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ραν κείμενη ή επιγραφή, εξ άπαντος δέ περί τό αύτό 
μέρος πρέπει νά τεΟή και τό χωρίον ΎπερτεΛεατον.

Κ. Δ. Μυλωνάς.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΙΓΙΟΥ.

Α Λ Κ A 1 Ν [ΕΤΗ] 
ΣΤΥΡΑΚΟΣΘΙ[Γ AT HP]
ΕΤ Ω Ν’Λ Ε’Χ A I [ Ρ Ε ]

Παρά τήν παραλίαν Αίγιου, πλησίον τής πολυ- 
κρούνου κρήνης, ένθα ή άλλοτε άμφιλαφής καί νΟν 
γεγηρακυϊα πλάτανος, εγγύς τοΟ άτμομύλου τοΟ 
κ. Κοονστ. Κανελλοπούλου σκαπτών τις προς οικο
δομήν εδρεν έπιτύμβιον πλάκα φέρουσαν τήν ανω
τέρω επιγραφήν. Πλάτος τής πλακός 0,30, πάχος 
0,18 και μήκος άγνωστον οντος τεθραυσμένου τοΟ 
ετέρου άκρου. Τά γράμματα των εσχάτων ‘Ρωμαϊ
κών χρόνοον, και τά το0 προότου στίχου μείζονα 
των τοΟ δευτέρου καί τρίτου. Ή πλαζ εΰρέΟη 
άνωθι τάφου. Δύο οέ ή σαν ενταύθα τάφοι, δ είς 
επί τοΰ ετέρου, περικεκλεισμένος εντός κτίσματος

μεγάλου χρησιμεύοντας, ώς ταφείον οικογένειας. 
Το σκέπασμα του κτίσματος τοξοειδές καί ή μέν 
μία κατά πλάτος πλευρά αύτοΰ ελλείπει κατα- 
στραφεΓσα έν τή σκάφη, ή οέ έτέρα καλύπτεται 
ύπο χωμάτων. Τά πλευρά αύτοΟ τε καί των εν 
αύτώ τάφων εκτισμένα πλίνθοι; οΓ ασβέστου, μά
λιστα τό εσωτερικόν των τάφων περιβάλλ-τα. 
πλαξίν άσβεστοκτιστοις.

Μ Ε Α Ω A 
Η ί Π Ε V ί

Τήν επιγραφήν ταυ την φέρει πλάξ λίθου γρανί
του, μήκους 0,51, πλάτους 0,39 καί πάχους 0,20, 
ώς ο’ εχει ή πλάξ, φαίνεται ακέραια. Ή ενεπίγρα
φος επιφάνεια λελαξευμένη, άλλ’ ούχί λεία, ώς και 
αί τέσσαρες πλευραί, ή δέ αντίστοιχος τή εν επι
γράφω αλάξευτος. Η πλάξ αυτή έξεχώσθη κατά 
τον παρελθόντα χειμώνα έκ σταφιδαμπέλου κείμε
νης είς τό άκρον τοΰ χωρίου Μουρλά, ήμίσειαν 
ώραν ΒΔ τοΰ Αίγιου κειμένου, παρά τήν πολύ- 
κρουνον κρήνην τού χωρίου.

Σπυρίδων. Γ. Παναγιωτοπουλος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ.

Έν ταίς κατά τήν uctor Πβιραι-ως καί παρά το 
έργοστάσιον τοΰ άεριόφωτας ύπο τής Άρχαιολογι- 
γής Έ ταιρίας γενομέναις από δύο μηνών άποπειρα- 
τηρίοις άνασκαφαϊς άνευρέθησαν διάφοροι ενεπί
γραφοι νεκρικά! στήλαι, όδρίαι δύο μαρμάριναι μ.ετ’ 
άναγλύπτουν παραστάσεων καί επιγραφών, τραπε
ζοειδή τινα ενεπίγραφα μνημεία, μαρμάριναι Οήκαι, 
διάφορα τεμάχια γλυπτών καί χαλκούμάτων, συν
τρίμματα αγγείων πήλινων, λείψανά τινα ξύλινης 
θήκης εΰρεθείσης εντός σαρκοφάγου λάρνακος , τά 
όποια άμα τή εξαγωγή έξηφανίσθησαν μεταβλη- 
θέντα είς κόνιν Οπό τής έπιρροίας τοΰ ατμοσφαιρι
κού άέρος, καί ύφασμά τι περιβάλλον οστά, ίκανώς

