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ΕΤΕΡΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΡΑΝΕ ΠΙΣΤΗ Μ ΙΟ Ν 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΧΑΙΩΝ 
Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΡΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΙΔΗΣ 

DUC D Ε LUYNES 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΜΠΕΝΑΡΔΑΚΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ 

ΣΙΜΩΝ Γ. ΣΙΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ X. ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡ. ΣΟΥΤΣΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

HILARION ROUX
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΕ 

HEINRICH SCHLIEMANN 
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 

ΣΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΣΤ AM A Τ ΙΟΣ I. ΠΡΩΙΟΣ 

ΟΘΩΝ Α. ΚΟΝΤΟΣΤ ΑΥΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣ| ΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η A. Β. Τ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

’Αντιπρόεδρος

Λ. Τίκβτνόπουλος
Β' ’Αντιπρόεδρος
Γ. Μι*ολ«5»)ς

Γραμματεύς

II. Ι£α6@%Ώέ%ς

Σύμβουλοι

Χτ. Άνδρόπουλος 
II. Γιαννούλης 
■I. Κ'χρολέΠης 
It. Λεονάρδος 

"ΟΟ. /Χύδερς 
Λ. λίχχχάς 
Γ. Μεατρεώτης

Γ. ΙΙ-χπ'χβ'/.πελείου 
’Λ. 'Ρωμάνος 
Άν. Χκεάς 
It. Χτάης 
Γ. Χτρέί'τ 
X. Τιούνης
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ΕΠΙΤΙΜΙΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Η Λ. Μ. II ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΛ ΚΛΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΤ 
II Λ. Τ. 0 ΠΡΙΓΚΙΨ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ TOY SAX - 

MEININGEN
Η Λ. Τ. Ο 11ΡΙΓΚΙΨ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ TOY HE8SRN

f Γεώργιος Άδέρωφ. ΈνΆλιξονδρεί^ι. 
Friederich Adler, Berlin.
Olio Benndorf. Wien.
Max Collignon. Paris.
Domenico Comparetti. Kirchzc. 
Alexander Conze. Berlin.
Θεόδωρός Δηλιγιάννης. 'AOijvijoi. 
Wilhelm Dorpfcld. 'AOrjvqoi. 
.Tescpli Dunn. Karlsruhe.
•Sir John Evans. London.
Paul Koucart. Paris.
Adolph Furtwangler. Miinchcn. 
Ernst Gardner. Gamhridge (Eng

land ).
Percy Gardner. Oxford.
B. L. Gildcrsleeve. Baltimore. U. 

S. America.
Will. Watson Goodwin. Gam

hridge. U. S. America.
Ilamdy Bey. Έν Κωνσταντινουπδλει. 
B. Haussoulier. Paris.
L. Heuzey. Paris.
Th. Homolle. ΆΟιίνησι.

H. 0. Jebh. Cambridge (England).
It. Kekule. Berlin.
Adolph KirchholT. Berlin.
Ulrich Kohler. Berlin.
Lucien Magne. Paris.
Adolph Michaclis. Btrasslmrg.
A. S. Murray. London.
Charles Eliot Norton. Gamhridge 

U. S. America.
F. C. Penrose. London.
G. Perrot. Paris.
W. M. Ramsay. Aberdeen (Scott" 

land).
S. Reinach. Paris.
Rufus R. Richardson. Άβτ{νηοι.
Th. D. Seymour. Now-Haven. 

U. S. America.
Charles Waldstcin. Cambridge 

(England).
Ulrich von Wilamowilz-Moellen- 

dorlT. Berlin.
G. Treu. Dresden.
Paul Wolters. Wurzburg.
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1899

Οί εταίροι, ών τά όνο μαία εινε τετυπωμένα διά κυρτών γραμμάτων, εινε
εταίροι ισόβιοι.

Άγγελόπουλος 'Αθάνατος Θρ. ν. Gaertringen Hiller.
Άγγελόπουλος Ήλίας. Γιαννούλης Β.
Άθηνογένης Γ. Γχιών Άνδρέας.
Άμποτ Νέλσων. Graef Β.
ΆνόρόπουΛος Στ. Γρηγοράχης Γρ.
Άνέζης Δ. Γρηγορίου Άποστ.
Άντωνιάδης Δ.
Άντωνόπουλος Κ. Δαμβέργης Α.
Άξελός I.. Δαμβέργης Ν.
Άξελός Μιλ. Δάσιος Σπ.
Άραβαντινός I. Αεληγεώργης Α.
Άσιμής Δ. Δεμερτζής Α.

Δημητριάδης X.
Βαχράτσας Είρ. Αήμηταας Μ.
Βαλαωρίτης I. Διγενής Μ.
Βαλλώσης Δ. Διπλαράχος Γ.
Βαχχας II. Dorpfeld W.
Βάσης Σπ. Δουρούτης Άθ.
Βάσσος Άλ. Δραγάτσης Ίάχ.
Βαφειαδάχης Ν. Αραγονμης Μ.
Βεχούσης Δ. Αραγούμης Στ.
ΒιχέΧας Α. Δυοβουνιώτης Γ.
ν. Bissing Fritz.
Βλάχος Γ. ΈλευΟεριάδης ’Ελευθέριος
Βούχρας Δ. Έλευθεριάδης Σωχρ.
Βοϋρος Ζ. Α. Εΰαγγελίδης Μ.
Bourguct Emile. Ευκλείδης I.
Βυζαντινός Γαβριήλ.

Ζαίμης Άλ.
Γαζέπης Γ. Ζαχαρίας Α. Π.
Γεωργαχόπουλος Ε· Ζητουνιάτης II.
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Πρακτικά τοΰ 1899

Ζυγοραλας Ά. 
Ζωγράφος Ίω.

Ήλιόπουλος Χρ.

βεοδωραχάχης Στυλ. 
Θεοδωρόιτουλος Β. 
Θεοφανο'πουλος Δ.

Ίορδανόπουλος Μ. 
Judeich Walther 
Ίωαννίδης Π.

Καΰβαδίας Π. 
ΚαΛαποθάχης Μ. 
Καλάρχος Κ. 
Καλβοχορέαης Μ. 
Καλογερόπουλος Θ. 
Καλογερόπουλος Ν. 
Κανάχης Π. 
Καπλάνογλους Κ. Π. 
Καράλης Α. 
Καραπάγος Κ. 
Καρχούλιας Η. 
Καρολίδης Π. 
Κασδόνης Γ. 
Καστριώτης Π. 
Καζριβάγος Α. 
Καυταντζόγλους Ίω. 
Κεφάλας Γ. 
Κλοντηρόπουλος Γ. 
Κόλλας Δ.
Κοίνβας Α.
Κορνηνός Π. 
Κοντόπουλος Κ. 
Κόγχος Κ. 
ΚογζόσχαυΛος Α. 
Ινοροράντσος Έ. 
Κοροράντσος Θερ. 
Couve Louis. 
Κουλουρόπουλος Κ. 
ΙΚουμαγονδης Στ. 
Κουρουνιώτης Κ. 
Κοφινιώτης Ίω. 
Κριεζης Άντ.

Κύρης Μ. 
Κωγσταγτιγίδης Π. 

ίΚωοτής Ν. 
Κωνσταντάρας Έλ. 
ΚωγαταγτόπονΛοζ Κ.

-|-Λάχωγ Β. 
Λαρπρυνίδης Μ. 
Λαρπρόπουλος Α. 
Λάππας I. Α.
Λάππας I. Γ. 
Λεονάρδος Β. 
Λεονάρδος Α. Δ. 
Λόντος I.
Λύδερς ”00.
Λυχάχης Άλ. 
Λυχούδης Έμμ. 
Λύρης Ίω.

Μαγγιώρος Σπ. 
Μαχχάς Δ.
Μαχχάς Κ.
Μαχχάς Ν.
Μανιάχης Κ. 
Μαντζάχος X. 
Μαντζούφας Άνδρ. 
Μανωλίδης Σωχρ. 
ΜαρχόπονΣοι; Ίω. 
Μελάς Λ.
Milchhofcr Arthur. 
Μελισσουργός Γ. 
Μισζριώτης Γ. 
Μορφερρατος Άν. 
Μουντάχης Άν. 
Μούσης I. 
Μουταόπουλος Άθ. 
Μπαλτης Θ.
Μπαλάνος Ν.
Μπάρτ Γουλ. 

•j-Μπογιατζόγλους Μ. 
ΜυΛωγάς Κ.

Νεγρεπόντης Μ. Μ. 
ΝιχοΧαίδης Γ. 
Νιχολαΐδης I.
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Σταυρύπουλος Δ. 
Steele Daniel. 
Στέφανος Κλών. 
Στεφανάχος Φιλο'θεος. 
Στρέϊτ Γ.
Στρέϊτ Στ. 
Studniczka F. 
Σφαχιανάχης Β. 
Schifi* Alfred. 
Σχλίεραν. A. 
Σωρερίτης Δ. 
Σωτηριάδης Γ.

Πρακτικά τοΰ 1899

Νιχολαίδης Λοιιδ. 
Νιχολόπουλος Π. 
Νιχολόπουλος Σ.
Noack Ferd.

-J-Νθρΐχός A.

Ξανθάχης Π.
Ξανθουδίδης Στέφ.

Οΐχονόρος Π.
Οΐχονόρος Αν.

Πασχάλης Δηρ. 
Παπαβασιλείου Γ. 
ΠαπαδημητραχΑπονΛοΐ θ. 
Παπαδο'πουλος Β. 
Παπαναστασίου Π. 
Παπαχρήστου Γ.

\(1άππος Δ.
Πατύχας Γ.
ΙΙερρης Π.
Περρης Σ.
Πεσραζόγλους Ίω. 
v. Prott Ilans. 
Πρωτοπαπαδάχης Π.

Robert Κ.
Ραγχαβης ΚΛ.
Ροσίτος Άλ.
Ρα.Ι.Ιη/; Δ.
Ράλλης Στ.
Ρωραίδης Άρ.
Ρωράνος Άθ.
Ρωράνος "Εχτωρ.

Σαχελλαρο'πουλος Σωτ. 
Σιρόπουλος I.
Σχιας Άν.
Σχουζές Άλ.
Σχουζές Κ.
ΣχονζΙς Π.
ΣχουΛούδης Σ.
Στάης Β.
Σταρούλης Άναστ.

Τραπάντζαλης Γ. 
Τριανταφυλλάχος Ν. 
Τσάτσος Ίω. 
Τσιβανο’πουλος Δ. 
ΤσΙΛΛιρ 'Epr.
Τσούντας Χρ. 

-j-Τυπάλδος Κοζάχης Γ. 
Τυπάλδος Μπασιάς ΆΟ.

Φιλαδελφεϋς Α.
Fabricius Ε.
Φεράλδης Γ. Λουδ. 
Φίλιος Δ.
Φωτίου Ίω. 
Φωστηρόπουλος Κ.

Χατζηδάχις Γ. 
Χατζηδάχις I. 
Χρυσανθο'πουλος Παναγ. 
Χρυσοβελόνης Λ.

Ψαλτήρας Γ. 
ψάλτης Ίαχ.

White W. J.
Wide Sara.
Wiegand Theodor. 
Wolters P.

Zahn Robert.
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ΠΡΑ ΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1899

ΕΚΘ ΕΣΙΣ
ΤΩΝ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κατά, τό έτος 1899

ΰννταχθεϊσα ύπό του γραρρατεως της 'Εταιρείας Π. 
Καββαόία καί, ρετά εγκριΰιν τοϋ ανρβονίίον, άναγνω- 
αθεϊοα εν τη γενική ΰυνεΐενϋει των εταίρων τη SO Ια
νουάριου 1900.

Κύριοι,

Έμφανιζόμενον ένώπιον ύμών σήμερον το Συμβούλιον 
ί'να λογοδοτήση περί των πεπραγμένων τοΟ λήγοντος έτους, 
έκπληροϊ έν πρώτοις θλιβερόν καθήκον άναγγέλλον ύμΐν 
μετ’ άφάτου λύπης τον έπισυμβάντα θάνατον τού έπιφα- 
νεστάτου των άπο της ίδρύσεως τής Εταιρείας έργατών 
αύτής Στεφάνου Κονρανούάη. Έπ'ι 36 ό'λα έτη ό Κου- 
μανούδης διετέλεσε γραμματεύς τής Εταιρείας και αύτό 
τούτο ή ψυχή και τό κέντρον τής δλης περί την Εται
ρείαν δράσεως. Τό έργον τοΟ Κουμανούδη έν τή Εταιρεία 
εινε μέγα, ώς μεγάλη ήτο ή καθόλου δράσις αύτοΟ έν τή 
έν Έλλάδι φιλολογική έπιστήμη καί ιδίως έν τή άρχαιο- 
λογία. Σοφάς ών ό άνήρ καί εις την λατρείαν τής άρχαιό- 
τητος καί κατ’ ακολουθίαν εις τά τής Εταιρείας έργα όλο- 
ψύχως άφωσιωμένος, έδυνήθη νά έπιβληθή εις τούς περί αυ
τόν, τούς αληθώς ένδιαφερομένους ύπέρ των αρχαιολογικών 
πραγμάτων καί ύπό τοΟ συμφέροντος τής Εταιρείας έν

1

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:44 EEST - 54.226.8.97



10

ταΐς έαυτών ένεργείαις και σκέψεσιν αγόμενους. Οΰτω δέ 
διά συνετής καί εύστόγου διαξαγωγής των τής Εταιρείας 
κατώρθωσεν ό Κουμανούδης να άναβιβάση αυτήν εις ακ
μήν συνεπικούρους έχων έν τούτω ιδίως τους παλαιούς 
αύτοΟ συναδέλφους, πανδήμου δέ τυγχάνων έν Έλλάδι 
τιμής έπί τής έργοις του τούτοις, φήμην δέ καί άναγνώρι- 
σιν τήν προσήκουσαν κεκτημένος έν τω έξω πεφωτισμένφ 
κόσμω. Άκμάζουσαν άφήκε τήν Εταιρείαν δ Κουμανού- 
δης, καταλιπών έν αύτή μέγα καί χαϊνον είσέτι κενόν, έν 
χρόνοις καθ’ ούς ή έπιβολή καί ή μεγάλη αύτοΟ προσωπι- 
κοτης, είπερ καί άλλοτε οδσα αναγκαία διά τήν έπελθου- 
σαν μεταβολήν καί άνάπτυξιν των τής Εταιρείας, ευερ
γετικήν έμελλε νά άσκήση δράσιν προς εύόδωσιν των κατ’ 
αύτήν.

