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μένης έπιθέσεως έκ τού μέρους της πόλεως' άναμφιβόλως 
άρα ό πύργος οδτος άπετέλει μέρος της μακεδονικής φρου
ράς του Μουσείου. Έοαπανήθησαν έν τη άνασκαφη ταύτη
δΡ. 988.

'Υπό τοΟ αύτοΟ έφορου Α. Σκιά έξηκολούθησαν κατά 
τδ λήξαν έτος και αί έν Έΐενσΐνυ άνασκαφαί. Κατά την 
εκθεσιν αυτού αί άνασκαφαί περιωρίσθησαν εις την τελείαν 
έξερεύνησιν τοΟ ύπολειπομένου μέρους τής νοτίας αυλής 
του ιερού, άρξαμένην άπδ τού Νοεμβρίου τού 1897. Τά 
εύρήματα ύπήρξαν πενιχρά μέν, ώς καί άλλοτε, ούχί δμως 
καί άνευ τινός σημασίας διότι διά τινων εύρεθέντων παι
δικών τάφων μετά γεωμετρικών άγγείων, κειμένων μεταξύ 
τών έρειπίων προϊστορικών οικημάτων, καί διά τής εύρέ- 
σεως όμοιων έρειπίων καί νεκρικών πυρών πολλαχοΟ τής 
Έλευσΐνος καί τού περί αύτήν χώρου άποδεικνύεται οτι ό 
προϊστορικός έν Έλευσινι συνοικισμός ήτο μέγας έκτεινό- 
μενος καθ’ άπασαν την νοτίαν, την άνατολικήν καί την 
βορειοανατολικήν πλευράν του λόφου, άνευ διακοπής.Έξη- 
ρευνήθη δέ καί μικρόν μέρος τοΟ χώρου τούτου μετά τό 
πέρας τής έν τή νοτιά αύλή άνασκαφής. Τά γενόμενα δέ 
εύρήματα εινε σχεδόν μόνον άγγεϊα καί όστρακα άγγείων 
προμηκυναϊκά καί γεωμετρικά, άλλ’ άπαντα έν μεγάλη 
άφθονία καί ποικιλία. Έγένετο δέ καί μεγάλη έργασία έν 
τφ Μουσείψ προς κατάταξιν παλαιοτέρων τε καί νεωτέρων 
εύρημάτων, συνετάχθη δέ καί κατάλογος τών μέχρι το Ο 
1897 εύρημάτων περιλαμβάνων ύπέρ τούς χιλίους άριθ- 
μούς. Διά τάς άνασκαφάς καί έργασίας ταύτας έόαπανή- 
θησαν δρ. 7,523.

"Αλλη δέ έν ’Αττική άνασκαφη έγένετο έν Σουνίω ύπό 
τού έφορου έν τώ Έθνικώ Μουσείω καί μέλους τοΟ συμ
βουλίου τής Εταιρείας Βαλέριου Στάη. Σκοπός τής άνα
σκαφής ταύτης ήτο ή έξακρίβωσις τών τού ναού τής Σου- 
νιάδος ’Αθήνας καί ή άποκάλυψις του περί αύτάν χώρου.
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Κατά τήν έκθεσιν του κ. Στάη έπερατώθη ή έκσκαφή καί 
έκκαθάρισις του τε ναοΟ καί παντός σχεδόν τοΟ περιβόλου' 
σπουδαία δ’ έσχεν αποτελέσματα ή έργασία αΰτη Οπό αρ
χιτεκτονικήν έποψιν. Καί έν πρώτοις έδείχθη οτι ό ναός 
είχε καί έν τώ έσωτερικφ δυο παρά τάς μακράς πλευράς 
στίχους κιόνων, ώσπερ καί ό Παρθένων καί άλλοι μεγάλοι 
συνήθως ναοί.Ίκανώς δε διδακτικά εινε τά πορίσματα τής 
άνασκαφής τοΰ Οπό τό δάπεδον τοΟ ναοΟ τεχνητού στερεοΟ 
έδάφους καί άλλαι τινές άναφανεϊσαι άρχιτεκτονικαί λε- 
πτομέρειαι. Διά τής γενομένης δε έν τψ περιβόλω άνασκα
φής άπεκαλύφθη μακρά στοά τήν βορείαν καί δυτικήν τού
του πλευράν περιβάλλουσα καί άρχομένη άπό των Προ
πυλαίων, ών ή άνασκαφή άπεκάλυψεν έπίσης τό άκριβές 
σχέδιον. Τά Προπύλαια ταΟτα είχον τρεις εισόδους, ών ή 
μεσαία διά τάς άμαξας προωρισμένη ούσα και εύρεϊα ίκα- 
νώς εινε καί δι’ άνωφεροΟς έπιπέδου προσιτή. Άνά δύο δέ 
κίονες δωρικοΟ ρυθμου έξωθεν καί έσωθεν τής είσόδου ύπε- 
βάσταζον τό έπιστεγασμα των πυλών τούτων. Γενομενών 
δε έν τή άνασκαφή ταύτη εύρημάτων μνημονευτέον πολ- 
λοϋ λόγου άξιον χαλκοΟν μηχ_άνημα προς άνέλκυσιν των 
μαρμάρων κατά τήν οικοδομήν τοΟ ναοΟ τής Άθηνάς καί 
ένεπιγράφους τινάς σφαίρας έκ λίθου.