σωζόμενον. Λόγος λεπτομερής περί τής άνασκαφής 
ταύτης καί των εύρημάτων θέλει γείνει έν τοίς 
Πρακτικούς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Έν ITsipnisT- κατά τάς άρχάς τού παρελθόντος 
’Απριλίου γενομένης σκαφής προς θεμελίοοσιν θεά
τρου έν τή Πλατεία Κοραή, άνεφάνησαν ίχνη οικο
δομής παλαιάς έκ λίθων πωρίνων, είς τό δυτικόν 
τής όποιας μέρος εύρέθησαν αί έν τώ παρόντι τεύ- 
χει άνωτέρω σελ. 39 δημοσιευόμενα1, έπιγραφαί. 
Άναλαβον τάς άνασκαφάς τό ύπουργεΓον τής Παι
δείας, έκαθάρισε τό μέρος εκείνο πρόβαν είς έρευ
νας καί κατά τάς παρακείμενα; οδούς ’Αθήνας
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(προς Ν) και Κολοκοτρώνη (προς Δ). Ουτω S’ 
άνεφάνη μέγα οίκημα τετραγωνικόν που, έχον πρό- 
σοψιν προς άνατολάς. Τί το οικοδόμημα τούτο 
ήτο, οέν εινε εύκολον νά προσδιορισθή, και μάλι- 
στα αφού ίκανα'ι μεταβολαί και μετασκευαί γενό- 
μεναι έν μεταγενεστέροις χρόνοις, συγχέουσι αρ
κετά τό αρχικόν αυτού σχέδιον, πάντως όμως οέν 
φαίνεται βτι ήτο τι σημαντικόν, οιον ναός ή άλλο 
τι έξέχον δημόσιον οικοδόμημα, διά τούτο και ορ
θόν έκρίΟη νά ληφθή μέν ακριβές άρχιτεκτονικόν 
διάγραμμα αύτοΰ, όπερ καί έλήφθη, νά μή παρα- 
κωλυθή δέ ή κατ’ αυτό τό μέρος οΐκοδόμησις του 
θεάτρου τής πόλεως Πειραιώς.

Τά δέοντα περί τής άνασκαφής ταύτης θέλει εκ
θέσει έν οικειω τόπω ο έπιστατήσας αυτής, έφορος 
του έν Πειραιεί μουσείου καί καθηγητής κ. ’Ιά
κωβος X. Δραγάτσης.

Εν τή άρξαμένη γενική άνακαθάρσει τής Άκρο- 
πόΧεως άνευρέθησαν μέχρι τοθδε τά ακόλουθα’ 
υπέρ τά Ιο τεμ,άχια επιγραφών, έν οις δύο τής 
προευκλειδείου εποχής , οκτώ μικρά καί μεγάλα 
τεμάχια γλυπτικά έκ του θωρακείου τοΐί νάοΟ τής 
Άπτέρου Νίκης, ών το εν μεΐζον των άλλων , είνε 
γωνιαϊον, ένωκοδομημένα εις τήν μεσημβρινήν 
πλευράν των Προπυλαίων έν τω μεταξύ τοΟ οβτω 
λεγομένου Πελασγικοί! τείχους καί τοΟ ναοΟ τής 
Άπτέρου Νίκης’ ανάγλυφου σχεδόν σώον έκ ψη
φίσματος, έφ’ ου ή Άθηνα έξ ενός καί ό Δή
μος άφ’ ετέρου στεφανοΟσί τινα, άγαλμάτιον ακέ
φαλου έκ λίθου λευκοΟ ήμικατέργαστον ’Αθήνας, 
έχούσης παρά τον αριστερόν πόδα ασπίδα μετάΓορ- 
γονείου καί έσωθεν οφιν άνέρποντα. Διά τής άρι- 
στεράς αύτής χειρός, ήν στηρίζει επί τής άσπίδος, 
κρατεί ή Άθηνα κέρας Άμαλθείας, ή δέ δεξιά αύ
τής χειρ είνε άποκεκρουσμένη, καί τελευταίου 
άνευρέθησαν τεμάχιά τινα αρχιτεκτονικά.

Αί έν τω παρά τήν ,ΕΙάτειαν ίερώ τής Κρα- 
ναίας Άθηνάς έπ ιχε ιρη θείσα ι κατά τον Νοέμβριον 
άνασκαφαί ύπό τού εταίρου τής ενταύθα Γαλλικής 
σχολής κ. Paris, καί διακοπείσαι τότε ένεκα τού 
χειμώνος, έπανελήφθησαν τή 7 Μαίου καί έπερα-

τώθησαν προ μικρού. Κατά πρώτον έγένετο σκαφή 
εξω καί πρός Βορράν τού ιερού, επί γραμμής πέντε 
μέτρα άπεχούσης αυτού καί εις βάθος δύο μέτρων, 
ένθα, εύρέθησαν κατά τήν βορειανατολικήν τού ναού 
γωνίαν αρχιτεκτονικά τεμάχιαέκ πούρου λίθου, σοό- 
ζοντα καί ίχνη χρώματος, καί τινα τεμάχμα κερα
μίδων , άνάγλυπτα φερουσών κοσμήματα.- Κατά 
τήν αότήν θέσιν άνεκαλύφθη καί τό ήμισυ δεξιάν 
μέρος προσωπίδας μ,ετά τής ρινός καί όλοκλήρου 
τής σιαγόνος τέχνης καλής. Μεταξύ δέ τής σω
ρείας τών κοινών λίθων εύρέθησαν ελάσματα χάλ
κινα διηνθισμένα, καί βάθρον ένεπίγραφον, έφ’ οδ 
άναγινώσκεται καί τό όνομα τής Κραναίας Άθη
νάς. Καί ταΰτα μέν είνε τά έκτος τού ιερού ευ
ρήματα. Γενομένης δέ έπειτα σκαφής εντός τού 
ιερού εύρέθησαν διάφορα τεμάχια καί συντρίμ
ματα μαρμάρινων αγαλμάτων, έν οΐς καί τρία με
γάλα άλλήλοις έφαρμόζοντα τεμάχια, άτινα άπο- 
τελοΰσι μέρος τής βάσεως αγάλματος υπερφυσικού 
μεγέθους καί πιθανώς τού τής Αθήνας , ώς έκεί- 
θεν άναγγέλλουσΓ προς δέ τούτοις βάθρα ενεπί
γραφα δύο, φέροντα καί ονόματα τεχνιτών, τό μέν 
εν τό του ΈργοφίΛον, το δέ έτερον τό τού ΤίοΧν- 
κΛεουQ, ψήφισμά τι πολύστιχον, καί άλλοι ενεπί
γραφοι λίθοι. Κατά δέ τό δυτικόν μέρος τού εντός 
τού ιερού χώρου άπεκαλύφθη ψηφοθέτημα επί επι
φάνειας δψηλοτέρας τής τών κιόνων βάσεως. Γενο
μένης δέ κατόπιν έξετάσεως έν τοίς προς τό βό
ρειον μέρος τού ιερού κειμένοις χώμασιν καί εις 
άπόστασιν από τούτου 30 μέτρων, εόρέθη πλήθος 
παντοίων συντριμμάτων πήλινων αντικειμένων, 
οιον αγγείων, ειδωλίων, ακρωτηρίων, λεοντοκεφα
λών, κεραμίδων ένεπιγράφων κλπ. Έκτος τούτων 
εύρέθησαν εσχάτως πολλά χαλκά αντικείμενα,ήτοι 
κρίκοι, πόρπαι, περόναι καί νομίσματα περί τά 
170, ών τά πλείστα Ένετικά.

