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ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Συχνὰ ἀναρωτιέμαι μήπως ἡ ἐτήσια σύναξή μας, στὴν ὁποία 
ἀνακοινώνεται σχεδὸν ἀνελλιπῶς ἐπὶ 183 χρόνια τὸ ἔργο μας 
κάθε χρονιᾶς, ἀποτελεῖ σύμπτωμα ἀπολίθωσης τῆς Ἑταιρείας. 
Ἐκείνη φορώντας ὅπως σήμερα «τ᾽ ἀρχαῖα της στολίδια», συ-  
νεχίζει τὸ τελετουργικὸ ποὺ τῆς ὅρισαν οἱ προσωπικότητες ποὺ 
τῆς ἔδωσαν τὴ ζωή. Δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνᾶμε. Σ᾽ ἕνα χρόνο ἀπὸ 
σήμερα θὰ κάνουμε τὸν ἀπολογισμό μας πρὸς ἐκείνους.

Παρὰ τοὺς ἐνδοιασμοὺς ποὺ ἐκφράζουν τὰ λόγια μου, ὡς 
πρὸς τὸν ἐτήσιο ἀπολογισμὸ τῆς Ἑταιρείας, δὲν παραβλέπω 
ὅτι ὅλοι οἱ πρὶν ἀπὸ μᾶς δὲν σταμάτησαν οὔτε μία στιγμὴ νὰ 
ἐργάζονται γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ ἀρχαίου πνευματικοῦ καὶ 
ὑλικοῦ παρελθόντος τοῦ τόπου τούτου, ποὺ μᾶς βασανίζει μὲ 
τὸ παρελθόν του, καὶ τὸ προδίδουμε κι ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας, 
γιατὶ πολλὲς φορὲς τὸ φορτίο του ξεπερνᾶ τὶς δυνάμεις μας. 

Δὲν συνεχίζω ὅμως γιατὶ πρέπει νὰ μνημονεύσω ἐκείνους 
ποὺ μᾶς ἄφησαν τὴ χρονιὰ ποὺ πέρασε. 

Ἡ Νίκη Γουλανδρῆ (1925 - 9.2.2019) μὲ σπουδὲς Πολιτικῆς 
Ἐπιστήμης, Οἰκονομικῶν καὶ Φιλοσοφίας, ζωγράφος βοτανο-
λογικῶν βιβλίων καὶ Πρόεδρος τοῦ ὁμώνυμου Μουσείου Φυ- 
σικῆς Ἱστορίας, διετέλεσε ὑπουργὸς Κοινωνικῶν Ὑπη ρε σιῶν, 
ἔδρασε στὸν πνευματικὸ καὶ πολιτιστικὸ τομέα καὶ ἔτυχε 
διεθνοῦς ἀναγνώρισης.

Ὁ Νικόλαος Μουτσόπουλος (1927 - 13.3.2019), ἀρχιτέκτων, 
μαθητὴς τοῦ Ὀρλάνδου, τοῦ Πικιώνη, τοῦ Γκίκα καὶ τοῦ Τσα-
ρούχη, εἶχε σπουδάσει Ἀρχαιολογία, κλασικὴ καὶ βυζαντινή,  
καὶ διέπρεψε ὡς καθηγητὴς τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς Μορφολογίας 
στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ἔκανε συστηματικὲς ἀνα-
σκαφές, ἀσχολήθηκε μὲ τοὺς ὀχυροὺς οἰκισμοὺς καὶ τὰ κάστρα 
τῆς Ἑλ λάδος καὶ τιμήθηκε κατ᾽ ἀξίαν ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθη-
νῶν καὶ ἄλλες ξένες Ἀκαδημίες καὶ Πανεπιστήμια. 
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Ὁ Γεώργιος Παπαθανασόπουλος (1924 - 26.5.2019) ὡς ἔκ- 

τακτος ἀρχαιολόγος ἐργάστηκε ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Carl 
Blegen στὸν Ἄνω Ἐγκλιανὸ καὶ ὡς Ἐπιμελητὴς καὶ Ἔφορος 
τῶν Ἀρχαιοτήτων ὑπηρέτησε στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο, τὴν Ὀλυ μ- 
πία, τὴ Λακωνία, ὅπου καὶ ἐρεύνησε τὸ νεολιθικὸ Σπήλαιο  
τοῦ Δι ροῦ. Διετέλεσε ἀκόμη Προϊστάμενος τῆς Ἐφορείας Ἐνα-
λίων Ἀρ χαιοτήτων καὶ Διευθυντὴς Ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Μου-
σείου της. 

Ὁ Νικόλαος Χαρκιολάκης (1950 - 28.5.2019), ἐπίτιμος Διευ- 
θυντὴς Ἀναστήλωσης Νεωτέρων καὶ Σύγχρονων Μνημείων 
τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἦταν μέλος τοῦ Συμβουλίου τῆς 
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, τὴν ὁποία συνέτρεξε ἰδίως στὸ θέμα 
τῆς ἀποκατάστασης τῆς οἰκίας «Μπάρλα». Τὰ ἐπιστημονικά 
του ἐνδιαφέροντα ἐκάλυπταν τὰ μνημεῖα τῆς βυ ζαντινῆς καὶ 
μεταβυζαντινῆς Ἑλλάδος, Ἅγιον Ὄρος, Κρήτη, Κυκλάδες, Πελο- 
πόννησος. Τὰ τελευταῖα χρόνια εἶχε ἀσχο ληθεῖ ἔντονα μὲ τὴν 
ἀποκατάσταση νεωτέρων μνημείων. 

Ὁ Δημήτριος Κοζομπόλης (1931 - 6.6.2019) σπούδασε Οἰκο- 
νομικὰ καὶ Νομικὰ καὶ διετέλεσε ἐπὶ μακρὰ ἔτη Διευθυντὴς 
τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Πειραιῶς. Πιστὸς φίλος 
καὶ ἑταῖρος τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, μᾶς προσέφερε 
ἐπὶ χρόνια ὑπη ρεσίες ὡς μέλος τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς 
τῶν ἑταίρων. Δραστήριος ὡς πρὸς τὰ πολιτιστικὰ θέματα τῆς 
Κυνουρίας καὶ τῆς Μάνης, ἀφιέρωσε μεγάλο μέρος τῆς δραστη- 
ριότητός του ὡς Πρόεδρος τῆς Παμπειραϊκῆς Ἕνωσης στὴν 
ἀναστήλωση τῆς Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς, ἔργο ποὺ τὸ ἔφερε 
σὲ πέρας μὲ ἐπιτυχία. 

Ὁ Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος (1938 - 13.8.2019), καθηγη τὴς 
τῆς Ἱστορίας τοῦ Νεώτερου Ἑλληνισμοῦ καὶ μέλος τῆς Ἀκαδη- 
μίας Ἀθηνῶν, ὑπῆρξε δραστήριος μελετητὴς τῆς Νεώ τερης καὶ 
κυρίως τῆς Σύγχρονης Ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος, Ἔδει ξε ἰδιαίτερο 
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν περίοδο τοῦ Ἐλευθερίου Βε νι ζέλου, τοῦ 
ὁποίου καὶ κατέταξε τὸ Ἀρχεῖο, ἀσχολήθηκε καὶ μὲ θέματα 
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ᾽21, τῆς Κατοχῆς, ὡς καὶ μὲ τὴ σύγχρονη 
Ἐξωτερικὴ Πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος. 

Ὁ Σπυρίδων Κοκκολιάδης (1924 - 20.9.2019), ἀρχιτέκτων-
πολεοδόμος, διετέλεσε Σύμβουλος τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑται ρείας. 
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Ὑπηρέτησε στὸ Ὑπουργεῖο Δημοσίων Ἔργων καὶ ἔφθα σε ἕως 
τὸν βαθμὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ κατόπιν Ὑπουργείου 
Χωροταξίας. 

Ἡ Βασιλικὴ Παππᾶ (†25.11.2019) ἀνῆκε στοὺς νεώτερους 
ἑταίρους μας. Καθηγήτρια τῆς Ἀρχαιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο 
Ἰωαννίνων, ἀσχολήθηκε μὲ τὴν κεραμικὴ καὶ τὴ μικροτεχνία 
τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων, μὲ τὸν δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ βίο  
στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, καὶ ἰδιαιτέρως  μὲ τῆς Ἀμοργοῦ. 

Ὁ παλαιὸς ἑταῖρος μας καὶ συνεργάτης τῆς Ἑταιρείας 
Ἀλέξανδρος Καμπίτογλου (1922 - 29.11.2019), ἀκαδημαϊκός, 
ἀπέθανε σὲ πλούσιο γῆρας. Μὲ σπουδὲς στὴ Θεσσαλονίκη καὶ 
τὴ Μεγάλη Βρε τανία, ἀκολούθησε τὸ πανεπιστημιακὸ στά- 
διο καὶ δίδαξε Ἀρχαιολογία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμε- 
ρικῆς καὶ ἀπὸ τὸ 1963 στὸ Σύδνεϋ τῆς Αὐστραλίας, ποὺ ἔγι- 
νε δεύτερη πατρίδα του καὶ ὅπου τώρα ἀναπαύεται. Ἡ νο- 
σταλγία τῆς Ἑλλάδος τὸν ἔφερε ὅμως κοντά μας. Ἀνέπτυξε 
μεγάλη ἐπιστημονικὴ δράση μὲ τὶς ἀνασκαφὲς στὴ Ζαγορὰ 
τῆς Ἄνδρου καὶ τῆς Τορώνης στὴ Χαλκιδικὴ καὶ ἵδρυσε ἐδῶ 
τὸ Αὐστραλιανὸ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο, δεσμὸ πνευματικὸ 
μεταξὺ Αὐστρα λίας καὶ Ἑλλά δος. Πλὴν τῶν σημαντικῶν ἐπι- 
στημονικῶν μελετῶν του, ἰδιαί τε ρα ἐκείνων ποὺ ἀφοροῦν τὴν 
κατωϊταλιωτικὴ κεραμική, πρέπει νὰ τονίσω ὅτι μᾶς ἄφησε ἐπίσης 
ἐξαίρετες δημοσιεύσεις τῶν ἀνασκαφῶν του στὴν Ἑλλάδα. 

Ἡ Ἀγγελικὴ Ἀνδρειωμένου (1933 - 12.12.2019), Ἔφορος 
τῶν Ἀρχαιοτήτων, ὑπηρέτησε πρῶτα πρῶτα στὴν Εὔβοια καὶ 
ἡ ἀπαρχὴ τῶν μελετῶν της ἦταν γιὰ μνημεῖο τῆς Χαλκίδος. 
Ἀκολούθησαν καὶ ἄλλοι τόποι τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Ἀττική, οἱ 
Δελφοί, ἡ Μακεδονία, ἡ Βοιωτία. Εἶναι πλῆθος οἱ χῶροι ποὺ 
ἐρεύνησε καὶ χιλιάδες ἐκεῖνα ποὺ ἀπεκάλυψε. Χρη σι μοποίησε 
τὸν χρόνο τῆς ζωῆς της γιὰ νὰ δημοσιεύσει ὅσα ἔφερε στὸ φῶς. 
Ἀπὸ τὸ 1959, ἐδῶ καὶ 60 χρόνια, ἡ Ἀγγελικὴ ἦταν πιστὸ καὶ 
ἀφοσιωμένο μέλος τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας. Τακτικὴ συ- 
νεργάτις τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐφημερίδος, δημο σίευσε πλῆθος 
μελετῶν. Ἡ τελευταία δημοσιεύτηκε τὸ 2019.

Ἂν ὑπάρχει γιὰ τοὺς ἀρχαιολόγους μία ὕψιστη ἀρετή, 
αὐτὴ τὴν ἀρετὴ τὴν εἶχε ἡ Ἀγγελικὴ Ἀνδρειωμένου. Δημοσίευε 
τὶς ἀνασκαφές της καὶ τὰ εὑρήματά της ἀμέσως, μὲ ἐπιμέλεια 
καὶ ἐμβρίθεια. Δὲν καταλείπει καμία ἐπιστημονικὴ ὀφειλή.
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Ἡ Αἰκατερίνη Νίνου (1931 - 25.1.2020) ὑπηρέτησε ἐπὶ μα- 

κρὰ ἔτη ὡς Διευθύντρια Δημοσιευμάτων τοῦ Ταμείου Ἀρχαιο- 
λογικῶν Πόρων. Ἀρχικῶς, τὸ 1959, διορίστηκε στὴ Γραμμα-
τεία τοῦ Διευθυντοῦ Ἀρχαιοτήτων Ἰωάννου Πα παδημητρίου, 
κα τόπιν Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀρχαιοτήτων καὶ Ἀναστηλώ- 
σεων, θέση ποὺ διατήρησε καὶ ἐπὶ τοῦ διαδόχου του Ἰωάννου 
Κον τῆ. Προσέφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες κατὰ τὴν περίοδο τῆς 
ἀλ λα γῆς τῆς Ὑπηρεσίας, τὸ 1960 καὶ κατόπιν, ὅταν ὁ κλάδος 
ἀπηλλάγη ἀπὸ τὴν κηδεμονία ξένων προσώπων. Ἡ 21η Ἀπρι-
λίου τὴν ἐξετόπισε στὸ Ταμεῖο Ἀρχαιολογικῶν Πόρων, ὅπου 
ὡς Διευθύντρια τῶν Δημοσιευμάτων τῆς Ὑπηρεσίας εἶχε τὴ 
φροντίδα τῆς ἔκδοσης τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Δελτίου καὶ τῶν 
ἀρχαιολογικῶν μονογραφιῶν. Ἡ παρουσία της στὸ ΤΑΠ συ μ-
πίπτει μὲ τὴν ἐκδοτικὴ ἀκμή του καὶ τοῦτο φαίνεται ἀπὸ τὸν 
ἀριθμὸ καὶ τὴν ποιότητα τῶν δημοσιευμάτων τῆς Ὑπη ρεσίας. 
Ὑπήρξαμε συμφοιτητὲς στὸ Πανεπιστήμιο καὶ δὲν ξε χνῶ ὅτι 
ἦταν παροῦσα, πλάι στὸν Ἰωάννη Παπαδημητρίου, ὅταν ἔδω-
σα τὸν ὅρκο τῆς Ὑπηρεσίας, στὶς 6 Ἰουνίου τοῦ 1959.

Ἡ Κικὴ Δημουλᾶ (Ἰούνιος 1931-22 Φεβρουαρίου 2020), 
ἑταῖρος μας καὶ θερμὴ φίλη καὶ ἀρωγὸς τῆς Ἑταιρείας, εἶναι 
ἡ σημαντικότερη ποιητικὴ μορφὴ τῆς δεύτερης μεταπολεμικῆς 
γενιᾶς καὶ κορυφαία στὴν πατρίδα μας. Ὑπηρέτησε ὡς ὑπάλ-
ληλος τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1949 ἕως τὸ 1974. Τὸ 
1961 ἔγινε μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ 
Κύκλος, ὅπου δημοσίευε πεζὰ καὶ ποιήματα. Τὸ πρῶτο της, 
ποίη μα δημοσιεύτηκε τὸ 1950 καὶ ἡ πρώτη της συλλογὴ τὸ 1952, 
τὴν ὁποία ὅμως ἀπέσυρε κρίνοντάς την ἴσως πρόωρη. Τέσσερα 
χρόνια ἀργότερα, τὸ 1956, δημοσιεύει τὸν τόμο ποιημάτων μὲ 
τίτλο Ἔρεβος, μὲ τὴν ὁποία κατακτᾶ τὴν πρώτη θέση ἀνάμεσα 
στοὺς ποιητὲς τῆς ἐποχῆς μας. Εἶναι πολλὲς οἱ συλλογὲς ποὺ 
δημοσίευσε ἕως τὴν τελευταία, ποὺ ἐπιγράφεται Ἄνω Τελεία 
καὶ ἐκδόθηκε τὸ 2016.