Ένήργησε δε άνασκαφήν τινα δ κ. Στάης καί έπί του 
βορειοανατολικούς του ναοΟ τής ’Αθήνας κειμένου εις άπό- 
στασιν 500 περίπου μέτρων ύψώματος, άφ’ οδ εινε δρατός 
περίβολος έκ πολυγωνικών ογκολίθων. Εντός τοΟ χώρου 
τούτου άπεκάλυψε περίεργον οικοδόμημα, ναόν, ώς φαίνε
ται, καί δή τον τοΟ Ποσειδώνος ίσως, ώς εικάζει. Ό ναός 
οδτος δεν είχε περίστασιν, κίονας δηλ. περιθέοντας έξω- 
τερικώς τάς τέσσαρας αύτοΟ πλευράς, αλλά μόνον δύο 
στίχους κιόνων, τον μέν πρά τής άνατολικής, τον δε προ 
τής μεσημβρινής πλευράς δ δε ναός ήτο τετράγωνος σχε- 
οον (μήκ. 19 μ., πλ. 14 μ.) καί εΐχεν έν τφ έσωτερικφ
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τέσσαρας κίονας, οίτινες ύπεβάσταζον τήν οροφήν. Κατά 
το δυσμικόν δέ μέρος τοΟ ναού κιγκλίδωμα άπεχώριζε μι
κρόν πλακόστρωτου χώρον, ένω ήτο ίδρυμένον τό άγαλμα. 
Έν ταϊς άνασκαφαϊς ταύταις έδαπανήθησαν δρ. 6,462.

Έν ’Ερέτρια έγένοντο άνασκαφαί τάφων ύπδ του παρά 
τή Εταιρεία έφορου άρχαιοτήτων Κ. Κουρουνιώτου. Δι’ 
αυτών εύρέθη χρυσούν εν τινι τάφφ διάδημα, έφ’ ο5 εϊκο- 
νίζεται πολύμορφος παράστασις θεών. Έν τώ αύτώ δέ 
τάφω εύρέθησαν προς τούτοις χρυσή άλυσις άπολήγουσα 
έκατέρωΟεν εις κεφαλάς βοών, ζεύγος μικρών χρυσών ένω- 
τίων και άλλα μικρά κοσμήματα. Έν άλλοις δέ τάφοις 
εύρέθησαν χρυσούς δακτύλιος μετ’ έγγεγλυμμένης Νίκης, 
δύο χρυσά κομβία, έρυθρόμορφοι και λευκαΐ λήκυθοι μετά 
γραφών, έπιτύμβιοι στήλαι, μεγάλη έμμετρος επιγραφή 
και πήλινά τινα ειδώλια. ’Αξιόλογου δέ εύρημα εινε μέγας 
άμφορεύς (ΰψ.0,90) τής C' έκατονταετηρίδος π.Χ. έφ’ού 
μυθολογική παράστασις.Έν ταΐς άνασκαφαϊς ταύταις έδα- 
πανήθησαν δρ. 4,916.