Κατά τό λήξαν έτος άπεβίωσε προς τούτοις δ από τοΟ 
1895 σύμβουλος Γ. Τνπάΐδος Κοί,άκτ\ς, δ'στις πατρόθεν 
είχε κληρονομήσει τό ύπέρ τής Εταιρείας ένδιαφέρον, διότι 
ό πατήρ αύτοΟ Γεώργιος Τυπάλδος έπί πολλά έτη διετέ- 
λεσεν αντιπρόεδρος τής Εταιρείας κατά τήν πρώτην αυ
τής περίοδον λίαν ένεργόν μέρος λαβών εις τά τής διοική- 
σεως αυτής. Εύγενής τον νοΟν δ Κοζάκης κατείχετο ύπό 
λατρείας έξικνουμένης ένιαχοΟ μέχρι πάθους ύπέρ παντός 
ό',τι καλόν έν τή τέχνη καί τή αρχαιολογία. Άλλ’ ύπέρ παν 
άλλο τήν ψυχήν αύτοΟ κατεϊχεν ή φροντίς περί των μνη
μείων τής χριστιανικής άρχαιότητος. Διά τούτο, είπερ τις 
καί άλλος, δ Κοζάκης κατ’έξοχήν συνετέλεσεν εις τήν κατά 
τα τελευταία έτη έπέκτασιν των έργασιών τής Εταιρείας 
περί τά μνημεία τ$ι0τα καί ιδίως εις τό μέγα έργον, δ έξετέ- 
λεσεν ή Εταιρεία έν Δαφνίω. Καί άλλος δέ άπά του 1895 
σύμβουλος άπεβίωσε πρά ολίγων ήδη ήμερων, δ έν τφ 
Εθν. ΙΙανεπιστημίψ καθηγητής Β. Λάκων, δ'στις πολλα- 

χώς έγενετο χρήσιμος τή Εταιρεία μετά παραδειγματικής 
έπιμελείας καί άφοσιώσεως, σπανίας σήμερον παρ’ ήμΐν,
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ασχολούμενος εις τά της διοικήσεως των της Εταιρείας 
και είς τά συμφέροντα αύτή.

Εις τάς λυπηράς ταύτας αναγγελίας έπιπροσθέτει το 
Συμβουλιον οτι άπεβίωσαν έπί πλέον κατά το παρελθόν 
έτος δύο έπιτίμιοι εταίροι και έθνικοί εύεργέται οί Άνΰρεας 
Σνγγρος καί Γεώργιος Άβέρωφ καί τρεις τακτικοί εταί
ροι, οί Κ. Ν. Κωστής, Α. Νορακος καί Δ. Πάππος.

Νέοι δε εταίροι έξελέγησαν κατά τδ λήξαν έτος καί ένε— 
γράφησαν έν τφ μητρφφ είκοσι τον άριθμόν. Κατέβαλον 
δέ την έαυτών συνδρομήν μέχρι λήξεως τού έτους εταίροι
έν δλφ 172.

Τά καθαρά καί πραγματικά έσοδα τής Εταιρείας κατά 
τδ ληξαν έτος 1899 άνήλθον είς δραχμάς 281,439, ών 
δρ. 262,264 εινε καθαρόν έσοδον προελθδν έκ τού λα
χείου. Τά δέ καθαρά καί πραγματικά έξοδα άνήλθον έν 
δλφ είς δραχμάς 211,664, ώστε ή χρήσις τού λήξαντος 
έτους παρέσχε περίσσευμα δρ. 69,875, δπερ προστίθεται 
είς τήν περιουσίαν τής Εταιρείας. Ή νΟν περιουσία τής 
Εταιρείας καί τά δλα έσοδα καί έξοδα τού λήξαντος έτους 
έκτίθενται άναλελυμένως έν τοϊς ύπ’ όψιν ύμών ύπό τοΟ 
λογιστού τής Εταιρείας Άρ. Λάππα συντεταγμένοις πίναξι 
τού Γενικού ΊσολογισμοΟ τής χρήσεως τού έτους 1899’.

Άνασκαφικά έργα έξετέλεσεν ή Εταιρεία κατά τδ λή- 
ξαν έτος είς δέκα καί τρεις διαφόρους τόπους. Αί έν αύτοΐς 
δέ γενόμεναι δαπάναι έκτίθενται έν τφ ύπ’ όψιν ύμών Ίσο- 
λογισμφ τής Εταιρείας- τά δέ έπιστημονικά τούτων πορί
σματα έκτίθενται έν ταΐς δημοσιευθησομέναις έν τοΐςΠρα- 
κτικοΐς έκθέσεσι των ένεργησάντων αύτάς έφορων. Ενταύθα
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συνοψίζοντες διά βραχέων τά κατά τάς άνασκαφάς ταύτας 
άνακοινοΟμεν τά έξης:

Έν Άθήναις ένήργησεν ή Εταιρεία μικράν τινα άνα- 
σκαφήν τάφων παρά τον Κοίωνον διά του παρ’ έαυτή εφό
ρου Κ. Κουρουνιώτου συντελέσασαν κυρίως προς έξακρί- 
βωσιν τοΟ κατά τά μέρη έκεϊνα σχήματος των τάφων καί 
τοΟ τρόπου τής ταφής, καί έξηκολούθησε δι’ όλου τοΟ έτους 
τήν ύπο τήν έποπτείαν του παλαιού μέλους τοΟ Συμβου
λίου Κ. Μυλωνά ένεργουμένην άνασκαφήν καί διευθέτησιν 
τού κατά τήν Στοάν τοΟ Άττάλου χώρου. Διά τής έξα- 
κολουθήσεως τής άνασκαφής ταύτης άπεκαλύφθησαν καί 
έκαθαρίσθησαν δέκα όλα δωμάτια τής στοάς καί έξηρευ- 
νήθη ολόκληρον τό πρόστωον, ένθα άπεκαλύφθησαν τά θε
μέλια 16 βάσεων τής έξ 22 κιόνων άποτελουμένης έσωτε- 
ρικής κιονοστοιχίας' προέκυψαν δε έκ τούτου άλλα τε καί 
ότι το πρόστωον είχε δύο μόνον κιονοστοιχίας καί ούχί 
τρεις, ώς έπιστεύετο.

Μικρά τις σκαφική έργασία ένηργήθη καί έν ΠειραιεΧ 
προς έξακρίβωσιν των κατά τούς νεώσοικους καί λύσιν των 
τούτοις συνεχομένων τοπογραφικών ζητημάτων, ιδίως των 
περί των λιμένων Πειραιώς. Τά έκ τής σκαφής δε ταύτης 
πορίσματα έκτίθενται έν δημοσιευομέναις έν τοϊς Πρακτι
κούς τούτοις έκθέσεσι τών διεξαγαγόντων αύτάς’Ιακ. Δρα- 
γάτση, καθηγητοΰ έν Πειραιεΐ, καί Ήλ. Άγγελοπούλου 
ΝομομηχανικοΟ, αιτήσει τοΟ όποιου, άπό έτών φιλοτίμως 
άσχολουμένου περί τά λιμενικά ζητήματα του Πειραιώς, 
προέβη ή Εταιρεία εις τό σκαφικόν τοΟτο έργον.

Αλλη άνασκαφή έγένετο έν Σοννίω, συνέχεια τής άπό 
τοΟ 1898 άρξαμένης, διεξαχθεΐσα καί κατά τό έτος τούτο 
ύπο του έφορου άρχαιοτήτων καί μέλους του Συμβουλίου 
Β. Στάη, όστις συνοψίζει τά περί τών άνασκαφών τού
των ώς έξής: « Ανεσκάφη τό προς άρκτον κρηπίδωμα το Ο 
ναοΟ, ένθα αί έκ μεσαιωνικών χρόνων τρεις δεξαμεναί' ύπο
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τό δάπεδον μιας τούτων εύρέθη, έν αλλοις, και έπιγραφή (τι
μητικόν ψήφισμα) άναγράφουσα το αληθές όνομα τοΟ ναού, 
δν άπ’αιώνων πάντες έθεώρουν ώς άνήκοντα τή Άθηνα. 
Είνε άναμφισβήτητον πλέον δτι δ έπί τής Σουνιάδος άκρας 
γνωστός περίοπτος ναός, εινε του Ποσειδώνος καί ούχί, ώς 
ένομίζετο, τής Αθήνας, δστις άνευρέθη πέρυσι κείμενος 
έπί ταπεινοτέρου έδάφους Τα περί τούτων δημοσιευθήσον- 
ται έν τή Άρχ. Έφημ. τού τρέχοντος έτους, μετά των 
αναγκαίων επεξηγήσεων καί σχολίων. Άνεσκάφη πρός τού- 
τοις μέγα ήμικυκλικόν οικοδόμημα πρός άνατολάς, εύθύς 
μετά τά προπύλαια, έπί τού τείχους τού φρουρίου έρειδό- 
μενον- εινε δέ τοΰτο, κατά τινα άνευρεθεΐσαν πλησίον έπι- 
γραφήν, Σιτοβολεΐον. Άνεσκάφη δέ ολόκληρος ή έπί τοΟ 
περιβόλου στοά, έχουσα σχήμα Γ. Έν αύτή εύρέθησαν 
έπιγραφαί καί λίθινοι σφαϊραι ενΰημοι,. Έπί πλέον άνεσκά- 
φησαν ήμιτελώς πολλά κτίρια κατά το δυτικόν τού φρου
ρίου, έν οίς πάντως καί ιερόν τοΟ ’Ασκληπιού, ώς ονομάζει 
τούτο πλησίον εύρεθεϊσα άλλη έπιγραφή· καί έπιδιωρθώθη 
κατά μέρος ή βάσις τοΟ ναού δΓ ειδικών έργατών, μετά 
την άποπεράτωσιν δέ τής έργασίας ταύτης, δ ναός θ’ άνα- 
κτήση κατά μέγα μέρος, τό άρχαϊον κάλλος αύτοΟ».

Έτέρα άνασκαφή ένηργήθη έν ΠΙαταιαϊς διά τοΟ έφο
ρου άρχαιοτήτων καί μέλους τοΟ Συμβουλίου Α. Σκιά 
σκοπούσα την άποκάλυψιν των έπισήμων τής πόλεως έκεί- 
νης μνημείων, των γνωστών ιδίως έκ τής περιηγήσεως τοΟ 
Παυσανίου. Καί άνεζητήθησαν μέν διά σκαφής τά τε έξω 
τής πόλεως ιδρυμένα τό πάλαι καί πανελλήνια μνημεία 
καί τά έντός τής πόλεως ιερά καί δημόσια κτίρια, οΰδέν 
δ'μως ίχνος τούτων εύρέθη, άλλ’ άπεδείχθη δτι έντελώς 
ειχον ταΟτα καταστραφή άπό τών μεταγενεστέρων ρωμαϊ
κών καί βυζαντινών χρόνων.Μόνον ή θέσις ενός ιερού έφάνη, 
άποκαλυφθέντος μέρους μεγάλου περιβόλου καί δύο άνα- 
θηματικών έπιγραφών παρ’ αύτον εύρεθεισών. Έξ άλλων δέ
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γενομένων εύρημάτων μνημονευτέον μαργαρίνην αρχαϊκής 
τέχνης κεφαλήν έκ μετόπης ναοί», ώς φαίνεται, προερχο- 
μένην. Διά των σκαφικών τούτων έργασιών έδείχθη προς 
τούτοις, ό'τι έν τή περιοχή των Πλαταιών ύπήρχε και συν- 
οικισμόςτιςπροϊστορικός, καί έξηκριβώθησαν τα τής ιστορίας 
τής οικοδομής του περιβάλλοντος τήν πόλιν τείχους.

Καί έν Θερμοπύλαις ένήργησεν ή Εταιρεία διά τοί» έφο
ρου αρχαιοτήτων Π. Καστριώτου δοκιμαστικήν τινα σκα- 
φήν προς έξακρίβωσιν των κατά τον τάφον των Οπό τον 
Λεωνίδαν έκεϊ πεσόντων Σπαρτιατών. Έγένετο σκαφή έπί 
του λεγομένου Κοίωνον έπί είϋόόω, κατά τήν θέσιν Κα
λύβια Δρακοσπηλιάς καί κατά τον νομιζόμενον Μελάμπυ- 
γον λίθον, άλλ’ ούδαμου εύρέθη τι δυνάμενον εις τούς αρ
χαίους έκείνους τής μάχης των Θερμοπυλών χρόνους νά 
άναχθή, έξ οδ συμπεραίνει ό τάς σκαφάς ταύτας ένεργήσας 
«ό'τι τά έν θερμοπύλαις ιδρυμένα πολυάνδρών τε καί ό 
«λέων του Λεωνίδα καί αϊ ένεπίγραφοι πλάκες ήσαν απλά 
«κενοτάφια τών ήρωϊκώς πεσόντων καί ούδέν πλέον, άτινα 
«συν τώ χρόνω έξηφανίσθησαν, ό τάφος δέ τών ηρώων 
«τούτων δέον νά ζητηθή άλλαχοΟ, έν τή πεδιάδι του 
« Σπερχειού ».

Έν Θερμω δέ έξηκολούθησαν αί άπό τού 1897 ένεργού- 
μεναι οιά τού έφορου Γ. Σωτηριάδου άνασκαφαί, αίτινες 
ύπο τής αότής εύμενοΟς τύχης παρακολουθούμεναι πολλά 
ήνεγκον καί κατά τό λήξαν έτος εις φώς εύρήματα, ων 
άλλα μεν, οίον πήλινα έκ τοΰ παλαιοί» ναού γλυπτά , 
προστιθέμενα εις τά τών προτέρων χρόνων εύρήματα συντε- 
λούσιν εις πληρεστεραν τών περί τον ναόν έρμηνείαν, άλλα 
οι, οίον οιαφορα κτίσματα, δεξαμενή κρήνης αξιόλογος καί 
έπιγραφαι, πολλά νέα διδάσκουσιν ημάς. Έγένετο δέ καί 
ερευνά τις έν τώ προ τών άνασκαφών νομιζομένψ θέρμω, 
ήτοι έν τή μεγάλη άκροπόλει του ΒλοχοΟ, δι’ ής καί άλλα 
τινα εύρήματα άνεφανησαν καί,τό σπουδαιότατον,έπιγραφή
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διδάσκουσα δτι ή άμφισβητουμένη αΰτη κατά τον Βλοχον 
πόλις ήτο ή πόλις των θεστιέων.

