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μικρός τετράγωνος παιδικός τάφος (0.40 X 0.40μ.) 
έπενδεδυμένος δι’ όρθιων πλακών. Εντός τοϋ

Είκ. 17. Πήλινον ειδώλων θεάς, πι&ανώτατα Ήρας, 
των αρχών τοΰ 7ου π,Χ. αίώνος.

τάφου διετηρεΐτο 6 σκελετός μικροΰ παιδιού 
άνευ κτερισμάτων.

’Ολίγα εκ τών όλικώς η μερικώς άποκαταστα- 
θέντων μέχρι τοϋδε αγγείων, ως και δυο τε
μάχια! τοιχογραφιών, απεικονίζονται ενταύθα 
(είκ. 9-16).

Είδικώς ώς προς τάς τοιχογραφίας πρέπει να 
σημειωθή δτι τά περισσότερα τεμάχια έκ τών 
συγκεντρωθέντων παλαιότερον κατά τάς γερμα
νικός άνασκαφάς (Tiryns, II) είχον εύρεθή 
πλησίον τής θέσεως τής τελευταίας άνασκα- 
φής, εις τάς σχηματιζομένας γωνίας τοϋ τεί
χους άνατολικώς τής κλίμακος. Είναι επομένως 
ενδεχόμενον και τά πρόσφατα τεμάχια νά 
προέρχωνται έκ τοΰ αυτού και εκείνα ανακτό
ρου, δεν αποκλείεται δέ ώρισμένα έξ αυτών νά 
συνανήκουν.

4· ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙ

Περί τά 5 χμ. ΝΔ. τοϋ αρχαίου λιμένος τών 
Κεγχρεών κεϊται τό χωρίον Γαλατάκι επί τής 
κορυφής μικρού υψώματος (ΰψόμετρον 50 μ.) 
άπέχοντος από τοϋ πλησιεστέρου σημείου τής 
ακτής τοϋ Σαρωνικοΰ 2 χμ. Ή θέσις έχει ήδη 
δρθώς ταυτισθή προς την υπό τοΰ Θουκυδιδου 

τό πρώτον (IV, 42) μνημονευομένην άρχαίαν 
κώμην Σολύγειαν ( βλ. RE, εν λ.).

Εις άπόστασιν 300 περίπου μέτρων ΝΔ. τοϋ 
χωρίου εύρίσκεται χθαμαλή βραχώδης έξαρσις 
τοϋ εδάφους, κατά την βορείαν πλευράν τής ο
ποίας άνεκαλύφθη τυχαίως πλήθος μικρογρα- 
φικών αγγείων, άτινα έκ τοϋ μεγέθους, τοΰ α
ριθμού καί τοΰ χαρακτήρος αυτών καθίστων 
φανερόν δτι προήρχοντο έξ αποθέτου ίεροΰ.

Ή άναληφθεΐσα κατόπιν τούτου άνασκαφή 
περιέλαβε τήν έρευναν ολοκλήρου τής βραχώ
δους έξάρσεως. Ό συστηματικός καθαρισμός 
τοϋ αποθέτου άπέδωσεν έν συνόλφ περί τά χί
λια μικρά αγγεία, λατρευτικού καθαρώς χαρα
κτήρος, καί πλείονα τών πεντήκοντα πήλινων ει
δωλίων, τά περισσότερα τών οποίων ποριστούν 
γυναικείας θεότητας (είκ. 17- 19).

Τά ανωτέρω ευρήματα χρονολογούνται από 
τοϋ τέλους τής γεωμετρικής έποχής μέχρι καί 
τών αρχών τοΰ 5ου π. X. αί.

