγεΐα καί άλλα τινά 
κτερίσματα, προσέτι δέ τρία μαρμάρινα ειδώλια, ών εν— 
κολοβόν δυστυχώς τήν κεφαλήν καί τούς πόδας—παριστά
νει άνδρα καθήμενον έπί έδρας καί παίζοντα μουσικόν δρ- 
γανον. Τό σχήμα τών τάφων τών «’Αφεντικών» είναι το 
σύνηθες τών κιβωτοειδών κυκλαδικών, παρουσιάζει όμως ή 
κατασκευή των παραλλαγάς τινας, αί δποΐαι άλλαχοΰ δεν 
παρετηρήθησαν ή δέν έπιστώθησαν ασφαλώς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:44 EEST - 18.237.180.167



ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Το σπουδαιότερον έργον έν ’Ερέτρια κατά το λήγον έτος 
ήτο ή άποπεράτωσις τής άνασκαφής τοΟ ναοΟ τοΟ Δαφνη- 
φόρου Απόλλωνος. Άπαλλοτριωθέντος ϋπό τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας τοΟ κτήματος τοΟ Κ. Μπενέτου, έφ’οδ 
έκειτο το νότιον ήμισυ περίπου τοΟ ναοΟ, συνετελέσθη και 
έν τούτω ή άνασκαφή. Δυστυχώς μέγα μέρος του κτιρίου 
το Ο ναοΟ ήτο μέχρι καί των κατωτάτων λίθων των θεμε
λίων κατεστραμμένον Οπό τοΟ πρώτου ιδιοκτήτου τοΟ κτή 
ματος I. Λημνίου, ουτω δ’ ολόκληρος ή Ν γωνία μετά 
πολλοΟ μέρους τής ΝΔ καί τής Ν πλευράς λείπουσι τε
λείως, ένφ κατά το λοιπόν μέρος διατηρείται το κρηπί
δωμα τοΟ ναοΟ εξωτερικής μέν μέχρι τής εύθυντηρίας, 
όλίγω δ’ έσωτέρφ, έν ή θέσει εύρίσκοντο οί κίονες τής περι- 
στάσεως μέχρι τοΟ άμέσως Οπό τον στυλοβάτην λίθου.

Εντός τοΟ πλείστου μέρους τοΰ έσωτερικοΟ τοΟ ναοΟ ή 
αρχαία έπίχωσις έσώζετο άνέπαφος, άπετελεϊτο δ’ αΰτη 
προ πάντων πλησίον των θεμελίων των τοίχων έξ άμμου 
επίτηδες ίσως σωρευθείσης, δπως έδράζωνται στερεώτερον 

τά θεμέλια επί τοΟ ΟγροΟ εδάφους" άνωτέοω τής άμμου 
ύπήρχε στρώμα άρκετά παχύ άποτελούμενον έκ λατύπης 
πώρου έκ τής οικοδομής τοΟ ναοΟ. Ιό στρώμα τοΟτο έξε— 
τείνετο καί έκτος τοΟ ναού έπί άρκετής έκτάσεως περί αυ
τόν. 'Υπό τό στρώμα τής άμμου εόρηται το βορβορώδες 
φυσικόν έδαφος κεκαλυμμένον Οπό ύδατος τό πλεΐστον τοΟ 
έτους.

’Εντός τής λατύπης ή όλίγω κατωτέρω ταύτης εύρέθη-
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σαν πράγματα των περί το τέλος τοϋ ζ' αίώνος χρόνων, 
ών άξιολογώτερα είνε εν μικρόν πώρινον αγαλμάτων άν- 
δρός έχοντος όξύν πώγωνα καί ή κεφαλή δευτέρου όμοιου, 
εν μικρόν άνάγλυφον χαλκοΟν παριστών άνδρα κρατοΟντα 
εκατέρωθεν μικρόν ζώον, καί τμήμα άρχαϊκής επιγραφής 
έπί τεμαχίου αγγείου άφιερωμένου «τώ Ηερακλεΐ». Έν 
τοΐς κατωτέροις όμως στρώμασιν εντός τοΟ ναοΟ καί παρ’ 
αυτόν εΰρίσκοντο πλειστα τεμάχια γεωμετρικών αγγείων, 
έν διαφάροις δε σημείοις ύπό τον ναόν μεγάλα τμήματα 
τριών ελλειψοειδών κτισμάτων προερχομένων, ώς φαίνε
ται έκ τής εύρέσεως τών γεωμετρικών όστράκων, έκ τής 
γεωμετρικής εποχής.