Έν δέ τή Πελοποννήσψ έξηκολούθησαν δι’ δλου τοΟ 
έτους αί έν Έτηάανρω άνασκαφαι μετά μεγάλης έπιτά- 
σεως,καί ούτω κατωρθώθη ώστε έπερατώθη έντελώς ή άνα- 
σκαφή του τε Σταδίου καί τοΟ Γυμνασίου. Άνασκαφέν έν
τελώς τό Γυμνάσιον έφάνη σπουδαιότατον ον οικοδόμημα 
παρέγον ήμΐν πληρεστάτην καί σαφεστάτην έννοιαν τοΟ 
κατά Βιτρούβιον έλληνικοΟ Γυμνασίου. Ώκοδομήθη δέ καί 
ίκανώς εύρύχωρον Μουσεϊον, μήκους 60 μέτρων, δυνάμενον 
νά περιλάβη τάς έν Οπαίθρεο κειμένας έπιγραφάς καί άλλα 
άρχαΐα, έπηυξήθη διά προσθήκης νέων κτισμάτων ό ξένων 
καί έξωραΐσθη κατά τό ένον ό παρά το Οέατρον καί μεταξύ 
των δύο Μουσείων καί τοΟ ξενώνος χώρος. Ήρξατο δέ άπό 
τοΟ παρελθόντος έτους καί ή σύνταξις τών σχεδίων τών 
άποκαλυφθέντων οικοδομημάτων 6πό τοΟ άρχιτέκτονος τής 
Εταιρείας Άλ. Αυκάκη, άτινα δημοσιευθήσονται έν τοΐς 
Πρακτικοϊς.

Έν Μνκήγαι,ς μικρά μόνον ένηργήθη έργασία κατά τό 
λήξαν έτος διά το0 άπό έτών διεξάγοντος τό έκεΐ έργον έφο
ρου άρχαιοτήτων καί μέλους τοΟ Συμβουλίου Χρ.Τσούντα. 
Πρού'κειτο κυρίως περί έπισκευής τοίχου τινάς νεωτέρου 
κτισθέντος έν τή άκροπόλει προς συγκράτησιν τών χωμά
των. Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη άνεσκάφησαν καί δύο 
θαλαμοειδείς τάφοι άνακαλυφθέντες πλησίον του καλου- 
μένου θησαυροΰ τοΟ Άτρέως, έν οίς αξιόλογα έγένοντο 
μικρά εύρήματα.

Διά τοΟ αύτοΟ έφορου X. Τσούντα έγένοντο κατά τό 
λήξαν έτος καί άνασκαφαι έν Θεββαΐία παρά τό χωρίον 
Μαρμάριανι, τέσσαρας ώρας άνατολικώς τής Ααρίσσης. 
Ενταύθα άνεκαλύφθησαν καί έξηρευνήθησαν πέντε θολω
τοί τάφοι τοΟ Μυκηναίου τρόπου, κτιστοί έκ μικρών άπε- 
λεκήτων λίθων. Εύρέθησαν δέ έν αύτοϊς άλλα τε καί ίκα-
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νώς διδακτικά πήλινα αγγεία ιδιορρύθμου γεωμετρικού 
τρόπου. Έν τώ λόφω δέ, έν ω οι περί ών 6 λόγος τάφοι, εύ
ρέθησαν λίθινα τινα έργαλεια και διάφορα κτίσματα άνή- 
κοντα εις συνοικισμόν προφανώς πολύ παλαιόν.Έκ τούτων 
φαίνεται ότι έζακολουθοΰσαι και έπεκτεινόμεναι αί έν Θεσ
σαλία άνασκαφαί σπουδαία διά τε τήν αρχαιολογίαν και 
τήν ιστορίαν θά φέρωσιν εις φως. Έγένετο δέ ώσαυτως έν 
Θεσσαλία ύπό του ύπουργείου διά του έφορου αρχαιοτήτων 
Δ. Φιλιού, χορηγούσης τήν δαπάνην τής Εταιρείας, καί 
άλλη τις μικρά άνασκαφή προς έξακρίβωσιν άνακαλυφθέν - 
τος τίνος οικοδομήματος καί ιδίως έργασίαι προς περισυλ
λογήν των αρχαίων καί κατάθεσιν έν συλλογαϊς.

Έν ’Ερέτρια έζηκολούθησαν καί κατά τό λήξαν έτος αί 
διάτοΟ έφορου Κ. Κουρουνιώτου ένεργούμεναι σκαφαί.’Απε- 
καλυφθη διά τούτων μέγα οικοδόμημα, όπερ ανήκει πιθα
νώς εις τήν άγοράν τής πόλεως καί εύρέθησαν παρ’ αύτό 
τρεις ένεπίγραφοι στήλαι περιέχουσαι τιμητικά είς Μακε- 
δόνας ψηφίσματα καί άλλη πλάζ, έν ή είνε άναγεγραμμέ- 
νος κανονισμός τής ύπό τών Εύβοέων τελέσεως τών αγώ
νων τών Διονυσίων καί Δημητριείων. Έγένετο δέ καί άνα
σκαφή τάφων τινών, έν οίς εύρέθησαν τρεις λευκαί λήκυθοι 
μετά τής γνωστής έπιγραφής «Δίφιλος καλός ό Μελανω
πού» καί άνεκαλύφθησαν καί τάφοι τινές κεκαυμένοι, έν 
οις εύρέθησαν τά συνήθη αγγεία γεωμετρικού ρυθμού καί 
τρία χρυσά διαδήματα έχοντα τά μέν δύο γεωμετρικά μό
νον κοσμήματα, τό δέ τρίτον παραστάσεις ανθρώπων καί 
ζώων.

Έξηκολούθησαν δ’ ωσαύτως καί αί έν Ρηνεία διά τού 
έφορου αρχαιοτήτων Κ. Σταυροπούλου ένεργούμεναι από 
τού προπαρελθόντος έτους άνασκαφαί. Ενταύθα άπεκαλύ- 
φθησαν τάφοι τινές ρωμαϊκών χρόνων, έν οίς εύρέθησαν 
τεσσαρα χρυσά ζεύγη ένωτίων ζΐυδιομόρφων καί άλλα τινά 
κτερισματα. Συνελεγησαν δέ προς τούτοις έκ τών τάφων
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τούτων καί οκτώ κάλπαι περιέχουσαι οστά κεκαυμένων νε
κρών, ών αϊ μέν έπτά μολύβδιναι άπλαΐ, των συνήθων, ή 
δέ όγδοη μαρμάρινη κυλινδρική ένηρμοσμένη ύποβάθρψ. 
Εύρέθη δέ και μαρμάρινον έπιτύμβιον άγαλμα, άνευ κεφα
λής, τής Ρωμαίας Πλωτίας μεγέθους ύπερφυσικοΟ.

’ Αλλη άνασκαφή έγένετο έν Κεφαίΐηγία διά του Π.Καβ- 
βαδία σκοπόν έχουσα κυρίως την έξακρίβωσιν τοΟ ζητήμα
τος αν έν Κεφαλληνία ήτο διαδεδομένη ή μυκηναϊκή καλου- 
μένη τέχνη. Άνασκαφή έγένετο έν πρώτοις έν τή παλαιοτέρα 
των άκροπόλεων τής Σάμης, ής καλώς σωζομένη πύλη ει- 
χεν άποκαλυφθή τφ 1883. Έξηρευνήθη διά σκαφής ο έκα- 
τέρωθεν τής πύλης ταύτης έσωτερικός χώρος καί τάφροι 
τινές ήχθησαν εις διάφορα μέρη έντάς τής άκροπόλεως, 
ένθα άπεκαλύφθησαν κτίσματά τινα έλληνικών καί ρωμαϊ
κών χρόνων καί δευτέρα πύλη μεγαλητέρα τής τφ 1883 
άνακαλυφθείσης. Εύτυχέστερα ώς προς τον έπιδιωκόμενον 
σκοπόν ήσαν τά άποτελέσματα σκαφής γενομένης εις άλλο 
μέρος τής νήσου, έν τή περιοχή τής ΛειβαθοΟς παρά τά 
χωρίον Μαζαρακάτα. ΈνταΟθα ήσαν γνωστοί θολωτοί σπη- 
λαιοειδεΐς τάφοι, ών άνασκαφέντων νυν εύρέθησαν πολλά 
τεμάχια άγγείων τοΟ μυκηναϊκού τρόπου. ΒεβαιοΟται άρα 
έκ τούτου ότι ό κατά τήν χώραν έκείνην κατοικών λαός 
ήτο φορεύς μυκηναϊκού πολιτισμοί». Τά έκ τών εύρημάτων 
τούτων πορίσματα διά τε τήν αρχαιολογίαν καί τήν ιστο
ρίαν δύνανται νά έκτεθώσιν, άφ’ οδ άνασκαφή όλόκληρος 
ή περίεργος καί λίαν διδακτική έκείνη νεκρόπολις, έν ή καί 
άσύλητοι τάφοι πιθανώς ύποκρύπτονται, ένεργηθή δέ καί 
αναγκαία τις πάντως έρευνα εις άλλα μέρη τής νήσου.

ΤαΟτα εινε τά κατά τό λήζαν έτος άνασκαφικά έργα 
τής Εταιρείας. Τών δέ προς ύποστήριζιν τών μνημείων 
έργων αύτής, μνημονευτέον έν πρώτοις, έννοεΐται, τά προς 
ύποστήριζιν τοΟ Παρθενωνος , όπερ δΓ όλου τοΟ έτους
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συνεχώς έξηκολούθησεν ή Εταιρεία. Επίσης δι’όλου τοΟ 
έτους έξηκολο.ύθησε καί το προς ύποστήριξιν του μνημείου 
τοΟ Φίΐοπάππον, δπερ είσέτι δεν έπερατώθη, παρά πάσαν 
προσδοκίαν παραταθέν έπί τοσοΟτον χρόνον, ενεκα αρχικής 
κακοτεχνίας τοΟ μνημείου, ώς οί είδότες λέγουσιν,δπερ καθι
στά δυσχερές τό έργον της ύποστηρίξεως. Έγένετο δέ ύπό 
τής Εταιρείας και μικρά έπισκευή έν τφ τείχει τής Άκρο- 
πόλεως καί πρόχειρός τις έργασία προς ύποστήριξιν τοΟ Θη
σείου. Ήρξαντο δέ καί έργασίαι, ώς προηγουμένως έμνη- 
μονεύσαμεν , προς ύποστήριξιν τοΟ έν Σουνίιυ ναοΟ του 
Ποσείόώνος, καί έξηκολουθησαν καί κατά τό περί ου δ λό
γος έτος αί έργασίαι προς έπισκευήν των έν Μιστρα οικο
δομημάτων, έκτελουμεναι φροντίδι του Σ. Αρχιεπισκόπου 
Σπάρτης χορηγουσης τήν δαπάνην τής 'Εταιρείας. Έν 
Σπά ρτη ή Εταιρεία προέβη έπί πλέον, διά τοΟ σχολάρχου 
Γ. Γεωργιάδου καί εις έπιστέγασιν του ετέρου των έκεϊ 
μωσαϊκών.

Κατά το λήξαν έτος έξηκολούθησε καί έπεξέτεινεν έπαρ- 
κώς ή Εταιρεία καί τάς έαυτής έργασίας τάς προς περι- 
συναγωγήν καί συντήρησιν αρχαίων, έρχομένη ούτως άμε
σος αρωγός εις τήν κυβέρνησιν έκτελοΰσαν τοιαΰτα έργα. 
Ουτω περισυνήγαγε τήδε κάκεΐσε διεσπαρμένα άρχαϊα 
καί κατέθηκεν έν Συλλογαϊς έν Θεσσαλία, ώς είπομεν 
ανωτέρω, έν θήβαις καί αλλαχού, άνέλαβε τήν έπιδιόρθω- 
σιν καί στερέωσιν του Μουσείου τής ’Ολυμπίας, κατε- 
σκευασε κατά τήν έπιΟυμίαν τής κυβερνήσεως κτίσματά 
τινα έν τώ Έθνικώ Μουσείω αντί δαπάνης δρ. 10,426, 
καί άνελαβε καί αυτήν τήν συντήρησιν καί τον καθαρισμόν 
τών έν ΆΟήναις μνημείων.

Συνεχιζον δε τό Συμβουλιον τάς άπό τοΟ προπαρελθόν- 
τος έτους προσπάθειας αύτοΟ προς άποκάλυψιν έν προσέχει

18 Πρακτικά τοϋ 1899
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μέλλοντι της παλαιάς ’Αγοράς των ’Αθηνών ήγόρασε καί 
άλλας οικίας παρά το θησεΐον καί κατά την Στοάν του 
Αττάλου όαπανήσαν έν δλψ κατά τό λήξαν έτος δι’ άγοράν 

κτημάτων προς έκτέλεσιν άνασκαφών ύπέρ τάς 23,000 
δραχμών.

Αρχαία δέπρός πλουτισμόν τοΟ ΈθνικοΟ Μουσείου ήγο- 
ράσθησαν κατά λήξαν έτος αντί δρ. 7,010, άτινα καί παρε- 
δόθησαν είς τδ Μουσεΐον.

Η της Αρχαιολογικής Έφημερίδος έκδοσις εξακο
λουθεί όμαλώς καί τακτικώτατα. Έδημοσιεύθησαν δε καί 
δύο τόμοι Βιβλιοθήκης τής 'Εταιρείας, b μέν πρώτον τεΟ 
χος Καταλόγου του Επιγραφικού Μουσείου, ο δέ πραγμα
τεία περί τών άνασκαφών τής ’Επίδαυρου ‘.’’Αλλο δέ ύπό τά 
πιεστήρια δημοσίευμα τής Εταιρείας, τά Μνημεία τής 
Ελλάδος, έλπίς ύπάρχει ό'τι θά δημοσιευθή κατά τό άρ- 

ξάμενον ήδη έτος. Τό δημοσίευμα τοΟτο σκοπόν έχει νά 
καταστήση γνωστά καί προσιτά είς τό κοινόν τά σπουδαιό
τερα έν Έλλάδι έργα τής τέχνης καί λοιπά μνημεία, ών 
περιέχει φωτοτυπίας μετά συντόμου έρμηνευτικοΟ κειμένου.

Έν τοϊς κατά τό λήξαν δ’ έτος έργοις τοΐςΈταιρείας κατα- 
λεκτέον καί την κατ’ άπόφασιν τής συνελεύσεως γενομένην 
οικοδομήν τοΟ κτιρίου τούτου τής Εταιρείας, έν ω σήμε
ρον τά πρώτον νΟν συνερχομένους ύμάς μετά χαράς βλέπει 
καί προσαγορεύει τό Συμβούλιου. Έδαπανήθησαν έν ό'λψ 
διά τό κτίριον τοΟτο δρ. 259,863, έν αΐς συμπεριλαμβά- 
νονται καί αί διά την άγοράν τοΟ οικοπέδου πληρωθεϊσαι
δρ. 134,531.

* I, Κατάλογο? του επιγραφικού Μουσείου, το'μο? Α' έπιγραφαι εκ της’Ακρο- 
πόλεως τεϋχο? Α' δπό Η. G. Lolling. 1899. II, Τό Ιερόν του ’Ασκληπιού έν 
Έπιδαΰρω καί η θεραπεία τών ασθενών, υπό Π. Καββαδία. 1900.