Τά κυριαρχούντο σχήματα μεταξύ τών αγ
γείων — μικροί όμφαλωταί φιάλαι μέ πλαστι
κήν διαμόρφωσιν τοϋ σώματος έν εΐδει καρπού 
ροιάς, καλαθίσκοι, πυξίδες —(ορισμένα έπίσηςχα- 
ρακτηριστικά αναθήματα, δπως π. χ. πλαστική 
έπί πηλού άπεικόνισις καρπού μήκωνος (παπα
ρούνας) καί ά'λλα τινά αντικείμενα (είκ. 20-21), 
προ πάντων δμως οί παριστώμενοι τύποι τών 
ειδωλίων, δμοιοι τών οποίων απαντούν μεταξύ
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των σχετικών παραδειγμάτων έκ των έν Κοριν
θία καί Άργολίδι Ηραίων, καθιστούν λίαν πι
θανήν τήν άποψιν δτι πρόκειται καί ενταύθα 
περί ίεροϋ άνήκοντος εις την “Ηραν.

'Ο χρησιμεΰσας ως τόπος άποθέσεως των 
αφιερωμάτων τοΰ ίεροΰ άπετέλει τον θάλαμον 
μικρού μυκηναϊκού τάφου, τού οποίου το στό-

Είκ. 18. ’Αρχαϊκόν πήλινον είδώλιον 
καθημένης θεότητος.

μιον καί ό προς Β. έστραμμένος δρόμος είχον 
όλοσχερώς καταστραφή. Εντός τού θαλάμου 
καί κάτωθεν τού αποθέτου διετηρεΐτο σχεδόν 
άθικτος ανθρώπινος σκελετός καλυπτόμενος άνω
θεν διά παχείας ανωμάλου πλακάς, ήτις φαίνε
ται δτι άπεκόπη εκ τής οροφής τού θαλάμου 
προ τής χρησιμοποιήσεώς του ώς αποθέτου. 
Παρά τόν νεκρόν εύρέθησαν πέντε ακέραια μυ
κηναϊκά αγγεία τής YE II περιόδου.

“Ομοιοι τέσσαρες μυκηναϊκοί τάφοι εύρί- 
σκοντο άνά εις εις έκάστην των τεσσάρων 
πλευρών τής βραχώδους έξάρσεως καί πέμπτος 
επί τής ισοπεδωμένης κορυφής αυτής. ’Εξ αυ
τών δ ευρισκόμενος εις τήν βορείαν παραπλευ- 
ροος τού αποθέτου καί ό έ'τερος εις τήν νοτίαν

πλευράν ήσαν τελείως συλημένοι. Εις τόν ευρισκό
μενον εις τήν ανατολικήν πλευράν διετηρούντο 
τέσσαρες κατά σειράν σκελετοί, άλλ= άνευ ουδε- 
νός κτερίσματος. Ό τέταρτος τάφος, δστις έκειτο 
κατά τήν δυτικήν π?,έυραν καί τοΰ οποίου τήν 
είσοδον εσχημάτιζε μικρόν φρεατόσχημον στό- 
μιον προς Α., διετήρει δυο σκελετούς εντός λα-

Είκ. 19. ’Αρχαϊκόν πήλινον είδώλιον 
καΰημένης θεότητος.

ξευτού τάφου. Πλησίον τών νεκρών εύρέθησαν 
τρία αγγεία, ομοίως τής YE II εποχής. “Ετερα 
πέντε αγγεία, σύγχρονα προς τά προηγούμενα, 
εύρέθησαν εντός τής σχηματιζομένης κόγχης εις 
τό δυτικόν άκρον τού τάφου. Εντός τού τελευ
ταίου τάφου εύρέθησαν ωσαύτως άνωθεν τής 
μυκηναϊκής έπιχώσεως ολίγα θραύσματα κοριν
θιακών αγγείων τού 6ου π.Χ. αι., άτινα μαρτυ
ρούν περί τής εποχής, καθ’ ήν ελαβε χώραν ή 
σύλησις αυτού τε καί τών όμοιων. 'Ο πέμπτος 
τάφος ειχεν αντί εισόδου φρεατόσχημον στό- 
μιον μετά λαξευτών βαθμιδών. Όμοίαν είσοδον 
εφερον καί οί εύρισκόμενοι εις τήν ανατολικήν 
καί δυτικήν πλευράν τής έξάρσεως.