Αί έν Νεμέα άνασκαφαί, ένεργηθείσαι καί αδται 
ύπο τών μαθητών τής ενταύθα Γαλλικής Σχολής, 
ήρξαντο τή 16 Απριλίου καί έπερατώθησαν μετ’ 
ολίγον μή παρασχούσαι άξια λόγου εύρήματα.

Γενομένης δοκιμαστικής άνασκαφής έν Σάμτ\ τής
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Κεφαλληνίας ύπο τού έφορου Π. Καοβαοία άπε- 
καλύφθη έν τη Άκροπόλει πύλη κυκλώπεια τήν 
κατασκευήν κατά τήν γνώμην αύτοΰ, στενουμένη 
προς τάάνω και προσομοιάζουσα τή των Μυκηνών, 
προσέτι δέ άνευρέθησαν εντός τής Άκροπόλεως εύ- 
τελή τήν κατασκευήν οικήματα παρεμφερή τοις έν 
’Ολυμπία,ύπό τι οέ αυτών εύρέθησαν ογκόλιθοι. Ιναΐ 
ταΟτα μέν τά έν τή άνω πόλει, έν οέ τή κάτω πόλει 
εύρέθησαν έκτο; νομισμάτων τινών και μιας λυ
χνίας, δύο ψηφοθετήματα, γεωμετρικά έχοντα σχή
ματα καί άνήκοντα κατά τον κ. Καββαδίαν εις 
άγνωστον 'Ρωμαϊκόν οικοδόμημα. Έν οέ ταΐς άρ- 
χαιότησι τής ΪΙυλάρου, ήν έπεσκέφΟη 6 αυτός έφο
ρος διέκρινε παρά τήν αγίαν Εΰφημίαν οικοδόμημα 
αρχαιότατου, δηλαδή ναόν παρεμφερή, ώς φρονεί, 
τώ έπί τής Όχης τής Καρυστίας.

Αί έν Έπίάανρίο άνασκαφαί,αί προ ολίγου έπα- 
ναληφθ είσαι ύπό του διευθύνοντος αύτάς έφορου κ. 
Π. Καββαοία,άνέοειξαν καί πάλιν άξια λόγου αντι
κείμενα. ΕύρέΟη πρώτον τεμάχιον μ. 0,3ο καί πλ. 
0,30 επιγραφής,προσαρμόζον εις τήν δευτέραν τών 
ιαμάτων έπιγραφήν, προσέτι έμμετρος αναθημα
τική έπιγραφή λίαν περίεργος, συγκείμενη ές 78 
στίχων, ής μέγα τεμάχιον ειχεν εύρεθή το παρελ
θόν έτος, καί άλλα! τινές υποδεέστερα·.. Ό ναός τής 
Άρτέμιδος (ώς ορίζει αυτόν ό κ. Καδοαδίας ) άπε- 
καλύφΟη ολόκληρος, καί εύρέθησαν άπαντα τά αρ
χιτεκτονικά αύτοΟ μέλη. Εκ τών γλυπτών εύρέ
θησαν ,άγαλμάτιον ’Ασκληπιού καλής δπωσοΟν έρ- 
γασίας, κατακεκλιμένος γυμνός νεανίας έχων έκ- 
φρασιν γυναικείαν τέχνης μεταγενεστέρων χρόνων, 
κορμός άνομός γυμνού μαχομένου έκ τών αετωμά
των τού ναού τού ’Ασκληπιού, και τό από τής 
οσφύος κατώτερον μέρος σώματος γυναικείου, (1) 
πολλά τεμάχια αναγλύφων, έν οι: το κάτω μέρος 
τού σώματος ' Αθήνας ενόπλου, καί το άνω μέρος 
άνδρός κρατούντο;έν τή μια τών χειρών περικεφα
λαίαν. Σπουδαιότερα όμως πάντων τών ευρημάτων 
εινε άγάλρ,ατά τινα προερχόμενα έκ του ανατολικού 
αετώματος τού ναού τού ’Ασκληπιού, δύο δηλαδή

(Ί) Τό μέρος τούτο ΕΐΟανώς προοαρμόζει τξ έν πιναχι 4 τον πα
ρόντος τεύχους κατά δόο δψ*ι; ( apt®. 8, 9) jwestxovi'iojiivg Νίκ»].