Στὶς 26 Ἰανουαρίου 2009 ἔκανε ἐδῶ μέσα ὁμιλία μὲ τί- 
τλο «Ἔρανος σκέψεων», στὴν ὁποία ξεδιπλώθηκε ὅλο τὸ τα-
λέντο της, ποιητικὸ καὶ ἐκφραστικό. Ἡ ποίηση σ᾽ ὅλη της τὴν 
ὀμορφιά, ὅπως μᾶς τὴν εἶχαν δώσει οἱ συντοπίτες της στὴν 
Ἑταιρεία, ὁ Γεώργιος Βιζυηνὸς καὶ ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς. 



ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Στὰ Ἀστέρια Γλυφάδας ἡ κυρία Κωνσταντίνα Καζᾶ συνέ-
χισε τὴν ἔρευνα δύο φυσικῶν κυκλικῶν λεκανῶν διαμέτρου 6 
καὶ 10 μ. ἀντιστοίχως, ποὺ γέμιζαν μὲ νερὸ μὲ ἀγωγοὺς λαξευ-
μένους ἢ φυσικὰ διαμορφωμένους στὸν βράχο τῆς περιοχῆς. 
Ἐκτὸς αὐτῶν τῶν δύο μεγάλων λάκκων ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι 
μικρότεροι. Ὄλοι ἐξυπηρετοῦσαν κάποια αὐτοσχέδια νεο-
λιθικὰ ἐργαστήρια μεταλλουργίας, ποὺ λειτούργησαν ἕως τὸ 
τέλος τῆς Νεολιθικῆς Ἐποχῆς. Ἰσχυρὲς πλημμύρες κατέβασαν 
μεγάλες ποσότητες χωμάτων, ἄμμου καὶ λίθων, ποὺ κατέστησαν 
ἀδύνατη τὴ συνέχιση ἐκεῖ οἱασδήποτε δραστηριότητας.

1. ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Γλυφάδα Ἀττικῆς. Ἀεροφωτογραφία τοῦ μεγάλου λάκκου καὶ τῆς βρα χώδους 
περιοχῆς ποὺ τὸν περιβάλλει.
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Ἡ ἔρευνα τῶν ἐπιχώσεων τῶν πλημμυρῶν ἀπέδωσε φια-
λόσχημα θραύσματα λιθαργύρου, μεταλλουργικὰ κύπελλα καὶ 
ψήγματα χαλκοῦ.

Ἡ διαμόρφωση τοῦ φυσικοῦ βραχώδους ἐδάφους στὸν 
χῶ ρο τῆς ἔρευνας, ἀποτέλεσμα τῆς ἐπίδρασης ἐπὶ χιλιάδες χρό-
νια τῶν νερῶν τῆς βροχῆς καὶ τῆς μερικῆς ρυθμιστικῆς ἐπέμ-
βασης τοῦ ἀνθρώπου, ἡ διαμόρφωση αὐτὴ ἐκτείνεται σὲ μεγάλη 
ἔκτα ση καὶ ἐξυπηρετοῦσε πρωτοβιομηχανικὲς μεταλλουργικὲς 
δραστη ριότητες τῆς τελικῆς Νεολιθικῆς ἐποχῆς καὶ τῆς ΠΕ 1 
καὶ ΠΕ 2, ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὴν κεραμικὴ ποὺ βρέθηκε. 

Ἡ ἴδια περιοχὴ μετὰ τὸ τέλος τῆς Νεολιθικῆς ἐποχῆς καὶ τὴν 
ἐγκατάλειψή της ἐξ αἰτίας τῶν πλημμυρῶν χρησιμοποιήθηκε ὡς 
νεκροταφεῖο. Ἡ ἀνασκαφεὺς μέχρι στιγμῆς ἔχει διαπιστώσει 
τουλάχιστον 117 ταφὲς προσώπων ὅλων τῶν ἡλικιῶν καὶ θεω-
ρεῖ τὸ νεκροταφεῖο ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα στὴν Ἀττικὴ 
μετὰ τὸ Τσέπι τοῦ Μαραθῶνος. 

Ἡ κυρία Ἰφιγένεια Δεκουλάκου στὴν Μπρεξίζα τοῦ Μαρα-
θῶνος στὸ ἱερὸ τῶν Αἰγυπτίων θεῶν, συνέχισε τὴν ἔρευνα τοῦ 
λεγόμενου Κτιρίου Β καὶ εἰδικῶς τοῦ χώρου 24, ὅπου βρέθηκαν 
πολλὰ σπασμένα κεραμίδια λακωνικοῦ τύπου, ἀμφορέων, σκύ-

2. ΜΠΡΕΞΙΖΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Γλυφάδα Ἀττικῆς. Ὁ λιθοσωρὸς ΙΙ μὲ τὴ σειρὰ λίθων στὴ βάση του.
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Μπρεξίζα Μαραθῶνος. Κάτοψη τοῦ κτιρίου Β.
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Μπρεξίζα Μαραθῶνος. Τάφος 2.

Μπρεξίζα Μαραθῶνος. Τὸ ἐσωτερικὸ τῆς κατασκευῆς.
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φων, χυτρῶν, λεκανίδων καὶ πινακίων, ποὺ χρονολογοῦνται 
στὸν 3ο μ.Χ. αἰ. Παλαιοτέρων ἐποχῶν, τῶν πρώιμων ἀρχαϊκῶν 
χρόνων βρέθηκαν λίγα ὄστρακα. Ὁ χῶρος ἦταν πολυτελὴς γιατὶ 
οἱ τοῖχοι ἔφεραν, πιθανῶς, ὀρθομαρμάρωση, ὅπως προκύπτει 
ἀπὸ θραύσματα πλακῶν. Ἀκόμη βρέθηκαν χάλκινο ἀσσάριο 
Λαμψάκου ἐποχῆς Γαλλιηνοῦ (253-268 μ.Χ.) καὶ δεύτερη βάση 
ἰωνικοῦ κίονος διάφορης μορφῆς ἀπὸ τὴν περυσινή. 

Μπρεξίζα Μαραθῶνος. Ἀγγεῖα τοῦ τάφου 2.

Μπρεξίζα Μαραθῶνος. Ἀνθεμωτὸς ὀρθοκέραμος.



16
Στὸ νότιο τμῆμα τοῦ κτιρίου Β, στὸν χῶρο Η, βρέθηκε καὶ 

ἐκεῖ ὀρθομαρμάρωση τῶν τοίχων, θραύσματα ἀπὸ ὑαλοπί-
να κες, ἀμφορεῖς, χύτρες καὶ λύχνος τοῦ 3ου μ.Χ. αἰ., ὡς καὶ 
ὀρθοκέραμος μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ΑΘΗΝΑΙΟΥ, ὅμοιος μὲ ἐκείνους 
ποὺ ἤδη εἶχε βρεῖ καὶ ὁ Fauvel ὅταν ἔσκαψε στὸν ἴδιο τόπο τὸ 
1792.

Στὸν βόρειο τοῖχο τοῦ ἴδιου χώρου Η ὁλοκληρώθηκε ἡ 
ἔρευνα ὀρθογώνιας κατασκευῆς, ἡ ὁποία ἀνήκει σὲ χρόνους 
ἐρήμωσης τοῦ χώρου. Τὸ ἴδιο ὑπο δηλώνει καὶ ἡ εὕρεση παιδικοῦ 
κεραμοσκεποῦς τάφου στὸν πλαϊνὸ χῶρο Θ, μέσα στὸν τοῖχο 
ποὺ χωρίζει τοὺς δύο χώρους. Ὡς κτερίσματα βρέθηκαν ἐντὸς 
τοῦ τάφου σκύφος καὶ ἐκτὸς τοῦ τάφου ἀγγεῖα σφαιρικά, καὶ 
τὰ δύο τοῦ 3ου μ.Χ. αἰ.

Στὴν ἀρχαία Σικυώνα ὁ κ. Ἰωάννης Λῶλος ἐρεύνησε προ-
καταρκτικῶς μεγάλο κτίριο βορείως τοῦ γυμνασίου, τὸ ὁποῖο 
χαρακτηρίζει ὡς στοὰ μὲ ἄξονα βορρονότιο, πρόσοψη στὴν 
Ἀνατολὴ καὶ μὲ σειρὰ δωματίων-καταστημάτων πίσω, στὸ 
δυτικὸ μέρος της. Τὸ κτίριο εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ μεγά-

3. ΣΙΚΥΩΝ

Σικυών. Φωτογραφία τῆς Τομῆς 18 μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀνασκαφῆς της.
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Σικυών. Ὀρθοφωτογραφία τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τῆς ἀγορᾶς τῆς Σικυώ νας. Τὸ πε- 
ρίγραμμα τῆς ἀνασκαφῆς 2019 ἐπισημαίνεται μὲ βέλος.
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λους κροκαλοπαγεῖς λιθοπλίνθους. Τὸ συνολικὸ μῆκος τῆς 
στοᾶς εἶναι 43 μ. καὶ τὸ πλάτος της 21 μ. Ἔφερε δύο σειρὲς 
δωματίων στὸ δυτικὸ μέρος καὶ δωρικὴ κιονοστοιχία στὴν πρό- 
σοψη. Βορείως καὶ νοτίως ὑπάρχουν δύο πτέρυγες ποὺ προ- 
έχουν, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ βόρεια πτέρυγα ἴσως ἔφερε κίονες ποὺ 
ἀνήκουν σὲ μνημειῶδες πρόπυλον. Τὸ ἐσωτερικό, πλάτους 6 μ., 
δὲν φαίνεται ὅτι εἶχε κιονοστοιχία. Ἡμικυκλικὴ ἐξέδρα γιὰ 
ἵδρυση ἀγαλμάτων κοσμοῦσε τὸ κτίριο. Ἡ στοὰ οἰκοδομήθηκε 
πιθανῶς τὸ α´ ἥμισυ τοῦ 3ου π.Χ. αἰ. καὶ ἔπαψε νὰ λειτουργεῖ 
τὸν 1ο αἰ. π.Χ. 

Στὴν ἀρχαία Μεσσήνη ὁ κ. Πέτρος Θέμελης συνέχισε συμ-
πλη ρωματικὲς ἔρευνες, συντηρήσεις τῶν μνημείων καὶ ἀπο κα-
τάστασή τους. Δυτικῶς τοῦ θεάτρου στὸν λεγόμενο Εὐ κτήριο 
οἶκο, οἴκημα παλαιοχριστιανικό, ἀποκολλήθηκε τὸ ψη φιδωτὸ 
μὲ τὴν ἐπιγραφὴ Θεόδουλος ἐπίσκοπος ἐποίει. Μὲ ἀνασκαφικὲς 
τομὲς βεβαιώθηκε ὅτι ἡ αἴθουσα μὲ τὸ ψηφιδωτὸ ἐπεξετάθη 
στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου μ.Χ. αἰ. στὰ ἀνατολικὰ καὶ τὰ βόρεια καὶ 
τὰ δάπεδα τῶν νέων αἰθουσῶν διακοσμήθηκαν μὲ ψηφιδωτά. 

Τοιχικὴ καὶ τοπογραφικὴ ἔρευνα ἔγινε καὶ στὸ ἱερὸ τῆς 
Ἴσιδος καὶ διασαφηνίστηκε ἡ μορφὴ οἰκοδομικοῦ συγκρο-
τήματος μὲ πολλὰ καὶ ἀνίσων διαστάσεων δωμάτια. 

Σικυών. Οἱ θεμέλιοι δόμοι τῆς βόρειας πλευρᾶς τῆς στοᾶς ἀπὸ τὰ ἀνα-
τολικά.

4. ΜΕΣΣΗΝΗ
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Μεσσήνη. Λεπτομέρεια ψηφιδωτοῦ μὲ τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ Ἐπισκόπου Θεόδουλου.

Μεσσήνη. Ἄποψη τῆς αἴθουσας τοῦ Ἐπισκόπου μὲ τὶς δοκιμαστικὲς τομές.
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Μεσσήνη. Ἡ ἀστικὴ ἔπαυλη ἀπὸ ἀνατολικά.

Μεσσήνη. Συντήρηση τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου τοῦ ἀνδρώνα τῆς ἔπαυλης.
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Βορειοδυτικῶς τοῦ γυμνασίου διασαφηνίστηκε ἐπίσης ἡ 
μορφὴ μεγάλης ἀρχοντικῆς οἰκίας μὲ πλῆθος δωματίων, ὁρι- 
σμένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα κοσμοῦνται μὲ ψηφιδωτὰ δάπεδα. Ἕνα 
ἀπὸ τὰ δά πεδα, τοῦ ἀνδρῶνος, φέρει κεντρικὴ παράσταση Διο- 
νύσου καὶ Ἀριά δνης. 

Ἡ δυτικὴ στοὰ τοῦ γυμνασίου εἶναι προσιτὴ ἀπὸ τε τρά-
στυλη δωρικὴ πύλη, ἡ ὁποία ἀναστηλώθηκε πλήρως, κατα-
σκευασμένη μὲ δαπάνες ἑνὸς γυμνασίαρχου στὴν περίοδο τοῦ 
αὐτοκράτορος Αὐγούστου καὶ ἐπισκευασμένη ἀπὸ διάδοχο 
γυμνασίαρχο, σύμφωνα μὲ τὶς μεγαλογράμματες ἐπιγραφὲς στὸ 
ἐπιστύλιο:

Χαρτέλης Φίλωνος γυμνασιαρχήσας
τὸ πρόπυλον θεοῖς πᾶσι καὶ τᾶι πόλει

Διονύσιος Δημητρίου γυμνασιαρχῶν τὸ γυμνάσιον ἐπεσκεύασε
Ἄλλες ἐπιγραφὲς ποὺ μνημονεύουν δωρεὲς βρίσκονται 

χα ραγμένες στὶς τρεῖς κεντρικὲς μετόπες τῆς ζωφόρου τῶν τρι-
γλύφων. 

Ἐσωτερικῶς τοῦ τετράστυλου αὐτοῦ προπύλου, ὅπως τὸ 
χαρακτηρίζει ὁ δωρητής του, ὑπῆρχε ξύλινη ἀμφικλινὴς στέγη 
ποὺ προστάτευε τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴ βροχή.

Μεσσήνη. Ἡ ψηφιδωτὴ παράσταση τοῦ ἀνδρώνα.
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Μεσσήνη. Ἄποψη τοῦ Προπύλου στὴ ΒΔ. γωνία τοῦ Γυμνασίου.