Πλήν τών ανωτέρω μυκηναϊκών τάφων άπε-
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καλύφθησαν επί τής κορυφής τής εξάρσεως καί 
τέσσαρες λαξευτοί κιβωτιόσχημοι, εντός των ό-

Ε’ικ. 20. Διάφορα αφιερώματα προσιδιάζοντα 
είς την λατρείαν τής Ήρας.

ποίων διετηροϋντο οΐ σκελετοί των νεκρών ά- 
νευ κτερισμάτων. Οί νεκροί ήσαν τοποθετημένοι 
κάτωθεν ορθογωνίου κόγχης λαξευμένης κατά 
μήκος μιας των μακρών πλευρών τοϋ τάφου 
(είδος άρκοσολίων) καί έβλεπον προς Α. Ή τοι- 
αύτη μορφή αυτών καί ή θέσις τών νεκρών 
όδηγοΰσι μάλλον εις τούς πρώτους χριστιανι
κούς χρόνους.

Μετά την συστηματικήν έξερεύνησιν τής ανω
τέρω βραχώδους εξάρσεως ή έρευνα έστράφη 
είς τήν άναζήτησιν τοϋ ναού, είς τον όποιον άνή- 
κεν ό αποθέτης. Προς τον σκοπόν τούτον έγέ- 
νοντο δοκιμαστικοί τομαί είς διάφορα σημεία 
τής πλησίον περιοχής, διά τών οποίων έπεση- 
μάνθη ή θέσις αύτοΰ 50 μ. βορείως τοϋ απο
θέτου.

Μετά τήν έπισήμανσιν τής θέσεως τοϋ ναοΰ 
ή έρευνα διεκόπη λόγφ έξαντλήσεως τοϋ εις χεΐ- 
ράς μου χρηματικού ποσοΰ. Άλλ’ εκ τών ολί
γων άποκαλυφθέντων τμημάτων τών θεμελίων 
αύτοΰ έγένετο φανερόν ότι πρόκειται περί πα- 
λαιοτάτου καί λίαν σημαντικού ιερού, ή συ
στηματική άνασκαφή τού οποίου επιβάλλεται 
νά συνεχισθή κατά τά επόμενα έτη μέχρι τής |

οριστικής άποκαλύψεως καί τής πλήρους διευκρι- 
νήσεώς του.

Πλήν τών ανωτέρω άνασκαφών ένήργησα 
καί τάς τρεις ακολούθους, μικροτέρας έκτάσεως, 
προς άποκάλυψιν θαλαμοειδών μυκηναϊκών τά
φων επισημανθέντων είς διαφόρους θέσεις τής 
περιφερείας.

1) ’Αναφέρω πρώτον τήν άνασκαφήν ενός 
τάφου περί τά 250 μ. βορείως τοϋ ιερού τοϋ 
παρά τό ’Άργος 'Ηραίου (μυκηναϊκή Πρόσυ- 
μνα) κατά τό ανατολικόν Γερογάλαρον ή Ντε- 
βίλι, ένθα έκειντο οί περισσότεροι τών άποκα
λυφθέντων παλαιότερον είς τήν περιοχήν υπό 
τοϋ Καθηγητοϋ κ. Blegen.

'Ο τάφος έγένετο γνωστός έκ καταπτώσεως 
τής κορυφής τοϋ θαλάμου του. 'Όπως οί λοι
ποί εν τή προκειμένη θέσει, ήτο καί ό παρών 
λαξευμένος εντός τοϋ μαλακού βράχου, είχε δέ 
τήν είσοδόν του προς Ν. Ό δρόμος είχε μήκος
11.80 μ. καί πλάτος 0.80 μ. προς τήν έξοδον καί

Είκ. 21. ’Αγγεία λατρευτικού χαρακτήρος. Δεξιά φιά- 
λαι, αριστερά δίσκος, εντός τοϋ οποίου παρίστανται 

φιάλαι καί «πόπανα».

