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τούλάχρστον ούχί πάντες' ότι δέ οί ίεροποιοϊ (καί
οδτοι καλούνται έν άλλή επίσης τοΟ 50u π. X.
αίώνος επιγραφή ίεροποιοϊ οί 'ΕΛενΟινόθεν * ) δεν
ήσαν, πάντες τουλάχιστον Έλευσίνιοι, μαρτυρεί ό
λίθος σαφώς (στίχ. 8 και 15). Άλλα καί άλλο τι,
άγνωστον άλλαχόθεν, καθόσον εγώ οϊδα, [Λας.διδά
σκει δ λίθος, τό δτι δηλ. ώφειλον οί ίεροποιοϊ μετά
τάς δαπάνας τάς εις αύτούς άνατεθειμένας (Bui. d.
Cor. Hell. έ. ά.) το περισσεΟον από της απαρχής
τοΟ σίτου 1
2 τοΐν θεοϊν άργύριον νά παραδίδωσιν εις
τούς έπιστάτας. Κρίμα δτι δ λίθος περιήλθεν ήμίνού
μόνον άνωθεν καί κάτωθεν κολοβός3 άλλα καί τήν

58

επιφάνειαν λελωβημένος, ώστε δεν δυνάμεθα νά γινώσκωμεν ούδέ μιας ολοκλήρου τεζραετηρίάοο ή,
ώς ελεγον οί αρχαίοι, πενταετηρίάος (καί Γσως μιας
καί μόνης τοιαύτης τήν άναγραφήν ένείχεν δ λίθος)
τά περισσεύσαντα ποσά' ούδεν ήττον έκ των έν
τοίς στίχοις 10“ καί 17*? κρίνοντες συμπεραίνομεν
δτι ταΟτα δεν ήσαν μεγάλα, είτε ώς εξ αύτής τής
φύσεως των δαπανών, αίτινες ήσαν τοίς ίεροποιοίς
άνατεθειμέναι, είτε καί διότι οί τότε καιροί δεν
ήσαν πολύ δαψιλείς.
Έν Έλευσΐνι τη 27ί Νοεμβρίου 1888.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

Η ΕΞ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΙΟΝΩΝ ΦΡΤΠΟΤ ΑΙΘΟΤ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
ΗΝ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ΚΑΤΕΣΚΕΤΑΣΑΤΟ
Παυσανίας έν Άττικοίς, περιγράψας τό τοΟ
’Ολυμπίου Διός ιερόν προστίθησιν* « Άδριανός δέ

λέξεις ατά δέ έπιφανέστατα», άλλ’ή έννοια τοΟ
δλου σαφής, κατά γε τήν έμήν κρίσιν, ώς περιγρά-

κατεσκευάσατο μέν καί άλλα Άθηναίοις, ναόν
Ήρας καί Διός Πανελληνίου καί θεοίς τοίς πάσιν
ιερόν κοινόν'τά δέ έπιφανέστατα εκατόν είκοσι κίο
νες Φρυγίου λίθου. Πεποίηνται δέ καί ταίς στοαΐς

φοντος δύο μόνον, τά έπιφανέστατα, τών κατα
σκευασμάτων ΆδριανοΟ, τά δέ λοιπά απλώς άπαριθμουμένου. Τό έξ εκατόν καί είκοσι άρα κιόνων
Φρυγίου λίθου οικοδόμημα, τό εχον στοάς καί οι
κήματα καί πρώτον περιγραφόμενον έστί τό ύπό τής

κατά τά αύτά οί τοίχοι' καί οικήματα ένταΟθά
όρόφιρ τε έπιχρύσφ καί άλαβάστρω λίθω, προς δέ
έστιν άγάλμασι κεκοσμημένα καί γραφαίς' κατά*
κειται δέ εις αύτά βιβλία4. Καί γυμνάσιόν έστιν
έπώνυμον ΆδριανοΟ' κίονες δέ καί ένταΟθα εκατόν
λιθοτομίας τής Αιβύων ».
Καί φαίνεται μέν καί ένταΟθα τά τοΟ περιηγητοΟ έλλιπή ή ΐδιοτρόπως συντεταγμένα μετά τάς
1 Παράβ. Bul. d. Cor. Hell. 1880 σϊλ. 226, στίχ. 10 καί σ·λ.
233 και έξης.
2 Υποθέτω οτι ή λέξις έτίθη ενταύθα εν τη γενικωτάτη αυτής ση
μασία.
3