Μεσσήνη. Τὸ τετρακιόνιο δωρικὸ Πρόπυλο μετὰ τὴν ἀναστήλωση τοῦ ἀετώματος.
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Τυχαῖο εὕρημα εἶναι σύντομος κατάλογος κιστιοκόσμων 
καὶ προστατῶν τῆς Ἀθηνᾶς Κυπαρισσίας τοῦ τέλους τοῦ 4ου- 
ἀρχῶν 3ου αἰ. π.Χ. Οἱ στίχοι περιορίζονται ἀπὸ ἐγχάρακτες 
γραμμές:
  [..]ίων
  [Νι]κά[νωρ]
  Ξένων
  Κάλαι[σχρος]
 5 [Νι]κωνίδας
  Δείναρχος
  Χάρμων
  Μικύλος
  Φιλιστίδας
 10 Καλλικλῆς
  [Πει]σίστρατος
  [Πο]λυάρατος
  [……………….]

Μεσσήνη. Σχεδιαστικὴ ἀναπαράσταση τοῦ Προπύλου (Ἀθ. Νακάσης).
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Στὴ Θουρία τῆς Μεσσηνίας ἡ κυρία Ξένη Ἀραπογιάννη 

ἀπεκάλυψε πλήρως τὴ σκηνοθήκη τοῦ θεάτρου, ἐσωτερικῶν 
διαστάσεων 21.40×7.70 μ., ἐπάνω στὸ δάπεδο τῆς ὁποίας, κυ-  
ρίως μὲ τοὺς λίθους τῶν τοίχων τῆς σκηνοθήκης, εἶχε κα τα-
σκευαστεῖ μετὰ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ θεάτρου κτίριο διώροφο, 

5. ΘΟΥΡΙΑ

Θουρία. Ἀεροφωτογραφία τοῦ θεάτρου.

Θουρία. Ἀεροφωτογραφία τῆς σκηνοθήκης.
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Θουρία. Σκηνοθήκη. Τοῖχος κατασκευασμένος ἀπὸ ἀρχαῖα 
ἀρχιτεκτονικὰ μέλη. Ἄποψη ἀπὸ Δ.

Θουρία. Ἑλληνικά. Ἰδιοκτησία Νικήτα Δικαίου. Τομὴ Ι μὲ συσσω ρευ- 
μένα ἀρχαῖα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη. Ἄποψη ἀπὸ Δ.
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Θουρία. Μονὴ Ἑλληνικῶν. Ναὸς Ἁγίου Φανουρίου. Νότιο σκέλος τοῦ 
τείχους. Ἄποψη ἀπὸ Α.

Θουρία. Μονὴ Ἑλληνικῶν. Ναὸς Ἁγίου Φανουρίου. Νότιο σκέλος τοῦ 
τείχους. Χῶρος μὲ παραστάδες.
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ἀποτελούμενο ἀπὸ τέσσερεις χώρους ποὺ ἐπικοινωνοῦν με- 
ταξύ τους. Λίθινη σκάλα, σώζει ἕξι βαθμίδες, ὁδηγοῦσε στὸν 
ὄροφο. Ἀλλὰ καὶ ἄλλοι τοῖχοι ἀποκαλύφθηκαν, κατα σκευα- 
σμένοι μὲ μέλη δωρικοῦ κτιρίου: ἐπιστύλια μὲ κανόνες καὶ 
σταγόνες, τμήματα ζωφόρου τριγλύφων καὶ μετοπῶν, τὰ 
ὁποῖα σώζονται μὲ τὸ λευκωπὸ ἐπίχρισμά τους χρωματισμένο 
σὲ ὁρισμένα ση μεῖα μὲ κόκκινο χρῶμα. Ἄλλο, φερτό, εὕρη μα 
εἶναι λεκάνη πε ριρραντηρίου σχεδὸν ἀκέραιη, ποὺ ὑποδη-
λώνει τὴν ὕπαρξη ἱεροῦ. 

Οἱ μεταγενέστερες αὐτὲς κατασκευὲς δὲν ἔβλαψαν σοβαρῶς 
τὸ δάπεδο τῆς σκηνοθήκης, τῆς ὁποίας ἔχει διαπιστωθεῖ μῆκος 
αὐλάκων τουλάχιστων 45 μέτρων. 

Ἀπὸ τὸ θέατρο ἀποκαλύφθηκε ἀκόμη πλήρως τὸ βόρειο 
ἀνάλημμά του. Φέρει ἰσχυρὲς ἀντηρίδες στὴν ἀνατολικὴ καὶ 
δυ τικὴ πλευρά του, τὸ μῆκος του εἶναι 16 μέτρα καὶ τὸ μέγιστο 
ὕψος του 3.10 μ. 

Κοντὰ στὸ θέατρο τῆς Θουρίας, στὴ θέση μὲ τὸ χαρακτη-
ριστικὸ ὄνομα «Ἑλληνικά», ἦλθαν στὸ φῶς ἀρχιτεκτονικὰ 
μέ λη μεγάλου δωρικοῦ ρυθμοῦ κτιρίου, ἴσως ναοῦ: Σφόνδυλοι 
μὲ ραβδώσεις, θραύσματα δωρικῶν κιονοκράνων, ἐπιστυλίων, 
πλίνθοι στυλοβάτου καὶ ἰσόδομο ἀνάλημμα μήκους θεατοῦ  
50 μ., ποὺ ὑπεστήριζε ἐκτεταμένο ἄνδηρο. 

Δυτικῶς τῆς Μονῆς Ἑλληνικῶν τῆς Θουρίας ἦλθε στὸ φῶς, 
μετὰ τὸν καθαρισμό του ἀπὸ τὴν ἄγρια φυτεία, τμῆμα τοῦ ἰσο- 
δόμου τείχους τῆς ἀρχαίας Θουρίας. Λίθινες σφαῖρες ποὺ βρέ- 
θηκαν στὶς ἐπιχώσεις ποὺ κάλυπταν τὸ τεῖχος μαρτυροῦν βε- 
βαίως πολιορκία. Τὸ τεῖχος σώζει ἀντηρίδες καὶ μεταξὺ τῶν 
ἀντηρίδων ἀποκαλύφθηκαν κόγχες ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ 
παραστάδες μὲ μεγάλα ἐπίκρανα, τὰ ὁποῖα φέρουν μονόλιθο 
ὡς ὀροφή. 

Στὶς Ἀμύκλες ὁ κ. Σταῦρος Βλίζος ὁλοκλήρωσε μὲ τοὺς 
συνεργάτες του τὴν ἀποκάλυψη σωζομένου τμήματος τείχους 
στὸ νότιο μέρος τοῦ λόφου. Ἑδράζεται στὸν φυσικὸ βράχο καὶ 
εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ ἀργοὺς λίθους διαφόρων μεγεθῶν, 

6. ΑΜΥΚΛΑΙ
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Ἀμύκλαι. Ἀεροφωτογραφία τοῦ Ἀμυκλαίου μὲ τὸν χῶρο ἀνασκαφῆς σὲ 
πλαίσιο.

Ἀμύκλαι. Ἡ συνέχεια τοῦ τείχους πρὸς τὰ ἀνατολικά, ἐφαπτόμενου στὸν 
ἀρχαϊκὸ περίβολο.
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τῶν ὁποίων τὰ μεταξὺ κενὰ εἶναι γεμάτα μὲ λιθαράκια. Τὸ 
μῆκος του εἶναι 21 μ. καὶ τὸ ὕψος του φθάνει τὸ 1.10 μ. Τὸ πάχος 
του κυμαίνεται μεταξὺ 1.30 καὶ 1.80 μ. Τὴν ἐπίχωση ἐμπρὸς 
ἀπὸ τὸ τεῖχος καὶ τὴν ἄνω ἐπιφάνειά του τὴν ἀποτελοῦσαν 
χαρακτηριστικὰ μαῦρα χώματα μὲ λείψανα καύσεων, τὰ ὁποῖα 
περιεῖχαν μέγα πλῆθος μικροσκοπικῶν ἀγγείων – στὴν οὐσία 
ὁμοιωμάτων ἀγγείων: κανθάρων, ἀμφορέων, θυμιατηρίων, 
ἀρυβάλλων, ὀστέινων καὶ μεταλλικῶν ἀντικειμένων, σφηκω-
τήρων καὶ πλακιδίων καὶ λίγων ὀστῶν ζώων. Ἐπίσης, ὑπῆρ χαν 
ὄστρακα Πρωτοελλαδικῆς ἕως πρώιμης Ἀρχαϊκῆς ἐπο χῆς. Κατὰ 
τὰ συμπεράσματα τοῦ ἀνασκαφέως, τὸ τεῖχος ποὺ μνημονεύτηκε 
στὴν ἀρχὴ εἶχε ἀχρηστευθεῖ καὶ ὁ χῶρος του χρησιμοποιήθηκε 
γιὰ τελετουργίες κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ προσκυνητὲς ἀπέθεταν τὰ 
μικρὰ ἀφιερώματά τους. Θὰ τὸ παρομοίαζα, λόγῳ τοῦ ἀριθμοῦ 
καὶ τοῦ μεγέθους τῶν ἀφιερωμάτων, μὲ τὸ σημερινὸ ἄναμμα 
τῶν κεριῶν στὶς ἐκκλησίες, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη καὶ 
ταπεινότερη προσφορὰ στὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἁγίους. 

Ἀπὸ τὰ εὑρήματα μνημονεύεται θραῦσμα εἰδωλίου κουκου-
βάγιας καὶ θραῦσμα κεραμίδας στέγης. Πάνω στὸ μελανὸ 
γά νω μά της ἔχει χαραχθεῖ δίστιχη ἐπιγραφή. Ὁ δεύτερος στίχος 
εἶναι τὸ ὄνομα hόρμιππος. Ἀκόμη βρέθηκαν σιδερένιοι ὀβελοί, 
ἐργαλεῖα, μολύβδινα στεφάνια, χάλκινες χάνδρες, βλέφαρα 
ματιοῦ ἀπὸ κάποιο χάλκινο ἄγαλμα, ὀστέινα διακοσμητικὰ 
πλακίδια μὲ γεωμετρικὲς ἐγχαράξεις καὶ ἀστράγαλοι. 

Ἀμύκλαι. Μικκύλα ἀγγεῖα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ τείχους.
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Ἀμύκλαι. Τμήματα ἐλεφαντοστέινων ἀντικειμένων.

Ἀμύκλαι. Εἰδώλιο γλαύκας καὶ ἐγχάρακτη κεραμίδα στέγης.

Ἀμύκλαι. Χάλκινα κοσμήματα καὶ βλέφαρα.

Ἀμύκλαι. Τμήματα ἀπὸ πήλινες μῆτρες.
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Ἀνάμεσα στὰ πολλὰ καὶ ἄτακτα ριγμένα στὴν ἐπίχωση 

ἀντικείμενα βρέθηκαν καὶ τμήματα ἀπὸ πήλινες μῆτρες χυτη-
ρίου χαλκέων καὶ τεμάχια ὑαλόμαζας, ποὺ θεωροῦνται ὡς 
ἀπορρίμματα ἐργαστηρίου κατασκευῆς χαλκῶν ἀντικειμένων 
καὶ ἀγαλμάτων μέσα στὸ ἱερό. 

Στὴ μυκηναϊκὴ ἀκρόπολη τοῦ Γλᾶ ἡ κυρία Ἕλενα Κουντού- 
ρη συνέχισε τὴν ἔρευνα τοῦ οἰκοδομικοῦ συγκροτήματος Ν, 
τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕξι μεγάλα κτίρια τῶν ἴδιων δια-
στάσεων, 8.60×27.70 μ. τὸ καθένα, σὲ δύο ὁμάδες τῶν τριῶν, 
παραλλήλων μεταξύ τους. Τὸ κάθε κτίριο ἔχει ἔκταση 240 μ.2 
καὶ ἐσωτερικῶς τὸ καθένα χωρίζεται σὲ τρεῖς ἴσης ἔκτασης 
χώρους. 

Σ᾽ ἕναν ἀπὸ τοὺς χώρους τοῦ συγκροτήματος Ν βρέθηκαν 
στὸ δάπεδο κύλικες, σκύφοι, ψευδόστομοι ἀμφορεῖς καὶ πίθοι, 

7. ΓΛΑΣ

Μυκηναϊκὴ ἀκρόπολη Γλᾶ. Τοπογραφικὸ διάγραμμα.
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ὡς καὶ τεμάχια κονιαμάτων μὲ ζωγραφισμένη ζώνη ροδάκων 
καὶ καλαμοειδῆ φυτά. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ 
εὕρεση φύλλων μολυβιοῦ. 

Νέο κτίριο στὴν ἀκρόπολη εἶναι τὸ Ο στὰ νοτιοανατολικὰ 
τοῦ Ν. Εἶναι ὀρθογώνιο καὶ ἐπίμηκες, χωρισμένο σὲ δύο 
δω μάτια, ἀλλὰ στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ κάθε δωματίου 
ὑπάρ χει στενότερη ἴσου μήκους πτέρυξ, ὅπως χαρακτηρίζεται. 

Ἄλλο κτίριο ΝΔ. καὶ σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Ο εἶναι 
τὸ Ρ, ὀρθογώνιο, χωρισμένο καὶ αὐτὸ σὲ μικρότερους χώρους. 
Κατὰ τὴν πρώτη ἔρευνά του βρέθηκαν χάλκινος διπλὸς πέ λε-
κυς, μολύβδινο ἀγγεῖο, λίθινα ἐργαλεῖα, τριπτήρας, ὄστρακα 
κυλίκων, σκύφων, ψευδοστόμου ἀμφορέως, δύο λίθινα σφον-
δύλια καὶ τεμάχια μολύβδου. 

Ἡ ἔρευνα πρὸς τὰ ΒΑ. τῶν κτιρίων Ο καὶ Ρ ἔδειξε τὴν 
ὕπαρξη λειψάνων μεγάλου οἰκοδομικοῦ συγκρο τήματος, στὸ 

Μυκηναϊκὴ ἀκρόπολη Γλᾶ. Κτίρια Ο καὶ Ρ.
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Γλᾶς. Κύλιξ καὶ ψευδόστομος ἀμφορεύς.

Γλᾶς. Τεμάχια κονιαμάτων μὲ ζωγραφισμένη ζώνη ροδάκων.

Γλᾶς. Τμήματα ἀγγείων.
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Μυκηναϊκὴ ἀκρόπολη Γλᾶ. Κτίριο Ο.

Μυκηναϊκὴ ἀκρόπολη Γλᾶ. Κτίριο Ρ.
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ὁποῖο βρέθηκε κεραμικὴ χωρὶς διάκοσμο τῆς ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, 
ὅπως κύλικες, πρόχοι, ἀμφορεῖς, σκύφοι καὶ ἄλλα χρηστικὰ 
ἀγγεῖα. 

Ἐσωτερικῶς τοῦ νότιου τείχους, σὲ ἀπόσταση 50 μ. ἀπὸ 
τὴ Νότια πύλη, βρέθηκε κεραμικὴ τῆς ΥΕ ΙΙΙΒ ἕως ΥΕ ΙΙΙΓ 
περιόδου. Τὰ σχήματα εἶναι κύλικες, λεκανίδια, σκύφοι, 
κρατῆρες, κύπελλα, ἀρύταινες, ἀμφορεῖς, πρόχοι καὶ λίγα 
θραύσματα εἰδωλίων. 