0.70 μ. προς τό στόμιον· εντός αυτού εύρέθη- 
σαν ολίγα θραύσματα από μεγάλα αγγεία. Τό
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στόμιον τού τάφου, μήκους 0.85 μ. καϊ πλά
τους 0.70 μ. προς τον δρόμον και 1 μ. προς 
τον θάλαμον, έκαλύπτετο διά ξηρολιθιάς διατη
ρούμενης μέχρι τής κορυφής.

Ό θάλαμος είχε σχήμα ελλειψοειδές: μέ- 
γιστον μήκος αυτού 3.10 μ., μέγιστον πλάτος
3.80 μ. Εις τό μέσον αυτού εύρίσκετο στενο- 
μήκης λάκκος, δστις περιεΐχεν ολίγα αγγεία τής 
YE II περιόδου και ελάχιστα οστά ανθρωπίνου 
σκελετού. ’Άλλα ανθρώπινα οστά έκειντο εν ατα
ξία παρά τά τοιχώματα τού θαλάμου, οΰδείς ό
μως κανονικός σκελετός εύρέθη έν αύτφ. Φαίνε
ται επομένως δτι μετά τον τελευταΐον παραμε
ρισμόν τών παλαιοτέρων νεκρών έγκατελείφθη

Είκ. 22. "Η άκρόπολις τής Αίγείρας. "Έμπροσθεν 
ή θέσις τής άνασκαφής.

οΰτος όριστικώς προ τής έπαναχρησιμοποιή- 
σεώς του·

Εντός τού θαλάμου εΰρέθησαν 36 μικρά αγ
γεία τής YE II - III περιόδου, ως και 10 πή
λινα μικρά ειδώλια.

2) Δεύτερον δμοιον τάφον άνέσκαψα παρά 
τό Δερβένιον τής Κορινθίας είς θέσιν καλουμέ- 
νην Ψηλά 'Αλώνια περ'ι τά 20 λεπτά άνατολι- 
κώς τής άκροπόλεως τής αρχαίας Αίγείρας. ’Α
πότομος βαθεΐα χαράδρα, αποτελούσα τό δριον 
μεταξύ τών νομών Άχαΐας κα'ι Κορινθίας, χω
ρίζει άμφοτέρας τάς θέσεις, καταλειπομένης μό
νον στενής τίνος διόδου κατά την παρυφήν τού 
επιστέφοντος προς Ν. Λυκοβουνίου (είκ. 22).

Την ύπαρξιν τού προκειμένου τάφου έπεσή- 
μανεν ό ιδιώτης φιλόλογος κ. Παντ. Μυλωνάς, 
δστις κα'ι άνέλαβε τά έξοδα τής άνασκαφής κα
τόπιν άδειας τού 'Υπουργείου.

Ό τάφος έ'κειτο παρά τό χείλος άποκρήμνου 
χαράδρας (είκ. 23), ή βαθεΐα άποτομή τής ο
ποίας συνετελέσθη, ώς φαίνεται, εις μεταγενε
στέρους χρόνους έκ κατολισθήσεως τού εδάφους. 
Ό δρόμος ήτο έστραμμένος προς Α., προς την 
πλευράν δηλαδή τής χαράδρας, είχε δέ μήκος
1.80 μ. καί πλάτος 1.04 προς την έξοδον καί 
1.27 μ. προς τό στόμιον.

Μολονότι ή καλύπτόυσα τό στόμιον ξηρολι- 
θιά διετηρεΐτο ά'θικτος, ό τάφος δμως εύρέθη 
συλημένος παραβιασθείς άπό τής κορυφής τού 
θαλάμου του, δστις ήτο πλήρης πεπιεσμένων 
χωμάτων.

Ό θάλαμος είχε σχήμα άκανονίστου τετρα-

I*

Είκ. 23. Ή χαράδρα, παρά τό χείλος τής όποιας 
(είς δ σημεΐον ϊστανται οί έργάται) Ικειντο οί δύο 

άποκαλυφθέντες τάφοι.