"Γψος μέγιστον του λίθου σωζομενον 0,30 περίπου, πλάτος 0,325

και πάχος 0,10. Με'γεΟος γραμμ,άτων 0,09X0,05, έγ/άραξις οέ δχι
πολύ βαΟεΐα. Ό λίθος είναι επίσης άοροκοκκο'τερον τοϋ συνη'θους πεντελικοϋ μάρμαρον ή όπισθεν αύτοϋ επιφάνεια είναι δλως ακατέργαστος.
/| Ή προταθεΐσα διόρθουσις « εις αυτά » αντί του « εις αυτό » γραμματικως μέν εύλογος, ώς νϋν έχει τό κείμενον, δχι οέ και αναγκαίαταυτόν γάρ εϊπεΤν « τά βιβλία κεΐσθαί εις αυτά τό (κατασκεύασμα εν φ
εκατόν είκοσι κίονες κτλ. ») η, ε’ις αυτά (τά οίκη'ματα τά έν τω κατασκευ άσμ.ατι).
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Άρχ. Εταιρίας άνασκαφέν, ούδέν έχον κοινόν ούτε
τω ναφΉρας, ούτε τφ τοΟ Πανελληνίου Διός, ούτε
τφ κοινώ τοίς πάσι θεοίς ίερώ, ήττον δέ τφ Γυμνασίω τω έπωνύμφ ΆδριανοΟ τω δευτέρω πε
ρ ιγραφορ,ένω καί έχοντι κίονας εκατόν λιθοτομίας
τής Αιβύων, άλλ’ ον χωριστόν οικοδόμημα, δπερ
μάλλον Βιβλιοθήκην ΆδριανοΟ κλητέον διά τό έν
αύτώ μόνω κείσθαι βιβλία.
Έστι δέ σχήματος τετραγώνου έπιμήκους βαίνον από Δυσμών πρός Άνατολάς ’ καί τό μέν μή
κος ποδών άγγλ. 376, τό δέ πλάτος 252, κατά
τον Stuart τον έπιμελώς καταμετρήσαντα τό οικο
δόμημα. Τήν δέ κυρίαν είσοδον είχεν έν τω ρ.έσφ>
τής Δυτικής πλευράς τής πολυτελεστέρας κατά γε
τον έξωτερικον κόσμον, ούσης άπάσης έκ πεντελικοΟ λίθου, κεκοσμημένης δέ τέσσαρσι καί δέκα
κίοσι μονολίθοις έκ Φρυγίας, έξ ών μόνον οί έπ’
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πτέρυγα τήν καί τότε κατεστραμμένην, είδε κατά

αριστερά τώ είσώντι επτά, μένουσιν έτι κατά χώ
ραν σώοι. ΓΙρό δέ της πύλης δι’ής και σήμερον εις
την τοΰ στρατώνες αυλήν είσερχόμεθα, ούσης, ώς
ειπομεν, έν τώ μέσω τοΟ μετώπου τοΟ προς ουσμάς, ήσαν βαθμίδες εξ, έπ'ι δέ τής άνωτάτης
ίδρυτο πρόπυλος στοά έκ τεσσάρων ραβδωτών κιό

χώραν έτι κειμένας τάς βάσεις τών ετέρων έπτά
κιόνων καί τεμάχια αυτών επί τών βάσεων, προς
δέ τούτοις καί μέρος του νοτίου πτερώματος. Ούδ’
ό Stuart δέ οιέκρινε τό είδος τοΰ μαρμάρου τών
τοΰ μετώπου κιόνων, όντων τότε κατά μέρος κεχω-

νων, φέρουσα αέτωμα, πάντα έκ πεντελικοΟ λίθου*.
Εκατέρωθεν δέ τής πύλης έςετείνετο δ μετώπιος
τοίχος έκ μεγάλων κανονικών λίθων Πεντελικών,
προ δέ τοΰ τοίχου, μόνον δύο πόδας άπ' αύτοΰ,

σμένων καί δυςπροσίτων καί ρυπαρών, Αποοείξας
δέ ήπατημένους τούς Spoil καί Wheler έπλανήθη
πλάνην δμοίαν τή εκείνων είπών το οικοδόμημα
είναι τήν Ποικίλην Στοάν, επί 'Ρωμαίων έπεσκευα-

