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φου Ιστερεϊτο κτερισμάτων), ήτοι δεκατε'σσαρες λίθοι Ιγγεγλυμμένοι, 
δύο χρυσοί δακτύλιοι, επί- τοΰ Ιτε'ρου των οποίων όμοιου τοΐς εκ Μυ
κηνών υπάρχει έγγεγλυμ,μένη παράστασις (άνήρ προς οένδρον τείνων 
τάς χεΐρας καί παρ’ αυτόν γυνή'), δύο ιχθύες μικροί περίτμητοι εξ ελά
σματος χρυσού, καρφίδες άργυραΐ καί χαλκαϊ, κοσμήματα μικρά (ρό
δακες το πλεΐστον) καί φύλλα έκ χρυσού, ψήφοι ορμών Ικ λίθου καί 
ήλεκτρου, λείψανα ασήμαντα εντελώς ελεφάντινων αντικείμενων κττ. 
’Οστών εδρέθησαν ελάχιστα λείψανα, όσον δέ ήδυνήθην νά διακρίνω, 
χεκαυμένα τά πλεΐστα· αγνοώ δμως έάν ήσαν ζώων ή άνθριύπων. Εις 
τό βόρειόν (δεξιάν τώ είσιόντι) ήμ.ισυ τής Οόλου άνεκαλύφθη λάκκος 
Ισκαμμενος εν τω εδάφει εχων μ. 2,25, πλ. 1,10 καί.βάθος 1 μετρ, 
κτιστός τάς πλευράς καί έστρωμε'νος τόν πυθμένα διά πλακών op.oiat 
μείζονες πλάκες άπετέλουν τό κάλυμμα. Έν τώ λάκκω τούτοι διευ- 
θυνομε'νω άπό Δ. πρδς Α. δέν εδρέθησαν όστα, άλλ’ ουδέ άνθρακες, 
ενεκα τούτου υποθέτω, ότι ό νεκρός έτάφη, δέν Ικάη, τά οστά όμως 
διελύθησαν εις κο'νιν. Εις τό έν ά'κρον αΰτοϋ εΰρέθη ξίφος σώζον τρεις 
χρυσούς ήλους τής κώπης, πέντε μάχαιραι διαφο'ρων μεγεθών, δύο 
αίχμαί δοράτων, σωλήν χαλκούς εις τεμάχια (ίσως δο'ρατος μέρος), 
εις δίσκος ώσεί κατόπτρου, πέντε ή έξ δίσκοι κυρτόκοιλοι διαφόρων 
μεγεθών, τέσσαρες δίσκοι πα-χεΐς μολύβδινοι, δύο αλαβάστρινα αγγεία 
τέσσαρα πήλινα, άρυτήρ αργυρούς, άλλος όμοιος χαλκούς. ’Ολίγον 
προς τό μέσον του τάφου εδρέθησαν όγδοήκοντα ψήφοι ορμ,ου έκ λίθου 
αμέθυστου καί δύο λίθοι έγγεγλυρ.μένοι, παρ’ αύτά δέ έγχειρίδιον χαλ- 
κοδν χρυσοκόλλητου καί εις τό μ,ε'σον τού τάφου δύο y ρυτά ποτήρια 
μετ’ άναγλύπτων παραστάσεων (ανδρες συλλαμβάνοντες βόας) δύο 
όμοια αργυρά άνευ παραστάσεων, φιάλη άργυρα εχουσα τά χείλη καί 
τήν λαβήν επίχρυσα, είκοσιτρεΐς λίθοι Ιγγεγλυμμένοι, τρεις δακτύλιοι, 
ών ό μ.έν χρυσούς απλούς, ό άλλος χαλκούς μετ’ έγγεγλυμμένης παρα- 
στάσεως καί ό τρίτος σίδηρους, ου μόνον ή σφεδόνη σώζεται, δύο 
σκεύη χαλκά αγνώστου χρήσειος κττ. Τέλος εις τό άλλο άκρον του 
τάφου εδρέθη μία μάχαιρα, δύο πελέκεις, ών ό έτερος περιε’ργου σχή
ματος, καί δύο παχεις μολύβδινοι δίσκοι.