Στὴ Θήβα ὁ κ. Βασίλειος Ἀραβαντινὸς σὲ συνεργασία μὲ 
τὴν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Θηβῶν ἀσχολήθηκε μὲ τὴ συν-
τήρηση καὶ τὴ μελέτη τῶν εὑρημάτων τῶν ἐτῶν 2012-2018. 

Γλᾶς. Χάλκινος διπλὸς πέλεκυς.

8. ΘΗΒΑ

Θήβα. Τομέας «Ἀνακτόρου». Κάτοψη τῶν ἀνεσκαμμένων τμημάτων τοῦ κεντρικοῦ 
συγκροτήματος τοῦ μυκηναϊκοῦ ἀνακτόρου.
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Θήβα. Τομέας «Ἀνακτόρου». Τομὴ Α. Γενικὴ ἄποψη τοῦ 
μυκηναϊκοῦ Πιθεώνα 2.

Θήβα. Τομέας «Ἀνακτόρου». Τομὴ Κ-Λ. Ἀνθρώπινος σκελετὸς πάνω 
σὲ πλακοειδεῖς λιθοπλίνθους καὶ ὁ τοῖχος 26 ἀπὸ Α.
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Θήβα. Τομέας «Ἀνακτόρου». 
Τομὴ Α. Μυκηναϊκὸ θήλα-
στρο τῆς ΥΕ ΙΙΙΒ1.

Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι γιὰ λόγους τεχνικούς, ἡ ἀνασκαφὴ τῶν 
ἀρχαίων Θηβῶν γίνεται μὲ τὸ σύστημα τῶν τομῶν σὲ ἐλεύθερα 
ἀπὸ οἰκοδομὲς οἰκόπεδα. 

Κατὰ τὶς ἐργασίες συντήρησης ἀποκαταστάθηκαν πολλὰ 
μυκηναϊκὰ ἀγγεῖα ἀπὸ τὶς τομὲς Ζ καὶ Α. Στὴν τομὴ Α ἀπο- 
καλύφθηκε τὸ 2014 ὁ δεύτερος πιθεὼν τοῦ μυκηναϊκοῦ ἀνα- 
κτόρου. Σὲ ἀνώτερα στρώματα βρέθηκαν προσφορὲς σὲ ἡρῶο 
τῶν ἑλ λη νιστικῶν καὶ ρωμαϊκῶν χρόνων. 

Ἐπανεξετάστηκε ἐπίσης ὁ σκελετὸς γυναικὸς ποὺ εἶχε 
βρε θεῖ μεταξὺ τῶν τομῶν Κ καὶ Λ καὶ συνοδευόταν ἀπὸ προ-
σφορές. Τὸ νέο συμπέρασμα εἶναι ὅτι οἱ προσφορὲς εἶναι μετα-
γενέστερων τοῦ ἀνακτόρου χρόνων, ἴσως ἑλληνιστικῶν. 

Ἀπὸ τὰ εὑρήματα, νεώτερα χρονικῶς, μνημονεύεται ἡ κε- 
ραμικὴ καὶ σπαράγματα τοιχογραφιῶν βυζαντινῶν χρόνων. 

Θήβα. Τομέας «Ἀνακτόρου». Τομὴ Ξ.  
Θραύσματα βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν 
μὲ τμήματα φωτοστεφάνων καὶ προσώ- 
πων ἁγίων.
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Στὸ Μολύκρειο τῆς Αἰτωλίας ὁ κ. Νίκος Καλτσᾶς καὶ ἡ 

κυρία Ἀλίκη Μουστάκα ἐρεύνησαν γύρω ἀπὸ τὸν μεγάλο βωμὸ 
τοῦ ἱεροῦ, μὲ κύριο σκοπὸ τὴν ἀνεύρεση ὅλων τῶν στοιχείων 
ποὺ τὸν ἀπαρτίζουν γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἀνασύστασή του. Βρέ-
θηκε ἀποθέτης τέφρας, ὀστῶν καὶ ὀστράκων ποὺ ἀπέδωσε 
θραύ σματα ἀγγείων τῶν ἀρχαϊκῶν χρόνων, πιθανῶς τοῦ 7ου 
αἰ. π.Χ., πράγμα ποὺ δηλώνει ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς λατρείας στὸ 
ἱερὸ ἀνάγεται τουλάχιστον σ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους. Βρέθηκε 
ἐπίσης καὶ πήλινο περίτμητο πλακίδιο ποὺ εἰκονίζει σφίγγα. 

Ἐνδιαφέροντα εἶναι τὰ νομίσματα, ἀσημένια καὶ χάλκινα, 
ποὺ βρέθηκαν στὸν χῶρο τοῦ βωμοῦ, ἔνδειξη τῆς προέλευσης 
τῶν προσκυνητῶν. Ἕνας ἀργυρὸς στατὴρ Αἰγίνης, δύο ἀργυ- 
ρὰ ἀρχαϊκὰ ἡμίδραχμα Φωκίδος, ἕνα ἀργυρὸ ἡμίδραχμο Σι- 
κυῶνος καὶ χάλκινα Μεγαρέων, Ἀλεξάνδρου Γ´, Κορίνθου, 
Αἰτωλίας, Ἀντιγόνου Γονατᾶ. 

Στὸν ναὸ Β, κοντὰ στὴ βόρεια πλευρά του, ἦλθε στὸ φῶς 
τμῆμα τῆς θεμελίωσης. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ καὶ στὴν ἐπί-
χωση τῆς θεμελίωσης βρέθηκαν, πολὺ φθαρμένα, τμήματα ἀρχι- 

9. ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ

Μολύκρειο. Ὁ μεγάλος βωμός.
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Μολύκρειο. Κεραμικὴ ἀπὸ τὸν ἀποθέτη καὶ περίτμητο πήλινο πλακίδιο 
ποὺ εἰκονίζει σφίγγα.

Μολύκρειο. Ὁ ναὸς Β.
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τεκτονικῶν μελῶν ἀπὸ πῶρο καὶ ἀσβεστόλιθο. Μερικὰ θραύ-
σματα ἔσωζαν τὸ ἀρχαῖο ἐπίχρισμά τους. Τμῆμα γείσου μὲ 
προμόχθους φανερώνει ὅτι ὁ παλαιότερος ναὸς στὸν ὁποῖο 
ἀνήκουν τὰ θραύσματα εἶχε ὁλοκληρωθεῖ. 

Τέλος, στὴ θεμελίωση τοῦ ναοῦ βρέθηκαν δύο σιδερένια 
ξίφη. Τὸ πρῶτο, μήκους 53 ἑκ., φέρει περίτεχνη λαβή. Τὸ δεύ- 
τερο, ὀλιγότερο πολυτελὲς καὶ μικρότερο, ἔχει μῆκος 39 ἑκ. 

Μολύκρειο. Ἀεροφωτογραφία τοῦ ἱεροῦ.
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Στὸν προϊστορικὸ οἰκισμὸ Ντικιλὶ Τὰς στοὺς Φιλίππους 

τῆς Μακεδονίας, ἡ κυρία Χάιδω Κουκούλη καὶ ὁ κ. Pascal 
Darque ἐρεύνησαν σὲ δύο σημεῖα μὲ σκοπὸ νὰ διασαφηνισθοῦν 
τὰ ὅσα ἀφοροῦν τὰ ἀρχαιότερα στρώματα οἴκησης ἀλλὰ καὶ 
τὴν κατοίκηση στὴν Ὕστερη Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ, τῆς περιόδου 
1500-1100 π.Χ. 

Διαπιστώθηκαν λείψανα μεγάλου κτιρίου, ὄχι τοῖχοι ἀκό- 
μη ἀλλὰ δάπεδο καὶ τμήματα τῆς ἀνωδομῆς: μάζες πηλοῦ μὲ 
ἄχυρο, δηλαδὴ τμήματα τοίχου ἢ ὀροφῆς ποὺ γέμιζαν ξύ- 
λινο σκελετό, ποὺ ἴχνη του ἕως τώρα εἶχαν βρεθεῖ στὸ Ντι- 
κιλὶ Τάς. Ἀποκαλύφθηκε ἀκόμη κομμάτι τοίχου ποὺ ἦταν κα- 
τασκευασμένος μὲ πλεκτὰ κλαδιὰ καὶ πηλό. Βλέπουμε δύο 
τεχνικὲς ποὺ κα ταλήγουν στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Κάτω ἀπὸ τὰ 
λείψανα τῶν πε σμένων τοίχων ἢ ὀροφῶν βρέθηκαν ἕνα εὐ- 
ρύστομο πιθάρι μὲ ἐμπίεστη διακόσμηση καὶ ἕνα μικρὸ καν- 
θαρόσχημο ἀγγεῖο μὲ ἐγχάρακτη διακόσμηση καὶ ἐπίχρισμα 
ἀπὸ γραφίτη, ἀγγεῖα τῆς Ὕστερης Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ. Οἱ 
ἀνασκαφεῖς ἐντόπισαν πάνω στὸ δάπεδο κατάλοιπα ὑπόλευκου 
τεφρώδους ὑλικοῦ καὶ λείψανα φυτικῶν ἰνῶν. Ὑποθέτουν ὅτι 
εἶναι ὅ,τι ἀπόμεινε ἀπὸ κάποιο, ἂς τὸ ποῦμε, χαλί. 

10. ΝΤΙΚΙΛΙ ΤΑΣ

Ντικιλὶ Τάς. Τὸ πιθόσχημο ἀγγεῖο 
7366-001 (ΥΕΧ): ὕψος 33,5 ἐκ., μέγ. 
διάμετρος 27 ἐκ. 
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Γιὰ τὴν διασαφήνιση τῶν ἀποριῶν ὡς πρὸς τὰ πράγματα 
τῆς περιόδου ἀπὸ τὰ μέσα τῆς 7ης χιλιετίας π.Χ. ἕως καὶ τὸ 
α´ μισὸ τῆς 6ης χιλιετίας, ἐρευνήθηκε ἕνα σημεῖο ὅπου ἤδη 
εἶχαν διαπιστωθεῖ ἐνδείξεις κατοίκησης κατὰ τὴν περίοδο 
6400-6200 π.Χ. Στὸ σημεῖο τῆς τούμπας ὅπου ἔγινε ἡ ἔρευνα 
τὸ ἀρχαιότερο στρῶμα κατοίκησης βρίσκεται σὲ βάθος 8 μ. 
περίπου. Στὰ ἀνώτερα στρώματα βρέθηκε εἰδώλιο δικέφαλου 
ζώου, σχεδὸν πλῆρες.  

Στὴ Χαλανδριανὴ Σύρου, στὴ θέση Καστρί, ἡ κυρία Μα- 
ρίζα Μαρθάρη ἔκανε συμπληρωματικοὺς καθαρισμοὺς τῶν 
κτισμάτων τῆς ἀκροπόλεως καὶ βρῆκε νέες ἐπίκρουστες παρα-
στάσεις στὶς ἐπιφάνειες τῶν βράχων, οἱ ὁποῖες ἀπαντοῦν καὶ 
πέραν τῆς ἀκροπόλεως, στὸ μονοπάτι ποὺ ὁδηγεῖ στὴ Χα- 
λανδριανή. Τὰ θέματα τῶν παραστάσεων εἶναι κυκλοτερῆ καὶ 
ἐπιμήκη τριμερῆ κοσμήματα καὶ πλοῖα. 

Στὸ Καστρὶ βρέθηκε ἀσημένιο δακτυλίδι, τὸ ὁποῖο πιθανῶς 
νὰ μὴν ἀνήκει χρονολογικῶς στὴν περίοδο τῆς προϊστορικῆς 
ἀκρόπολης. Παλαιότερα ὁ Τσούντας εἶχε βρεῖ στὴν ἀκρόπολη 
ἀσημένιο διάδημα μὲ στικτὴ διακόσμηση, ποὺ εἰκονίζει τρία 
ἀστέρια σὲ κύκλο, δύο ζῶα καὶ δύο πτηνόμορφες μορφὲς σὲ 
ἐραλδικὴ στάση. 

Ντικιλὶ Τάς. Κανθαρό σχη μο 
ἀγγεῖο 7369-003 (ΥΕΧ): ὕψος 
13,5 ἐκ., μέγ. διάμετρος 15 ἐκ.

Ντικιλὶ Τάς. Ζωόμορφο δικέφαλο εἰδώ-
λιο (9310-005) Νεώτερης Νεολιθικῆς II 
(4800-4200 π.Χ.): μῆκος 20,5 ἐκ., ὕψος 
8,8 ἐκ.

11. ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΣΥΡΟΥ
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Χαλανδριανὴ Σύρου. Ὁ οἰκισμὸς τοῦ Καστριοῦ καὶ τὸ πυργοφόρο, 
κυρίως τεῖχος του, μετὰ τὸν καθαρισμὸ τοῦ 2019.

Χαλανδριανὴ Σύρου. Τὸ ὀροπέδιο τῆς Χαλανδριανῆς ὅπου τὸ ὁμώνυμο 
Πρωτοκυκλαδικὸ νεκροταφεῖο καὶ ὁ λόφος τοῦ Καστριοῦ στὸ βάθος.
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Βρέθηκαν ἀκόμη σύνδεσμοι ἀπὸ μολύβι γιὰ τὴν ἐπισκευὴ 
σπασμένων ἀγγείων καὶ ρηχὴ φιάλη ἀπὸ μολύβι δια μέτρου 4 
ἑκατοστῶν, μεγέθους ὅμοιου μὲ μικροσκοπικῶν ἀγ γείων τῆς 
κλασικῆς ἐποχῆς. 

Στὸν Στρόφιλα Ἄνδρου ἡ κυρία Χριστίνα Τελεβάντου 
ἐρεύνησε τὸ ἐσωτερικὸ ἁψιδωτοῦ οἰκοδομήματος (5-6), ὅπου 
τὸ λίθινο δάπεδο περιεῖχε λείψανα καύσης καὶ θραύσματα 
ἀγ γείων, λιθίνων ἐργαλείων, ὀστὰ ζώων, ὄστρεα καὶ ἀπαν θρα-
κωμένους καρποὺς καὶ σπόρους. Διευκρινίστηκε ἀκόμη καὶ 
ἡ σχέση τῶν διαφόρων τοίχων μεταξύ τους, χωρὶς νὰ λυθοῦν 
τὰ χρονολογικὰ προβλήματα ποὺ τίθενται ἀπὸ τὴ συνεχῆ 
κα τοίκηση καὶ οἰκοδομικὴ δραστηριότητα. 

Στὸν ἴδιο χῶρο βρέθηκαν καὶ νέες βραχογραφίες, ποὺ εἰκο-
νίζουν θέματα λατρευτικά, πλοῖα καὶ σχήματα κοσμη τι κά. 

Χαλανδριανὴ Σύρου. Τὸ ἐσωτερικὸ ρηχῆς μολύβδινης 
φιάλης ἀπὸ τὸν χῶρο ἐντὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ τείχους τοῦ 
Καστριοῦ.

Χαλανδριανὴ Σύρου. Ἀργυρὸ δακτυλίδι ἀπὸ τὸν χῶρο 
ἐντὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ τείχους τοῦ Καστριοῦ.