ίσταντο οί επτά μονόλιθοι άίνευ ραβδώσεων, Φρυγίου λίθου κίονες, ρυθμό Ο Κορινθιακού, εχοντες
διάμετρον μέν 90/100 του γαλλ. μέτρου, ύψος δέ

σμένην. Περιγράφων οέ τάς τρεϊς έξοχάς τάς καί

περί τά 8 μέτρα. Καί τά μέν κιονόκρανα καί αί
βάσεις τών κιόνων, ώς έκ τών έπτά σωζομένων
φαίνεται, ήσαν έκ πεντελικοΟ λίθου, αί δέ υπό τάς
βάσεις πλίνθοι, πάλιν έκ Φρυγίου λίθου. ΚαΟ’έκατέραν οέ τών εσχατιών τής πλευράς ταύτης τοΟ
οικοδομήματος τής μόνης έκ μαρμάρου κατεσκευασμένης (τών τριών ετέρων πλευρών ούσών έκ με
γάλων πωρίνων λίθων), τοίχος προεξέχουν (πτέ
ρωμα) έκ μαρμάρου ΠεντελικοΟ καί αυτός, περιέκλειεν ώς έν πλαισίω τό ολον μέτωπον προς έπίδειςιν, ούτως είπείν, τών καλών τεσσάρων καί δέκα
κιόνων.
Ό Spon καί Wheler περί τά μέσα του δέκατου
έβδομου αίώνος ίδόντες τάς Αθήνας, έκ πλάνης
δυςεςηγήτου ειπον τό οικοδόμημα τοΟτο, το ύπο
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας άνασκαιρέν, είναι
τον τοΟ ’Ολυμπίου Διος ναόν, τον δέ Φρύγιον λί
θον λευκότερον τοΟ ΠεντελικοΟ2. Ού διέκρινον άρα
την καταγωγήν τών μονολίθων τοΟ μετώπου κιό
νων 3.
Ό δέ Stuart περί τά μέσα τοΟ δέκατου ογδόου
αίώνος οίς έλθών εις Αθήνας, εΐοεν άκεραίαν ού
μόνον την βορείαν πτέρυγα τοΟ μετώπου άλλά καί
τό πτέρωμα αυτής (ου μόνον τά κάτω νΟν παρά τό
Τζαμίον δρώνται) ολόκληρον εΐοεν, προς δέ τούτοις καί τάς τής πύλης παρασπάδας καί τά πλείστα τής προ τής πύλης στοάς. Κατά οέ τήν νότιον
* Της πρόπυλου στοάς εις κίων και μία παραστάς σώζονται ετι* αμ
φιβάλλω οέ άν ό κιων ,εστι λίθου ΠεντελικοΟ* τά γάρ εν αυτώ ποικίλ

νυν ύπαρχούσας κατά τον βόρειον τοίχον, νομίζει
τήν μέν έν τώ μέσω ορθογώνιον, είσοδον είναι, τάς
δέ εκατέρωθεν ταύτης ημικύκλιους ονομάζει, κατά
Βιτρούβιον, εξέδρας. Είδε δέ καί κίονα μαρμάρινον
άπέχοντα περί μέτρα οκτώ από τής εσωτερικής
οψεως -τοΰ βορείου τοίχου καί ΰπέθεσεν είναι έκ
τών τής εσωτερικής στοάς κιόνων έν τή αρχική
αύτοΰ θέσει ίστάμενον. Τήν δέ έν τώ μέσω τοΰ
όλου τετραγώνου οικοδομήματος, αψιδωτήν Ούραν
τήν όμοιώζουσαν μέν εις πολλά, άλλ’έν σμικρώ,
τή Πύλη ΆδριανοΟ τή παρά τό ΌλυμπιεΓον, έπιμ,ελεστέρως δέ είργασμένην, είπεν ο Stuart σύγ
χρονον είναι ταίς στοαίς’ τούς δέ τρεις κίονας καί
τήν παραστάδα ένόμιζεν είναι μέλη κτιρίου εποχής
πολύ · προγενεστέρας, ήτοι τών Ελληνικών χρό
νων 5.
Μετά τον Stuart άλλοι άγγλοι άρχιτέκτονες, έν
oic καί ό William Iiinnard, ό δεύτερον τό τοΟStuart σύγγραμμα έκδούς τώ 182ο, ίδόντες τάς
’Αθήνας περί τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος απέδει
ξαν μέν τήν τοΰ Stuart πλάνην, είπόντες ούχί τήν
Ποικίλην είναι Στοάν έν τώ τετραγώνφ τούτφ,
αλλά το έξ εκατόν καί είκοσι κιόνων Φρυγίου λί
θου οικοδόμημα το ύπο Παυσανίου μνημονεύομενον. Μή φαινομένου δέ Φρυγίου λίθου έν τώ τετραγώνφ, ό έν Κερκύρα τότε όιαμένων γνωστός
τοίς Έλλησι Guilford ήλθεν αρωγός εις τούς αύ
τοΰ πατριώτας αρχιτέκτονας καί λαβών τήν άδειαν
τοΰ ’Οθωμανοί» Διοικητοΰ άνέσκαψε καί έν βάθει
τριάκοντα περίπου ποδών εδρε τεμάχχα κιόνων
Φρυγίου λίθου. Έκτοτε ΆδριανοΟ στοάν τό οίκο-