γώνου: μήκος 4.30 μ., πλάτος 4.08 μ. προς τό 
στόμιον καί 2.70 μ. εις τό βάθος. Εντός τοΰ 
δαπέδου καί εις τάς σχηματιζομένας προς τά 
τοιχώματα υπό τύπον θρανίων προεξοχάς ήσαν 
λαξευμένοι 14 έν εΐδει θηκών τάφοι, δύο δέ άλ
λοι δμοιοι εύρίσκοντο εις τον δρόμον παρ’ έ- 
κατέραν τών πλευρών αυτού (είκ. 24).

Οί λαξευτοί ούτοι τάφοι έκαλύπτοντο άνωθεν 
διά πλακών, τινές τών οποίων παρέμειναν είς 
την θέσιν των καί μετά την γενομένην σύλησιν. 
Μερικοί ωσαύτως διετήρουν είς καλήν κατά τό 
μάλλον ή ήττον κατάστασιν τούς σκελετούς τών 
νεκρών. “Εκαστος τάφος περιελάμβανε συνήθως 
ένα νεκρόν, είς μερικούς δμως ειχεν ενταφια- 
σθή καί δεύτερος, ένφ εις ένα άλλον ειχον 
άποτεθή πέντε νεκροί έν συνόλφ. Πάντες οί έν- 
ταφιασθέντες έ'κειντο ύπτιοι, κεκλιμένοι έλαφρώς
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προς ιό εν πλευράν των, μέ καθειμένας τάς χεΐ- 
ρας και τούς πόδας ελαφρώς κεκαμμένους·

Εις ολίγους εκ τών τάφων ευρέθησαν ελάχι
στα κτερίσματα διαφνγόντα την διαρπαγήν, ήτοι 
αγγεία τής τελευταίας μυκηναϊκής περιόδου και 
ευτελή τινα κοσμήματα.

“Ανωθεν τών λαξευτών τάφων ευρέθησαν 
συγκεντρωμένα κατά τάς παρειάς τοΰ θαλάμου, 
καί μάλιστα κατά τό δυτικόν άκρον αυτού, πολλά 
ανθρώπινα οστά, μεταξύ τών οποίων κατεμε- 
τρήθησαν πλέον τών 25 κρανίων. Τά οστά 
ταΰτα προήρχοντο προφανώς από τούς παλαιο- 
τέρους εντός τών θηκών νεκρούς.

Είναι γνωστόν δτι δμοιοι τάφοι μέ πολλάς λα
ξευτός θήκας εντός τοΰ θαλάμου ευρέθησαν και 
εις την Κεφαλληνίαν (βλ. ΑΕ 1932, σ. 17 κ.έ. 
καϊ 1933, σ. 70 κ.έ.) άνήκοντες ομοίως εις τό 
τέλος τής μυκηναϊκής εποχής. Φαίνεται επομένως 
δτι τό σύστημα τούτο ήτο σύνηθες κατά τό τέ
λος τής μυκηναϊκής εποχής εις την ΒΔ. Πελο
πόννησον, εκ τής οποίας μετεδόθη καί εις τάς 
απέναντι νήσους.

Περί τά 10 μ. νοτιώτερον άπεκαλύφθη δεύτερος 
μικρός τετράγωνος εντός τού φυσικού βράχου θά
λαμος στερούμενος δρόμου. Είχε μήκος 1.47 μ., 
πλάτος 1.49 μ. και ύψος 1.62 μ. Τό έστραμμέ- 
νον προς Α. στόμιον είχε πλάτος 0.65 μ. και 
ύψος 1.10 μ. Τό δάπεδον κατελαμβάνετο υπό 
τριών κατά σειράν θηκών, όμοιων προς τάς τοΰ 
προηγουμένου τάφου, μέ τον μακρόν άξονα εξ 
Α. προς Δ. Έκάστη τούτων περιελάμβανεν έ'να 
νεκρόν. Εις την μεσαίαν εύρέθη παρά τό στή
θος τοΰ νεκρού τό άνω μέρος χαλκής πόρ
πης εις σχήμα δξυκορύφου φύλλου μέ εγχά
ρακτον διακόσμησιν, ενώ εις τάς δύο εκατέρω
θεν έ'κειτο άνά εν μικρόν άγγεΐον, τού τύπου 
τών αλαβάστρων, τών τελευταίων μυκηναϊκών 
χρόνων.