12. ΣΤΡΟΦΙΛΑΣ
ΑΝΔΡΟΥ
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Στρόφιλας Ἄνδρου. Ἁψιδωτὸ 1 καὶ Ἁψιδωτὸ 5-6. Κάτοψη.

Στρόφιλας Ἄνδρου. Βραχογραφήματα ἀνατολικὰ τῆς θεμελίωσης τοῦ 
Ἁψιδωτοῦ 5-6.
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Στρόφιλας Ἄνδρου. Βραχογραφία 
μὲ δακτυλιόσχημο θέμα.

Στρόφιλας Ἄνδρου. Βραχογραφίες. Διακρίνονται ὄρθιες δεόμενες 
μορφές, πλοῖα, δακτυλιόσχημα θέματα καὶ σπείρα.

Στρόφιλας Ἄνδρου. Λίθινοι πελέκεις.
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Ἕνα ἀπὸ τὰ σχέδια εἰκονίζει καμπυλόγραμμο πλοῖο μὲ ἀνα-
σηκωμένη τὴν πλώρη καὶ τὴν πρύμη, τὸ ὁποῖο περιβάλλεται 
ἀπὸ δακτυλιόσχημα μοτίβα καὶ κάτω ἀπὸ τὴν πλώρη ἕνα σταυ-
ροειδὲς σχῆμα, ποὺ ἴσως εἶναι ἄγκυρα. Κάτω ἀπὸ τὸ πλοῖο ἕνα 
ζῶο πρὸς δεξιὰ πιθανῶς νὰ εἶναι σκυλί. Ἄλ λες βραχογραφίες 
εἰκονίζουν ἀνθρώπινες μορφὲς γιὰ τὴν ἀνα γνώριση τῶν ὁποίων 
χρειάζεται καὶ φαντασία, λόγῳ τοῦ συμ φυρμοῦ πολλῶν μορ- 
φῶν καὶ σχεδίων. 

Ἐνδιαφέροντα εἶναι τὰ εὑρήματα ποὺ διαφωτίζουν τὸν 
καθημερινὸ βίο: λίθινοι πελέκεις, χάλκινο ἔλασμα, ὀψιανοί, 
ὀστέινα ἐργαλεῖα, ἀπανθρακωμένοι καρποί, ὄστρακα ἀγγείων 
μὲ ἐπίθετη διακόσμηση μὲ λευκὸ καὶ κόκκινο χρῶμα μετὰ τὸ 
ψήσιμο τῶν ἀγγείων. 

Στὸ Βαθὺ Ἀστυπαλαίας ὁ κ. Ἀνδρέας Βλαχόπουλος ἔκανε 
γεωφυσικὴ διασκόπιση τοῦ βυθοῦ τοῦ κόλπου Βαθύ, ὅπου δια- 
πιστώθηκε ἡ ὕπαρξη λιθοπλίνθων ποὺ κύλισαν ἀπὸ τὴν ξηρά. 

Στὴν παλαιοχριστιανικὴ βασιλικὴ ἐρευνήθηκε τὸ δάπεδο 
καὶ ἀποκαλύφθηκε τμῆμα τοῦ ψηφιδωτοῦ μὲ κύκλο γεμάτο 
συμπλεκόμενα τρίγωνα τεσσάρων χρωμάτων καὶ περὶ τὸν κύ- 
κλο πλοχμό, πιθανῶς τοῦ 4ου μ.Χ. αἰ. Ἀπὸ τὴ βασιλικὴ προ-
έρχονται καὶ θραύσματα ἀγγείου μὲ γεωμετρικὸ διάκοσμο σὲ 
μετόπες. 

Σὲ τομὴ ἐξωτερικῶς μεγάλου τοίχου βρέθηκε προϊστορικὴ 
κεραμικὴ καὶ ὀψιανοὶ καὶ ὀστὰ βρεφῶν μαζὶ μὲ ὄστρακα τῆς 
Νεολιθικῆς/Πρωτοχαλκῆς ἐποχῆς καὶ λίθινα ἐργαλεῖα, τὰ ὁποῖα 
κατὰ τὸν ἀνασκαφέα ἀνήκουν σὲ ἐγχυτρισμούς. Τὰ πολ λὰ 

Στρόφιλας Ἄνδρου. Χάλκινο 
ἔλασμα.

Στρόφιλας Ἄνδρου. Ὀστέινο 
ἄγκιστρο.

13. ΒΑΘΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
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Βαθὺ Ἀστυπαλαίας. Τὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο τοῦ κεντρικοῦ κλίτους τῆς 
παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς, ὅπως ἀποκαλύφθηκε στὶς Τομὲς 8 καὶ 9 
τοῦ 2018 καὶ 2019 (σχ. Ν. Σεπετζόγλου).

Βαθὺ Ἀστυπαλαίας. Ἀεροφωτογραφία τοῦ ἀκρωτηρίου Πύργος/Ἑλλη- 
νικὸ μὲ τὶς ἀρχαιότητες προϊστορικῶν καὶ ἱστορικῶν χρόνων.  
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Βαθὺ Ἀστυπαλαίας. Ἀγγεῖο μὲ πλαστικὴ καὶ ἐγχάρακτη διακόσμηση 
ἀπὸ τὸ κεντρικὸ κλίτος τῆς βασιλικῆς (σχ. Ν. Σεπετζόγλου).

Βαθὺ Ἀστυπαλαίας. Πήλινο εἰδώλιο μορ- 
φῆς μὲ ἀφρικανικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ 
πίλο (1ος αἰ. π.Χ. - 1ος αἰ. μ.Χ.). Ἐπιφα- 
νειακὸ εὕρημα ἀπὸ τὸ πλάτωμα τοῦ 
ἑλληνιστικοῦ πύργου.

Βαθὺ Ἀστυπαλαίας. Γυάλινο βρα- 
χιόλι ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ τάφο 
Κ21 (11ος αἰ.).
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ὄστρεα πορφύρας ποὺ βρέθηκαν ἀποδίδονται εἴτε στὴν ἐπὶ τό- 
που κατανάλωσή τους εἴτε στὴν ἀπόθεσή τους ὡς κτερι σμάτων. 

Στὴ θέση Χαλάσματα, δυτικῶς τοῦ κόλπου Βαθύ, βρέθη-
καν καὶ νέες βραχογραφίες ποὺ εἰκονίζουν σπεῖρες. 

Τέλος ἀπὸ παλαιότερα εὑρήματα τῶν μεταχριστιανικῶν 
χρόνων μνημονεύεται ὁ καθαρισμὸς καὶ ἡ συντήρηση κεφαλῆς 
πήλινου εἰδωλίου μὲ ἀφρικανικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ γυάλινο 
βραχιόλι ἀπὸ χριστιανικὸ τάφο.

Στὸ Ἀκρωτήρι Θήρας ὁ κ. Χρίστος Ντούμας συνέχισε τὴν 
ἀνασκαφὴ τῆς Οἰκίας τῶν Θρανίων, ἡ ὁποία ἀπέδωσε ἀρκετὰ 
εὑρήματα. 

14. ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΘΗΡΑΣ

Ἀκρωτήρι Θήρας. Χῶροι 1 καὶ 2.
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Στὸν χῶρο 1 βρέθηκαν τέσσερα, νευρωτά, ὡς ὀνομάζονται, 

ἀγγεῖα καὶ χαλκὰ ἀντικείμενα: πέντε μικροὶ διπλοὶ πελέκεις, 
λεπτὰ σύρματα, ἐλλιπὴς καρφίδα καὶ τεμάχια ἐλάσματος, ὡς 
καὶ δύο μεγάλοι διπλοὶ πε λέκεις ἀπὸ ἔλασμα, ψῆφοι περιδε- 
ραίων, τρίτων καὶ ναυτίλος ἀπὸ φαγεντιανή, ψῆφος ἀπὸ 
ὀρεία κρύσταλλο σὲ σχῆμα ὀκτώ σχημης ἀσπίδος καὶ θραῦσμα 
ὁμοιώματος τρίτωνος μὲ γραπτὴ ἐπιγραφὴ τῆς Γραμμικῆς Α 
γραφῆς. Ἀκόμη βρέθηκαν τέσσερεις χάντρες γαλάζιου χρώ- 
ματος περασμένες σὲ χάλκινο σύρμα καὶ θραύσματα ἀπὸ ρό- 
δακες ἢ ἀπὸ ὀκτώσχημη ἀσπίδα, τὰ ὁποῖα ἴσως κοσμοῦσαν 
ξύλινο σκεῦος ἢ ἔπιπλο. 

Ἀκρωτήρι Θήρας. Χῶρος 2. Κάτοψη μὲ τὶς ὁμάδες τῶν εὑρημάτων.
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Ἀκρωτήρι Θήρας. Χῶρος 1. Περιδέραια.

Ἀκρωτήρι Θήρας. Χῶρος 1. Ἐνεπί-
γραφο θραῦσμα ὁμοιώματος τρίτω-
να ἀπὸ φαγεντιανή.

Ἀκρωτήρι Θήρας. Χῶρος 1. Ὁμοιώ ματα 
τρίτωνος καὶ ναυτίλου ἀπὸ φαγεντιανή.

Ἀκρωτήρι Θήρας. Χῶρος 1. Ρόδακες ἀπὸ φαγεντιανή, 
ἐνδεχομένως ἐπιθήματα σὲ ξύλινες θύρες.
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Ἀκρωτήρι Θήρας. Χῶρος 2. Ὁ πήλινος νάρθηκας στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ 
ἀποθέτη κεράτων.

Στὸν χῶρο 2 ἀποκαλύφθηκαν γύρω ἀπὸ τὸν ἀποθέτη τῶν 
κεράτων 6 ὀπὲς ὅπου στερεώνονταν ἰσάριθμοι πάσσαλοι, στοὺς 
ὁποίους ἴσως ἀναρτοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι κέρατα. Πιθανῶς ὑπῆρχε 
καὶ ξύλινη σχάρα ὅπου ἀπέθεταν τὰ κέρατα. Ἐκεῖ ὅπου θὰ 
ἦταν ἡ σχάρα βρέθηκαν λίθινα ἐργαλεῖα καὶ 43 μικρὰ ἀγγεῖα 
(σκύφοι, κύαθοι, κύπελλα), μία σφαιρικὴ πρό χους καὶ μικρὸς 
πίθος, ποὺ δείχνουν ὅτι προσφέρονταν καὶ ἄλλα ἀντικείμενα.

Στὸ ΒΑ. τμῆμα τοῦ χώρου Ζ βρέθηκαν 2 πήλινα μικρὰ κι- 
βώτια, τὸ μεγαλύτερο ἀποτελοῦσε τὸ κάλυμμα τοῦ μικρότε ρου, 
τὸ ὁποῖο μικρότερο ἔφερε ἐσωτερικῶς ξύλινη ἐπένδυση καὶ μαρ-
μάρινο πρωτοκυκλαδικὸ εἰδώλιο γυναίκας. Πλάι στὸ σύ στη μα 
τῶν κιβωτίων ὑπῆρχε μεσοκυκλαδικὴ ραμφόστομη πρόχους. 

Στὸ ΝΔ. τμῆμα τοῦ χώρου Ζ βρέθηκαν δύο συστάδες μι- 
κρότατων πρωτοκυκλαδικῶν ἀγγείων. Ἡ μία συστάδα εἶχε 16 
ἀγγεῖα καὶ ἡ δεύτερη 131 ἀγγεῖα. 
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Στὴ Ζώμινθο ἡ κυρία Ἔφη Σαπουνᾶ-Σακελλαράκη ὁλο-

κλή ρωσε τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ μεγάλου κτιρίου. Στὸν χῶρο 28 
βρέθηκε πινακίδα Γραμμικῆς Α γραφῆς στὴν ὁποία ἀνα γρά-
φονται τριποδικὰ ἀγγεῖα. Ἐπιγραφὲς τῆς Γραμμικῆς Α ἔχουν 
βρεθεῖ στὴ Ζώμινθο καὶ ἄλλοτε. 

Ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ὕπαρξη παλαιοτέρου κτιρίου κάτω ἀπὸ 
τὸ ἐρευνημένο, μεγαλύτερου σὲ ἔκταση, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὑπάρχουν 
εὑρήματα. 

Ἐνδιαφέρον εἶναι τμῆμα πήλινου εἰδωλίου ταύρου ποὺ 
ἔπεσε ἀπὸ τὸν ὄροφο τοῦ κτιρίου μαζὶ μὲ λίθινα δισκάρια καὶ 
ὀρθογώνιο λίθινο πλακίδιο, ποὺ ἡ ἀνασκαφεὺς θεωρεῖ ὡς 
ἐξαρτήματα ζατρικίου. 

Δυτικῶς τοῦ κεντρικοῦ κτιρίου, σὲ δωμάτιο, βρέθηκαν τμῆ- 
μα ἀγγείου διακοσμημένο μὲ σπείρα καὶ κρυστάλλινο φυλακτό. 

15. ΖΩΜΙΝΘΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ

Ζώμινθος Κρήτης. Κάτοψη τοῦ μεγάλου κτιρίου.



57

Ζώμινθος Κρήτης. Ἀεροφωτογραφία τοῦ μεγάλου κτιρίου.

Ζώμινθος Κρήτης. Πινακίδα 
Γραμμικῆς Α γραφῆς.

Ζώμινθος Κρήτης. Τμῆμα πήλινου 
εἰδωλίου ταύρου.
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Ἐξωτερικῶς τῆς βόρειας πλευρᾶς τοῦ μεγάλου κτιρίου, 
σὲ χῶρο ποὺ ὀνομάστηκε Βόρειο κτίριο, βρέθηκε πλῆθος ἀγ- 
γείων, ἑκατοντάδες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ρυτά. Τέλος, ὄχι 
ἀπροσδόκητο εἶναι νόμισμα τῆς ἐνετικῆς περιόδου τῆς Κρήτης 
ποὺ βρέθηκε στὸν ἴδιο χῶρο. 

Ζώμινθος Κρήτης. Ἀξονομετρικὴ ἀναπαράσταση Χώρων 37, 38, 39, 46, 47.

Ζώμινθος Κρήτης. Λίθινα δισκάρια καὶ ὀρθογώνιο λίθινο πλακίδιο, 
ἐξαρτήματα ζατρικίου κατὰ τὴν ἀνασκαφέα.
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Στὴν Κουμάσα τῆς Κρήτης ὁ κ. Διαμαντῆς Παναγιωτόπου-

λος ἐρεύνησε στὸν τομέα 4 τριγωνικὸ οἴκημα ὅπου βρέθηκε 
πλῆθος ὀστράκων ἀπὸ ἄωτα κωνικὰ κύπελλα, δύο κυλινδρικὰ 
σκεύη, πήλινο σφονδύλι, κεραμίδια, κονιάματα, ὀστὰ ζώων 
καὶ ὄστρεα. Σ᾽ ἔνα σημεῖο τοῦ χώρου βρέθηκε τριποδικὴ χύτρα, 
ποὺ περιεῖχε μικρότερα ἀγγεῖα καὶ δύο λίθινους τριπτῆρες. 