Νϊκαι, ών ή μία ακέφαλος, έξαιρέτου στάσεως καί 
μέ αρκετήν έλευθερίαν πεποιημέναι (1), καί δύο γυ
μνά νεανιών ή μάλλον παίδων σώματα κολοβά 
κατά τε τά άνω καί κάτω άκρα καί ακέφαλα, κα
λής εργασίας (2). Πάντα ταΟτα θέλουσι δημοσιευ- 
θή μετ’ εικόνων έν τώ προσεχεί τεύχει τής έφημε- 
ρίοος ταύτης, έπίσης δέ καί αί σπουδαιότερα! καί 
πληρέστερα! τών επιγραφών.

Αί έν ΌΛχψπία άνασκαφαί αί γενόμεναι κατά 
τό ένεστός έτος δαπάνη τής ήμετέρας ’Αρχαιολογι
κής Εταιρίας καί έπιστασία τού έοόρου τών έν 
Όλυ μπία Συλλογών τών αρχαιοτήτων κ. Κ. Δη- 
μητριάδου άνέδειξαν άξια λόγου εύρήματα, έκ τών 
οποίων εύελπιστούμεν,ότι καί έν τφ μέλλοντι έξα- 
κολουθοΰσαι αδται θέλουσι άναδείξει καί άλλα 
πολλά άξια λόγου εύρήματα, καί αρχιτεκτονικά, 
καί γλυπτά, καί μετάλλινα, καί πήλινα, τούτο 
μέν συμπληρούντα, τούτο δέ προσεπαυξάνοντα τά 
ύπο τών Γερμανών άνακαλυφθέντα. Έκ τών έπι- 
σήμων πληροφοριών, άς επεμψεν ήμ ϊν ό όηθείς 
έφορος, έκθέτομεν ενταύθα έν περιλήψει τά κα
τωτέρω άναφερόμενα, έν καιρώ οέ θέλει δημοσιεύ
σει ό Γοιος λεπτομερή περί απάντων τούτων έκθεσιν.

Κατ’ άρχάς ήνοίχθη τάφρος δοκιμαστική 65 πε
ρίπου γαλλικά μέτρα βορειότερου τής ΒΑ. γωνίας 
τού Σταδίου, εχουσα μήκος 11 Γ. Μ. καί πλάτος 
1,50. ’Αφού ή σκαφή προέβη εις βάθος ενός μέτρου 
από τού σημερινού εδάφους, άνεκαλύφθη τάφος 
καλυκοειδής έκ κεράμων, κατά τό δυτικόν πέρας 
τού οποίου εύρέθη κρανίου ανθρώπινον. Κατόπιν οέ 
άνασκαφείσης τής τάφρου εις βάθος μέτρων τεσσά
ρων καί πεντήκοντα εκατοστών, επειδή ούδέν ση
μείου οικοδομήματος άνεφάνη, έγκατελείφθη τό μέ
ρος τούτο καί έγένετο φροντίς περί άποφορήσεως 
τών χωμάτων εις τον Κλάδεον καί περί σκαφής τού 
ύπολειφθέντος παρά τών Γερμανών άσκάπτου μέρους 
τήςΠαΛαίστρας{δρα. Ausgr. zu OJyrap. vol.V.Taf.

(1) AS πτε'ρυγες τών Nr/ών τούτων ήειαν μηάλλιναι, ώ; φαίνεται 
από τάς επί τών ώμων αντών μολνβδου πεπληρωμε’νας όπάς, ε!ς ας 
έγομφονντό ποτέ ανταί.

(2) Τον ενός η κεφαλή είιρεΟη κατόπιν καί προιαρμόζει, αλλά τό 
πρόοιοπον είνε τόσον άποκεκρουσμενον κατά τό τλεΐοτον αυτοϋ μέρος, 
ώστε οΰδεν σ/εδόν Ιξ αΰτο3 διακρίνεται.
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38;, 5%ερ εχει μήκος μέν 23,πλάτος δέ 18 και βάθος 
7 , 80/00. Γ. Μ., ένιαχοΟ δέ και πλέον, ένεκα των 
έπισωρευθέντων χωμάτων κατά τάς Γερμανικάς 
άνασκαφάς. Και εις βάθος μέν 2 μέτρων και 7%0 
άπό τοΟ σημερινοΟ εδάφους άνεφάνη κατά το μέρος 
τοΟτο τοίχος κακόκτισ-τος, διευθυνόμενος άπο Νό
του προς Βορράν και συνισταμενος έκ πωρίνων λί
θων, μαρμάρινων τεμαχίων (βάθρων ίσως), μάλιστα 
οέ μ,αρμαρίνων κεράμων έκ της στέγης τοΟ ναοΟ 
του Διός. Εις βάθος οέ τεσσάρων μέτρων ήρξατο 
ή εΰρεσις χαλκών συντριμμάτων, εν οίς καί νομί
σματα Βυζαντινά.