Έκθεϋις των πεπραγμένων της 'Εταιρείας
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Προέβη δέ το Συμβούλιου καί εις τήν κατασκευήν μαρ
μάρινων προτομών τεσσάρων των αειμνήστων τής Εται
ρείας έργατών, των 'ΑΛεζ. Ραγκαβη, Ενθ. Καστόρχη, 
Σπυρίδωνος Φινηκίέονς καί του τελευταίου μεταστάν- 
τος Στεφάνου Κουρανούδη. Έτοιμασθεϊσαι δέ καί παρα- 
ληφθεϊσαι αί προτομαί αύται μέλλουσι νά ίδρυθώσι μετ’ 
ολίγον έν τή μεγάλη αιθούση τοΟ κτιρίου τής Εταιρείας 
συν ταϊς δύοπροϋπαρχούσαιςπροτομαϊςτοϋ ’Ιακώβου Ρίζου 
ΝερουλοΟ καί Φιλίππου Ίωάννου, προέδρων τής Εταιρείας.

Κατά το λήξαν έτος συνελθόντος τοΟ συνεδρίου των 
’Ανατολιστών έν Ρώμη έκλήθη ή Εταιρεία ίνα συμμετά- 
σχη τών έν αύτφ καί ώρισεν αντιπρόσωπον έαυτής τον 
έτερον τών αντιπροσώπων του Πανεπιστημίου, τόν καί μέ
λος τοΟ συμβουλίου, II. Καρολίδην.

Σύν τή λήξει δέ τοΟ έτους συνέπιπτε καί ή λήξις τής 
είκοσιπενταετηρίδος τοΰ παρ’ ήμΐν Γερρανοκοϋ Άρ^αι,ο- 
Ιογνκοϋ' Ινοτιτοντον, οδτινος πασίγνωστοι είνε αί μεγάλαι 
συμβολαί προς προαγωγήν τής αρχαιολογικής έπιστήμης 
καί έξαρσιντών έν Έλλάδι αρχαιολογικών μελετών καί έρ- 
γασιών. Τό συμβούλιου συμμετέχον τής έπιστημονικήςταύ- 
της εορτής τοΰ ’Ινστιτούτου άπεφάσισεν όπως σταλή αύτώ 
συγχαρητήριον γράμμα' τοΰτο δέ τό γράμμα έπεμψεν έν 
λευκώματι ή A. Β. Τ. ό Διάδοχος, Πρόεδρος τής Εται
ρείας 1.

Πρακτικά τοΰ 1899

' Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΕΙ 

ΤΟΓ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΓ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ’ ΙΝΣΤΙΤΟΓΤΟΤ

’Επί τμ συμπληρώσει είκοσιπενταετηρίδος άπό της έν Άθή- 
ναις ίδρύσεως τοΰ Γερμανικού Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου όλο-
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ΤαΟτα είχε νά λογοδοτήσω ύμΰν το Συμβούλων περί τών 
πεπραγμένων του λήξαντος έτους 1899. Άλλ’ έπειδή συν 
τω έτει τούτψ λήγει καί ή τριετής περίοδος τοΟ συμβουλίου, 
έπειδή προς τούτοις το αύτό καθόλου συμβούλιου διοικεί

Έκθεσις των πεπραγμένων τής 'Εταιρείας 21

■φύχως συγχαίρει ή Αρχαιολογική Εταιρεία τοϊς διευθυνταϊς και 
έταίροις τοϋ καθιδρύματος τούτου.

Άφ’ ού ό ’Ιωάννης Βίγκελμαν έγένετο ό άνήρ, δστις διά τών 
έργαάιών αύτοϋ έθηκε τά θεμέλια τής Αρχαιολογικής επιστήμης, 
είς τήν Γερμανίαν κατ’ εξοχήν έπεδάλλετο νά έργασθμ έν τοϊς 
πρώτοις μεταξύ τών πεφωτισμένων έθνών πρός προαγωγήν και 
τελειοποίηση» τού έργου, ούτινος τοσοϋτον ένδόξως κατήρξατο 
τό έκ Βρανδεβούργης τέκνον αύτής. Τοιοϋτον δέ σκοπόν έπιδιώ· 
κοντές γερμανοί σοφοί, έν ταϊς κλασσικαΐς σπουδαϊς άνατεθραμ- 
μένοι καί ϋπό ένθέου ζήλου ύπέρ τής άρχαιότητος κατειλημμέ
νοι, ίδρυσαν τω 1828 έν Ρώμμ, έν αύτμ τμ αίωνία πόλει τής 
δράσεως τού Βίγκελμαν, τό Αρχαιολογικόν Ίνστιτοΰτον τυχόν- 
τες πρός τοϋτο επιφανούς καί ισχυρού προστάτου, τοΰ τότε Βα
σιλικού διαδόχου τής Πρωσσίας Φρειδερίκου Γουλιέλμου, ενθέρ
μου φίλου τών γραμμάτων καί τής τέχνης.

Ή σύντομος έργασία τών ιδρυτών τοΰ ’Ινστιτούτου καί ή με
γάλη αύτών καρτερία ύπερενίκηάαν τάς τότε δυόχερεΐας καί 
ήραν τά είς τάς πρώτας έργασίας τοϋ ’Ινστιτούτου παρεμβαλ
λόμενα προσκόμματα, μέχρις ού τούτο μετά βραχύν χρόνον Ανε- 
δείχθη καθίδρυμα περίβλεπτον μεγάλως προάγον τήν Αρχαιολο
γικήν έπιότήμην διά τής έν αύτφ συνεργασίας ού μόνον τών έν 
Γερμανία, Αλλά καί τών έν Γαλλία καί έν ’Ιταλία καί έν ’Αγγλία 
σοφών, δι’ ής τό Ίνστιτοΰτον έγένετο οίονεί διεθνές καθίδρυμα.

Ό πεφωτισμένος κόσμος έπεκρότει είς τήν δράσιν ταύτην τού 
’Ινστιτούτου, ή δέ Γερμανία, ώς είκός έσεμνύνετο. Άφ’ ού δέ 
αύτη σύν τφ χρόνω ένωθεΐσα πολιτικώς μέγα έγένετο Κράτος, 
άνέλαβε τό Ίνστιτοΰτον ύπό τήν άμεσον αύτής προστασίαν καί 
Ανεκήρυξεν αύτό έπίσημον καθίδρυμα τού γερμανικού Κράτους 
έχον τήν έδραν τής διοικήάεως αύτοϋ έν Βερολίνο). Πρώτον δέ 
Αποτέλεσμα τής εύτυχοΰς ταύτης έν τφ Ινστιτούτα) μεταβολής 
ήτο ή καί έν Άθήναις ϊδρυσις τφ 1874 παραρτήματος τού Ιν
στιτούτου καί ή συγχρόνως σχεδόν γενομένη διά τοϋ Ινστιτού
του Ανασκαφή τής ’(Λυμπίας, δι’ ής νέα περίοδος άναόκαφικής 
καί έπιστημονικής Αρχαιολογικής έρεύνης έδημιουργήθη έν 
Έλλάδι.

Τό νεαρόν έν Άθήναις καί εύελπι Ίνστιτοΰτον έτυχεν έν τε 
τμ έπισήμιρ καί τμίδιωτικμ 'Ελλάδι ένθέρμου ύποδοχής καί πά- 
σης δυνατής συνδρομής καί φιλοξενίας όφειλομένης είς καθίδρυμα,
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τά της Εταιρείας άπό τοΟ 1895, παύοντες τον λόγον προ
βαίνουν διά βραχέων εϊς γενικήν έπισκόπησιν ό'λων συλ
λήβδην των άπό τοΟ 1895 έργων τοΟ συμβουλίου, συν- 
τελεστικήν προς πλήρη κατανόησιν των γενομένων καί

Πρακτικά τον 1899

δπερ έμελλε σπουδαίως νά έργαόθμ ύπέρ της επιστήμης καί ηγεν 
εις άμεσον πρός την Ελλάδα έπνκοινωνΐαν τούς έν Γερμανίμ σο
φούς. "Εμπλεων δέ δν σφρίγους καί δυνάμεως κατηλθεν έρρωμέ- 
νως έν τφ όταδίω των Αρχαιολογικών εργασιών, έν εύγενεϊ άμίλλμ 
καί άκρα σύμπνοια πρός τε τήν 'Εταιρείαν καί τά λοιπά έν Άθή- 
ναις Αρχαιολογικά καθιδρύματα, καί προέβη εις πολλάς καί ευ
τυχείς άνά την Ελλάδα άναάκαφάς καί έργα έδημοσίευάεν έξοχα, 
δι’ Φν μεγάλως συνεβάλετο εις τήν μέχρι τοϋδε γενομένην έξαρ- 
σιν των Αρχαιολογικών έν Έλλάδι έργαάιών καί μελετών.

Τήν εύεργετικήν ταύτην δράάιν τοϋ ’Ινστιτούτου έπισκοποϋσα 
σήμερον ή 'Εταιρεία άναπολεΐ εύγνωμόνως καί άλλους δεσμούς 
συνδέοντας αύτήν μετά τού γερμανικού τούτου καθιδρύματος. 
’Εν ταϊς ύπέρ τών μνημείων τής άρχαιότητος έργασίαις τής 
'Εταιρείας οι τού ’Ινστιτούτου πολλάκις έβοήθηάαν καί ένεθάρ- 
ρυναν αύτήν, γερμανοί δέ Αρχαιολόγοι, λόγιοι καί φιλέλληνες, 
ένεργόν έλαδον μέρος εις τά τής Εταιρείας, άπό τών πρώτων 
χρόνων τής ίδρύσεως αύτής, τινές δέ καί τής διοικήσεως αύτής 
κατά καιρούς φιλοτίμως μετέσχον.

Μετά χαράς δέ βλέπει ή 'Εταιρεία δτι τό Ίνστιτούτον σύν τμ 
λήξει τής είκοσιπενταετηρίδος αύτοϋ έκτήσατο καί ίδιον έν Άθή- 
ναις οίκον, δι’ ού έπ’ άγαθφ τής έπιστήμης μονιμοποιείται πλέον 
τό ΊνΟτιτούτον παρ’ ήμϊν δεδοξαόμένον έκ τοϋ παρελθόντος αύ- 
τοΰ καί πλήρες έλπίδων διά τό μέλλον.

Έν Άθιίναις τϊ) 28/9 Δεκεμβρίου 1899.

Ο Πρόεδρός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ό Γραμματεΰς 

Π. Καββαδΐας
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προς ορθήν κρίσιν περί τοΟ τρόπου, καθ’ όν τό συμβουλίου 

διεχειρίσατο τά τής Εταιρείας κατά τήν πενταετή ταύτην 

περίοδον.
Το συμβουλίου, άμα έγκατασταθέν τφ 1895, ίνα δυ- 

νηθή νά καταστήση τήν Εταιρείαν άνταξίαν όχι μόνον τοΟ 
παρελθόντος αύτής άλλα καί του τότε παρόντος, όπερ 
μεγάλας έπέβαλλεν αύτή ύποχρεώσεις, έπεδίωξεν έν πρώ- 
τοις τήν αύ'ξησιν των έσόδων διά τής έπαυξήσεως τοΟ άριθ- 
μοΟ των κατ έτος έκδιδομένων γραμματίων τοΟ λαχείου, 
κατώρθωσε δ’ ούτως ώστε τά από του έτους έκείνου έσοδα 
τής Εταιρείας σχεδόν έτριπλασιάσθησαν έν συγκρίσει προς 
τά έσοδα τά προ τοΟ 1895. Ούτω δε άνέλαβεν εΟθύς τήν 
ύποστήριξιν τοΟ Παρθενώνος, προέβη εις τήν κατεδάφισιν 
καί έκ νέου άνοικοδόμησιν των έτοιμορρόπων τοίχων τής 
Μονής του Δαφνιού καί έστερέωσε τά έν αύτή μωσαϊκά, 
προέβη εις ύποστήριξιν των έν Μιστρά βυζαντινών μνημείων, 
έπεσκεύασε τον τύμβον των Μαραθωνομάχων, προέβη εις 
τήν ύποστήριξιν του μνημείου του Φιλοπάππου καί εις τήν 
τοΟ έν Σουνίιυ ναοΟ τού ΓΙοσειδώνος, ωκοδόμησε Μουσεία 
καί φυλακεια πολλαχοΟ τού κράτους, προέβη εις περισυνα- 
γωγήν τών τήδε κάκεϊσε διεσπαρμένων άρχαίων καί έφρόν- 
τισε σπουδαίως καί όριστικώς περί έξασφαλίσεως καί έξω- 
ραϊσμοΟ των αρχαιολογικών τόπων καί μνημείων, ιδίως 
τών έν Άθήναις, περιέβαλε δηλ. διά κρηπιδώματος καί 
σιδηροΟ κιγκλιδώματος τό Διονυσιακόν θέατρου συν τή στοά 
τοΟ Εύμένους μέχρι τοΟ Ωδείου, περιέβαλε διά τοίχων καί 
διά σιδηρού κιγκλιδώματος ικανόν χώρον τοΟ κατά τήν 
'Αγίαν Τριάδα παλαιού νεκροταφείου, περιέβαλε διά σιδη
ρού κιγκλιδώματος τήν καλουμένην Άδριάνειον στοάν καί 
τήν Στοάν τών Γιγάντων, περιέφραξε διά τείχους καί σίδη
ρου κιγκλιδώματος τάν κατά τήν καεϊσαν παλαιάν αγοράν 
τών ’Αθηνών χώρον, έφρόντισε περί έξασφαλίσεως τού έν 
Όρχομενώ θησαυρού τού Μινύου, καί περιέφραξεν, έξη-

Έκθεσις των πεπραγμένων της Εταιρείας
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σφάλισε κα'ι έπεστέγασε δύο άνακαλυφθέντα μωσαϊκά έν 
Πάτραις καί έν Σπάρτη.

Έν ω δε περί τά έργα ταΰτα, τά προς ύποστήριξιν και 
συντήρησιν των μνημείων, ήσχολεϊτο τά συμβούλιου, έξη- 
κολούθησε συγχρόνως τάς ρεγάλας άπό εικοσαετίας περί
που άρξαμένας άνασκαφάς της Εταιρείας, τάς έν Έπι- 
δαύρφ, έν Μυκήναις και έν Έλευσινι, καί έπί πλέον άλλας 
άνασκαφάς έξετέλεσε καί έπεχείρησεν, οίον περί τήν άθη- 
ναϊκήν Άκρόπολιν, έν τφ Όλυμπιείω, κατά τήν Στοάν 
τοΰ Άττάλου, κατά τον Κεραμεικόν, έν Πειραιεϊ, έν Σου- 
νίω καί άλλαχου τής ’Αττικής, έν Θήβαις, έν Πλαταιαΐς, 
έν θερμοπύλαις, έν Θεσσαλία, έν Έρετρία, έν Πάρω, έν 
Σίφνψ, έν Σύρφ, έν Ρηνεία, έν Αυκοσούρα, έν Μεσσήνη, 
έν Κεφαλληνία καί έν Θέρμω τής Αιτωλίας.