ματα πολλά και κυανού χρώματος.

Wheler Σελ. 392.
δ Wheler τους κίονας του μετιόπου λευκούς είναι καί

2 Spoil Τομ. 2ος, Σελ. 142.
2 Λέγει μέν

δποποασίνους ουχι οέ και έκ λίθου Φρυγίας.
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* Κατεδαφισθέντο; του ναού Παναγίας δήλον έγενετο δτι οι τε κίο
νες και ή παραστάς ετε'Οησαν άτάκτως, δπως νυν ιστανται, άλλοθεν ληφθέντες.
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δόμημα ώνόμασαν, δ δέ Kinnarc! τά έν τώ υ.έσω

κιόνων, εχομεν περίπου τον Οπό Παυσανίου μνη-

τοΟ τετραγώνου είπε λείψανα τοΟ « ΘεοΓς τοΐς πάσι

μονευόμενον αριθμόν κιόνων είκοσι καί εκατόν’,

ίεροΰ κοινοΟ » 1. 2
Δήλον ουν οτι ούτε οί περί τον Kinnard αρχι
τέκτονες ούτε δ Guilford άνεγνώρισαν τήν κατα

θαυμαστόν οέ ούχμ ή έξαφάνισις τοσούτων έκ
Φρυγίου λίθου κιόνων, αλλά ρ.άλλον ή οιάσωσις
τών έπτά τοΟ μετώπου καί τών ολίγων έν τώ οι-

γωγήν των μονόλιθων κιόνων τοΟ μετώπου, άλλ’
ούδ’αύτος 6 Leake δ περί τά μέσα το0 19ου αιώ
νας έπισκεφθείς τάς 'Αθήνας, 6 Στοάν ΆοριανοΟ

κοοομήμ.ατι εύρεθέντων τεμ,αχίων κιόνων ταΐς
στοαΐς άνηκόντων άπερ πιθανώς καί μόνα ειοον καί
οϊ περί τον Guilford

όνομάζων το οικοδόμημα καί έν αότώ τιθέμενος
τήν τε βιβλιοθήκην και το κοινόν των Θεών ιε
ρόν, μετά τίνος δέ δισταγμοί» καί τους "Ηρας καί
Πανελληνίου Διος ναούς. Είδε δέ δ Leake έν τώ τετραγώνφ, εις άπόστασιν οκτώ περίπου μέτρων από
των τοίχων, ίχνη στοίχου κιόνων (colonnade) Ζ.
Ό οέ Breton (Athenes) τώ 1*861 ούδέν, λέγει,
ευρεν ούτε τον κίονα ον είδεν δ Stuart, ούτε τά
ίχνη τοΟ στοίχου των κιόνων ά είδεν δ Leake, άνεγνώρισε δέ το χρώμα των έπτά μονολίθων τοΟ με
τώπου κιόνων μή είναι λευκόν άλλα πράσινον άπο-

Δεύτερον δέ τεκμήριον άναγνωρίσεώς είσι τά. πρό
τών άνασκαφών άγνωστα οικήματα τά έν τώ μυχβ
τοΟ τετραγώνου παρ’ ολην τήν ανατολικήν πλευρό?/
άνακαλυφθέντα. Έκ τούτων τά μέν έν τω αέσφ
έστι μέγα δώμα τετράγωνον μήκους μέν περί τά
20 γαλλ. μέτρα, πλάτους δέ περί τά. 14' τά II