Καί των μέν νομισμάτων 6 ολικός αριθμός, των 
εύρεθέντων μέχρι σήμερον εν τε τή ΠσΛαίστρα και 
έν τή ακριβώς έξετασθείση κοίτη του Κλαδέου,συμ- 
ποσοΟται εις 358, έν οΐς καί αργυρά, μάλιστα οέ 
Ηλιακά κάλλιστα διατετηρημένα’ των δέ χαλκω
μάτων εις 48, έν οΐς διακρίνόνται μάλιστα το άνω 
μέρος μέχρι γονάτων άγαλματίου ένδεδυμένου, 
έχοντος καί πτέρυγας άναπεπταμένας, τό προσώ
που ετέρου άγαλματίου καλής αρχαϊκής έργασίας, 
καί τετράποδά τινα άτεχνου αρχαϊκής έργασίας. 
ΙΙροσέτι εύρέθησαν πήλινα αρχιτεκτονικά, ζωηρόν 
χρο.}ματισμον διατηροΟντά, καί μολύβδινά τινα αν
τικείμενα, εν οίς άςιον μνείας στρογγυλόν τι χρήμα 
μετά προεξεχόντων χειλέων διάτρητον κατά τό 
κεντρον, επί τής μιας έπιφανείας τοΟ οποίου εινε 
γκεχαραγχ.ένη διά λεπτοτάτω.ν γραμμών ή επιγρα

φή Π ΡΟΞΕΝ ΙΔ Α [ίΐροι'ζενίόα)."·Τά σπουδαιότερα 
όμως πάντων των ευρημάτων άποτελοΟσι τρία τε
μάχια μαρμάρινα γλυπτικά, ών τό μέν εν εινε άπό 
Βραχίονας μετόπης τοΟ ναοΟ τοΟ Διός, τά δέ δυο 
άλλα άπό πτυχών ενδύματος τού, δυτικού αετώ
ματος του αΰτοΟ ναοΰ. II

II έν Τίρννθι- ύπό τού κ. Σχλίεμαν έπιχειρη- 
θεΐσα άνασκαφή ήρξατο Οπό την επιστασίαν τοΟ 
εφόρου κ. Δ. Φιλιού τή 5 Μαρτίου καί έπερατώθη 
τή 18 Μα'ίου. Ινατά τάς αξιόπιστους πληροφορίας 
ήμ.ών τά εξαγόμενα τής άνασκαφής ταύτης εινε έν 
συντόμω τά ακόλουθα. Εύρέθησαν κεχώσμένα ύπό 
έπίχωσιν ούχμ μείζονα τοΟ ενός Γ. Μ. έν τή ανώ 
Άκροπόλει, ήν διακρίνει άπό τής μύτης Άχροπό-

2εως χυκ2ώτΐειον τείχος, τά λείψανα μεγάΐον. 
οίκον (άράΛϊτόρου), καταλαμβάνοντος σχεδόν ολον 
το έμβαοόν αυτής. Όάός εφερεν άπό τής ανα
τολικής ανόδου τής ορατής καί προ των άνασκα- 
φών κατά τον έκεϊ σωζόμενον πύργον διά μεγά- 
2ης τζν2ης όμοιας τή των Μυκηνών, ; ής σώζεται 
ο οΰάός,καί αί παραστάδες), εις πρόπν2.ο·ν' έκεΐθεν 
οέ διά προθνρον είσήρχετό τις εις ανΛην μέ στοάς 
ένθεν καί ένθεν, καί διά ταύτης κατόπιν είς τον 
πρόδομον, καί έπειτα εις ,τό κύριον μέρος -τοΟ οί
κου, ήτοι πιθανώτατα την άνδρωνίτιδα. Έν δεξιοί 
τω είσερχομένφ είς ταύτην έκειτο πιθανώτατα ή 
γνναικωνΐζις καί τά εξαρτήματα αυτής,ήτοι αυλή, 
κτλ. εις ήν είσήρχετό τις άπό τοΟ προπύλου καί 
δι’ ιδιαιτέρου, ώς φαίνεται, διαδρόμου χωρίς νά 
διέλθη διά τής κυρίας αύλής. Έν αριστερά δέ 
έκειτο τό λουτρόν καί άλλα διάφορα δωμάτια.

Τό ολον σύμπλεγμα τών οικοδομημάτων φαίνε
ται ούχί πολύ διάφορον ον τών ύπό του Ομήρου 
περιγραφομένων ανακτόρων, καί τοΟτο καθιστφ 
αύτο πολύτιμον. Τό έδαφος τής τε αύλής καί τών 
πλείστων δωματίων ήν άσβεστόχριστόν , σώζον 
ένιαχοΟ καί χρωματισμοΟ υπερύθρου ίχνη. Οί τοί
χοι είς τά κατώτατα ή σαν —αχείς, άλλα πη2ό-' 
κτιστοί, τά ανώτερα αυτών ήσαν φαίνεται έή ώμων 
πΛίνθων καί έκ τούτων (όταν το οικοδόμημά κατέρ- 
ρευσεν ) προήλθεν ή έπίχωσις τού ενός Γ. Μ. Έσω- 
θεν δέ οί τοίχοι καί έξωθεν ακόμη πιθανώς εφερον 
έγχρώματον άσδεστόχρισμα, ού π/.εΐστα άνευρέ- 
θησαν τεμάχια, εύρημα πολύτιμον ύπό πολλάς επό
ψεις (ί). Τά έν αύτφ σχήματα είναι τά συνήθη,τά 
άπαντώντα γεγλυμμένα επί λίθων ή άλλων πραγ
μάτων έν Όρχομενφ, Σπάτα, Μενιοίω, Μυκήναις 
κτλ. Ιδία μνήμης άξιον τούτων εινε τά συναρμό- 
ζοντα τεμάχια, τά παριστώντα ταύρον μετά μέρους 
σωζομέν,ου γυμνού ανθρώπου έπιοαίνοντος αώτου 
θαυματοποιού (Eunstreiter}. Κατά /μόραν 