3) Περί τά 2 χμ. νοτίως τοΰ χωρίου Μύλοι 
καί καθ’ δ σημεϊον διασταυροΰται ή από “Αρ
γους δημοσία οδός προς Τρίπολιν καί Κυβέρι 
ήρευνήθη έτερος θαλαμοειδής τάφος.

Την ύπαρξιν τούτου εγνώριζον από τριακον
ταετίας οι χωρικοί, εκ καταπτώσεως τής κο
ρυφής τοΰ θαλάμου του, οΐτινες καί τον εξε- 
μεταλλεύοντο κατά καιρούς έκτοτε προς πορι- 
σμόν αργιλώδους γής. Έκ τής εργασίας ταύτης 
έπήλθεν ή βαθμιαία διαρπαγή τού τάφου, δστις

παρά ταΰτα διετήρει ακόμη ελάχιστα άπομεινά- 
ρια έκ τών εν αύτφ κτερισμάτων.

Ό δρόμος, μήκους 2.50 μ. καί πλάτους 1 μ. 
προς την έξοδον καί 1.35 προς τό στόμιον, 
ήτο έστραμμένος προς Ν. Ό θάλαμος, μήκους 
2.60 μ. καί πλάτους 3.20 μ., εσχημάτιζεν εις την 
βορείαν πλευράν είδος κόγχης, ήτις είχε μήκος 
2.15 μ. καί μέγιστον πλάτος 1.45 μ.

Είκ. 24. Ό παρά τό Δερβένιον θαλαμοειδής τάφος.

Κατά μήκος τής δυτικής πλευράς τοΰ θαλά
μου εύρίσκετο μάκρος ορθογώνιος λάκκος, εν
τός τού οποίου διετηρούντο ολίγα οστά καί δύο 
μικρά αγγεία. "Ομοιος μικρότερος έκειτο παρά 
τό ΒΑ. άκρον τού θαλάμου παραπλεύρως τού 
στομίου καλυπτόμενος άνωθεν διά πλακών, αΐ- 
τινες ειχον μετακινηθή από τής αρχικής θέ- 
σεώς των.

Όλίγα οστά εν αταξία εύρίσκοντο εις διάφορα 
σημεία τού θαλάμου καί μάλιστα προς τό βό
ρειον άκρον δεξιά τού ανοίγματος προς την 
κόγχην. Επίσης δέκα έν συνόλω αγγεία, κατά 
τό πλεΐστον μικροί ψευδόστομοι αμφορείς, τών
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τελευταίων μυκηναϊκών χρόνων, και δυο λίθινα 
κωνικά κομβία υπήρξαν τα μόνα εύρεθέντα έν 
τφ τάφω κτερίσματα.

Δυο δμοιοι τάφοι, ευρισκόμενοι εκατέρωθεν 
τοΰ προηγουμένου, ήρευνήθησαν προχείρως μό
νον, καθόσον διεπιστώθη ή ολοσχερής κατα
στροφή και σύλησίς των εις αρχαιότερους χρό
νους.

Προτού κλείσω τήν παρούσαν έ'κθεσιν, πρέ
πει να αναφέρω ότι τά έκ τής άνασκαφής παρά 
τό Γαλατάκι ευρήματα μετέφερα εις τό Μου-