Κατά δέ τάς Κνκλάδαο, γήΰους έξηκολούθησαν καί 
κατά το λήξαν έτος αί προς άνακάλυψιν καί έξερεύνησιν 
άνασκαφαί ύπδ τοΟ έν τώ Έθνικψ Μουσείω έφορου καί μέ
λους του συμβουλίου τής Εταιρείας Χρήστου Τσούντα, 
δστις έπεσκέφθη έφετος δύο νήσους, τήν Σίφνον καί τήν 
Σύρον. Έν Σίφνω άνέσκαψε μόνον έννέα τάφους, έν οίς 
εύρέθησαν πήλινά τινα καί μαρμάρινα άγγεϊα, δύο μαρ
μάρινα ειδώλια, όλίγαι λίθινοι ψήφοι ορμών καί μία χαλκή 
λαβίς. Έν Σύρψ δέ άνεκαλύφθησαν 630 περίπου τάφοι, 
έν οίς εύρέθησαν πολλά πήλινα αγγεία, ών ένια φέρουσιν 
έγχάρακτα, άλλα δέ γραπτά κοσμήματα, έπειτα διάφορα 
μαρμάρινα άγγεϊα, εξ μαρμάρινα ειδώλια, πολλαί χαλκαΐ 
βελόναι, καρφίδες καί λαβίδες καί άλλα τινα. Και το 
σχήμα τών τάφων τούτων εΐνε περίεργον- πολλοί εινε τε
τράπλευροι, άλλοι μάλλον ή ήττον κυκλοτερείς, φαίνονται
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΣΟΥΝΙΩ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1898

Ή κατά τό παρελθόν έτος έν Σουνίω γενομένη άνασκαφή διήρ- 

κεσεν επί πέντε καί πλέον μήνας' ήτοι από τών αρχών ’Ιουλίου 

μέχρι τών αρχών του Δεκεμβρίου. Έπερατώθη δε ή άνασκαφή 

καί έκκαθάρισις οΰ μόνον του ναού τής’Αθηνάς (ϊδ. Πρακτ. παρ. 

έτους), άλλα καί παντός σχεδόν του περί αυτόν πεφραγμένου χώ

ρου, τουτέστι τοΰ περιβόλου αΰτοΰ. Καί έν τφ ναφ μέν, πλήν 

μικρών τινων άλλων λεπτομερειών, περί ών έν οΐκείψ τόπφ θά 

έκθέσωμεν τά δέοντα, ούδέν Ετερον άπεκαλύφθη συμπληρωτικόν 

τής τε μελέτης καί τοΰ σχεδίου, τοΰ ύπό τοΰ κ. Dorpfeld εν τοις 

Mittheilungen τοΰ 1884 δημοσιευθέντος η ότι 6 ναός ούτος 

Εφερε καί έσωτερικώς, έν τφ σηκφ δηλονότι, διπλοΰν στοίχον κιό

νων, όπως ό Παρθένων καί Ετεροι αρχαίοι ναοί, τοΰθ’ όπερ ό κ. 

Dorpfeld δέν ήδύνατο νά γνωρίζγι κατά την έκπόνησιν τοΰ 

σχεδιαγράμ.ματος τοΰ ναοΰ, μή όντος τούτου τότε δεόντως άνε- 

σκαμ,μένου. Ή άνασκαφή άπεκάλυψε πρός τούτοις ότι ό ναός, 

καιά τήν δυτικήν κυρίως πλευράν αϋτοΰ, ύπέστη άγρίαν ιερό

συλων έπιδρομ.ήν, ών εργον είνε ή άπό τών θεμ.ελίων σχεδόν 

εΐπεϊν άνατροπή παντός τοΰ κρηπιδώματος τοΰ όπισθοδόμου ! 