. έλάχιστόν σώζεται' ακόμη τού άσβεστοχρίσματος 
τών τοίχων καί μόλις είς τι μόνον μέρος διακρίνον- 
ται ίχνη χρώματος·. Κιόνων εύρέθησαν μόνον βά-

(1) "Ojxoio: τεμάχια άσβεστοχρίσματος, αλλ’ ελάχιστα εόρεΌησαν 
καί εν Μηκτ|νκις, τά όποια ό κ. Σχλίεμαν ενο'μισε τότε ιός προϊόντα 
τέχντ,ς των Μακεδονικών χρόνων. (Βλ. Schliemaiin, Catalogue des
Trdsors de Myceues N° 4*26—428.)
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σεις, καί τεμάχιον δωρικού κιανοκράνου kjc πώρον 
περιέργοτάτου το σχήμα. Σπονδύλων ούδέν Ιχνος 
εύρέθη, ίσως διότι ο στύλος ( Saulenscliafh ) ήτο 
ζνΐι,νος. Των τε τοίχων δέ καί των κιόνων τά θε
μέλια (δπου ταΟτα έφάνησαν διά της σκαφής) ήσαν 
έκ ξερολιθιάς έπι τού βράχου εις βάθος 3—-4Γ.Μ. 
έδραζόμενα. Έγνώσθησαν έπίσης πολλαχού και οί 
προς εκρυσιν των ύδάτων οχετοί,άποτελούντες όλό- 
κληρον σύστημα διοχετεύσεως (canalisation) λίαν 
περίεργον. Έν τη μέση Άκροπόλει τη χωριζομέ- 
νη καί ταύτη από της κάτω διά. τοί
χου, ούχί καθ’ ολοκληρίαν όρθιου σωζομένου, εύ- 
ρέθησαν διάφοροι τοίχοι ωσαύτως πηλόκτιστοι,κάί 
τινες άνευ βαθέιον θεμελίων.’Αλλά, καί ένταΰθα ως 
και έν τη άνω Ακροπόλει συνέβη σαν πιθανώταχα 
έν ύστερωτέροις χρόνοις μετασκευαί καί μεταβολαί, 
ώστε των τοίχων τινές δύνανται νά. ώσι πολύ μετα
γενέστεροι. Έν τη άνω ’Ακροπόλει κατά, το με
σημβρινόν αύτής άκρον εύρέθησαν καί τά λείψανα 
χριστιανικής εκκλησίας (Βυζαντινής καί ολό
κληρον νεκροταφείου πέριξ. Των άλλων εύρημά- 
των, πλήν των άπομνημονευθέντων τεμαχίων τού 
έγχρωμάτου άσοεστοχ ρίσματος των τοίχων, άξια 
προσοχής καί μελέτης είνε οί λίθοι, οι ένταΰθα 
μετακομισθέντες, οί δι’ ενθέτων ύελίνων ψήφων κε- 
κοσμημένοι. Τά. θραύσματα των αγγείων δεν δια- 
φέρουσι των γνωστών ήδη Μυκηναίων (τά κάλλι-
στα τούτων μετηνέγΟησαν ένταΰθα). Των ιστορι
κών Ελληνικών χρόνων εύρέθησαν ολίγα μόνον 
θραύσματα αγγείων, καί εν νόμισμα το0 Άργους. 
Έν τή κάτω Ακροπόλει ώρύχ Οησαν δύο τάφροι 
καί ούδέν εύρέθη, ειμή εις βάθος 1,50 — 2,00 Γ. 
Μ. ό βράχος (το έδαφος αυτής είνε ταπεινότερου), 
θραύσματα αγγείων προϊστορικής εποχής καί οστά 
ανθρώπινα, έν οίς καί δύο κρανία μετακομισθέντα 
καί ταΰτα ένταΰθα. Πολλαχού δέ έν τή άνω Άκρο- 
πόλει εύρέθησαν ίχνη πυρός, δηλούντα, δτιπυρκαϊά 
έγένετό. ποτέ ενταύθα, καί ίσως ούχί άπαξ. Έν 
τοΐς πέριξ τής1 Άκροπόλεως άγροίς ήνεώχθησαν 
φρέατα καί εφερον καί ταΟτα εις φως θραύσματα 
αγγείων τών συνήθοον προϊστορικών , καί που
καί τεμάχια έγχρωμάτου άσβεστοχρίσμα' (1)·