σεΐον τής Παλαιας Κορίνθου, τά δε έκ τού 
τελευταίου θαλαμοειδούς τάφου εις τό Μου- 
σεϊον τού "Αργους. Εις τό Μουσεΐον Ναυ
πλίου μετέφερα τά έκ των άνασκαφών τής 
Τίρυνθος καί τού θαλαμοειδούς τάφου τής 
Προσΰμνης. Εις τό αυτό Μουσεΐον εύρίσκονται 
προσωρινώς καί τά ευρήματα έκ τών τάφων 
τού Δερβενιού, πρόκειται δε νά μεταφερθούν 
ταύτα έντός ολίγου εις τό Μουσεΐον τής Σι- 
κυώνος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ 
ΕΝ ΑΡΧΑΙΑι ΚΟΡΙΝΘΩι

Ή μικρά άνασκαφική έρευνα, τής οποίας 
τάποτελέσματα καταχωρίζονται κατωτέρω, ένηρ- 
γήθη από τής 79? μέχρι τής 119? ’Ιουνίου 1954 
βορειοανατολικούς τοΰ κεντρικού αρχαιολογικού 
χώρου τής ’Αρχαίας Κορίνθου, εις τήν θέσιν

/
/

/

Είκ. 1. Σχέδιον έπισημανθέντων θεμελίων ( συνεχείς 
γραμμαί) εις τήν θέσιν τής νέας εκκλησίας τής Πα
ναγίας (διακεκομμένοι γραμμαί) έν Παλαια Κορίνθω.

οπού κατόπιν εκτισθη η νεα ένοριακή έκκλησία 
τής σημερινής κώμης τής Παλαιας Κορίνθου.
Η θεσις αυτή, επι εξάρματος τού έδάφους απέ

ναντι έκείνου έπί τού οποίου υψούται ό αρχαϊ
κός δωρικός ναός, δεσπόζει τοΰ αρχαιολογικού

χώρου καί ΰπήρξεν, ως νομίζω, ατύχημα διά τήν 
φυσιογνωμίαν τού χώρου τό ότι έπί τής δεσπο- 
ζούσης ταΰτης θέσεως δεν κατωρθώθη νά απο
τροπή ή έγερσις ενός δυσαρμονικού οικοδομή
ματος παρά τήν καταβληθεΐσαν μεγάλην όντως 
έπιμέλειαν εις τήν έξωτερικήν έπένδυσίν του. 
Επίσης ατύχημα υπήρξε τό ότι δεν έπεχειρήθη 

νά στερεωθή καί διασωθή τό παλαιόν γραφικόν 
κωδωνοστάσιον τής κατεδαφισθείσης τότε έκ- 
κλησίας τής Παναγίας νοτιοανατολικώς τού αρ
χαιολογικού χώρου.

Η προκειμένη άνασκαφική έρευνα διεξήχθη, 
αφού προηγουμένως ειχον διανοιχθή καί έν 
μέρει κτισθή τά θεμέλια τής νέας έκκλησίας, 
εις δύο σημεία: Άφ’ ενός έξωτερικώς τής βορειο
δυτικής γωνίας τής νέας έκκλησίας, όπου έφαί- 
νετο ότι εΐχεν αποκοπή παλαιός τοίχος, ισχυρός, 
έκτισμένος δι ασβέστου καί άφ’ ετέρου έσωτε- 
ρικώς τής βορείου μακρας πλευράς τής νέας έκ
κλησίας, περίπου προς τό μέσον αυτής, όπου 
εΐχεν άναφανή γωνία πολυγωνικού κτηρίου.

1. ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΤΖΑΜΙΟΝ ΜΕΤΑ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΥ

Κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τής νέας έκ
κλησίας (εικ. 1) άπεκαλύφθη ή νοτιοανατολική γω
νία καλώς έκτισμένου κτηρίου, άριστερά δέ τής 
γωνίας αυτής, έπί τού τοίχου τοΰ άποτελοΰντος 
τήν άνατολικήν πλευράν τού έν λόγω κτηρίου, 
έσημειώθησαν υπολείμματα δύο καθέτων κυρ
τών κυματίων έξ άμμοκονίας, άνηκόντων προ
φανώς εις πλαίσιον κατασκευής, καταστραφεί- 
σης όμως κατά τήν διάνοιξιν τοΰ θεμελίου τής
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