ΤαΟτα τά έργα έξετέλεσεν άπο του 1895 το μέχρι τοΰ 
νΟν συμβούλιου. Ή δε οικονομική αύτοΟ διαχείρισις κατά 
τά έτη ταΟτα άφήκε καί περίσσευμα έν τφ ταμείφ έκ δρ. 
244,471 , αυτό δηλ. σχεδόν τό ποσόν δι’ ού τό συμβούλιου 
ωκοδόμησε τό κτίριον τοΟτο τής Εταιρείας, έν ω, άστεγος 
οδσα ή Εταιρεία άπο τής έν έτει 1837 ίδρύσεως αύτής καί 
άπό οικίας εϊς οικίαν καί άπό γραφείου είς γραφείου περι- 
πλανωμένη, εύρεν έπί τέλους στέγην, μόνιμον καί εύ- 
πρεπή, άνταξίαν του παρελθόντος καί πρόσφορου διά τό 
μέλλον αύτής.

Πρακτικά τοΐ 1899
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α' τακτική δυνέλευόις τών 'Εταίρων προς λογοδοσίαν 
τοΰ Συμβουλίου διά τό έτος 1897

Τή 3 Οι ’Ιανουάριου 1900 ήμερα Κυριακή, ώρα 10ϊΐ π. μ. συνήλθον οί εταίροι 
εις γενικήν συνέλευσιν, ϊνα κατά τά άρθρα 31 καί 32 τοΰ ’Οργανισμού έκλέξωσι 
τό ΙΙροεδρεΐον τής Συνελεύσεως καί τήν τριμελή εξελεγκτικήν επιτροπείαν καί 
άκούσωσι τήν περί τών πεπραγμένων κατά τά έτος 1899 λογοδοσίαν τοΰ Συμ
βουλίου. Παρήσαν εταίροι 53.

Διενεμήθη είς τους παρόντας Ιταίρους έντυπος αναλυτικός Ισολογισμός τής 
χρήσεως τοΰ 1899 (ΐδε αυτόν δημοσιευμένον ώς παράρτημα 1ν τέλει τοΰ άνά 
χεΐρας τεύχους, σελ. Ι-ΧΧΧΙ).

Γενομένης ψηφοφορίας άνεδείχθησαν έμοφώνως Προ’εδρος τής συνελεύσεως 6 κ. 
Δ. Βικέλας, αντιπρόεδρος ό κ. 0ρ. Άγγελόπουλος ’Αθάνατος, α' Γραμματεύς 
ό κ. Γ. Δυοβουνιώτης καί β' Γραμματεύς δ κ. Κ. Κοσρουνιώτης.

’Ακολούθως έξελέγησαν διά μυστικής ψηφοφορίας μέλη τής Εξελεγκτικής 
’Επιτροπής οί κ. κ. I. Ζωγράφος, Γ. Κλοντηρόπουλος καί Δ.Άνέζης.

Τούτων γευομένων, ό Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου κ. Π. Καββαδίας άνέγνω 
τήν εν τοΐς προηγουμένοις (σ. 9 - 24) έκθεσιν τών πεπραγμένων τής Εταιρείας 
κατά τό έτος 1899.

Β' τακτική Συνέλευόις

Τή 13ί Φεβρουάριου 1900, ημέρα Κυρισκή, ώρα 10fl π. μ. συνήλθον τό δεύ
τερον οί Ιταΐροι. Της συνελεύσεως προήδρευσεν ό Πρόεδρος κ. Δ. Βικέλας. 
Παρήσαν Ιταΐροι 38.

Ό Γραμματεύς τής συνελεύσεως κ. Γ. Δυοβουνιώτης άνέγνω τήν έν σελίδι 
26-29 έκθεσιν τής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής περί τής οικονομικής διαχειρίσεως 
τοΰ έτους 1899.

Ή συνέλευσις έγκρίνασα όμοθύμως τήν γενομένην διαχείρισιν τοΰ έτους 1899 
εξέφρασε τάς εύχαριστίας της πρός τό διοικητικόν συμβούλων καί τήν ευαρέ
σκειάν της πρός τό λοιπόν προσωπικόν τής Εταιρείας.

’Ακολούθως έξελέγη πενταμελής επιτροπή επί του προϋπολογισμού έκ τών 
κ. κ. Ν. Καλογεροπούλου. Άθ. Κατριβάνου, Μ. Λαμπρυνίδου, Μ. Νεγρεπόντη 
καί Μ. Άξελοΰ.

Γ' τακτική δυνέλευδις τών Εταίρων πρός έκλογήν 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τή 20ί Φεβρουάριου 1900, ημέρα Κυριακή, ώρα 10η π.μ. συνήλθον οί Ιταΐροι 
είς συνέλευσιν ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Προέδρου κ. Δ. Βικέλα καί προέβησαν
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διά ψηφοδελτίων χατά τό αρθρον 32 τοΰ 'Οργανισμού εις την έχλογήν νέου διοι - 
χητιχοΰ συυ,βουλίου μέλλοντος να διευθυνη επι τριετίαν τα της Εταιρείας.

Έψήφισαν εταίροι 96, χαί έξελέγησαν 'Αντιπρόεδρός ό Δημοσθένης Τσιβα- 
νόπουλος διά ψήφων 90, μέλη δέ τοϋ Συμβουλίου οί Π. Καββαδίας διά ψε
ιρών 94.Όθ. Λύδερς διά ψήφων 92, Γ. Νιχολαίδης διά ψήφων 91, 11. Καρο- 
λίδης διά ψήφων 91, Στ.'Ανδροίπουλος διά ψήφων 89, Α. Ρωμανός διά ψή
φων 89, Β. Στάης διά ψήφων 88, Γ. Μιστριώτης διά ψήφων 87, Γ. Στρέϊτ 
διά ψήφων 86, X. Τσούντας διά ψήφων 83, Β. Γιαννούλης διά ψήφων 83 χαί 
Δ. Μαχχάς διά ψήφων 82.

Συμπλήρωάις τοϋ νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τό οϋτως Ιχλεχθέν υπό των έταίρων συμβούλων πρός συμπλήρωσιν εαυτού, 
χατά τά διατασσόμενα υπό τοϋ 'Οργανισμού, συνήλθεν εις συνεδρίαν αυθημερόν 
χαί Ιξελέξατο ε’χ των μελών αυτού Γραμματέα τόν Π. Καββαδίαν χαί 5' ’Αντι
πρόεδρον τόν Γ. Νιχολαίδην. Κατά τήν αυτήν συνεδρίαν Ιξελέξατο μέλη του 
συμβουλίου τούς Άνδρ. Σχιάν χαί Β. Λεονάρδον, έφορους αρχαιοτήτων, χαί τόν 
Γ. Παπαβασιλείου, γυμνασιάρχην.

Πρακτικά τοϋ 1899

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Πρός την ΣυνέλευΟιν των έταίρων της Άρχαιολ. Εταιρείας

Λαμβανομεν την τιμήν νά υποβάλωμεν τό πόρισμα τοΰ παρ’ ημών γενομένου 
ελέγχου επι τής οικονομιχής διαχειρίσεως τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας διά τό 
έτος 1899.

Τον ελεγχον ενηργήσαμεν άρξάμενοι από τοΰ Λογιστηρίου, δπερ εϋρομεν ένή- 
μερον, τηρούν παντα τά απαιτούμενα βιβλία, χόρια χαί βοηθητικά, παρεβάλομεν 
τά στελέχη των εχδοθέντων γραμματίων είσπράξεως ώς χαί τών χρηματικών 
ενταλμάτων, ευρομεν δέ ταΰτα σύμφωνα πρός τάς έν τοΐς βιβλίοις έγγραφάς, τό 
πόρισμα δέ τοΰ ελέγχου έχει ώς εξής.

Α' Χρηματική δια^είριάις

Εΐϋπράξεις

’Από 1 Ιανουάριου έως 31 Δεκεμβρίου 1899 είσεπράχθησαν. Δρ. 728,915.40
Προερχόμενοι
1) έξ εσόδων τής χρήσεως 1899 ................................. · · Δρ 465.082 75
2} εξ εκποιήσεως όμολ. εθν. δανείου ένοποιήσεως τοΰ 1898 . » 13,853 25

Εις μεταφοράν.....................................................Δρ. 478,936.—
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Έχ μεταφοράς.....................................................Δρ. 478,936.—
3) έξ έχποιήσεως όμολ. Έλλην. Παγίου Δαν. & 5 000,000 » 16 756.75
4) έχ χληρωθείσης εις τό άρτιον μιας ομολογίας ΓΙατριωτιχοϋ

Δανείου των 30,000,000 .................................................... » 10.—
5) έξ άναλήψεως ατόκων καταθέσεων παρά τή Έθν. Τραπέζη » 151,400.—
6) έξ όμοιας έντο'κων καταθέσεων παρά τή Τραπέζη Βιομη

χανικής Πίστεως..........................................................» 48,000.—
7) έξ άναλήψεως προκαταβολών διά λ/σμόν τής 'Εταιρείας . ι> 18,242.65
8) έξ οφειλής Π. Γιαννοποόλου (πρώην Ταμ. τήςΈταιρείας) » 270.—
9) έκ χρεωστών Γραμματίων Λα/είου Β’ τετραμ. 1898 . » 15.300.—

Δρ. 728,915 40
Β' Πληρωμαί

Άπό 1 Ιανουάριου έως 31 Δεκεμβρίου 1899 έπληρώθησαν . Δρ. 733,463.60 
Κατανεμόμεναι
1) εις έξοδα χρήσεως 1899...........................................................Δρ. 355,387.30
2) εις άπο'κτησιν 430 ομολογιών ’Εθνικοί Δανείου Ένοποιή-

σεως τοΰ 1898 ........................................................................» 44,286.—
3) εις άτοκους καταθέσεις παρά τή Εθνική Τραπέζη. . . » 115,400.—
4) εις έντοκους καταθέσεις παρά τή Τραπέζη Βιομηχανικής

ΓΙίστεως..............................................................................» 60,000.—
5) εις προκαταβολάς διά λογαριασμόν τής Εταιρείας. . . » 14,005.—
6) εις δαπάνην έναντι άνεγέρσεως του Καταστήματος τής

Εταιρείας .............................................................................. » 96,526.30
7) εις πιστωτάς διαφόρους..........................................................» 47,859 —

Γ' Έδοδα καί έξοδα
Ό ύπό τοΰ Συμβουλίου τής 'Εταιρείας καί τής επί του προϋπολογισμοί επι

τροπείας ψηφισθείς προϋπολογισμός τοΰ έτους 1899 άνέγραφεν
’Έσοδα μέν.....................................................Δρ. 474,382.—
’Έξοδα δέ.....................................................» 469,582.45
Τουτέστι πλεο'νασμα εσόδων έκ..............................................Δρ. 4,799 55

Έκ των προϋπολογισθέντων ώς ανωτέρω εσόδων έκ . Δρ. 474,382.—
Είσεπράχθησαν.....................................................................................ι> 488,652 60

’Ήτοι είσεπράχθησαν πλέον των προϋπολογισθέντων . . . Δρ. 9,270.60
Ή διαφορά αϋτη προέρχεται έκ τής αΰξήσεως τοϊ μερίσμα

τος τών μετοχών τής Εθνικής Τραπέζης, ιδίως δέ έκ τής αύ- 
ξήσεως τών άπροόπτων έσόδων.
Έκ τών προϋπολογισθέντων έξόδων. . . Δρ. 469,582.45
έδαπανήθησαν καθ’ δλον τό έτος ...» 413,877.70

’Ήτοι έμειναν αδιάθετοι πιστώσεις..................................................Δρ. 55,704.75
Όθεν συγκρίνοντες τά έσοδα άνερχόμενα εις Δρ. 483,652.60 
πρός τά έξοδα άνερχόμενα εις .... » 413,877.70
έχομεν περίσσευμα...................................................... Δρ. 69,774.90

Όπερ προστίθεται εις τήν περιουσίαν τής Έαιρείας.
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28 Πρακτική τοϋ 1899

Β' Πϊριονήία της Εταιρείας

Ή περιουσία της Εταιρείας άνήρχετο χατά την 31 Δεκεμ
βρίου του 1898 εϊς............................. Δρ. 578,800.16

έξ ών άφαιρουμένων, άποφάσει της Γενικής 
Συνελεΰσεως των εταίρων, διαφόρων 
επισφαλών απαιτήσεων έκ . . . » 85,536.82

’Έμείνε χατά τήν εποχήν έκείνην πραγματική
περιουσία έκ.....................................  Δρ. 493,263,34

Κατά δέ τήν 31 Δεκεμβρίου 1899 ανήλθεν εις » 563,038.24
ή'τοι ηΰξήθη χατά.......................................... Δρ. 69,774.90

(ορα έσοδα καί έξοδα)
Άποτελεΐται δέ από τά έξης·

1) άπά υπόλοιπον χρηματικόν 31 Δεκεμβρίου 1899. . . Δρ. 11,309.80
2) από ακίνητα κτήματα........................................................... » 67,449.99
3) από 56 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης.......................... » 131,320.—
4) από 754 ομολογίας Έθνικοΰ Δανείου Ένοποιήσεως . . » 71,837.75
5) από 38 ομολογίας Πατριωτικού Δανείου...........................» 65.—
6J από 2 αποδείξεις ’Εθνικού Δανείου Κεφαλαιοποιήσεως . » 640.—
7) άπό τό Κατάστημα τής Εταιρείας................................. » 259,863.80
8) άπό υπόλοιπον χρέους Π. Γιαννοποΰλου . ... » 30,032.95
9) άπό προχαταβολάς διά λογαριασμόν τής Εταιρείας . . » 1,100.—

10) άπό άτόχους καταθέσεις παρά τή ’Εθνική Τραπέζη . . » 26,000.—
11) άπό έντοκους καταθέσεις παρά τή Βιομηχανική Τραπέζη » 20,532.—
12) άπό -/ρεώστας έκ Γραμματίων Λαχείου.......................... » 4,243.60

Δρ. 624,394.89
Άφαιρέσει των όφειλομένων υπό τής Εταιρείας εις διαφόρους

πιστωτάς........................................................................» 61,356.65
Δρ.~563,038,24

Tay Εϊον

ΧρέωΟτς
Ό Ταμίας τής Εταιρείας άπό 1 ’Ιανουάριου μέχρι 31 Δε

κεμβρίου 1899 είσέπραξε. . . . Δρ. 728,915.40
εις ας προστιθεμένου καί τοϋ υπολοίπου τής

31 Δεκεμβρίου τοϋ έτους 1898 έκ . » 15,858.—
άναβιβάζεται ή όλη χρέωσις αυτού εις........................................Δρ. 744,773.40

ΠίΟτωΟις

Ό αυτός Ταμίας έπλήρωσεν άπό 1 ’Ιανουάριου μέχρι 31 Δε
κεμβρίου 1899 ..................................................................Δρ. 733,463.60

"Ωστε τό υπόλοιπον τής χοήσεως τοϋ ταμείου κατά τήν 31
Δεκεμβρίου 1899 άνήρχετο εις........................................Δρ. 11 309.80
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Τόσαι δε καί εύρέθησαν τήν ημέρα» εκείνην κατά την ένυπόγραφον διαβε- 
βαίωσιν τής ’Εξελεγκτικής 'Επιτροπείας τοΰ ’έτους 1899.