(1) Καθ’ α τμληρο2θρούμ.ε0α ό Ιπκ7ΐίί'ρ|ς»α$ εν ΤιρυνΟί άνασκα-·

Αί έν τώ ίερω τον Ληρηαράου κατά, την Όρω- 
πίαν προ πολλοΟ μελετώμεναι άνασκαφαί ήρξαντο 
προ ενός καί ήμίσεος μηνός ύπο τήν διεύθυνσιν 
καί επιστασίαν τοΟ αντιπροέδρου τής ήμετέρας 
Άρχ_. έταιρίας κ. Σ. Φιντικλέους, καί άνέδειξαν 
πολλά, άξια λόγου εύρήματα, έξ ών πιστοΰται νΟν 
άναμφιβόλως ή οριστική τοΟ Άμφιαράου θέσις. Τά 
εξαγόμενα τής άνασκαφής ταύτης θέλουσι έκτεθή 
λεπτομερώς έν τώ οικείω τόπω μετά. τοΟ απαραι
τήτου διά. τήν ορθήν κατάληψιν διαγράμματος του 
άνασκαπτόμένου χώρου, καί τών έναύτώ μνημείων 
μετά, το πέρας τών εργασιών, αίτινες έξακολουθού- 
σιν ακόμη. Διό περιοριζόμεθα νΟν έκ τών έπισή- 
μων πληροφοριών, ας εχομεν έκεΐθεν, νά δώσωμεν 
βραχεϊαν μόνον αύτών περίληψιν ένταύθα. Έπι
γραφαί εύρέθησαν πολλαί καί διάφοροι προξενικά! 
κατά, χώραν κείμεναι,ών αί πλεΐσται ήσαν κατ’ άρ- 
χάς άναθηματικά μνημεία τώ Άμφιαράω, ώς δει- 
κνύουσι τοϋτο αί μεγάλοις γράμμασι γεγραμμέναι 
αναθέσεις, έφ’ ών οί Ώρώπιοι εγραφον έπειτα τά. προ
ξενικά των ψηφίσματα μικροτέροις γράμμασι, δπο'υ 
εΰρισκον τόπον άγραφον. Προσέτι εύρέθη μία αγω
νιστική, δμοία τή προ πολλών ετών έκ τού αύτού 
μέρους προερχομένη καί έκδεδομένη έν Άρχ. Εφ. 
Π. Α'. άρ. 1317, καί έν 'Ροιγκαβή Ant.iq. Hel- 
len. άριθ. 963, άλλα σωοτέρα, διότι δέ/ έλλείπει 
παρά, μικρόν τι μέρος προς τά. κάτω (1), καί τό σπου
δαιότερου πάντων καί λίαν περίεργον, διά τε τό πε
ριεχομένου καί τήν λατινίζουσαν αύτού φράση/, δό
γμα τής Συγκλήτου τών 'Ρωμαίων έπι Σύλλα, 
πλήρες καί σώον, έν ώ μεταξύ τών άλλων άναφέ- 
ρεται « ΛΓή τεΐέίν πρόσοδον της Ιερής χώρας του 
Άμφιαράον τώ ύημοστώπη » (2), άμφότεραι αί 
έπιγραφαί αδται ώς καί πάσαι αί άνευρεθεΐσαι θέ
λουσι δημοσιευθή προσεχώς έντή έφημερίδι ταύτη.

Άνε γνώσθησαν καί έπιγραφαί φέρουσαι τεχνι
τών ονόματα αί εξής' « ΣίμαΛος έποίησε » « Δι,ο- 

«

φής κ. Λ. Φίλιος OsXst δημοσιεύση ισω; μετά τήν ίκδοσιν τοΰ αογ- 
γράμ,ματος τοΰκ. Schliemann λεπτομερή έκΟεσιν τής άνασκαφής μετά 
τών οικείων αϋτοΰ παρατηρήσεων.

(1) Εβρε'θη τελευταΐον και άλλη αγωνιστική επιγραφή κολοβή προς 
τά άνιο.

(2) Παρεμφερές τω ψηφίσματι τοότω είνε τό τής Θίσβη;, έν Ιύρΐιο- 
meris epigr. 1873 σελ. 278 και ε,
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ννοΊ,ος \Αρίστοχνος έηόηΰε » ιι Άγάθαρχ'ος Δω- 
νναΊον έπόηΰε » Θοινίας Τεκϊικράτονς Σικνωνιος 
εποίηβε » ΤεκΛκράτης Θοινίου έποίηβε » % α
ς/ας Λυσίμαχον Αθηναίος εηοίηαε'». Έκ των μνη
μείων άνεκαλύφθη ίδιόσχημόν τι τοξοειδές έκ πού
ρου θέατρου άνευ άναλημμάτων και ορχήστρας, καί 
παρ’αύτφ τοίχος στοάς θέρων έξέχον διάζωμα εις 
ύψος ενός και ήμίσεος μέτρου, και εχων μήκος 29 
μέτρα, εις δε το τέλος του ειρημένου τοίχου έφάνη 
άλλος κάθετος τοίχος έκ δέκα μέτρων, συναποτε- 
λών γωνίαν ορθήν μετά τοΟ μακροΟ τοίχου τής 
στοάς, έντδς τής οποίας εόρέθη και έπιστομισμέ- 
νον άκέφαλον αγαλμάτων άναπαυομένου Ήρακλέ- 
ους καλής εργασίας, σώον δέ άπδ τοΟ κατωτάτου 
μέρους τοΟ λαιμοί» και αύχένος μέχρι τοΟ τέλους 
των γονάτων ΰψ. 0,45 (1). Άνεκαλύφθησαν δέ καί 
πολλά άρχ ιτεκτονικά μέλη τά πλείστα έκ πώρου, 
οΐον σπόνδυλοι κιόνων διάφοροι, ών δυο δωρικοί 
αετά όαβδώσεων,ακέραια ιωνικά κιονόκρανα, ών εν 
έκ παραστάδος καί πλείστα τεμάχια αυτών, δυο 
τμήματα ήμικιονίων, δύο τεμάχια έχίνου, τεμά
χια γείσου μετά κυανό Ο χρώματος, τρίγλυφοι, στα
γόνες γείσων τεθραυσμένων καί τά παρόμοια. Προ
σέτι οέ εύρέθησαν βάθρα διάφορα, φέροντα ίχνη 
ποδών αγαλμάτων, έν οίς καί εν έκ μέλανος λίθου 
με την επιγραφήν ΔΗΜΟΣΑΘΗΝΑΙΩΜ,έφ’ού ίχνη 
δύο ποδών κολοσσιαίου αγάλματος, καί άλλο ωραί
ου καμπυλοειδούς σχρήματος, έφ’ οδ ίσταντό ποτέ 
αί εικόνες τοΟ Πτολεμαίου καί τής ‘Αρσινόης, ώς 
οηλοΰται έξ έπιγραφής εδρεθείσης πλησίον αύτοΟ. 
Καί τέλος συνεπληρώθη έκ πλακών κατά χώραν 
κειμένων έπίμηκες ιστορικόν μνημείου άνευ καλύμ-