Τά υψηλόν δηλ. έκ πωρίνων ορθογωνίων λίθων κρηπίδωμα τοΰ 

ναοΰ, τό εις τάν άρχαιότερον ναόν (τάν πώρινον καλούμενον καί 

ύπό τών Ιίερσών καταστραφέντα) άνήκον, τά υψηλόν, λέγο— 

μεν, κρηπίδωμα τοΰτο κατά τήν ΒΔ τοΰ ναοΰ γωνίαν άπε- 

σπάσθη έξ ολοκλήρου διά μοχλών' κεϊνται δε οι έκ τούτου λίθοι 

τανΰν κάτωθεν τοΰ ναού έν τφ περιβόλω. Ευχερής ούτω καί οΰ 

πάνυ δαπανηρά θά ήτο ή έπανίδρυσις τούτων, καί συνεπώς ή 

έπανόρθωσις τοΰ κρηπιδώματος τοΰ ώραίου ναοΰ, όστις, άνευ 

τούτου, ού μόνον τά νΰν άσχημος τήν θέαν είνε, άλλά καί έν τφ
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μέλλοντι λίαν έσται επισφαλής, καθόσον, ώς γνωστόν καί έξ άλ

λων ναών, τό έσωτερικόν τοϋ κρηπιδώματος — τό μεταξύ τοί

χων δηλ. διάστημα — πεπληρωμένον εινε διά μικρών αργών λί

θων καί χώματος κατά στρώματα, τοΰτο δε', φυσικώς, έκλιπόν- 

των τών συγκρατούντων τοίχων, θά έξαφανισθή συν τώ χρόνω. 

Έπεσκεύασα προχείρως (διά ξηρολίθου τοιχώματος) καί συνε- 

κράτησα τό διασωθεν μέρος του κρηπιδώματος, άλλ’ άνευ της 

γενναίας άποφάσεως τής έπανορθώσεως τούτου ό ναός μετά 

πάροδον δεκαετηρίδων τινών, ελάχιστα θά περισώζγι ίχνη τών 

βάσεων αΰτοΰ.

Έν ,τώ περιβόλια, άνασκαφέντι ώς εϊπομεν καί τούτφ, άπε- 

καλύφθη μακρά στοά, την βορείαν καί δυτικήν τούτου πλευράν 

περιβάλλουσα καί άργομ.ένη άπό τών Προπυλαίων, ών ή άνα- 

σκαφή άπεκάλυψεν επίσης τό ακριβές σχέδιον, διάφορον έν πολ- 

λοΐς τοϋ έν τώ συγγράμματι <( Antiqu. of Attika» δημο- 

σιευθέντος. Τά Προπύλαια ταϋτα ειχον τρεις εισόδους, ών ή 

μεσαία, διά τάς άμαξας προωρισμένη ούσα, καί εύρεϊα ίκανώς 

είνε καί δι’ επικλινούς οΰδοϋ έφωδιασμένη. Άνά δύο κίονες (δω

ρικού ρυθμοΰ) έσωθεν καί έξωθεν τής εισόδου έκόσμουν συγκρα- 

τοΰντες τό έπιστέγασμ.α τών πυλών τούτων δι’ ών είσήρχετό τις 

εις τον περίβολον τοϋ ναοΰ.

’Εκτός τών άνωτέρω έκτεθεισών έργασιών, τών γενομένων έπ: 