Έν τφ ταμείψ φι/λάΟΟονται

1) έν βιβλιάριου άτο’κων καταθέσεων παρά τη Εθνική Τραπέζη.
2) έν δμοιον εντόκου καταθέσεως παρά τή Τραπέζη Βιομηχανικής Πίστεως.
3) δύο αποδείξεις του Εθνικοί Δανείου Κεφαλαιοποιήσεως.
4) τριάκοντα οκτώ όμολογίαι τοΰ Πατριωτικοί Δανείου.
5) οκτώ χρηματαποδείξεις τής 'Εθνικής Τραπέζης ύπά τούς άριθμούς 5976,

6121, 6972, 352, 2500, 2728, 2938 καί 4047 δηλοίσαι τήν κατάθεσιν 
παρά τοίς ταμείοις αυτής 46 μέτοχων 'Εθνικής Τραπέζης καί 754 ομο
λογιών 'Εθνικοί Δανείου Ένοποιήσεως 1898.

Συμπεραίνοντες εκφράζομε» πρός τήν Συνέλευσιν τήν έκ τής θεωρήσεως τής 
οικονομικής καταστάσεως τής Εταιρείας προκύπτουσαν άντίληψιν ημών, δτι ή 
'Εταιρεία αίίτη έν μεγίστη τάξει καί ακρίβεια λειτουργούσα εξυπηρετεί ώς άρι
στα τόν ΰψιστον αυτής εθνικόν καί επιστημονικόν σκοπόν, δστις έστίν ή άποχά- 
λυψις καί διάσωσις των προγονικών ήμών μνημείων, τών μαρτυρούντων πασι- 
δήλως, ότι ό αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός υπό πλείστας απόψεις Ιξίκετο εις 
απαράμιλλου ακμήν, τήν όποιαν ούδείς ά'λλος ύπερτέρησε μέχρι σήμερον.

’Επί τούτοις δέ συνιστώμεν, ίνα έκφρασθώσιν ύπό τής Συνελεόσεως ένθερμοι 
μέν εΰχαριστίαι πρός τήν άνωτέραν διοίκησιν τής 'Εταιρείας, έπαινοι δέ πρός 
τάς διαφόρους έκτελεστικάς υπηρεσίας τής χρηματικής διαχειρίσεως ώς καί τοϊ 
λοιποί έν γένει προσωπικοί.

’Εν ΆΟήναις τή 12 Φεβρουάριου 1900

Ή εξελεγκτική έπιτροπεία 
I. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
Δ. ΛΝΕΖΗΣ
Γ. ΚΛΟΝΤΗΡΟΠΟΤΛΟΣ
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΚΟΛΩΝΟΝ

Μικρά άνασκαφή έγένετο επί 15 ήμέρας παρά την βορείαν 
υπώρειαν του Κολωνοΰ (λόφου του Σκούζε, Hligel der De- 
meter Euchloos έπί τών Karten ν. Attica Bl. Ia).

'Ότε προ πολλών ετών ώρύττετο τάφρος προς κατασκευήν 
υδραγωγείου παρά την οδόν την διερχομένην κατ’ εκείνο το μέ
ρος προ του κτήματος τοϋ κ. Σκούζε (ϊδε Kartell ν. Attica 
Bl. I unterirdischer Wassercanal) άνεκαλΰφθησαν τάφοι, έν 
οΐς κατά την μαρτυρίαν Ί. Συναδινοΰ τίνος άνευρέθησαν μελα
νόμορφα ληκύθια ώς καί λευκαί λήκυθοι καί εν μικρόν άγγεϊον έν 
μορφή Αίθίοπος. 'Υπό τής μαρτυρίας ταύτης οδηγούμενος έπε- 
χείρησα τήν άνασκαφήν του χώρου τούτου καί άπεκάλυψα τώ 
ovTt νεκροταφεϊον τοϋ τέλους του πρός τον Ε' αιώνα, έν ώ 
κατά τάς 15 περίπου ημέρας, καθ’άς είργάσθην, άνέσκαψα περί 
τούς πεντήκοντα τάφους.

Οί πλεϊστοι τών τάφων ήσαν κεκαυμένοι (περί τούς εϊκοσιν), 
τών δέ λοιπών δέκα πέντε ήσαν ορθογώνιοι λάκκοι έσκαμμένοι 
άπλώς έν τώ βράχω, δύο ήσαν έκτισμένοι διά κεραμίδων, τρεις 
άπετελοϋντο έκ πώρινης λάρνακος, δύο έκ μαρμάρινης καί οί 
λοιποί ήσαν τάφοι μικρών παιδιών τεθαμμένων έν άμφορεΰσιν ή 
έν διπλή πηλίνη λάρνακι.Οί τάφοι ήσαν πενιχρότατοι, εΰρέθησαν 
δ’ έν μέν τοϊς κεκαυμένοις λευκά τινα ληκύθια (άπό 1 μέχρι 3 
έν έκάστω τάφω), έν τοϊς λοιποϊς δέ ληκύθια μελανόμορφα καί 
δύο ερυθρόμορφα μετά τών μελανόμορφων. Πλαγγών έν οΰδενί 
τάφω εΰρέθη.’Εν τφ ΰπερκειμένφ κεκαυμένου τάφου χώματι εύ- 
ρέθησαν πολλά τεμάχια μελανόμορφου έπινήτρου λίαν έπιμεμε- 
λημένης τέχνης έχοντος παράστασιν όπλιζομένων ’Αμαζόνων. 
Έν μικρώ δέ λίαν ύστερωτέρω, ώς φαίνεται, τάφω εΰρέθησαν 
ζεύγος χρυσών απλών ενωτίων καί δακτύλιος έ'χων έν τή σφεν
δόνη) άργυροϋν νόμισμα.

Τό νεκροταφεϊον άρχόμενον άπό τής τάφρου του υδραγωγείου 
(βορειότερου ταύτης δοκιμάσας δέν ήδυνήθην νά άνεύρω τά
φον τίνά) εισχωρεί πρός Ν. εις τό κτήρια tqC κ. Σκούζε, οποί)
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34 Πρακτικά τοΰ 1899

έκ των έκ,εΐ είσέτι ευρισκομένων μαρμάρινων καλπών καί άλλων 
μαρμάρων φαίνεται, ότι έχουσιν άνασκαφή ήδη άρκετοί τάφοι 
ύπό τοΰ ιδιοκτήτου- τήν άνασκαφήν όμως των έν τω κτήματι 
τοΰ κ. Σκούζε ευρισκομένων είσέτι τάφων ήναγκάσθην έπί τοΰ 
παρόντος νά διακόψω.

Κ. ΚΟΓΡΟϊΝΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Κατ’ άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας έπαυσα σκα
πτών εν ίδιωτικοϊς κτήμασιν κατά τό 1899 καί έπεχείρησα άνα- 
σκαφήν Ιντός τής περιοχής τής πόλεως τής παλαιάς ’Ερέτριας.

Διά τής εντός τής πόλεως άνασκαφής, μολονότι ήτο αΰτη λίαν 
περιωρισμένγ), ώς έκ τοΰ ολίγου χρήματος, δπερ ήδυνάμην νά 
διαθε'σω, ηύτύχησα έν τούτοις νά άνακαλύψω πιθανώτατα τήν 
θέσιν τής αγοράς τής παλαιάς Ερέτριας- άνεκάλυψα δήλα δή 
ορθογώνιον οικοδόμημα κείμενον με'ρος μεν εντός τοΰ οικοπέδου 
τοΰ Ίω. Λημνίου, μέρος δ’ εντός τοΰ οικοπέδου τοΰ Ί. Δουρή 
καί κατά τό πλεΐστον έπί τής δημοσίας όδοΰ, ούτινος σώζεται 
δυστυχώς μόνον .τό λίαν ισχυρόν κρηπίδωμα ώκοδομημένον έκ 
μεγάλων εγχωρίων τιτανόλιθων καί έ'χον διεύθυνσιν από ΒΔ πρός 
ΝΑ, καί όν μήκους μέν 43 μέτρων πλάτους δέ 25, δπερ καθ’ 
όλα τά φαινόμενα άνήκει εις τήν αγοράν ’Ερέτριας.

Τό οικοδόμημα τοΰτο άνέσκαψα έπί τοΰ παρόντος οΰτω μ,όνον 
ώστε νά δυνηθώ νά αναγνωρίσω τό διάγραμμα αύτοΰ, άνεκάλυψα 
δέ κατά τήν μικράν αυτήν έογασίαν, δτι περί τά κρηπίδωμ-α στη- 
ριζόμεναι σχεδόν έπ’ αύτοΰ ϊστανται έν τή άρχική αυτών θέσει 
λίθιναι βάσεις, αϊτινες έφερον ένεπιγράφους στήλας, ώς έκ τής 
εΰτυχοΰς συμπτώσεως τής εΰρέσεως τριών τοιούτων παρά ταΐς 
βάσεσιν, έξ ών είχον άποσπασθή, καταδείκνυται.

Αί έπιγραφαί αύται περιέχουσι ψηφίσματα τών Έρετριέων,
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Άναΰκαφαί, Έρετρίας 35

δι’ ών παρέχονται τιμαί εις Μακεδόνας, ήσαν λοιπόν προωρι- 
σμέναι νά ΐστανται έν τόπιρ έπιφανεΐ, όπως δύνανται να γίνων- 
ται γνωσταί εις πάντας καί εις τούς έπισκεπτομένους την ’Ερέ
τριαν ξένους' επειδή δ’ έν ταϊς έπιγραφαϊς δεν μνημ,ονεύεται 
ιδιαίτερός τις τόπος, έν ω αύται ϊσταντο, δυνατόν είνε νά ϊσταντο 
αύται έν τή άγορ$ καί τό εύρεθέν οικοδόμημα νά άποτελή ριέρος 
των της άγορας τής Έρετρίας κτισμάτων άλλ’ έπειδή έν μ.ιά 
των εύρεθεισών έπιγραφών εις τάν ΰπά του δήμου των Έρετριέων 
τιμώμενον ορίζεται νά στηθή καί άνδριάς « οπη αν (οΰτος) βού- 
ληται των έν ’Ερέτρια ή τήςπόλεως ιερών», άν ύποθέσωμεν ότι 
παρά τόν ανδριάντα τούτον ήτο ιδρυμένη καί ή έπιγραφή, τότε 
θά έχωμεν έν τώ κτίσματι ναόν τινα, ίσως τόν του Δαφνηφόρου 
’Απόλλωνος, διότι πρός τάς έκ τοΰ ναοΰ τούτου ένεπιγράφους 
στήλας όμοιάζουσιν αί παρά τό κτίσμα εΰρεθεϊσαι. Εύρέθη πρός 
τούτοις οΰχί κατά χώραν μέν άλλ’ έν τφ κτίσματι καί τέταρτη 
έπιγραφή, έν η περιλαμβάνεται κανονισμός τής τελέσεως των 
αγώνων των Διονυσίων καί Δημητριείων ΰπά των Εύβοέων καί 
Εδίεκ έν ταϊς πόλεσι Χαλκίδι, ’Ερέτρια, Ίστιαία, Καρύστω, έξ ής, 
ώς καί έκ των τριών άλλων έπιγραφών,ορίζεται ή χρονολογία τοΰ 
οικοδομήματος περί τά τέλη του Δ' αΐώνος.

Ή έπί τοΰ οικοδομήματος τούτου έπίχωσις δέν είνε μεγάλη, 
μολοντούτο ή εΰρεσις κατά χώραν τών βάσεων τών στηλών καί 
τών έπιγραφών παρέχει ήμΐν πολλάς ελπίδας , ότι καί άλλαι ά- 
ξιαι λόγου άρχαιότητες θά εΰρεθώσιν, άν τό οικοδόμημα τοϋτο 
ώς καί ό περί αυτά χώρος άνασκαφώσι τελείως.

Άνεσκάφη πρός τούτοις ό παρά την δυτικήν πύλην Έρετρίας 
χώρος έντός καί εκτός του τείχους, καί έντός μέν άνεκαλύφθη- 
σαν εκατέρωθεν τής πύλης δύο τετράγωνοι πύργοι, ών τό μέν 
κατώτερον μέρος μέχρι ύψ. 1,50 είνε ώκοδομημένον έκ λίθων 
κατά τόν ώραΐον πολυγωνικόν τρόπον , όστις καί έν τώ θεάτρω 
Έρετρίας άπαντ^ί καί όστις έκεϊ άνάγεται εις τόν Δ’ αιώνα π. 
X., τό δ’ άνώτερον μέρος είνε κατεσκευασμένον έξ ώμ.ών πλίνθων 
σωζομένων νυν εις ύψος 1,30. ’Εκτός τοΰ τείχους έκαθαρίσθη 
κατά τό 1899 όλοτελώς οικοδόμημά τι πώρινον, ούτινος ή άνα- 
σκαφή είχεν άρχίσγι κατά τό παρελθόν έτος. Είνε τό οικοδόμημα
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τοΰτο σχεδόν τετράγωνον (μήκ. 18,50, πάχ. τοίχων 3,75), άπο- 
τελείται δε ή μία των πλευρών αύτοΰ ύπό τοΰ τείχους ’Ερέτριας 
μετά της πύλης άκριβώς έν τφ μέσω. Τό οικοδόμημα τοΰτο τέ- 
μνεται εις άπόστασιν 2 μέτρων περίπου άπό τοΰ τείχους ΰπά 
υπονόμου βαινούσης παραλλήλως πρός τό τείχος της πόλεως.Ή 
υπόνομος άρχεται άπό του βορείου τοίχου τοΰ οικοδομήματος καί 
προχωρεί 10 περίπου μέτρα πέραν τοΰ νοτίου αύτοΰ τοίχου, έχει 
δήλα δη μήκος 30 περίπ. μετρ., εϊνε δε 2,20 υψηλή καί πλα
τεία 2,00' είνε ώκοδομημένη έκ μεγάλων πώρων τεθειμένων έπ’ 
άλλήλων ούτως, ώστε ό ανώτερος νά προέχγ) πάντοτε τοΰ κατω
τέρου, είνε δέ τά άκρα των ούτω προεχόντων λίθων άποκεκομ- 
μένα εις τρόπον ώστε ή υπόνομος νά παρουσιάζω δψιν καμαροειδή. 
Ή στέγη αυτής είνε όριζοντία καί άποτελεϊται έκ μ.εγάλων πώ
ρινων πλακών, μόνον δέ εις τά σημεία, έ'νθα έπί τής υπονόμου 
διέρχονται οί τοίχοι τοΰ οικοδομήματος, είνε πρός μεγαλειτέραν 
ασφάλειαν αληθής καμάρα κατεσκευασμένη. Τό έδαφος τής υπο
νόμου είνε επίσης έστρωμένον διά πλακών.