ζαλών τά τοΟ μαρμάρου είδος cipollino3.
Ύπέθετον οέ δ'τε Stuart καί δ Kinnard δυο εχειν
σειράς κιόνων τήν κατά τάς τέσσαρας πλευράς τοΟ
κτιρίου εσωτερικήν στοάν, μίαν μέν τήν πρός τήν
αύλήν τήν δ’έτέραν προς τώ τοίχφ.
Καί μόνον δέ έκ τών μέχρι τοΟοε γινομένων 6πό
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας άνασκαφών ικανά
εχομεν τεκμήρια προς άσφαλεστέραν τοΟ χτίσμα
τος άναγνώρισιν. Πρώτον μέν ή άποκάλυψις τήςτε
κρηπίδος καί,τοΟ στυλοβάτου τών κατά τάς τέσ
σαρας πλευράς εσωτερικών στοών καί ή φαινομένη
ενιαχού θέσις τών κιόνων, οΐ άπεΐχον απ’ άλλήλων
περί τά. 2:80 γαλλ. μέτρου, δεικνύουσιν οτι έκατόν κίονες λίθου Φρυγίου επί μ,ιας σειράς ιδρυμένοι
όπεβάσταζον τάς στοάς. Τών κιόνων δέ τουτοον uό
νον τήν περιφέρειαν γνωρίζομεν έκ τών ολίγων εόρεθέντων τεμαχίων οΰσαν περί τά 1:70 γαλλ. μέ
τρου. Έτέρας δέ έν τω μυχω τών στοών σειράς
κιόνων, ήν ύπέθετεν δ Στούαρτ, ούδέν ίχνος αί σκα*
φαί έδειξαν. Προστιθεμένων δέ καί τών τοΟ μετώπου δεκατεσσάρων έκ Φρυγίου λίθου μονολίθων
1 Stuart Τόμο;

Ιο;, Σελίς 65-G6- Σημ. c. ’Έκδοσις νέα Οπό

Wil

liam Kinnard αρ-χιτέκτονος. Λονδίνω 1S25.

εκατέρωθεν τούτου κείμενα δώματα είσι μικρότεροι
καί ύποδιαιροόνται προβαίνοντα εις τάς εσχατιές.
Οί τοίχοι αύτών παχύτατοι δντες ώκοδόμ,ηντο, ο Οχι
καθ δ'λον τό πάχος άλλα μ.όνον κατά τάς παρειάς,
πλίνθοις όπταίς καί άμμοκονία3' ήσαν ο’εΐτα κεκαλυμμέναι αί πλίνθοι όπό στρώματος άμμ.οκονία;
συγκρατουμένης όπό χαλκών ήλοον πλατέων μάλ
λον ή τετραγώνων, έμπεπηγμένων έν τώ τοίχφ καί
τήν κεφαλήν κεκαμμένην έχόντων’ επί οέ τοΟ στρώματος τής άμμοκονίας ήσαν κεκολλημέναι πλάκες
λεπταί μαρμάριναι, ές ών πολλαί μ,έν εόρέθησαν
τεθραυσμέναι έν τοΐς έρειπίοις, μόνον ο'ε έν γωνία
μικρό0 δώματος κατά τήν νοτιοανατολικήν άκραν
τοΟ άνασκαφέντος χώρου εόρέθησαν τεμάχια πλα
κάς έκ λευκοΟ αλαβάστρου κεκολλημένα επί τοΟ
τοίχου, ένθα φαίνονται καί πολλοί τών χαλκών
ήλων τών συγκρατούντων τό όπό τάς πλάκας παχύ
στρώμα άμμοκονίας. Εύρημα σύμφωνον τοΐς λόγοις Παυσανίου λέγοντας τά οικήματα κεκοσμημένα « όρόφφ τε έπιχρύσω καί άλαβάστρω λίθφ ». Καί έν τω μεγάλφ δέ δώματι σώζονται έν|#*
χοΟ τό τε τής άμμοκονίας στρώμα καί οί χαλκοί"
ήλοι.
1 ’Ίδε to όπό Αοίρπφελδ ιχνογράφημα έν τοΐς Πρακτικοί; τής Εται
ρία; του έτους 18S5,

οπερ άνατυποΰται Ιν σελ. -63 χάριν τών ανα

γνωστών τής Έσημερίδος. Έν αΰτώ Ικατο’ν εισιν οί τών τεσσάρων
στοών κίονες, οχτώ οί προ τών οικημάτων χοΛ δώδεκα οί έν ταΐς πά
λαι; και έξέδραις tat; κατά τα πλάγια- ώστε καί άνευ τών το3 μετώ
που κιόνων ’εχομεν ακριβώς Ικατόν καί είκοσι κίονας.

