
— 20 —

οΰπω. Τα νϋν εΐρήσθω τούτο μόνον δτι άνεσκάφησαν ΰπό ιδιοκτη
τών λάθρα πλεϊστοιτοιούτων τάφων,τινες δέ, πολύτιμοι καί διά την 
εσωτερικήν αυτών διακόσμησιν, κατεστράφησαν έζ ολοκλήρου.

Ευρήματα έκ τών τάφων τούτων όλίγιστα άπεκομίσαμεν διά 
τόν προμνημονευθε'ντα λόγον. Οΐ τάφοι ήσαν σεσυλημένοι. ’Εν
τός ενός άσυλήτου, έν τώ κτηματι Ήρειώτου, εύρεθη χαλκοΰν 
κάτοπτρον μετά δύω αγγείων, άτινα μετά τών λοιπών ευρημά
των μετεκόμισα εις ’Αθήνας. Καί ταΰτα μέν παρέδωκα εις τόν 
γραμματέα της Εταιρείας ίνα πληρωθή τό τρίτον του τιμήμα
τος αυτών εις τόν ιδιοκτήτην κατά την συμφωνίαν ημών, τά 
λοιπά δέ κατέθηκα έν τφ Έθν. Μουσείιρ.

Μετά την διακοπήν καί τής άνασκαφής ταύτης μετέβην εις 
τό ΰπό του Παυσανίου μνημονευόμενον ιερόν τής ’Αφαίας, κείμε
νον εις τάς υπώρειας του «’Όρους».

Τοΰ ιερού τούτου σώζεται ό περίβολος μόνον. Εϊνε δέ έκτι- 
σμένος ούτος έζ όγκολίθων πολυγωνικών κατά τά δυτικόν αυ
τού καί έζ ορθογωνίων κατά τό μεσημβρινόν, οπού καί ή είσο
δος. Είνε τουτέστιν ορατή έπιδιόρθωσις τοΰ τείχους κατά χρό
νους μεταγενεστέρους. ’Εκ τοΰ σηκού τοΰ ναού ούδέν σχεδόν 
σώζεται, άτε κτισθείσης έπ’ αυτού έκκλησίας χριστιανικής. Αί 
άνασκαφαί έπί οκταήμερον διαρκέσασαι, ένηργήθησαν έντός τού 
περιβόλου, άνευ οΰδενός σχεδόν άζίου λόγου ευρήματος, καθόσον 
αί δύο άποκαλυφθεϊσαι άρχαιόταται έπιγραφαί, αί μαρτυροΰσαι 
καί τήν ταυτότητα τοΰ ιερού, εΐσί γνωσταί καί δεδημοσιευμέναι.

Όμοίαν μικράν άνασκαφήν ένήργησα καί παρά τόν ναόν 
τής ’Αθήνας, έπί τού ετέρου άκρου τής νήσου, άποκαλυφθέντος 
τοΰ άνατολικοΰ τείχους τού περιβόλου, όπου εύρέθησαν τεμάχια 
μόνον άγαλμάτων καί λίθος νησιωτικός μετ’ έγγλυφής.

Β. Σταης

Οερο τών έν Αττική άνοισκαφών.

Τετάρτη άνασκαφή έγένετο έν ’Αττική ΰπό τού αυτού έφορου 
Βαλέριου Στάη, οΰ ή έ'κθεσις έχει ώς έζής:

Διακοπεισών τών άνασκαφών Αΐγίνης μετέβην όπως έζακολου-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:27 EEST - 18.237.180.167



21 —

θήσω τάς επί των ανατολικών ακτών της ’Αττικής έρευνας μου 
προς άνεύρεσιν προϊστορικών οικισμών. “Οπως δέ καί κατά τό 
προηγούμενον έτος, μετέβην τό πρώτον εις Βραυρώτα, ένθα όμως, 
εξαιρέσει τάφων τινών της ιστορικής χρονικής περιόδου,ούδέν άλλο 
ήδυνήθην ν’ άνεύρω έπιπροσΟετικόν της κατά τό παρελθόν έτος 
γενομένης έκεΐ άνακαλύψεως τών προϊστορικών τάφων. At έ'ρευ- 
ναι ημών όμως άλλαχοΰ καί δη ού πόρρω της περιοχής τών αρ
χαίων Πρασιών υπήρξαν επιτυχείς. Έν θέσει καλουμένγ) τά νυν 
άλβανιστί «Κοπρέζα» καί δεξιά τής όδοΰ τής άγούσης εις τον 
λιμένα τών Πρασιών άνεκαλύφθη μέγα, άγνωστον τέως, νεκρο- 
ταφεϊον τής μυκηναίας χρονικής περιόδου. Άνέσκαψα είκοσι καί 
δυο σπηλαιοειδεις τάφους, όμοιους πρός τους εν Μυκήναις, Ναυ- 
πλίγ καί Παλαιγ Έπιδαύρφ άνασκαφέντας. Έξήχθησαν δέ έξ 
αυτών περί τά διακόσια άγγεϊα ών τά δυο τρίτα άρτια καί έν 
καλή καταστάσει. Εύρέθησαν προσέτι καί πέντε χαλκοί ξυροί ή 
μάχαιραι, εις χρυσοΰς δακτύλιος έξ έλάσματος, εις άργυροΰς καί 
άλλα τινά ήττονος λόγου άξια. Οϊ τάφοι ούτοι όμοιοι, ώς εϊπον, 
τοΐς έν Μυκήναες καί άλλαχοΰ άνασκαφεΐσι, έ'χουσι τούτο μόνον 
τό εξαιρετικόν, ότι οί δρόμοι αυτών, ών τινες εΐσί καί κλιμακω
τοί, δεν άποτελοΰσιν ορθήν γωνίαν μετά τής εισόδου τών σπη
λαίων, ώς συνήθως, άλλ’ όξεϊαν. Τούτο δε προήλθεν έκεϊ ώς έκ 
τής καταστάσεως του έδάφους, όντος ελάχιστα επικλινούς.

’Εντός τών σπηλαίων, ών τό μέγιστον είχε μήκος καί πλά
τος 4χ4 μ. ύψος δέ 2 */2 μ., ύπήρχον πάντοτε σχεδόν πλείο- 
νες του ενός νεκροί. Έν τινι τούτων μάλιστα δέκα. *Ησαν 
όμως τά πλεϊστα τών σπηλαίων πλήρη χωμάτων έκ καταπτώ- 
σεως τής στέγης αυτών, καί τοΰτο έδυσχέρανε τήν διατήρησιν 
τών σκελετών, μή κατορθωθείσης τής άποκομίσεως ή δεκαεπτά 
μόνον κρανίων έν καλή καταστάσει.

Σημειωτέον ότι διά τής γενομένης κατά τό παρελθόν έ'τος 
άνασκαφής ταύτης, τής διακοπείσης κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου 
ένεκα τής έπελθούσης κακοκαιρίας, δεν έξηρευνήθη ή μέρος μόνον 
του νεκροταφείου τούτου, όπερ άνασκαπτόμενον είσέτι θά φέργ) 
εις φώς ευρήματα πιθανώς άξια πολλοΰ λόγου.

Β. Σταης
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