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δέ δτι άπομιμοΟνται τάς κατοικίας των ζώντων διότι ένώ
αί διαστάσεις των εινε μικραί, καί έν έκάστω κατετίθετο
άνωθεν συνήθως είς μόνος νεκρός, δμως έχουσι σχεδόν
πάντες θύραν έπ ίμιας των πλευρών, πρακτικώς άχρηστον.
Πλήν των τάφων άνεκαλύφθησαν δυο Άκροπόλεις, ή
μεν έν Σίφνω, ή δέ έν Σύρψ' άμφότεραι δ’ έχουσι τούτο
τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν, δτι περιβάλλονται ύπό δύο
τειχών, έξ ών το έσώτερον εινε παχύτερον καί ε/ει κατά
διαστήματα πύργους τετραγώνους μέν έν Σίφνω, μάλλον
δέ στρογγύλους έν Σύρω' τό έξωτερικόν τείχος εινε άσθενέστερον, απέχει δέ τού έσωτερικοΟ τόσον, ώστε μόνον είς
άνθρωπος νά δύναται νά διέλθη. Ή τής Σύρου Άκρόπολις
εινε σύγχρονος τών τάφων, ή δέ τής Σίφνου κατά τι ύστερωτέρα καί ή τειχοδομία αύτής τελειοτέρα. Ταύτα κατά
τάς έκθέσεις τού κ. Τσούντα. Έν ταϊς άνασκαφαΐς ταύταις έδαπανήθησαν δρ. 4,106.
"Αλλη δέ άνασκαφή έγένετο έν τή νήσφ 'Ρηγεία ύπό
τοΟ έφορου άρχαιοτήτων Δ. Σταυροπούλου, ήτις έσχε κυ
ρίως τοΟτο τό ίστορικώς σπουδαίου άποτέλεσμα, δτι ήνεγκεν είς φώς αϋτάς τάς παλαιάς ταφάς τής Δήλου τάς κατά
την κάθαρσιν τής νήσου τφ 426/5 π. X. ύπό τών ’Αθη
ναίων έξορυχθείσας καί είς ΊΡήνειαν μετενεχθείσας, αύτάς
τάς «άνευρεθείσας θήκας τών τεθνεώτων».Έδαπανήθησαν
έν τή άνασκαφή ταύτη δρ. 2,104.
Επί ολίγους μήνας έί,ηκολούθησαν καί αί έν Λυκοffovpa άνασκαφαί, έποπτεύοντος τού Κ. Κοντοπούλου. Άφ’
οδ έγενοντο συμπληρωτικαί τινες σκαφικαί έργασίαι έν τή
παλαιοτέρα άνασκαφή, έξητάσθη διά σκαφής τό κτίριον, δ
ύπό τών έγχωρίων καλείται ΜαρμαρόπΛακα. Έδείχθη δέ
διά τής άνασκαφής ταύτης,δτι τό προκείμενον κτίριον εινε
μεγάλη δεξαμενή έκ πωρίνων λίθων κατά τό ίσοδομικόν
σύστημα κατεσκευασμένη. Σημειωτέου δέ δτι δ κ. Δαΐρφελό έπισκεφθείς τάς άνασκαφάς ταύτας κατά τό λήξαν
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έτος διέγνω ότι τδ ίπέρ τον ναόν της Δεσποίνης άποκαλυφΟέν έν έτει 1897 κτίριον ήτο μέγας βωμός, έν φ κατά ΙΙαυσανίαν ccοί ’Αρκάδες έθυον ίερεΐα πολλά τε καί άφθονα»,
δ[χοεος τό σχήμα τφ περιφήμφ βωμώ της Περγάμου.
Άνήλθε δε ό κ. Κοντόπουλος καί εις τό Αύκαιον όρος
έπί τής κορυφής τοΟ οποίου έν κυκλικώ χώρφ 25 περίπου
μέτρων παρετήρησε πλήθος μικρών τεμαχίων οστών, έξ ών
όρμώμενος φρονεί ότι έκεΐ ήτο ό βωμός περί οί ό Παυσα
νίας λέγει «... έπί τούτου του βωμοΟ τφ Αυκαίφ Διί θύουσιν έν άπορρήτφ' πολυπραγμονήσαι δέ οΰ μοι τά ές τήν
θυσίαν ήού ήν, έχέτω δέ ώς έχει καί ώς έσχεν έξ αρχής».
Προ του βωμού δέ τούτου άνεφάνησαν δύο λίθοι κατά χώ
ραν κείμενοι, οίτινες εϊνε ίσως αί βάσεις τών έκεϊ ιδρυμέ
νων τό πάλαι δύο κιόνων, έφ’ ών ίσταντο άετοί έπίχρυσοι.
Διά τάς έργασίας ταύτας έδαπανήθησαν δρ. 1,764.
Έξηκολούθησαν δέ κατά τό λήξαν έτος καί αί άνασκαφαί έν Έπυΰανρω, περιορισθεϊσαι κυρίως εις τήν έντελή
άποκάλυψιν του ύπολειπομένου μέρους τοΟ Γυμνασίου καί
εις τήν άνασκαφήν τοΰ προς νότον τούτου οικοδομήματος,
ό φαίνεται ότι εινε Βαλανεΐον. Προς δυσμάς δέ τοΟ Αβάτου, ένθα ώσαύτως άνεσκάφη χώρος τις, εύρέθη σπουδαιό
τατη έπιγραφή τών τελευταίων χρόνων τής Ε’ έκατονταετηρίδος π. X. άναγράφουσα καί καθορίζουσα τάς θυσίας,
ας ή πόλις τών Έπιδαυρίων έτέλει τφ Άσκληπιώ καί τφ
Άπόλλωνι κατά τήν εορτήν τών ’Ασκληπιείων, ώς φαίνε
ται. Έπί τοΟ βωμού τοΟ ’Απόλλωνος έθυσιάζοντο δύο βόες,
ό μέν τφ Άπόλλωνι, ό δέ τοις συν τφ Άπόλλωνι λατρευομένοις θεοϊς. Έπί δέ του βωμοΟ τοΰ Άσκληπιοΰ έθυσιά
ζοντο τρεις βόες, ό μέν τφ Άπόλλωνι, οί δέ δύο έτεροι τοις
συν τφ Άσκληπιώ λατρευομένοις θεοϊς καί θεαϊς. Συγ
χρόνως δέ έθυσιάζετο άλέκτωρ τώ Άσκληπιώ, άλεκτορίς
τή Αητοί καί έτέρα τή Άρτέμιδι' προσεφέροντο δέ καί τά
διά τάς θυσίας αναγκαία, σίτος, κριθαί καί οίνος. Οί μηροί
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