2 Leake Topography of Athens Tog. 1ος, Σελ. 260.

2 Που οί Ικατόν κίονες του Γυμνασίου Άδριανοδ ίχ λίθου Λιβύης;
πο-3 οί λευκοί λίθοι Πεντέλης όί ποτέ τά Στάδιον Ήρώδου του ’Αττι

3 Έκ τής Ιταλικής λέςεω; cipfllla, κρο'μυον σημαινοόσης. Όντως

κού καλύπτοντες;

οέ to μάρμαρον εν ει χρώμα χλωρού κρομύου ή πράσου εξ οϋ τά πρά
σινον.
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3 Τά έρυθρόχρουν τής κονίας προέρχεται είτε έκ πηλού /.εραμ.ικο3
είτε έζ ζόνεω; οστράκων έν αυτή μεμιγμένων.
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Τρίτον δέ τεκμήριον άναγνωρίσεως είσί τά επί
τοΟ στυλοβάτου της προ των οικημάτων άνατολικής στοάς εύρεθέντα εκ Φρυγίου λίθου τεμάχια
κιόνων ιδρυμένων αύθαιρέτως επί βάσεων καί πλίν
θων μαρμάρινων άξέστων1, καί τά έκ τοΟ αύτοΟ λί
θου τεμάχια πλακών διεσπαρμένα εύρεθέντα, εν δέ
μόνον κατά χώραν, εν τη κατά τον βόρειον τοίχον
ανατολική ήμικυκλίω εξέδρα κεκολλημένον επί
τοΟ λεπτού καί όμως χαλκοΐς ήλοις συγκρατουμένου στρώμ,ατος άμμοκονίας τού καλύπτοντος τούς
μεγάλους πώρινους λίθους τοΟ τοίχου" εύρημα πο
λύτιμον εξηγούν τά τού Π αυ σαν ίου α πεποίηντ αι
δέ καί ταίς στοαίς κατά τά αύτά οί τοίχοι». Έν
τη άΰτη έξέδροε σώζεται κατά χώραν τεμάχιον της
λευκής μαρμάρινης ζώνης της χωριζούσης τό δάπεδον της στοάς από των πλακών τών καλυπτουσών τον τοίχον.
Είκάζομ,εν δέ έκ τών λεγομένων ύπό Στράβωνος
(Γεωγρ. Βιβλ. ΙΒ'. Κεφ. 577) περί λίθου Φρυ
γίου ΣυνναδικοΟ ή Δοκιμήτου καλουμένου δμ.οιάζοντος δέ τώ άλαβάστρω λίθφ κατά τήν ποικιλίαν,
οτι οί τε μεγάλοι κίονες τοΟ μετώπου καί οί τών
στοών μικρότεροι, προς δέ τούτοις καί αί τούς τοί
χους καλύπτουσαι πράσιναι πλάκες, έκ Συννάδων,
πόλεως εν Φρυγία, ή έκ της κώμης Δοκιμίας εκομίσθησαν. « Σύνναδα δ’ έστίν ού μεγάλη πόλις. . .
έπέκεινα δ’ έστί Δοκίμια κώμη, καί τό λατόμων
ΣυνναδικοΟ λίθου (ούτω μέν 'Ρωμαίοι καλοΟσιν,
οί δ’ επιχώριοι Δοκιμίτην καί Δοκιμαίον), κατ’ άρχάς μέν μ,ικρούς βώλους έκδιδόντος τοΟ μετάλλου,
διά δέ τήν νυνί πολυτέλειαν τών 'Ρωμ.αίων κίονες
εξαιρούνται μ,ονόλιθοι μεγάλοι, πλησιάζοντες τώ
άλαβαστρίτη λίθω κατά τήν ποικιλίαν" ώστε, καί
περ πολλής οΰσης τής επί θάλατταν άγωγής τών
τηλικούτων φορτίων, ό'μως καί κίονες καί πλάκες
εις 'Ρώμην κομίζονται θαυμασταί κατά τό μ,έγεθος
καί κάλλος ».