ΙΙρός κατασκευήν τής υπονόμου καί τοΰ οικοδομήματος παρέ- 
λαβον υλικά έκ παλαιοτέρων κτισμάτων, ώς φαίνεται ίζ αρχι
τεκτονικών μελών ένφκοδομημένων εις τούς τοίχους, ών τινα φέ- 
ρουσι καί γράμματα, έν δέ καί αρχαϊκήν επιγραφήν.

Έκ 'Ρωμαϊκοΰ τάφου εΰρεθέντος έν τή υπέρ τό οικοδόμημα 
έπιχώσει καταφαίνεται ότι τοΰτο ήτο ήδη κατά τούς 'Ρωμαϊ
κούς χρόνους κεκαλυμμένον, έπειδή δέ εις τών τοίχων αύτοΰ τέ
μνει τάφον τοΰ Δ' αίώνος, έπεται ότι τό οικοδόμημα μετό τής 
υπονόμου θά έκτίσθησαν εις τούς μετά τον Δ' αιώνα π.Χ. χρό
νους. "Αλλα σημεία ορίζοντα σαφέστερον τήν χρονολογίαν τών 
κτισμάτων δέν εύρέθησαν. Περί τής χρήσεως αύτών δέν ήδυνή- 
θην είσέτι νά σχηματίσω άσφαλή ιδέαν.

Τάφοι άνεσκάφησαν ολίγοι διά τόν προμνημονευθέντα λόγον, 
τούτων οί πλείστοι ήσαν καί πάλιν τοΰ τέλους τής ζ”' καί τής 
Ε' έκατονταετηρίδος περιέχοντες, όπως συνήθως, μελανόμορφα 
ληκύθια' άςια μνείας έκ τών ευρημάτων τών τάφων τούτων είνε 
μόνον τρεις λευκαί λήκυθοι μετά τής γνωστής έπιγραφής α Δί- 
φιλος καλός ό Μελανώπουο, ής ό τεχνίτης φαίνεται ότι εΐργά-

36 Πρακτικά τοϋ 1899
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37Περί των έν Πειραιεΐ ά,ναΰκαφών

ζετο έν Έρετρί<γ. Άνευρέθησαν προς τούτοις καί τινες γεωμετρι
κοί τάφοι κεκαυμένοι, έν οί; μετά των συνήθων γεωμετρικών άγ- 
γείων τής τέχνης των τοΰ Διπύλου άνευρέθησαν καί τρία χρυσά 
διαδήματα έχοντα τά μέν δυο παράστασιν γεωμετρικών μόνον 
κοσμημάτων, τό δ’ εν παραστάσεις ανθρώπων καί ζώων.

Δεν παρημέλησα προς τούτοις νά έπιστήσω τήν προσοχήν μου 
καί εις τήν ζήτησή τοΰ σπουδαιοτάτου Έρετρικοΰ ίεροϋ τής 
Άμαρυσίας Άρτε'μιδος , νομίζω δ’ ότι εύρίσκομαι ήδη έπΐ τά 
ίχνη του- εις τοΰτο μ’ έβοήθησε καί ή τυχαία άνακάλυψις άνα- 
γλύφου μαρμάρινου, ούτινος, καί τοι μη κατά χώραν εΰρεθέντος, 
είνε δυνατόν νά γνωσθή τό μέρος έξ ού έλήφθη. Τό άνάγλυφον 
τοΰτο είνε άναθηματκόν καί παριστά τόν ’Απόλλωνα, τήν Λητώ 
καί τήν Άρτεμιν, καθ’ όν τρόπον αΰται παρίστανται καί έπί 
τής κορυφής τής έν τω Έθνικω μουσείω έπιγραφής τών συνθη
κών τών Έρετριέων προς Χαιρεφάνη, καί προέρχεται βεβαίως 
εκ τοΰ ίεροΰ τής Άμαρυσίας Άρτε'μιδος. Έχει δ’ όμως καί καθ’ 
εαυτό σπουδαιότητα τά άνευρεθέν άνάγλυφον, διότι κατά πάσαν 
πιθανότητα αί έπ’ αύτοΰ γεγλυμμέναι μορφαί είνε αντίγραφα έ'ρ- 
γων τοΰ Πραξιτέλους καί δή τών έν Μεγάροις έσταμένων αγαλ
μάτων τών θεών τούτων, άτινα άτελώς μόνον γνωρίζομεν έκ νο
μισμάτων Μεγαρικών , καί προς ά όμοια καί ύπό τοΰ αύτοΰ 
τεχνίτου πεποιημένα δυνατόν είνε νά ΰπήρχον καί έν τφ ίερφ 
τής Άμαρυσίας Άρτέμιδος.

Κ. ΚΟΤΡΟΤΝΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Ή εντολή τής Εταιρείας κατά τό έτος τό ήδη λήγον γενο- 
μένη άνασκαφική έργασία περιωρίσθη έντός τοΰ λιμε'νος τήςΜου- 
νιχίας ( Κουμουνδούρου) καί έπί μέρους τινός τοΰ λιμε'νος τής 
Ζε'ας (Πασά-λιμάνι). Κατά συνεννόησιν μετά τοΰ αϊτησαμένου 
παρά τής Εταιρείας τήν άνασκαφήν ταύτην κ. Ήλ. Άγγελο- 
πούλου προέβημεν πρώτον έν τω πρώτω τών άνωτέρω λιμένων εις
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έξακρίβωσιν της διευθύνσεως τοΰ άπό έτών ύπό των βροχών άνα- 
φανέντος τοίχου των νεώσοικων πρός τό ΒΔ. τοΰ λιμένος {Λερός. 
Ό τοίχος ούτος, ομοιότατος την κατασκευήν πρός τους προϋπάρ
χοντας έν Ζέρι, άπετέλει τό οπίσθιον {Λερός ενός των τμημάτων 
των νεοσοίκων, οίτινες έδείχθη καί έν τή προγενεστέρα άνασκαφή 
της Ζέας ότι ήσαν εις τμήματα κεχωρισμε'νοι, τμήματα πλά
τους έβδομήκοντά που μέτρων. Μεταξύ των τμημάτων τούτων 
καί πρός την θάλασσαν κατακλινή ήσαν ανοίγματα πρός ευκο- 
λον συγκοινωνίαν τών έν τή ξηρρί πρός τούς έν τή θαλάσση. 
Τοιοΰτον έν πλακόστρωτον διετηρήθη έκεϊ δυνάμενον νά δείξη 
καί την κατά την θέσιν έκείνην έ'κτασιν τής αρχαίας παραλια
κής γραμμής. Εντός τοΰ τμήματος τοΰ άναφανέντος, πλήν τών 
ϋπαρχουσών βάσεων τών κιόνων τής στέγης καί άπό καιροΰ μα- 
κροΰ φαινομένων, έδείχθησαν καί άλλαι τινές. Καί αόται πάσαι 
είνε πληρέστατα όμοιαι πρός τάς έν τώ δυτικώ μέρει τοΰ Πασά- 
λιμανίου άνευρεθείσας άλλοτε. Καί έκεϊ ήσαν τετραγωνικοί κίο
νες έκ δόμων λίθων τεθειμένων έπ’ άλλήλων. Καί έπί τών πρά 
καιροΰ φαινομένων λειψάνων, τό μέν ένεκα τών βροχών τό δέ διά 
την αποκομιδήν χωμάτων, πρός τό βόρειον τής Μουνιχίας (Κου- 
μ.ουνδούρου), ή αυτή διάθεσις παρετηρήθη, οί αυτοί τοίχοι, οί 
αυτοί οικοδομικοί χρόνοι πρός τά έν τή Ζέιγ (Πασά - λιμάνι) λεί
ψανα, αί αΰταί διαστάσεις.

Μετά τήν μικράν ταύτην σκαφικήν έργασίαν , έγένετο δοκιμή 
τις, συνεχιστική τής άλλοτε γενομένης άνασκαφής τών νεοσοίκων, 
Καί έκεϊ, κατά τά ανατολικόν δηλαδή τής Ζέας, παρά τήν συνοι
κίαν Τσίλλερ, άνευρέθη ό οπίσθιος τών νεώσοικων τοίχος μετά 
τών άντηρίδων αύτοΰ κατά τάς γνωστάς αποστάσεις καί τον 
αυτόν τρόπον τής οικοδομικής.

Καί έδόθη μέν καί δευτέρα πίστωσις έκ δραχμών πεντακοσίων 
άπό χρόνου ικανού, άλλά διά τήν άναβολήν τής σκαφής, τό μέν 
ένεκα τής έμής εις ‘Άνδρον άποστολής, τό δέ ένεκα τής μή μέ
χρι τοΰδε καταβάσεως τοΰ κ. Άγγελοπούλου πρός συνεννόησιν, 
δέν έγεινεν έτι χρήσις τών χρημάτων τούτων.

Καί ταΰτα μέν τά κατά τήν άνασκαφήν ταύτην τήν μικράν. 
Εις δέ τό Μουσεϊον είσήχθησαν ικανά άντικείμενα τινά μέν έκ
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κατασχέσεων προερχόμενα, άλλα δ’ έκ δωρεών, ών κατάλογος 
πλήρης ΰποβληθήσεται τη Γενική Έφορείιγ των αρχαιοτήτων.

Τών άνασκαφών ευρήματα δυστυχώς δεν είχομεν,πλήν λειψά
νων τινών ήλων χαλκών καί τινων εντελώς κατιωμένων νομισμά
των καί τεμαχίου μαρμάρινου έξ οφθαλμού πλοίου αρχαίου. Ού- 
δέν ούτε επιγραφικόν, ούτε πλαστικόν κατασκεύασμα παρουσίασεν 
ή σκάφη αύτη, διότι τό πλεϊστον τών χωμάτων , ήτο πρό ού 
μακροϋ χρόνου έρριμμένον προς κατασκευήν τής άνωθεν διερχο- 
μένης λεωφόρου Φαλήρου.

Προήχθη όμως κατ’ εμέ διά τής άνασκαφής ταύτης εις φώς, 
πλήν του άλλου ζητήματος τοϋ λιμενικού, έν τώ όποίφ διαλάμ
πει Ιτι φαεινότερον ή μέχρι τοϋδε κρατούσα γνώμη περί τής διαι- 
ρέσεως καί τής ονομασίας τών λιμένων, ότι ούχί έν πρόπυλον 
ζητητέον έν ΙΊ,ειραιεί, πρό τύλον δημόσιον, άλλα πολλά, εις ά 
άνήκουσιν οί μέχρι τοΰδε εύρεθέντες "Οροι τοιούτων πρόπυλων, 
ο'ίτινες άπεδίδοντο εις έν καί μόνον πρόπυλον. Τούτο έν έκτάσει 
καί έν καιρώ καταλλήλω είμαι έτοιμος νά αναπτύξω.

Ταΰτα είνε τά σχετικά πρός την άνασκαφήν την έν Πειραιεϊ 
τού λήγοντος έτους.

Ιακ. X. Δραγατςης

Δι’ άναφοράς μου άπό τού 1898 παρεκάλεσα όπως άναλάβη 
ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τήν δαπάνην μικρών άνασκαφών παρά 
τούς αρχαίους πολεμικούς λιμένας τού Πειραιώς, ιδίως έντός τού 
λιμενίσκου Φανάρι (Κουμουνδούρου), έλπίζων ότι ό καθορισμός 
τών διαστάσεων,τής διευθύνσεως καί τού τρόπου κατασκευής τών 
πέριξ τούτων αρχαίων τεχνικών έργων, ών ’ίχνη ειχον ήδη άνα- 
φανή, ήθελεν ίσως συντελέσει εις οριστικήν έπίλυσιν τού σπου
δαίου άρχαιολογικοΰ ζητήματος τής τοπογραφίας τών λιμένων 
τούτων.

Ευτυχώς ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία πάνυ προθύμως άπεδέ- 
ξατο τήν πρότασιν καί έψηφίσατο δαπάνην χάριν αυτών, πεν- 
τακοσίων δραχμών, ήτις έξηντλήθη εις έργασίας τοιαύτας γενο- 
μένας έν συνεννοήσει μετά τού έπιμελητοΰ τών αρχαιοτήτων κ.

Περί των έν Πειρα/ιεϊ άνασκαφών
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Ί. Δραγάτση, έν Πασσαλιμάνι καί έν τφ λιμένι Φανάρι, άπό 
της 28 Δεκεμβρίου 1898 μέχρι της 25 ’Ιανουάριου 1899.

Αί άνασκαφαί αύται, καίπερ έπί μικράς έκτάσεως γενόμεναι, 
ούσιωδώς, φρονώ, διαφωτίζουσιν ημάς έπί πολλών λεπτομερειών 
σχετικών πρός τό τοπογραφικόν ζήτημα τών λιμένων καί τό τών 
αρχαίων νεώσοικων. Έν τφ λιμενίσκιρ Φανάρι, έζήτησα νά καθο
ρίσω τα. τής διατάζεως τών λιμενικών έργων εις τά πέριζ του 
λιμένος καί ιδίως πρός τό δυτικόν αύτοΰ μέρος, ευτυχώς δέ εκεί 
άνευρέθη ολόκληρος σειρά νεώσοικων, ών ά περίβάλλων τοίχος, 
εΰθύγραμμος, κατά 60 μέτρα άπέχων τής σημερινής παραλια
κής γραμμής, έχει μήκος 62.30 μέτρων, συμπεριλαμβάνων οΰτω 
δέκα νεώσοικους, του πλάτους Ικάστου νεώσοικου δντος 6,25 μέ
τρων περίπου, ώς καί του τών άλλων γνωστών τοΰ αύτοΰ λι- 
μένος νεώσοικων.

ΙΙρός τό βόρειον άκρον τής δεκάδος ταϋτης τών νεώσοικων 
εΰρέθη πλακόστρωσις δι’ άκανονίστων πλακών έπί κεκλιμένης έπι- 
φανείας, ήτις δεν άνεκαλύφθη ολόκληρος καί ήτις, ώς υποθέτω, 
θά ήτο ή έπιτρέπουσα την μετά τοΰ λιμένος συγκοινωνίαν οδός, 
ή διακόπτουσα τήν σειράν τών νεώσοικων. Εικάζω ότι ήτο είδος 
κρηπιδωμάτων μετά συνεχοΰς πλακοστρώσεως, έφ’ών ένηργοΰντο 
αί έπιβιβ άσεις καί αποβιβάσεις τών ναυτών καί αί φορτώσεις καί 
εκφορτώσεις τών πολεμικών μηχανημάτων καί τών άλλων προ
μηθειών τοΰ Άθηναϊκοΰ στόλου.