Στὸν τομέα 8 τῆς περιοχῆς τοῦ ἱεροῦ, στὸν χῶρο μὲ τὴ λίθινη 
βάση κίονος, βρέθηκαν πολλὰ ἀγγεῖα, κυρίως ἄωτα κωνικὰ 
κύπελλα, ὀστὰ ζώων καὶ ἀσβεστοκονιάματα. Τὸν χῶρο κατεῖχε 
διώροφο κτίσμα, οἱ ἐπιχώσεις τοῦ ὁποίου περιέχουν καμένες 
ὕλες, πιθανῶς ξυλίνων στύλων, ὀστῶν ζώων καὶ κονιάματα.

16. ΚΟΥΜΑΣΑ
ΚΡΗΤΗΣ

Κουμάσα. Ὀρθοφωτογραφία τοῦ οἰκισμοῦ.
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Κουμάσα. Τομέας 4.

Κουμάσα. Συγκέντρωση ἀγγείων, τομέας 4.
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Στὸν τομέα 16, στὸ κεντρικὸ τμῆμα τοῦ ἀρχαίου οἰκισμοῦ, 
σὲ στρῶμα καταστροφῆς, βρέθηκε μεγάλος ἀριθμὸς ἀγγείων, 
103 ἀκέραια ἢ μερικῶς σωζόμενα. Τὰ περισσότερα ἦσαν ἄωτα 
κωνικὰ κύπελλα, πρόχοι, φιάλες, λύχνοι, πύραυνα, καδόσχημα. 
Βρέθηκαν ἐπίσης κέρατο αἰγάγρου, θραῦσμα λίθινου ρυτοῦ, 
λίθινοι τριπτῆρες, ἀντικείμενα τὰ ὁποῖα κατὰ τὸν ἀνασκαφέα 
πιθανῶς ὑποδηλώνουν τελετουργίες. 

Στὴ Ζάκρο τῆς Κρήτης ὁ κ. Λευτέρης Πλάτων συνέχισε 
τὴ συντήρηση καὶ μελέτη τῶν εὑρημάτων τῶν παλαιοτέρων 
ἀνα σκαφῶν. Ἀπὸ τὰ εὑρήματα ποὺ ἀποκαταστάθηκαν ἀνα-
κοινώνονται ἐκλεκτικῶς γεφυρόστομος στάμνος μὲ διά κο σμο 
καλαμοειδῶν, καρποδόχη μὲ ἐσωτερικὸ σταυ ροειδὲς διά-
φραγμα, μεγάλος ἀμφορεὺς ποὺ φέρει πλατειὲς λοξὲς ταινίες. 

Ἐνδιαφέρον εἶναι τὸ σύνολο θραυσμάτων περισσοτέρων 
τῶν 50 ἄωτων κυάθων μὲ τὴν ἴδια διακόσμηση, τρέχουσες 
σπεῖρες, ποὺ φαίνεται ὅτι ἀποτελοῦν τοπικὴ βιομηχανικὴ πα- 
ραγωγή. Ἀξιοσημείωτα εἶναι τὰ θραύσματα ἑνὸς περίτεχνα 

Κουμάσα. Τομέας 8 (ἀπὸ ΝΑ.).

17. ΖΑΚΡΟΣ
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Ζάκρος. Ἀεροφωτογραφία τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς Ζάκρου.
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Ζάκρος. Γεφυρόστομο ἀγγεῖο μὲ διακόσμηση 
καλαμοειδῶν.

Ζάκρος. Ἀμφορέας πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἀποκατάστασή του.

Ζάκρος. Θραύσματα διακοσμημένων κυάθων ἀπὸ τὸ ἀνάκτορο.
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Ζάκρος. Κομμάτια κυπέλλου τοῦ ζωγράφου τῶν καλαμοειδῶν.

Ζάκρος. Τὸ Ἰσχυρὸ Κτίριο μετὰ ἀπὸ τὶς ἐργασίες καθαρισμοῦ του.
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δια κοσμημένου κυπέλλου, ποὺ ἀποδίδεται στόν «ζωγράφο τῶν 
καλαμοειδῶν».

Ἐργασίες καθαρισμοῦ τοῦ «ἰσχυροῦ κτιρίου» περιορί-
στη καν σὲ τρία δωμάτια ποὺ περιεῖχαν μεγάλα ἀποθηκευτικὰ 
ἀγγεῖα βυθισμένα στὸ ἔδαφος, πιθανότατα γιὰ τὴν ἀποθήκευση 
λαδιοῦ. 

Ὁ καθαρισμὸς τῆς οἰκίας Β μᾶς παρουσιάζει τὴ δυτικὴ 
πρόσοψή της κατασκευασμένη ἀπὸ μεγάλους κυβολίθους καὶ 
σωζόμενη μέχρι τοῦ ὕψους τριῶν δόμων. 

Ζάκρος. Ἰσχυρὸ Κτίριο. Δάπεδα μὲ συλλεκτῆρες.



ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Παρὰ τὶς οἰκονομικὲς δυσχέρεις τῆς περιόδου, ἡ δημοσιευ-
τι κὴ δραστηριότητα τῆς Ἑταιρείας ὑπῆρξε σημαντικὴ ἀπὸ 
ἀπόψεως ἀριθμοῦ ἐκδόσεων καὶ προσφορᾶς ἐπιστημονικῆς. 

Ἀπὸ τὰ περιοδικά μας ἐκδόθηκαν τὰ Πρακτικὰ τοῦ 2017 
μὲ τὶς ἀναλυτικὲς ἐκθέσεις τῶν ἀνασκαφῶν τῆς χρονιᾶς ἐκείνης. 
Ἐκδόθηκε ἀκόμη τὸ Ἔργον τοῦ 2018, τὸ ὁποῖο σᾶς διανεμήθηκε 
πρὶν ἕνα χρόνο ἀκριβῶς, καὶ ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερὶς τοῦ 
2019, τόμος 158, μὲ ἐξαίρετες μελέτες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες μνημο-
νεύω μόνο μία, τὴν ὕστατη τῆς Ἀγγελικῆς Ἀνδρειωμένου μὲ 
τίτλο «Ἐνεπίγραφα ἀγγεῖα ἀπὸ τὴ νεκρόπολη τῆς Ἀκραιφίας 
καὶ ἄλλες θέσεις τῆς Βοιωτίας». Εἶχε προλάβει νὰ τὴν δεῖ 
τυπωμένη, ἐνῶ ἡ ὑγεία της εἶχε ἤδη ἐπιδεινωθεῖ. 

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 2019 κυκλοφορήθηκε τὸ τεῦχος 122 τοῦ 
Μέντορος, πολυσέλιδο, ἀφιερωμένο στὰ σημαντικὰ γεγονότα 
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τῆς ἀρχαιολογίας στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν Καποδίστρια ἕως 
σήμερα. 

Τὸ ἑπόμενο τεῦχος τοῦ Μέντορος ἀρ. 123 τοῦ Δεκεμβρίου 
2019, ἐκτάσεως 130 σελίδων, εἶναι ἀφιερωμένο στὸν παλαιὸ 
Ἔφορο, συνεργάτη τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ Σύμ- 
βουλό της, τὸν Βασίλειο Λεονάρδο, ἀνασκαφέα τῆς Λυκοσούρας 
καὶ κυρίως τοῦ Ἀμφιαρείου Ὠρωποῦ, τοῦ μεγάλου ἱεροῦ τοῦ 
Ἀμφιαράου κοντὰ στὸν Κάλαμο. Ὁ Βασίλειος Λεονάρδος, λη-  
σμονημένος σήμερα, ἦταν Ἔφορος τῶν Ἀρχαιοτήτων, Προϊ-
στάμενος τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας καὶ ἐπὶ μακρὰ ἔτη 
διευθυντὴς τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου καὶ διαπρεπὴς ἐπι- 
γραφικός. Ἑλληνιστὴς ἄριστος, ὑπῆρξε ὑπέρμαχος τοῦ ἐξαρ-
χαϊσμοῦ τῆς νεοελληνικῆς, ὑπηρετώντας μιὰν ἀνεδαφικὴ ἰδέα 
ποὺ τὸν ἐμπόδισε νὰ συνδεθεῖ μὲ τὴν ἐποχή του. Ὁπωσ δήποτε ἡ 
ἀνασκαφὴ τοῦ Ἀμφιαρείου καὶ οἱ ἐπιγραφικὲς δημοσιεύσεις του 
ἀποδεικνύουν τὴν ἐπιστημοσύνη του. Ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ 
νέου τεύχους καταλαμβάνει ἡ μακρόχρονη ἀλληλογραφία τοῦ 
Λεονάρδου μὲ τὸν μεγάλο ἐπιγραφικὸ Hiller von Gaertrin gen. 
Τὸ τεῦχος κυκλοφορεῖ καὶ αὐτοτελῶς στὴ σειρὰ τῆς «Βι βλιο-
θήκης». 
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Μιᾶς παλαιᾶς μας ἀνασκαφῆς, τοῦ Ἀκρωτηρίου Θήρας  
ἕνα εἰδικὸ θέμα πραγματεύεται ἡ κυρία Εἰρήνη Νικολακο-
πούλου μὲ τὸ δίτομο ἔργο της «Μiddle Bronze Age Pottery 
and Stratigraphy, Weaving equipment», καί «The Pottery Cata-
logue». Πρόκειται γιὰ συστηματικὴ ἐργασία 1.200 σελίδων 
συνολικῶς, στὴν ὁποία ἡ συγγραφεὺς καὶ οἱ συνεργάτες της 
πραγματεύονται στὸν πρῶτο τόμο, τὸ θέμα τῆς κεραμικῆς τῆς 
Μεσοελλαδικῆς ἐποχῆς στὶς Κυκλάδες μὲ βάση τὴν κεραμι- 
κὴ αὐτῆς τῆς περιόδου ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνασκαφὴ τοῦ 
Ἀκρωτηρίου, ὡς καὶ τὰ ὑφαντικὰ βάρη. Ὁ δεύτερος τόμος 
ἀποτελεῖ τὸν κατάλογο τοῦ ὑλικοῦ τοῦ ὁποίου ἡ συνθετικὴ 
ἀνάλυση γίνεται στὸν πρῶτο καὶ εἰκο νογραφεῖται μὲ πολλοὺς 
πίνακες καὶ σχέδια. 

Ἡ κεραμικὴ καὶ τὰ λοιπὰ εὑρήματα προέρχονται ἀπὸ τὶς 
τομὲς ποὺ ἔγιναν στὸν χῶρο τοῦ Ἀκρωτηρίου γιὰ νὰ θεμε-
λιωθοῦν οἱ στύλοι τοῦ δεύτερου στεγάστρου, ποὺ προστατεύει 
σήμερα τὶς ἀρχαιότητες τοῦ ἀρχαίου οἰκισμοῦ. 

Ὅπως γνωρίζετε, τὸ πρῶτο στέγαστρο, ποὺ εἶχε τοποθετήσει 
ὁ Σπυρίδων Μαρινᾶτος, εἶχε κριθεῖ ἀνεπαρκές. Τὸ δεύτερο, 
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τὸ ὑπάρχον, κατασκευάστηκε μὲ τὴν πολυετῆ φροντίδα τῆς 
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, ἡ ὁποία τὸ παρέδωσε πλῆρες καὶ  
σὲ λειτουργία στὶς 12 Ἀπριλίου 2012, πρὸ ὀκτὼ ἐτῶν. 

Ἡ νέα μεγάλη μελέτη ποὺ σᾶς μνημόνευσα προσθέτει πολ- 
λὰ στὴ γνώση μας γιὰ τὸν βίο καὶ τὸν ὑλικὸ πολιτισμὸ τῶν 
κατοίκων τοῦ Ἀκρωτηρίου κατὰ τὴ Μεσοελλαδικὴ περίοδο, 
ποὺ προηγεῖται τοῦ γνωστοῦ σας οἰκισμοῦ ποὺ ἀπεκάλυψε ὁ 
Σπυρίδων Μαρινᾶτος κατὰ τὴν περίοδο 1967-1974.

Τὸ 1995, πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια, ἡ Ἑταιρεία εἶχε ἐκδώσει 
τὸ βιβλίο τῆς κυρίας Ντόρας Βασιλικοῦ, Ὁ Μυκηναϊκὸς Πο- 
λιτισμός, συστηματικὸ ἐγχειρίδιο περὶ τῆς μυκηναϊκῆς ἀρχαιο-
λογίας. Σὲ σύντομο σχετικῶς χρόνο τὸ βιβλίο ἐξαντλήθηκε καὶ 
κρίθηκε ἀναγκαία ἡ ἀνατύπωσή του. Ἡ πρόοδος ὅμως τῶν 
μυκηναϊκῶν σπουδῶν σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο καὶ τὰ σημαντικὰ εὑ- 
ρήματα ἀπὸ τὶς πολυάριθμες ἀνασκαφὲς στὴν Ἑλλάδα ἐπέ-
βαλαν τὴ συμπλήρωση τῆς νέας ἔκδοσης καὶ ἀναθεώρηση σὲ 
ἀρκετὰ σημεῖα τῆς πρώτης. Τοῦτο φαίνεται ἀπὸ τὴ διαφορὰ 
τῆς ἔκτασης μεταξὺ τῶν δύο ἐκδόσεων. Ἡ πρώτη ἀριθμεῖ 
540 σελίδες καὶ ἡ δεύτερη, ποὺ βλέπετε, 719 σελίδες, δηλαδὴ 
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αὔξηση κατὰ 179 σελίδες, ἡ ὁποία δείχνει τὸν πλοῦτο νέων 
μνημείων μέσα σὲ 24 χρόνια καὶ τὴν αὔξηση τῶν γνώσεων. 
Ἀνασκαφὲς στὴν Πύλο, τὴν Τίρυνθα, τὴ Μιδέα, τὴ Θήβα, τὴν 
Ἰωλκό, τὸ Διμήνι, τὴν Ἴκλαινα προσέφεραν νέα στοιχεῖα, ποὺ 
περιέχονται στὴ δεύτερη ἔκδοση τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ. 
Ἀκόμη προστέθηκαν νέα κεφάλαια γιὰ τὸν εἰκονιστικὸ ρυθμό, 
γιὰ τὰ ἱερὰ κτίρια, γιὰ τὴν ἐμπορικὴ δραστηριότητα στὴ μυκη- 
ναϊκὴ ἐποχὴ καὶ τὶς σχέσεις τῶν Μυκηναίων μὲ τὴ Μ. Ἀσία, 
τὴν Αἴγυπτο, τὴν Ἰταλία, τὶς περιοχὲς τῆς Συρίας καὶ τῆς Πα- 
λαιστίνης. Διεξοδικὴ εἶναι ἡ ἀνάλυση τοῦ θέματος τῆς φθορᾶς 
καὶ τῆς παρακμῆς στὴν Ἑλλάδα τῶν ἀνακτόρων, γεγονὸς ποὺ 
ἀποτελεῖ καὶ τὸ ὁρόσημο τοῦ τέλους τῆς Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ 
καὶ τὴ μετάβαση στὴν Ἐποχὴ τοῦ Σιδήρου. 