(1) Τό άγαλμάτιον τούτο μετενεγθέν ενταύθα κατετεΟη εν ταΐς Συλ-

ματος, έφ’ ού ίστατο άνδριάς, ώς φαίνεται έκ τής 
έπιγραφής , ήτις είνε έγκεκολαμμένη μεγάλοις 
γράμμασιν έπί μιας των πλευρών τοΟ μνημείου. 
« ό δήμος Ώρωπίων Λεύκων Κορνήΐι,ον Λενκίον 
vibr\ ΣύΧΧαν ' Επαφρόδιτον τον εαντον σωζήρα 
καί\ ευεργέτην Άμφιαράω| έπί Ιερίως Φρυνίχου] 
Τειαικράτης Θοινίου εποίησετ*. Καί έπί τούτου 
δέ τοΟ μνημείου έχουσιν οι Όρώπιοι γεγραμμένα 
προξενικά ψηφίσματα.

ΤοιαΟτα έν συντόμφ τά εύρήματα τής άνασκα- 
φής ταύτης, τά οποία οφείλονται εις τήν προθυμίαν 
καί τούς κόπους τοΟ κ. Φιντικλέους, δστις χάριν 
τής Άρχ_. Εταιρίας καί ύπέρ τής επιστημονικής 
αλήθειας όπέμεινε τοσαύτας στερήσεις, εργαζόμε
νος ύπό τον καυστικόν τής Ελλάδος ήλιον, κατά 
τήν ώραν μάλιστα ταύτην τοί» έτους, από πρωίας 
μέχρις εσπέρας έπί δύο περίπου μήνας.

Ό φιλάρχαιος καί μεγαλόδωρος ομογενής κ. 
Ιωάννης Δη μητριού ό έκ Αήμνου έπλούτισε καί 
πάλιν τάς Συλλογάς τής Άρχ. Εταιρίας άποστεί- 
λας έξ Αίγυπτου 10 μομίας κατασκευής ποικίλης 
καί έποχρής των Έλληνο - Ρωμαϊκών χρόνων, τάς 
οποίας έπί τώ σκοπώ τούτω ήγόρασε προ μικροΟ 
κατ’ έκλογήν ειδικήν του γνωστοΟ αιγυπτιολόγου 
Μασπερώ έκ τής προσφάτως άνακαλυφθείσης νε- 
κροπόλεως έν τή άνω Αιγύπτιο. Ιίλήν των μομιών 
ό γενναίος, δωρητής άπέστειλε καί τράπεζαν προσ
φορών μαρμάρινου. Καί άλλος δέ Έλλην έκ των 
έν Αιγύπτιο έγκατεστημένων, ό Δρανέτ Πασσάς, 
άπέστειλεν εις τήν ήμετέραν Εταιρίαν ωραίου 
άγαλμα γυναικείας τίνος θεότητος (Τύχης;) έκ 
μαρμάρου λευκοί», εχον ύψος Γ. Μ καί §ν τέχνης 
Έλληνο - Ρωμαϊκής.. Κ. Α. Μ.
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λογαίς τη; Άρχ. Εταιρίας.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.
άνάννωθιΣελ. 55 στίχ. 23 αντί γεγλυμμε’νος

55 » 27 » άλλως ή τοιαότη
56 » 32 » άναμφισβήτητον
60 » 9 » φαίνεται ών Θρασυμήδη;
66 » 29 » πλείστομ
66 » 34 » βιοτοϋ

γεγλυμμε’νοι
ότι άλλως το’.αύνη 

καταφανές.
φαίνεται ών πιθανώς Θρασημήοης 
πλείστομ 
βιότου

Έν τώ Επίνακι υπό τάς εικόνας των σκύφων ετε'θησαν Ισφαλμε'νως τά στοιγεΐα Ββ. Αα. Γγ. Δδ. Τό ορθόν ήτο' Α. α, διά τήν εις δύο 
τμήματα δοθεΐσαν εικόνα τοΰ πρώτου σκύφοο' έπειτα Β, διά τήν μονοκόμματον εικόνα τοΟ δευτε'ρου σκόφοι», Γ δέ διά τό δλον σχήμα τοΰ Ινός των 
ούο αγγείων
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