Τών άρχιτεκτονικών μελών του ναοΟ καί έφέτος ελάχιστα 
μέρη εύρέθησαν’ έκ τιν ον γραμμάτων (τεκτονικών ση
μείων) σψζομένων έπί τεμαχίων τριγλύφων έπιόεβαιοΟται 
ή γνώμη, ήν είχον σχηματίσει έκ τής μορφής τών κιονο- 
κράνων, ότι 6 ναός έκτίσθη περί τα μέσα τοΟ 5 αίώνος. 
Ύπήρχεν όμως έπί τής αυτής θέσεως παλαιότερος ναός 
καταστραφείς ύπό τών Περσών καί εις τοΟτον άνήκον τά 
αγάλματα τών αετωμάτων, όλα τά εύρεθέντα άρχαι'κά 
γλυπτά καί καί λοιπά πράγματα, ώς καί λείψανα πολλά 
τοίχων διατηρηθέντα έν τφ έσωτερικώ τοΟ νεωτέρου ναοΟ. 
Ό παλαιότερος ούτος ναός ήτο μικρότερος τοΟ νεωτέρου, 
ήτο δέ καί ούτος πάλιν έκτισμένος έπί χώρου έν ώ ύπήρχε 
πανάρχαιον ιερόν, ώς φαίνεται έκ τών έλλειψοειδών κτι- 
σμάτων καί τών παρ’ αύτοΐς εύρισκομένων γεωμετρικών 
όστράκων.

Νοτίως προ τοΟ ναοΟ εύρέθησαν καί έφέτος πολλά τε
μάχια προξενικών έπιγραφών ώς καί μία ακέραια, καί 

τινα μέρη καταλόγων Έρετριέων δημοτών τών μακεδο
νικών χρόνων.

Δυστυχώς ή ερευνά μου βορείως τοΟ ναοΟ προς ευρεσιν
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καί άλλων τεμαχίων των άγαλμάτων των αετωμάτων 
άπέβη άνααφελής, διότι μόνον όλίγα, μικρά καί τελείως 
ασήμαντα τεμάχια τούτων κατωρθώθη νά εύρεθώσιν.

Μικρά άνασκαφή εγένετο καί επί τής νοτίας κλιτύος 

τής άκροπόλεως Ερέτριας, ένθα ειχεν εύρεθή άλλοτε μι
κρόν ιερόν αγνώστου τότε θεοΟ. Διά τής έφετεινής άνα- 
σκαφής άπεδείχθη, ό'τι ή περιοχή τού ναού τούτου έξε- 

τείνετο επί άρκετοΟ χώρου, ήτο δέ κεκοσμημένος διά 
διαφύρων μικροτέοων κτιρίων, ών σώζεται μία μικρά εξέ
δρα. Εκ τίνος εύρεθείσης αναθηματικής επιγραφής καί εξ 

ενός πήλινου ειδωλίου παριστώντος θεάν φέρουσαν χοι- 
ρίδιον άποδεικνύεται, ό'τι τό ιερόν άνήκεν εις την Δήμη
τρα καί Κόρην καί εινε τό Θεσμοφόριον.

Ενεκα τυχαίας εύρέσεως ένός νέου Έρετρικοϋ νεκρο
ταφείου κειμένου εκατοντάδα μέτρων προς Β τής εκκλη
σίας τής νέας ’Ερέτριας ήσχολήθην επί μικρόν καί εις 
την άνασκαφήν τάφων. Τό νεκροταφεϊον άνήκει εις τούς 
χρόνους τής α’ π. Χρ. έκατονταετηρίδος- τά εύρήματα 
εΐνε δλως άσήμαντα, σπουδαιότεραι δ οπωσδήποτε εϊνε 
αί εύρεθεΐσαι επιτύμβιοι έπίγραφαί, δι’ ών ήσαν κατά τό 
πλεϊστον έκτισμένοι οί τάφοι.

Κ. ΚΟΓΡΟΊΓΝΙΩΤΗΣ
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