Τὸ κείμενο συνοδεύει πλούσια εἰκονογράφηση ἀπὸ 360 
εἰκόνες ἐντὸς κειμένου, εἰκόνες εὑρημάτων, τοπογραφικὰ σχέ-
δια τῶν μεγάλων ἀνεσκαμμένων μυκηναϊκῶν κέντρων καὶ νέους 
χάρτες περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος ὅπου παραστατικὰ δηλώνεται 
ἡ ἔκταση τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ὀνομάζουμε μυκηναϊκό. Οἱ ἄν- 
θρωποί του, οἱ Μυκηναῖοι, ὅπως συλλήβδην γιὰ εὐκολία τοὺς 
ὀνομάζουμε, μιλοῦσαν ἑλληνικά. Τὸ νέο βιβλίο εἶναι ἀρχαιο-
λογία καὶ ἱστορία μιᾶς ἀπώτατης περιόδου τοῦ βίου τῶν 
Ἑλ λήνων.

Ἡ δεύτερη ἔκδοση τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ ἔτυχε ἤδη 
σημαντικῆς διάκρισης. Στὶς 31 Ἰανουαρίου 2020 ἡ Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres τοῦ Institut de France ἀπέμεινε 
στὴ συγγραφέα τὸ Prix Ambatielos, ποὺ ἀποτελεῖ ἀναγνώριση 
τῆς ἐπιστημονικῆς ἀξίας τοῦ ἔργου.

Ἡ τελευταία ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις μας τοῦ 2019 ἀφορᾶ τὴν 
Alma Mater τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιολογίας. Ἕνα τμῆμα τοῦ βίου 
τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, ἡ περίοδος 1837-1909, τὰ πρῶ- 
τα 72 χρόνια της, ἐξιστορεῖται στὸ βιβλίο «Ἡ ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία. Οἱ πρῶτες δεκαετίες». Ὅπως καὶ στὴν 
Ἱστορία τῶν 150 χρόνων, τὸ ἀρχαιολογικὸ ἔργο τῆς Ἑταιρείας 
ἐκτίθεται συνοπτικά. Τὸ νέο βιβλίο δὲν εἶναι ἐγχειρίδιο ἀρχαιο- 
λογίας ἀλλὰ διήγηση τῆς ἵδρυσης τῆς Ἑταιρείας καὶ τῆς κατό- 
πιν πορείας της. Ἀπεικονίζεται ἡ ἐσωτερική της λει τουργία, οἱ 
ἰδέες τῶν πρώτων αὐτοσχεδίων ἀρχαιολόγων καὶ ἡ γέννηση καὶ 
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ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης στὴν ἀναστημένη Ἑλ λάδα. Ἡ Ἑταιρεία 
ἱδρύθηκε τὸ 1837 κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀντιβασιλείας. Δέκα 
μόλις χρόνια τὴν χώριζαν ἀπὸ τὴ ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου 
καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Καποδίστρια. Καὶ τὰ 15 ἱδρυτικὰ μέλη 
της ποὺ ὑπέγραψαν τὴν αἴτηση ἵδρυσής της στὶς 6 Ἰανουαρίου 
1837 ἦσαν ὅλοι ἄνθρωποι τοῦ Ἀγῶνος ἢ πρόσωπα ποὺ κα- 
τεῖχαν ἀξιώματα στὰ πολιτικὰ σώματα τῆς περιόδου τῆς Ἐπα- 
ναστάσεως. Πολὺ γρήγορα ἔγιναν μέλη της πολέμαρχοι, ὅπως ὁ 
Κολοκοτρώνης καὶ οἱ Μαυρομιχαλαῖοι. 

Πηγὲς γιὰ τὴ συγγραφὴ τῆς νέας ἱστορίας εἶναι, κατὰ τὸ 
μέγιστο ποσοστό, τὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἑταιρείας, τὰ Πρακτικὰ τοῦ 
Συμβουλίου της καὶ τῶν Συνελεύσεων, τὰ ἔγγραφα καὶ τὰ δη-  
μοσιεύματά της. Ἐκεῖνο ποὺ ἐπιδιώκεται μὲ τὴ νέα μερικὴ ἱστο- 
ρία της εἶναι νὰ παρουσιασθεῖ ἡ ἐσωτερικὴ προσπάθεια γιὰ 
τὴν ἀνάπτυξή της καὶ νὰ συσχετισθεῖ μὲ τὴν κατάσταση ποὺ 
ἐπικρατοῦσε στὴν Ἑλλάδα ὡς πρὸς τὴν ἔρευνα καὶ τὴ μελέτη 
τῶν ἀρχαιοτήτων. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν αὐτούσια πα- 
ράθεση ἐγγράφων, αὐθεντικῶν μαρτυριῶν καὶ τὴν ἀπο φυγὴ 
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ἐξέτασής τους ὑπὸ τὸ πρίσμα μιᾶς σημερινῆς ἰδεολογίας ποὺ 
ἑρμηνεύει τὰ πράγματα σύμφωνα μὲ ἰδέες ποὺ δὲν ὑπῆρχαν στὰ 
παλιὰ χρόνια. 

Ἡ προστασία τῶν ἀρχαίων, πολὺ νωρίς, ἀπὸ τὴν Ἐπα-
νάσταση, ὑπῆρξε μέλημα λίγων ἀνθρώπων ποὺ δὲν γνώ ριζαν 
τὴν ἐπιστήμη, ὅπως τὴν ἐννοοῦμε σήμερα. Ἡ γέννηση καὶ ἡ 
καλλιέργεια τῆς ἐπιστήμης σύμφωνα μὲ κανόνες, εἶναι μία 
πνευματικὴ διαδικασία ποὺ ἀκόμη, 200 χρόνια μετὰ τὸ ᾽21, 
συνεχίζεται. Ἡ αἰτία εἶναι ἡ ἀδυναμία τῶν Ἑλλήνων, καὶ πρῶ- 
τα-πρῶτα τῶν ἀρχαιολόγων, νὰ συλλάβουν καὶ νὰ κατανοήσουν 
τὴν πραγματικὴ σημασία ποὺ ἔχουν γιὰ τὸν ἐθνικὸ βίο τὰ 
μνη μεῖα. Δὲν ἐννοῶ πατριδολατρεία, οὔτε κλείσιμο μέσα στὶς 
ἐθνικὲς παραδόσεις. Ἡ διήγηση τῶν πραγμάτων γίνεται χωρὶς 
τὸν ἐξωραϊσμό τους, δηλαδὴ χωρὶς τὴν ἀπόκρυψη στοιχείων 
ποὺ θεωροῦμε ὅτι ἡ ἔκθεσή τους θὰ δημιουργοῦσε δυσμενῆ 
εἰ κόνα γιὰ μᾶς, στὴν περίπτωσή μας γιὰ τὴν Ἑταιρεία. Ἱδρύ-
ματα ὅπως ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία δὲν ἀφοροῦν ἕναν στενὸ 
κύκλο ἀνθρώπων εἰδικῶν, ἀλλὰ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία, ποὺ 
ὅσο περισσότερο γνωρίζει τὴν ἀλήθεια, τόσο καλύτερα μπο- 
ρεῖ νὰ ἐκτιμήσει στὰ σωστά του μέτρα τὰ ἐπιτεύγματα τῶν πα- 
λαιοτέρων μας. Κυρίως ὅμως νὰ ἀποκτήσει αὐτογνωσία, κάτι 
ποὺ δὲν μᾶς χαρακτηρίζει ἰδιαίτερα.



ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ἡ τριακοστὴ περίοδος τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Διδα-

σκαλίας τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης 2019-2020 μὲ θέμα «Νεο κλα-
σικὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ Τέχνη στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν σύγχρονο 
κόσμο» εἶχε ὀργανωθεῖ ἀπὸ τὸν ἀρχιτέκτονα καὶ Σύμβουλο 
τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Νίκο Χαρκιολάκη, ὁ ὁποῖος εἶχε 
ἀναλάβει νὰ διδάξει ὁ ἴδιος ἀρκετὰ μαθήματα. Ὁ ἀδόκητος 
θάνατός του ἀνέτρεψε τὸν σχεδιασμό του καὶ τὴν ὀργάνωση 
τῶν μαθημάτων ὁλοκλήρωσε ἡ Σύμβουλος κυρία Ντόρα Βα- 
σιλικοῦ κατὰ τὸ πρόγραμμα ποὺ ἀκολουθεῖ:

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Ἱστορικὸς Τέχνης 
6 Νοεμβρίου 2019: Ἡ Ἐθνικὴ Πινακοθήκη, ἡ ἱστορία καὶ 
δύ σκολη πορεία ἑνὸς ἐθνικοῦ μουσείου νεώτερης τέχνης. Ἀπὸ 
τὴν ἵδρυση καὶ τὴν ἐξεύρεση ἑνὸς οἰκοπέδου μέχρι τὴ σημερινὴ 
ἀναζήτηση μιᾶς νέας ταυτότητας. 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΡΡΕΣ, Ἀκαδημαϊκὸς 
13 Νοεμβρίου 2019: Ὁ ρόλος τῶν ἀρχαίων μνημείων τῆς Ἀθή- 
νας στὴ γέννηση καὶ ἐξέλιξη τῆς Νεοκλασικῆς Ἀρχιτεκτονικῆς 
στὴ Δύση καὶ στὴν Ἑλλάδα.

ΜΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ, Ὁμ. Καθηγητὴς Ε.Μ.Π. 
20 Νοεμβρίου 2019: Τὸ φαινόμενο τοῦ Νεοκλασικισμοῦ στὴν 
Εὐρώπη καὶ τὴ Νεώτερη Ἑλλάδα.

LIAM O’CONNOR, Ἀρχιτέκτων μνημείων καὶ κλασικῶν κτιρίων, 
Μ. Βρετανία 
27 Νοεμβρίου 2019: Τὸ ἔργο τοῦ Θεόφιλου Χάνσεν καὶ τὸ 
Μέγαρο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. 
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ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ, Ὁμ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 
4 Δεκεμβρίου 2019: Τὸ ἔργο τοῦ Ἐρνέστου Τσίλλερ στὴν Ἀθή να
11 Δεκεμβρίου 2019: Τὸ ἔργο τοῦ Ἐρνέστου Τσίλλερ στὴν 
Ἑλλά δα.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΡΙΑ, Ἱστορικὸς Τέχνης-Ἐπιμελήτρια Ἐκθέσεων 
18 Δεκεμβρίου 2019: Ἡ Ἀθήνα τῶν περιηγητῶν (17ος-19ος αἰ.). 
Τοπία τῆς αἴσθησης, τοπία τῆς νόησης. 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀρχιτέκτων-Μηχανικός, Γενικὴ Διευ-
θύν τρια Ἀναστήλωσης, Μουσείων καὶ Τεχνικῶν Ἔργων 
ΥΠΠΟΑ ἐ.τ. 
8 Ἰανουαρίου 2020: Οἱ ἀρχὲς καὶ ἡ ἱστορία τῆς ἀναστήλωσης 
τῶν Νεοκλασικῶν μνημείων στὴν Ἑλλάδα. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΥ, Ἀρχαιολόγος 
15 Ἰανουαρίου 2020: Ἰωάννης Τραυλός. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Συντηρητὴς Ἀρχαιοτήτων καὶ Ἔργων 
Τέχνης, Πρόεδρος τῆς ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ 
22 Ἰανουαρίου 2020: Ὁ ζωγραφικὸς διάκοσμος τῶν Νεοκλα-
σικῶν μνημείων στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ συντήρησή του. Ἀρχὲς καὶ 
παραδείγματα.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Μέλος τοῦ Κεντρι-
κοῦ Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων ΥΠΠΟΑ 
29 Ἰανουαρίου 2020: Τεκμηρίωση, ἀποτίμηση καὶ ἐπεμβάσεις 
- Ἡ συμβολὴ τοῦ πολιτικοῦ μηχανικοῦ στὴν προστασία τῶν 
Νεώτερων μνημείων.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΤΙΔΗΣ, Ὁμ. Καθηγητὴς Α.Π.Θ. 
5 Φεβρουαρίου 2020: Εὐρωπαϊκὸς καὶ ἑλληνικὸς Νεοκλασικι-
σμὸς στὴ γλυπτική, τὴ ζωγραφικὴ καὶ τὸν σχεδιασμὸ ἀντι-
κειμένων: συγκλίσεις καὶ ἀποκλίσεις (Μέρος Ά).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΥ, Ἀρχιτέκτων-Μηχανικός, Διεύθυνση 
Προστασίας καὶ Ἀναστήλωσης Νεωτέρων καὶ Σύγχρονων 
Μνημείων ΥΠΠΟΑ 
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12 Φεβρουαρίου 2020: Ἡ Νεοκλασικὴ «οἰκία Mπάρλα» στὸ 
Θησεῖο ὡς χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τῆς μετάβασης ἀπὸ τὴν ἀνώ-
νυμη ἀρχιτεκτονικὴ δημιουργία πρὸς τὴν ἀστικὴ Νεο κλασικὴ 
Ἀθηναϊκὴ κατοικία τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰ. Παρουσίαση τῆς 
μελέτης στερέωσης, ἀποκατάστασης καὶ ἀλλαγῆς χρήσης της ὡς 
παραρτήματος τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς 
Ἑταιρείας.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΤΙΔΗΣ, Ὁμ. Καθηγητὴς Α.Π.Θ.  
19 Φεβρουαρίου 2020: Εὐρωπαϊκὸς καὶ ἑλληνικὸς Νεοκλα σι-
κισμὸς στὴ γλυπτική, τὴ ζωγραφικὴ καὶ τὸν σχεδιασμὸ ἀντι-
κειμένων: συγκλίσεις καὶ ἀποκλίσεις (Μέρος Β´). 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, Ὁμ. Καθηγητὴς Ε.Μ.Π. 
26 Φεβρουαρίου 2020: Ἡ προστασία τῆς Νεοκλασικῆς κληρο-
νο μιᾶς στὴν Ἑλλάδα. Προβλήματα καὶ προοπτικές.

ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΚΟΥΔΗΣ, Καθηγητὴς Ἀρχιτεκτονικῆς Πανεπιστη-
μίου Notre Dame, USA 
4 Μαρτίου 2020: Παραδοσιακὴ Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ Πολεοδο-
μία στὴν ἐποχὴ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς: Ἡ ὑπόθεση γιὰ τὴ  
συν τήρηση καὶ ἐπένδυση.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Ἱστορικὸς Τέχνης 
11 Μαρτίου 2020:  Ἡ μεταμόρφωση τῆς Οἰκίας Τσίλλερ στὴν 
ὁδὸ Μαυρομιχάλη στὸ Μουσεῖο Βυζαντινῆς Τέχνης Λοβέρδου 
ἀπὸ τὸν ἀρχιτέκτονα Ἀριστοτέλη Ζᾶχο. 

Πέραν τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς, κατὰ τὸ 2019 ἔγιναν 
στὴ μικρὴ αἴθουσα τοῦ μεγάρου τῆς Ἑταιρείας οἱ ἑξῆς ἐπιστη-
μονικὲς ἐκδηλώσεις:

Τὸ Κυκλαδικὸ Σεμινάριο στὶς 15 Ἰανουαρίου, 2 Ἀπριλίου, 
12 Νοεμβρίου καὶ 10 Δεκεμβρίου μὲ ὁμιλητὲς τὸν κύριο Robert 
B. Koehl, τὴν κυρία Ἀγγελία Παπαγιαννοπούλου, τὴν κυ ρία 
Χριστίνα Τελεβάντου καὶ τὸν κύριο Jörg Rambach. Τὸ Σε μι-
νάριο ὀργανώνεται ἀπὸ τὴν κυρία Μαρίζα Μαρθάρη. 
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Τὸ Μινωικὸ Σεμινάριο στὶς 22 Φεβρουαρίου καὶ 24 Μαΐου 

μὲ ὁμιλητὲς τὴν κυρία Melissa Eaby, τὴν κυρία Charlotte Langohr 
καὶ τὴν κυρία Ἠρὼ Μαθιουδάκη. Τὸ Σεμινάριο ὀργανώνεται 
ἀπὸ τὴν κυρία Ἔφη Σαπουνᾶ-Σακελλαράκη καὶ τοὺς κυρίους 
Λευτέρη Πλάτωνα, Γιάννη Παπαδᾶτο καὶ Colin MacDonald. 