Οί ίδόντες τον εξ αλαβάστρου λίθου Τουρκικόν
ναόν έν Καίρφ, :ή/τούς ύπό Μεχμέτ Άλή δωρηθέντας κίονας έκ τοΟ αύτοΟ λίθου τώ Πάπα Γρηγορίω 16ν τούς κοσμοΟντας τήν είσοδον καί τον
βωμόν τοΟ εκτός τών τειχών 'Ρώμης άνακαινισθέντος ναοΟ τοΟ 'Αγίου Παύλου, ή καί μόνον τάς έν
τοίς μουσείοις έξ αλαβάστρου ληκύθους καί νεκρικάς κάλπας, γινώσκουσι τό μέν έπικρατοΟν χρώμα
τοΟ έκ τής άνω Αίγύπτου τούτου λίθου είναι χρώμα
κηροΟ, τά δ’ έν αύτώ ποικίλρ,ατα κυκλοτερή ή έπιμήκη, παραλλάσσειν από τού νεφελώδους εις τό
γαλακτώδες καί τό τής ασβέστου λευκόν ι. Καί 6
ήμέτερος ουν Φρύγιος λίθος (κίονές τε καί πλάκες)
ποικίλματα μέν όμοια τοΐς του αλαβάστρου εγει,
χρώμα δέ έπικρατοΟν τό πράσινον. Έφάνη δέ προς
τοίς άλλοις το μ.έν δάπεδον τών στοών είναι ύψηλότερον τοΟ τής αύλής κατά δ0/100 Γ. Μ., δύο δέ
βαθμίδας πεντελικοΟ λίθου καλύπτειν το έκ πώρου
κρηπίδωμα τοΟ στυλοβάτου τών τεσσάρων στοών,
καί τής μέν άνωτέρας βαθμίδος τήν επιφάνειαν συνέχεσθαι μετά τών μεγάλων Πεντελικών πλακών,
αίς εστρωτο τό τών στοών δάπεδον, προ δέ τής
κατωτέρας τών βαθμιδών ύπάρχειν πλατύ περί
ζωμα έκ πλακών πώρου μεγάλων καί παχειών έχον
δ’αύλακα λελαξευμένην, άποδεχομένην καί άγου
σαν τά από τής στέγης τών στοών καταπίπτοντα
δδατα εις οχετόν ύπό τών αύτών πλακών στεγαζόμενον.
Περί δέ τής έν τω μέσω τοΟ τετραγώνου έπιμήκους δεξαμενής καί τής παρ’ αύτήν μικράς καί
καλώς είργασμένης άψίδος καί τών ή μικυκλικών
στοών, ών οί στυλοβάται σώζονται, καί τών ψηφι
δωτών εδαφών, ούδεμίαν ασφαλή έξήγησιν αί μέ
χρι τοοδε σκαφαί παρέχουσιν.
Άθήνησι 1888.
Γ.

Νικολαϊδι-ις

* Και Ιπι του στυλοβάτου της νοτίου πλευράς ευρέθησαν διαφόρων

φθε'ις τώ 1785 εί/εν έν τη συλλογή του τάς προτομάς Άλκιβιάδου καί

σχημάτων βάσεις καί 8ή καί ή φε’ρουσα λατινιστί τήν του Άδριανοΰ

Σοφοκλέους εύρεθείσας έν τή Στοά Άδριανοΰ, σύμφωνα και ταΰτα τοΐς

αναθηματικήν επιγραφήν, ελληνιστί δέ μο'νον τό εθνικόν των τό άγαλμα

του Παυσανίου «πρός δέ άγάλμ,ασι κεκοσμημένα».

άνατιθεμένων «Τρωαδέων». Λέγει δέ και ό Leake έν τή Τοπογραφ.
’Αθηνών Τομ. Ιος Σελ. 261, οτι ό Worsley έ τάς ’Αθήνας ΙπισκεΕΦΗΜΕΡΙΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

18SS.
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* Ό λευκός αλάβαστρός έστι διαφανής άλλ’ άνευ ποικιλμάτων, δμοιος
ρ,κρμάρω.
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