Μεταξύ Σκλαβοχωρίου καί του λόφου τής άγ. Κυριακής, έφ’ ου 
υποτίθεται ότι έκεπω ό ναός τού Άμυκλαίου ’Απόλλωνος, ολίγα λε
πτά πρός Ν. του χωρίου Γοδένα άνεκάλυψα δύο άλλους τάφους τής 
αυτής εποχής, ούχί δμως θολωτούς, άλλ’ έσκαμμένους εν τω βράχιυ, 
ώς είναι ο! τού Ναυπλίου καί των Μυκηνών' δέν άνέσκαψα όμως ου
δέτερον αυτών.

Έν ΆΟήναις, τή 25 ’Ιουνίου 1889.
X. Τςομτας

ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΝ
ΑΘΗΝΑΙΕ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΤΤΟΥ

’Από τής S’* ’Ιουνίου ή Άρχ. Εταιρία σκάπτει πρός άποκάλυψιν 
τελείαν οΐκοδομήμ.ατός τίνος, ου μ.έρος μικρόν τυχαίως είχεν έμφανισθή 
βορείως τής λεωφόρου ’Όλγας, οτε οί Ιργάται τής έπί των ’Ολυμ
πίων επιτροπής τήν έκεΐ μετρίαν άνωφέρειαν διεσχημάτιζον πρός δπο- 
δοχήν φυτείας. Τό ούτως έμφανισθέν ήτο ψηφιδόστρωτον έδαφος, προ
φανώς τέχνης τών 'Ρωμ, χρόνων, ή δ’ επί τών ’Ολυμπίων επιτροπή 
ϊκρινεν,· ότι, αν διά περαιτέρας άναακαφής άπεδεικνύετο τό οικοδόμημα 
αξιον λόγου, όδφειλε νά τό διατηρήση, καθιΰς περίπου διετήρησε καί 
τό νοτίως τής αυτής λεωφόρου προ έτους Ιμ.φανισθέν βαλανεΐον.

Ή Άρχ. Εταιρία άνεδέχθη τήν διά σκαφής τακτικής Ιξέτασιν του 
τόπου, καί ήδη,ικανούς προβάντος τού έργου, άπεκαλύφθησαν τά εδάφη 
τής κατασκευής μεγάλου οΐκοδομήμ.ατος, βαλανείου ίσως καί τούτου, 
ή καν οίκου ιδιωτικού, έχοντος καί λουτρικά χωρίσματ». Δέν είναι 
δέ έτι καιρός νά είπωμέν τι περί τού αρχιτεκτονικού σχήματος τού 
οικοδομήματος' άρκούμεθα μ,όνον πρός τό παρόν νά δηλώσωμεν, ότι 
παρουσιάζει τινά πρωτοφανή καί οτι έγένοντο έν αύτω ήδη εν πα
λαιούς χρόνοις μετασκευαί, δπερ δηλοΰται έκ τίνος μ,εγάλης μαρμάρι
νης πλακάς, ήν ‘έθεσαν ποτέ οί μετασκευασταί πάνυ άρρύθμως ιυς κα- 
τώφλιον έπί τής εισόδου ενός τών χωρισμάτων, καί οό μόνον διέφθει- 
ραν οδτω τήν έκεΐ κυκλικήν τής οικοδομής γραμμήν, άλλά καί τήν πλάκα 
αυτήν, έχουσαν έπί τής τοΰ πάχους επιφάνειας οίστιχον επιγραφήν, 
ανάστροφα έθεσαν, ώστε νύν τά. γράμματά της ούτως εμφανίζονται*

Η X2 V ·3 3 2 
V I VIXVW

Πιθανώτατα ή πλάξ αυτή, εχουσα εξαρχής ούδέν άλλο ή τό όνομ,α 
τούτο (κατ’ονομαστικήν ή δοτικήν, άνευ προσγεγραμ.μ.ένου ιώτα) 
Ματιδία σεβαστή, όπερ ήτο τής έξ αδελφής ανεψιάς τοΰ αΰτοκράτορος 
Τραϊανού, καί Λατινιστί έν τε Ιπιγραφαΐς καί έπί νομισμάτων γράφε
ται Matidia Augusta, Οά έλήφθη άλλοθέν ποθεν καί έτέθη έδου πολδν 
χρόνον μετά τον θάνατον τού Τραϊανού, ίσως καί μετά τόν τού Ά- 
δριανοΟ καί τών δύο Άντωνίνων· διότι ή Ματιδία ήτο έπίσημ-ον πρό- 
σωπον τού Καισαρικού οίκου, ούσα καί άδελφή τής Σαβίνης, γυναικός 
τοΰ Άδριανού. (”Ιδε Σπαρτιανόν έν βίιρ Άδριανού κεφ. 5, καί τάς έν 
Ο. I. Gr. άρ, 2577-8 έπιγραφάς τάς έκ τής Λύττου, πόλειυς τής Κρή- 
της).