Ἀκόμη ἔγιναν στὴν Ἑταιρεία δύο ὁμιλίες:
Στὶς 13 Μαρτίου ἀπὸ τὴν κυρία Ὄλγα Παλαγγιᾶ, Κα- 

θηγήτρια Πανεπιστημίου, μὲ θέμα: Ἡ λατρεία τῶν ἡγεμόνων  
καὶ τὰ λατρευτικὰ ἀγάλματα τῶν Πτολεμαίων καὶ τῶν Ἀττα-
λιδῶν. 

Στὶς 10 Ἀπριλίου ἀπὸ τὸν κύριο Ἧρκο Ἀποστολίδη, συγ-
γραφέα-ἱστορικὸ μὲ θέμα: Ὁ ραγισμένος κόσμος τοῦ Ἑρ ρίκου 
Ἴψεν: Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του.

Διήμερο συνέδριο, ὀργανωμένο ἀπὸ τὸν καθηγητὴ τοῦ 
Ἰονίου Πανεπιστημίου κ. Σταῦρο Βλίζο ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς 
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἔγινε 
στὶς 7 καὶ 8 Φεβρουαρίου 2020 στὰ μέγαρα τῶν δύο Ἱδρυμά- 
των, ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τοῦ Ἄγγελου Δεληβορριᾶ, μὲ τίτλο 
«Ἀρχαιολογία καὶ Μουσεῖα».

Καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους ἦταν ἐπισκέψιμη γιὰ τὸ 
κοινὸ ἡ ἔκθεση φωτογραφιῶν ἑλληνικῶν μνημείων τοῦ Ro bert 
McCabe, ποὺ ἔγινε στὴν εἰδικὴ αἴθουσα τοῦ μεγάρου τῆς 
Ἑταιρείας γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 180 χρόνων τοῦ Ἱδρύματος. 
Προγραμματισμένες γιὰ τὸ κοινὸ ξεναγήσεις ἔγιναν ἀπὸ τὶς 
δημοσιογράφους κυρίες Μαργαρίτα Πουρνάρα καὶ Κατερίνα 
Λυμπεροπούλου τὰ Σάββατα 16 Φεβρουαρίου, 9 Μαρτίου, 18 
Μαΐου, 19 Ὀκτωβρίου, 9 Νοεμβρίου καὶ 7 Δεκεμβρίου. 

Ἐπίσης, στὴν ἔκθεση ξεναγήθηκαν μαθητὲς τῆς πρωτο-
βάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης ἀπὸ δημόσια καὶ 
ἰδιωτικὰ σχολεῖα τῆς Ἀθήνας, καθὼς καὶ μέλη τῶν συλλόγων: 
Φίλοι τοῦ Μουσείου Γουλανδρῆ Φυσικῆς Ἱστορίας, μέλη τοῦ 
Μουσείου Μπενάκη, Φίλοι τοῦ Μουσείου τῆς Πόλεως τῶν Ἀθη-
νῶν. Οἱ περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς ξεναγήσεις ἔγιναν ἀπὸ τὶς 
δημοσιογράφους κυρίες Μαργαρίτα Πουρνάρα καὶ Κατερίνα 
Λυμπεροπούλου.



Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ἡ Βιβλιοθήκη μας, τῆς ὁποίας προΐσταται ὁ κ. Martin 

Schäfer, πλουτίστηκε, χάρις καὶ στό «Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρ-
χος», μὲ 940 τόμους νέων δημοσιεύσεων, βιβλιοδετήθηκαν 115 
τόμοι καὶ ἀναρτήθηκαν στὸν ἠλεκτρονικὸ κατάλογό της τὰ 
links 320 μονογραφιῶν, ἐκδόσεων τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑται-
ρείας καὶ διδακτορικῶν διατριβῶν, ὡς καὶ τὰ κείμενα τῶν 
περιοδικῶν μας ἐκδόσεων. Στὴ Βιβλιοθήκη μελέτησαν κατὰ τὸ 
2019 περὶ τὶς 4500 πρόσωπα.

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
Στὸ Ἀρχεῖο ποὺ προΐσταται ἡ κυρία Ἰωάννα Νίνου, προ-

σέφερε ἡ κυρία Γιούλη Τσάμπρα-Ζουμπούλη ἕξι παλαιοὺς 
χάρτες τῶν περιοχῶν Ξάνθης, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Ἰωαν-
νίνων, Καβάλας, Μοναστηρίου, Βοδενῶν, Εὐβοίας, οἱ ὁποῖοι 
προσετέθησαν στὴν εἰδικὴ συλλογή μας. 

ΔΩΡΕΕΣ
Προσέφεραν ὑπὲρ τῶν σκοπῶν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας:
Τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ
Τό «Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος»
Τὸ Ἵδρυμα «Κώστα καὶ Ἑλένης Οὐράνη»
The Archaeological Society Foundation
Τό «Ἵδρυμα Ψύχα»
Ὁ κ. Stathis Andris
Ὁ κ. Ἄγγελος Χανιώτης
Ὁ κ. Μιλτιάδης Χατζόπουλος
Ἡ κυρία Χρύσα Μαλτέζου
Ὁ κ. Μανόλης Κορρὲς
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Οἱ κυρίες Μαρία καὶ Ἕρση Μπρούσκαρη, εἰς μνήμην Σίλα 

Μπρούσκαρη
Ἡ κυρία Λούση Μπρατζιώτη
Ἡ κυρία Ἀγγελικὴ Κόκκου
Ἡ κύρια Ντόρα Βασιλικοῦ

ΔΩΡΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Προσέφεραν βιβλία οἱ ἑξῆς φίλοι καὶ ἑταῖροι τῆς Ἀρχαιο-

λογικῆς Ἑταιρείας:
Οἱ κυρίες

Χαρὰ Τζαβέλλα-Evjen
Julia Greenberg
Μαρία καὶ Ἕρση Μπρούσκαρη

Οἱ κύριοι
Γεώργιος Μηλιώτης
Δημήτριος Μπελεκούκιας

ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ
Ἔγινε κατὰ τὸ 2018 γιὰ δέκατη ἕβδομη χρονιὰ ἡ ἐτήσια 

βιβλιαγορά μας ποὺ ὀργανώνεται ἀπὸ τὶς κυρίες Ντόρα Βασι- 
λικοῦ καὶ Ἰωάννα Νίνου καὶ τὸν κ. Χριστόφορο Σπυριδάκη. 
Ὅπως καὶ τὶς προηγούμενες χρονιές, ἡ βιβλιαγορά μας προ- 
σήλκυσε πλῆθος βιβλιοφίλων καὶ εἰδικῶν, ἀρχαιολόγων, φιλο-
λόγων, ἱστορικῶν. Ὁ κατάλογος τῶν εἰδικοῦ ἐνδιαφέροντος 
καὶ σπα νίων βιβλίων βρίσκεται ἀναρτημένος στὴν ἱστοσελίδα 
τῆς Ἑταιρείας.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σᾶς μίλησα γιὰ τὸ ἔργο τῆς Ἑταιρείας τοῦ 2019, ἀλλὰ 

βρισκόμαστε στὸ 2020, ἐννέα μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν συμπλήρωση 
τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση. Μπορεῖ νὰ γίναμε 
ἑνιαῖο κράτος, πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία μας τὸ 1828 μὲ τὸν 
Καποδίστρια, ἀλλὰ ἡ ἀνάσταση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τοῦ 
τόπου του ἀρχίζει ἀπὸ τὴν 25 Μαρτίου 1821, ὅταν κηρύχτηκε 
ἡ ἐλευθερία. Καὶ οἱ ἀρχαιότητες ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τυπι- 
κὰ γίνονται κτῆμα τοῦ ἔθνους. Θὰ χρειασθοῦν ἀρκετὰ χρό- 
νια γιὰ νὰ ἀποκτήσει ἡ ἀρχὴ αὐτὴ ἀπόλυτο περιεχόμενο ἀλλὰ 
ὅλα τὰ πράγματα, διακόσια χρόνια τώρα, δὲν ἔχουν τα κτο- 
ποιηθεῖ ἀκόμη στὸν τόπο μας. Εἶναι κάτι, ποὺ τὴν αἰτία του 
πρέπει νὰ τὴν ἀναζητήσουμε βαθειὰ στὸ παρελθὸν καὶ δὲν 
συγκεντρωθήκαμε γι᾽ αὐτό. 

Τὰ διακόσια χρόνια ἀφοροῦν καὶ τ᾽ ἀρχαῖα τοῦ τόπου. 
Ἀφοροῦν καὶ τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ 
μὴν ἔχει στοὺς ὤμους της ἀκέραιο αὐτὸν τὸν σεβάσμιο ἀριθμὸ 
χρόνων, ἔχει ὅμως τὰ 183 χρόνια. Θὰ κάνει καὶ ἐκείνη τὸν 
ἀπολογισμό της. Ἦταν καὶ εἶναι δημιούργημα ἀγωνιστῶν, φι- 
λαρχαίων καὶ φιλοπάτριδων Ἑλλήνων. Δὲν ἄσκησε ποτὲ ἐξου- 
σία καὶ τὸ ἔργο της, ἔργο τῶν ἑταίρων, τῶν συμβούλων, τὸ πρό- 
σφερε στὴν Ἑλλάδα, στοὺς Ἕλληνες «προῖκα καὶ ἀμισθὶ» 
ἐπιδιώκοντας ἕναν μοναδικὸ καὶ ἀναλλοίωτο σκοπό, ἐκεῖνον 
τοῦ Πιττάκη: «…τὸ κοινὸν καλὸν καὶ τὴν εἰς τὰ πέρατα τῆς 
οἰκουμένης διά δοσιν παντὸς ἑλληνικοῦ γράμματος, χάριν τῆς 
ἑλληνικῆς εὐκλείας». Εἶχε ὁ Πιττάκης συνείδηση τοῦ ἔργου 
του, τῆς προσφορᾶς του. Θυμίζει τοὺς λόγους τοῦ Παύλου γιὰ 
τὸν ἑαυτό του στὴν δεύτερη πρὸς Τιμόθεον. 

Ἡ Ἑταιρεία ἔχει δεχθεῖ μομφὲς ἕως κατηγορίες στὸ πα- 
ρελθὸν καὶ τῆς καταλογίζουν καὶ τώρα, ὅτι εἶναι συντηρη- 
τικὴ ἕως πεπαλαιωμένη. Ἔχω κι ἐγὼ τὸ μερίδιό μου στὶς αἰτιά- 
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σεις, γιατὶ γραμματεύω ἐδῶ καὶ 32 χρόνια, μὲ αὐστηρὴ τήρηση 
τῆς παράδοσης, ποὺ εἶναι ἡ συνεχὴς ἐπιδίωξη τοῦ ἀρχικοῦ σκο- 
ποῦ: ἡ ἀποκάλυψη καὶ ἡ διάσωση τῶν μνημείων, ἡ μελέτη 
τους καὶ ἡ δημοσίευσή τους. Ἂν κάποιος θέλει τὴν ἀλλαγὴ τῆς 
μορφῆς τῆς Ἑταιρείας, εὐκολότερο εἶναι νὰ φτιάξει μία νέα, κα- 
θαρὴ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες τῆς γερασμένης ἀλλὰ γερα ρᾶς Ἀρχαιο- 
λογικῆς. 

Πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι ἡ Ἑταιρεία φαίνεται συν-
τηρητική, γιατὶ δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ γίνει κοσμικὸ ἵδρυ 
μα προσκαίρων ἐκδηλώσεων εἰς βάρος τοῦ μεγάλου της σκοποῦ, 
ποὺ σᾶς περιέγραψα. Ἂν ἀφαιρέσουμε, νοερῶς, τὴν προσφο 
ρὰ τῆς Ἑταιρείας στὴν ἐπιστήμη, μὲ τὶς ἀνασκαφές, τὰ περιο 
δικά, τὰ βιβλία, τὴ Βιβλιοθήκη, τὸ Ἀρχεῖο, τί θὰ μείνει ὡς συμ 
βολὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν ἀρχαιολογία διεθνῶς; Εἶναι ἡ Ἑται 
ρεία ἐπὶ 183 χρόνια συνεργάτης τῆς Πολιτείας ἐκπληρώνοντας 
μαζὶ μὲ τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία ἕναν κατ᾽ ἐξοχὴν ἐθνικὸ 
σκοπό. 

Ἀλλὰ σὲ ἐννέα μῆνες θὰ γίνει ὁ ἀπολογισμὸς γιὰ τὰ τά- 
λαντα ποὺ βρήκαμε κρυμμένα στὸ χῶμα τοῦ τόπου μας. Θὰ συ- 
ναντηθοῦμε πάλι ἐδῶ μέσα γιὰ νὰ ἀπολογηθοῦμε πρὸς τὸ ᾽21. 
Θὰ δώσουμε κι ἐμεῖς τὶς εὐθύνες μας γιὰ τὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας 
ποὺ μᾶς παρέδωσαν ἐκεῖνοι ποὺ τὴν ξανακέρδισαν, ἔπειτα ἀπὸ 
1967 χρόνια ὑποτέλειας καὶ σκλαβιᾶς. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προοιμιον 710
Ανασκαφεσ 1166

1. Γλυφάδα Ἀττικῆς 1112
2. Μπρεξίζα Μαραθῶνος 1216
3. Σικυὼν 1619
4. Μεσσήνη 1924
5. Θουρία 2529
6. Ἀμύκλαι 2933
7. Γλᾶς 3337
8. Θήβα 3739
9. Μολύκρειο 4042
10. Ντικιλὶ Τὰς 4344
11. Χαλανδριανὴ Σύρου 4446
12. Στρόφιλας Ἄνδρου 4649
13. Βαθὺ Ἀστυπαλαίας 4952
14. Θήρα 5255
15. Ζώμινθος Κρήτης 5658
16. Κουμάσα Κρήτης 5962
17. Ζάκρος 6266

Δημοσιευματα 6774
Μορφωτικη δραση 7578
Βιβλιοθηκη 79
Αρχειο 79
Δωρεεσ 7980
Δωρητεσ βιβλιων 80
Βιβλιαγορα 80

Επιλογοσ 8182



TO EΡΓΟΝ 
THΣ APXAIOΛOΓIKHΣ ETAIPEIΑΣ

KATA TO 2019
AP. TOMOY 66

TΥΠΩΘΗKE TON ΜΑΡΤΙΟ TOY 2020
ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.E.»

ΛEONTIOY 9  AΘΗΝΑ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

KAI ANΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
EΦΗΣ ΑΧΛΑΔΗ


