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Ιν αΰτοϊς έγένοντο ποικίλα, ήτοι αγγεία πήλινα, κοσμήματα 
χρυσά καί έξ ΰελώδους μάζαις, φύλλα χρυσά καί τά τοιαΰτα- 
πλήν τούτο>ν όμως άνεκαλύφθησαν καί πέντε λίθοι έγγεγλυμμέ- 
νοι, έφ’ ών παριστώνται άνθρωποι καί ζώα, έπειτα δύο δακτύ
λιοι χρυσοί, ών ό μέν φέρει γεγλυμμένους δύο γρΰπας, ό δε γυ
ναίκα καθημένην επί θρόνου καί προ αυτής άνδρα κρατούντα 
δόρυ" προς τούτοις σφενδόνη άλλου δακτυλίου έπιχρύσου, έφ’ ής 
είκονίζονται τρεις γυναίκες προσερχόμεναι πρός ναόν."Αλλα άξια 
μνείας είναι μικρόν χρυσοΰν είδώλιον λέοντος, όμοιον εΐδώλιον 
βοός, άπό των κεράτων του όποιου έκρέμαντο (καί κρέμανται 
άκόμη τινά) χρυσά δισκάρια, καί τρίτον επίσης χρυσοΰν εΐδώ
λιον γυναικός φορούσης χιτώνα, ού αΐ συνήθεις έν τή Ισθήτι τής 
μυκηναίας εποχής στολίδες δηλοΰνται διά κοκκιδωτών γραμμών. 
Τέλος αναφέρω πλάκα πωρίνην, ύψους 0,90 μ., έφ’ ής σώζον
ται λείψανα γραφών πολυχρώμων διατεθειμένων εις δύο, ώς φαί
νεται, ζώνας, δεν διακρίνεται όμως σήμερον είμή ζώον, ίσως ίπ
πος, εις την κάτω ζώνην' άλλ’ έάν καθαρισθή Ιπιμελώς ή πλάξ, 
υπάρχει ελπίς ότι θ’ άναφανώσι καί άλλαι μορφαί. Ή πλάξ 
αΰτη είναι άναμφιβόλως έπιτυμβία, ένεκα τούτου μοναδική, 
διότι αί άλλαι μέχρι τοΰδε εκ Μυκηνών γνωσταί έχουσι πάσαι 
τάς παραστάσεις γλυπτάς.

Χρ. Τςογντας

Έδαπανήθησαν εις ταύτην την άνασκαφήν δρ. 5,548,80.

Έν τφ Ίερώ τον ΆσχΛηπιον τφ έν τή Έπιδαυρία τή Άρ- 
γολική, έχοντος μέν κυρίως την έπιστασίαν του Π. Καββαδία, 
γενικού έφορου τών αρχαιοτήτων καί μεταβαίνοντος έκ διαλειμ
μάτων έκεϊσε, έπιτηροΰντος δέ διαρκώς έπί τόπου τάς έργασίας 
του Έπαμ. Κορομάντζου. Ή έκθεσις τοΰ Π. Καββαδία έχει ώδε*

Περί τών έν Έποδαυρόαρ άναιακαφών.

Αί Ιν Έπιδαυρί<γ, έν τφ Ίερφ του ’Ασκληπιού, άνασκαφαί 
έξηκολούθησαν ολόκληρον το λήξαν έτος 1893. Άπεκαλύφθη
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δέ δια. των εργασιών τούτων ολόκληρον τό δάπεδον καί ό πέριξ 
χώρος του πέρυσιν άνακαλυφθέντος Προπν.Ιου, δι’ ου είσήρ/οντο 
εις τό 'Ιερόν οί άπό της πόλεως ’Επίδαυρου ανιόντες. Τών εΰ- 
ρεθε'ντων δέ τοΰ οικοδομήματος τούτου αρχιτεκτονικών μελών 
ενδιαφέροντα εΐνε κορινθιακά κιονόκρανα έκ πώρινου λίθου καί 
μαρμάριναι λεοντοκεφαλαί έκ τής υδρορροής. Τα κιονόκρανα καί 
αί λεοντοκεφαλαί αύται όμοιάζουσι ταϊς τής θόλου τοΰ Πολυκλεί
του, ώστε φαίνεται ότι κατ’ άπομίμ.ησιν τούτων έποιήθησαν.

Δευτέρα σκάφη έγένετο εν τφ χώρω τώ άπέναντι του θεάτρου. 
’Ενταύθα άπεκαλύφθη μέγα τετράγωνον οικοδόμημα περικλεϊον 
στοάς καί δωμάτια και όμοιάζον έν γένει ώς προς τό μέγεθος 
καί την εσωτερικήν διαίρεσιν τφ κατά τα παρελθόντα ετη άπο- 
καλυφθέντι παρά τό Στάδιον μεγάλφ Γυμνασίφ.

Έγένετο δέ καί τρίτη σκάφη βορειοανατολικώς του ναοΰ του 
’Ασκληπιού δι’ ής αποκαλύπτεται μέγα καί περίεργον υδραυλι
κόν οΐκοδόμημ.α, ό δυνατόν νά έξακριβωθή διά τής περαιτέρω 
κατά τό άρξάμ,ενον έ'τος γινομένης άνασκαφής. Καί βάθρα δέ 
αγαλμάτων πολλά άπεκαλύφθησαν έκεϊ κατά χώραν κείμενα.

Έν ταϊς άνασκαφαϊς ταύταις εύρέθη μεγάλη πλάξ έν ή είνε 
άναγεγραμμένα δεκαπέντε περίπου τιμητικά ψηφίσμ.ατα τών 
τής Δ'. π.Χ. έκατονταετηρίδος χρόνων- θά ήδύνατό τις νά είπη 
ότι επί τής πλακός ταύτης είνε άναγεγραμμένη ττερέληψις τών 
Πρακτικών τής Βουλής τών Έπιδαυρίων όνομαζούσης πολίτας 
διαφόρων πόλεων προξένους έαυτής καί θεαροδόκους του ’Ασκλη
πιού. Εύρέθησαν προς τούτες καί πολλαί άναθηματικαί έπιγρα- 
φαί, δι’ ών μανθάνομεν ότι πρός τοϊς έν τοϊς Πρακτικοΐς τοΰ 
έ'τους 1892 μνημονευομένοις θεοϊς έλατρεύοντο έν τώ Ίερφ καί 
ό Μαχάων, ό Σέραπις, ή *Ισις, ό “Αμμων, ό Ηρακλής καί ό 
"Ηφαιστος.

Τή 9 Φεβρουάριου 1894

Π. Καββαδιας

Έδαπανήθησαν δραχ. 8,465,50.
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