Ευρέθη δέ, απλώς κατακείμ,ενον εις τά χώματα, καί μικρόν κυλιν
δρικόν βωμίδιον (δψ. 0,16, κάτω διαμέτρου 0,10) ή μάλλον εΐπεϊν 
θυμιατηριού, καθ’ όσον έχει επάνω όλίγην κοιλότητα πρός υποδοχήν 
λιβανωτού. Έπί τής περιφερούς αυτού επιφάνειας άναγινώσκονται τά

Α Π Ο Λ Λ ω Ν I Άπόλλωνι
Γ β φ Υ Ρ A 1 CO γεουραίω
KACeHCeYC Κλ(αύδιο)ς Θησεός
Ϋ Α φ I Α λ Η C ψαφιάδης.

Δύο τινά νέα 6 λίθος προσφέρει, τό έπίθετον τού Γεφυραίου όπερ 
μέχρι τοΰδε δέν Ιγινώσκετο ότι είχε καί ό ’Απόλλων (καθώς άλλοι 
θεοί, ή Δη to είτε Δημ.ήτηρ καί ή Άθηνα), καί τήν τού δημοτικού 
ονόματος τών ψαφιαδών γραφήν διά τοΰ άλφα έν τή παραληγούση, 
ένω έως τώρα έκ βιβλίων (καί έξ έπιγρα,φής κεκολοβωμένης, τής έν 
ΦίΛίσζορι, τόμ. 4, τεύχ. 3, άρ. 2) ρ,όνον τό Ψαρρίδαι έπιστεύετο. 
(Περί τών Γεφυραίων, γένου’ς εν ’Αττική, καί περί τών σχέσεων αυ
τών πρός τήν λατρείαν θεοτήτων τινών καί πως καί πρός τους Δελ
φούς, έπιθι Toepffer, Alt. Genealogie σ. 293 κ.Ι.). Οί χρόνοι δέ 
τής νύν φανείσης επιγραφής θά είναι ίσως τά μέσα τού πρώτου μετά 
Χρ. αΐώνος.

Εδρέθησαν δέ σποράδην έν τή άνασκαφή τούτη καί πολλά αρχιτε
κτονικά μέλη ’Ιωνικού ρυθμού καί γλυπτά θεών καί ανθρώπων σύρ
ματα καί κεφαλαί, καί κοσμήματα δέ ούκ ολίγα περιεργότατα, περί ών 
άλλοτε.

Έν Άθήναις, τή 4 ’Ιουλίου 1889.

Στέφανος Α. Κογμανοτλης

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
Έν τώ προ ολίγων ημερών δημοσιευθέντιτεύχει τού Bull, de ΟθΠ’. 

Hell. 1889 σ. 433 έξ. δημοσιεύεται ολόκληρος ή έν σελ.113κ.εξ. επι
γραφή μετά συμπληρώσεων καί σημειώσεων υπό τού κ. Foucart. Μέρος 
δ’ αυτής (στ. 22-46) είχεν ή'δη εκδόσει ό γάλλος λόγως έν τινι πο

λιτική έφημερίδι τών ’Αθηνών τήν 19/31 μαίου, ήτοι τήν αυτήν ακρι
βώς ημέραν, καθ’ ήν τυπωθέν καί τό φύλλον του τεύχους τούτου, τό 
περιε'χον τάς συμπληρώσεις τού κ. Τσούντα, άπεστάλη εις τινας τών 
περί τά αρχαιολογικά ασχολούμενων ενταύθα τε καί αλλαχού.

(Έξεδόθη τή 20:1 ’Ιουλίου 1889.)
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