τοϋ ναοΰ καί έν τω περιβόλιρ καί περί τών αποτελεσμάτων τών 

όποιων έν προσέχει πραγμ.ατείμ ημών, δημ.οσιευθησομ.ένγ] έν τή 

Άοχ. Έφημερίδι μετά τών οικείων σχεδίων (έκπονηθέντων ήδη 

ύπά τοϋ μ,ηχανικοΰ κ. Ίωαννίτου) θά άσχοληθώμ,εν, έτέρα τις 

έργασία έγένετο έπι τοϋ ΒΔ τοϋ ναοΰ τής Άθηνάς κειμένου τα- 

πεινοτέρου υψώματος, τοϋ άπέχοντος τοϋ ναοΰ περί τα πεντα

κόσια μέτρα.
Έπί τοϋ ύψώμ.ατος τούτου ύπήρχεν ορατός περίβολος έ< 

πολυγωνικών ογκολίθων κατεσκευασμένος, ορατά δ’ έπίσης έκειντο 

λείψανα κτιρίου τινός, άλλά ταϋτα εις ελάχιστα θρύμματα — 

μαρτύρια φοβέρας καταστροφής. Ιίαραδόξως τά μέρος τοΰτο εις 

οΰδέν τών νεωτέρων σχετικών συγγραμμ-άτων μνημ.ονεύεται — 

τοϋ γερμανικού Χάρτου μη έξαιρουμένου.Μόνον ό μακαρίτης Λόλ-
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λιγκ, έν τή νεωτέρα έκδόσει τοΰ Baedecker ποιείται μνείαν τοϋ 

μέρους τούτου έφιστών την προσοχήν τοϋ επισκέπτου εις λείψανα 

κτιρίου τινός. Έν άγνοια διατελών τής σημειώσεως ταύτης τοΰ 

Λόλλιγκ, έπεχείρησα την έρευναν τοΰ [Λερούς τούτου, τοΰ άλλως 

τε προδήλως ΰποκρύπτοντος οικοδόιΛημά τι άρχαιον, καί ή σκα

πάνη άπεκάλυψε την βάσιν λίαν παραδόξου κτιρίου όπερ, ευ

θύς έξ άρχής δεν έδίστασα, ριεθ' όλην την άνωμαλίαν αϋτοΰ νά 

καλέσω ναόν, τοΰτο δέ και ό κ. Dorpfeld έλθων έπί τόπου 

καί έξετάσας τό κτίριον παρεδέχθη. Το παράδοξον τοΰτο κτί- 

ριον, ούτινος τό δάπεδον ελάχιστα ΰψοΰται υπέρ τό φυσικόν 

έδαφος, έφερε στοάν έκ πωρίνων κιόνων μόνον κατά τάς δύο 

αύτοΰ πλευράς, την ανατολικήν δηλ. καί μεσημβρινήν, των 

δύο άλλων ούσών γυμνών. Ό Ολικός δήλα δη τοΰ ναοΰ αύ

τοΰ είνε σχεδόν τετράγωνος (19χ14) ή οροφή δ’ αύτοΰ έκρα- 

τεϊτο υπό τεσσάρων κιόνων ιδρυμένων έν τφ μέσω. ’Όπισθεν 

τούτων, κατά τό δυτικόν τοΰ κτιρίου, κιγκλίδωμα άπεχώριζε 

μικρόν τοΰ ναοΰ μέρος, ένθα έφυλάσσετο τό άγαλμα, ώς τά νΰν 

πλακόστρωτον έδαφος έπί τοΰ μέρους τούτου πρόδηλον καθιστά. 

Έν γένει τό κτίριον είνε ιδιόρρυθμον καί φαίνεται άνήκον (άρ- 

χικώς τούλάχιστον, διότι τά σωζόμενα αύτοΰ μέρη προέρχονται 

ώς τά πολλά έξ έπισκευών μεταγενεστέρων) είς έποχήν άρχαιο- 

τέραν τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς. 'Ως προς τον προορισμόν τοΰ κτι

ρίου τούτου έλπίζομεν νά δυνηθώμεν νά ΰποστηρίξωμεν έν τή 

σχετική πραγματεία ημών ότι τοΰτο είνε ό αλλαχού έν Σουνίω 

τοποθετούμενος ναός τοΰ ΙΙοσειδώνος.

Ευρήματα κινητά αί άνασκαφαί ημών αύται δυστυχώς ελά

χιστα έφερον είς φώς- έξαιρέσει χαλκοΰ τινός μηχανήματος προς 

άνέλκυσιν τών μαρμάρων κατά τήν οικοδομήν τοΰ ναοΰ τής 

Άθηνάς, όπερ όντως είνε πολλοΰ άξιον, καί σφαιρών τινών λί

θινων ένεπιγράφων- τά λοιπά ευρήματα (άγγεϊα καί χαλκά αν

τικείμενα) δεν είνε άξια μνείας.

Β. Σταης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:47 EEST - 18.237.180.167