Έν τή δημοσιευθείση κατά τό έτος 1898 ΰπ’ έμοΰ μελέτη 
α περί Πειραιώς καί τών λιμ,ένων αύτοΰ κατά τούς άρχαίους χρό
νους», έγραφον ότι βεβαίως ή υπηρεσία τών φορτώσεων καί επι
βιβάσεων θά έγένετο τή βοηθείιγ καταλλήλων μηχανημάτων καί 
οργάνων έπί κρηπίδων ή κρηπιδωμάτων, προσέθετον δέ ότι, άν 
ό λιμήν Φανάρι, ήτο πράγματι, ώς οί πλεϊστοι τών Γερμανών 
αρχαιολόγων φρονοΰσιν, ό άρχαϊος λιμήν τής Μουνυχίας, έν τφ 
όποίω άναμφισβητήτως ύπήρχον 82 νεώσοικοι καί επομένως πλή
ρωμα τών τριήρεων έκ 16,400 άνδρών, ή έπιβίβασις αύτών καί 
ή όλη υπηρεσία τής φορτώσεως τροφίμων καί σκευών θ’ άπήτει 
άνάλογον μήκος κρηπιδωμάτων. ’Έγραφον δέ τοΰτο ΐσχυριζόμε- 
νος ότι τό μήκος τής παραλιακής γραμμής δεν ήτο έπαρκές όπως
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περιλάβγι τόσους νεώσοικους μετά του απαραιτήτου χάριν τών 
κρηπιδωμάτων χώρου.

Την ιδέαν ταύτην τινές τών αρχαιολόγων δεν άπεδέχοντο,φρο· 
νοΰντες ότι ολόκληρος ή παραλιακή γραμμή κατελαμβάνετο άπο- 
κλειστικώς ύπό τών νεώσοικων μόνον.

Εΐνε έκ τούτου φανερόν ότι ή γενομένη έν τφ λιμενίσκιρ Φα
νάρι άνασκαφή διελεύκανε έπαρκώς την λεπτομέρειαν ταύτην.

Πλήν όμως τούτων έκ τής άνω εργασίας τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας έν τφ λιμενίσκω Φανάρι καί έν ΙΤασσαλιμάνι, πολ- 
λάς δυνάμεθα νά λάβωμεν καΟαρώς τεχνικάς πληροφορίας καί 
διαφωτισθώμεν περί τε τής μεθόδου δομήσεως, ήτις παρουσιά
ζεται διάφορος έν τοϊς άνακαλυφθεϊσιν έργοις τών δύο τούτων 
λιμένων καί περί τής διατάξεως τών νεώσοικων καί τών άλλων 
λιμενικών έργων, καί περί τής μορφής καί έκτάσεως τής παρα
λιακής γραμμής κατά την άρχαιότητα.

Αί μέχρι σήμερον κτηθεΐσαι έκ τών άνασκαφών καί άλλοΟεν 
πληροφορίαι μέ ένισχύουσιν έν τή γνώμη, ήν διετύπωσα καί καθ’ 
ήν ό λιμήν του Φαναριού είνε ό αρχαίος Φαληρικός λιμήν, ό του 
Πασσαλιμάνι ό άρχαΐος λιμήν τής Μουνυχίας καί ότι ό Κάνθα
ρος καί ή Ζέα έπιτυχώς έτοποθητήθησαν έν τώ διαγράμματι τής 
μελέτης μου.

Αναμένω την έζακολούθησιν τών άνασκαφών διά τής συμ
πληρωματικής πιστώσεως ήν υπέρ αυτών διέθεσεν ή ’Αρχαιολο
γική Εταιρεία,όπως λεπτομερέστερον καί διά σχεδίων περιγράψω 
τά τών άνασκαφών καί φέρω εις ένίσχυσιν τής γνώμης μου πάντα 
τά έπιχειρήματα όσα δύνανται νά στηριχθώσιν έπί τών πορισμά
των έκ τών νέων τούτων έργασιών.

Η. Αγγελοπογλος
Νομομηχανικός

Περί των έν ΙΙειραιεχ άναόκαφών
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΓΙΛΑΤΑΙΑΙΣ

Έν τή ύπό των σωζομένων τειχών της αρχαίας πόλεως των 
Πλαταιών περικλειομένγ) περιοχή δεν διακρίνεται περιωρισμένη 
τις έκτασις σαφώς ένδεδειγμένη είτε έκ τών νυν σωζομένων ερει
πίων είτε έ* τών μαρτυριών τών άρχαίων ώς ή μάλιστα άξια 
άνασκαφικής έξερευνήσεως, ώστε ή διά την ύπ’ έ[Λθϋ ένεργηθεΐ- 
σαν άνασκαφήν ώρισμένη δισχιλιόδραχμος πίστωσις έπρεπε κατ’ 
άνάγκην νά διατεθν) εις δοκιμαστικάς σκαφάς έν τόποις σημαν- 
τικώς όπωσοΰν άφισταμένοις άπ’ άλλήλων. 'Οδηγός έν ταϊς δο- 
κιμαστικαϊς ταύταις σκαφαΐς ύπήρχεν, ώς είκός, ό Παυσανίας 
(IX, 2-4), άλλα δυστυχώς ή περιγραφή αύτοΰ καθίσταται 
λίαν σκοτεινή, έπειδή δεν εΐνε γνωστόν, άν τό βορειοδυτικόν μετα
γενέστερον διατείχισμα τής πόλεως ύπηρχεν έπ’ αύτοΰ ή δεν 
ύπηρχεν ακόμη (1) , ώστε όλως άδηλον εΐνε άν τά ύπ’ αύτοΰ 
μνημονευόμενα ώς κατά τχιν έξοδον μάλιστα την ές Πλά- 
ταιαν και έν αύτη τη πόλεχ κείμενα μνημεία πρέπει νά νοη- 
θώσι σχετικώς πρός την ανατολικήν πλευράν τοΰ έξω τείχους ή 
πρός τό βορειοδυτικόν διατείχισμα (2). Προσέτι δέ καί ή διευθυν- 
σις τής άπ’ ’Ελεύθερων όδοΰ καί τής έκ Μεγάρων, άς ακο
λουθεί ό Παυσανίας,δεν δύναται ούδ’αύτή νά όρισθή μετά μεγά-

(1) Οΰδαμώς απίθανος φαίνεται ή δπο’θεσις οτι τό διατείχισμα τοϋτο ώκοδο- 
μήθη κατά τήν επιδρομήν τών Κοστοβώκων (Παυσ. X, 34,5). ΙΙρβλ. Ileber- 
dey, Arch. Epigr. Mitth. aus Oesterreich -Ungarn 1890 σελ. 186 I?.

(2) ’Ίδε τό έν American journal of achseology τόμ. VI (1890) πίν. 
XXIII σχεδιαγράφημα τών Πλαταιών, έν ώ τό μέν βορειοδυτικόν διατείχισμα 
σημειοϋται διά τών γραμμάτων Ο — Ζ'—V, τό δέ ανατολικόν τείχος διά τών 
γραμμάτων X—Α'—Κ'. Έν τοϊς προσηρτημένοι; εις τήν περί τής μάχης τών 
Πλαταιών μελέτην τοΰ G. Β. Grundry (The battle of Platsea. London 1894) 
σχεδίοις τά βορειοδυτικόν διατείχισμα αναγράφεται ώς Lower cross wall ή 
Remains of wall of fourth period.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:44 EEST - 54.226.8.97



43

λης άκριβείας, διότι έν μέν τφ βορειοδυτική διατειχίσματι ούδε- 
μιάς πόλης ίχνη ύπάρχουσι φανερά, έν δέ χφ προς άνατολάς 
τειχει διακρίνεται ριόνον μία πύλη καί αΰτη δεν εινε βέβαιον είς 
τίνα οδόν άντιστοιχεΐ (1).

Άνασκαφοοα! έρευναι έξετελέσθησαν ύπ’ έμοΰ έν πέντε τόποι;- 
α') επί των έξω τοΰ ανατολικού τείχους της πόλεως κρασπέδων 
του Κιθαιρώνος έν τω ύψώματι τφ μεταξύ των δύο βραχιόνων 
τοΰ ρύακος τοΰ άναγεγραμμένου έν τω παρά Grundry (The 
battle of Plataea) σχεδίιρ της έν Πλαταιαΐς μάχης ώς Stream 
Ο” 4 (2), β') έντός της πόλεως μεταξύ τοΰ άνατολικοΰ τείχους 
και τοΰ βορειοδυτικοΰ διατειχίσματος κατά την άριστεράν όχθην 
της μικρά; χαράδρας άντικρύ της υπό των ’Αμερικανών έξερευ- 
νηθείσης βυζαντινής εκκλησίας, της άναγεγραμμένης ΰπ’ άριθ- 
μόν VIII έν τφ σχεδίω τοΰ American journ. of arch. (3),

(1) Της πύλης ταύτης τά ϊχνη εινε ίκανώς ευδιάκριτα, φαίνεται δέ οτι ήτο 
δίπυλον. Κείται 120 μέτρα περίπου βορειότερου της σημερινής όδοΰ άπό Κριε- 
κούχι εις Κόχλα. Ό Leake έσημείωσε τήν πύλην ταύτην Ιν τω τοπογραφιχώ 
σχεδίω των Πλαταιών (Travels ill northern Greece Vol II) ωσαύτως δέ 
καί ό Vischer (Erinnerungen und Eindr. aus Griech. σελ. 544). Παραδό- 
ξως όμως δεν εΐδον αυτήν οί Αμερικανοί ούδ’ Ισημείωσαν έν τω ά'λλως καλώ 
σχεδίω τοΰ American journal of archaeology VI (1890), καίτοι έσωθεν αυ
τής έσκαψαν, ώς ήκουσα, μακράν τάφρον. 'Ωσαύτως δέν σημειοΰται ουδέ παρά 
τω Grundry.

(2) Έκ των δύο βραχιόνων τοΰ Ικ τοΰ Κιθαιρώνος είς τήν κοίτην τής Ώε- 
ρόης κατερχομένου ρύακος ό μέν δυτικός (ό πρό τοΰ τείχους τών Πλαταιών 
ρέων) λέγεται Μοϋλκι καί Τέμμα χάνι, ό δέ ανατολικός Kovxlxo (όχι 
Kondati, ώς γράφεται έν Amer. journ. of arch. VI σελ. 461) Άμφότεροι 
οί βραχίονες οδτοι διατηροΰσιν ύδωρ καί κατά τό θέρος, οπερ διοχετεύεται έν 
παλαιοίς όδραγωγείοις, ών τό τοΰ Κοντίτου προμηθεύει νΰν ύδωρ είς τήν ομώ
νυμον κρήνην (wall with inscribed stones παρά Grundry), Ιν η δπήρχον 
ένωκοδομημέναι καί αί εν CIGS I άριθ. 1692 καί 1697 επιτύμβιοι έπιγραφαί. 
"Ετερον όδραγωγεϊον ή'κουσα ότι εΰρέθη δπό τών επιχωρίων κατά τήν δεξιάν 
όχθην τοΰ ρύακος τοΰ Κοντίτου επ’ αυτής τής σημερινής άπό Κόκλα είς Κριε- 
κούκι όδοΰ. "Ισως !ξ ενός τών ρυάκων τούτων έλάμβανε τό ύδωρ ή υπό Παυσα- 
νίου (IX, 2,3) μνημονευομένη κρήνη έν δεξιά τής έκ Μεγάρων όδοΰ. Ή ράχις 
τοΰ υψώματος, ένθα έγένετο ή άνασκαφή, λέγεται ΜαλλΡάρπς, ό'νομα οπερ ί’σως 
έχει τι κοινόν πρός τήν αλβανικήν φυλήν τών Μαλλίσόρων, άφοΰ ώς γνωστόν 
αλβανικής καταγωγής εινε οί νΰν κάτοικοι τής Πλαταϊκής.

(3) Σαφέστερον φαίνεται ό τόπος παρά Grundry (έν. άν.). Άπό τής μικρας 
ταύτης χαράδρας ί’σως ήρχετο ή είς Θήβας όδός κατά τήν αρχαιότητα.

'Availπαφα! έν ΙΙλαχαιαχς
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γ') έσωθεν του βορειοδυτικού διατειχίσματος παρά τάς μεσαιω
νικά; έκκλησίας τάς υπό των ’Αμερικανών άναγεγραμμένας ύπ’ 
αριθμόν 1 καί IV, δ') έξωθι τοϋ βορειοδυτικού διατειχίσματος 
παρά την πρός νότον πλευράν αύτοΰ όχι μακράν της εκκλησίας 
της σημειουμένης ύπ’ αριθμόν IV παρά τοϊς Άμερικανοις, ε') παρ’ 
αύτό τό βορειοδυτικόν διατείχισμα.

Έν τω πρώτιρ των είρημένων πέντε τόπων έσκάφησαν εξ ορύγ
ματα έν όλω τά μέν τέσσαρα μάλλον πρός τό όρος παρά την 
ύποτιθεμένην διεύθυνσιν της εκ Μεγάρων όδοΰ, ητις φαίνεται ότι 
αυτόθι δεν άπεΐχε πολύ της σημερινής αυτοσχεδίου αμαξιτής όδοΰ 
άπό Κόκλα εις Κριεκούκι (1), τά δέ ετερα δύο βορειότερου αν
τίκρυ των σωζομένων λειψάνων της άρχαίας πύλης (ϊδε ανωτέρω), 
ητις πιθανώς αντιστοιχεί πρός την έξ Έλευθερών οδόν. Έπί 
της θέσεως ταύτης εΰρέθησαν άλλοτε ΰπά τών χωρικών τάφοι 
λόγου άξιοι, άλλ’ όχι καί τοιοΰτοι ώστε νά ε’κληφθώσιν ώς τά 
μνήματα τών έν τή περιφήμω μάχη πεσόντων. Ύπ’ έμοϋ οΰ- 
δείς τάφος εόρέθη πλήν λειψάνων τινών καταστραμμένων τάφων 
μεταγενεστέρων χρόνων καί επίσης μεταγενεστέρας επιτύμβιου 
στήλης ένωκοδομημένης έν βυζαντινώ τοιχαρίω Καί όστρακα δέ 
άρχαίων αγγείων ούδαμοΰ φαίνονται, οΰδ’άλλα σημεία μεγάλων 
ταφών ή λείψανα κτερισμάτων. Τούτων ένεκα καίτοι τά ύπ’ 
έμοϋ σκαφέντα ορύγματα δέν άρκοΰσιν ϊνα θεωρηθή ό τόπος ού- 
τος ώς έπαρκώς έξηρευνημένος, πιστεύω ότι οΐ τάφοι τών έν τή 
κατά τών Μήδων μάχη πεσόντων, οΐτινες κατά ΙΙαυσανίαν 
έ'κειντο κατά την έσοδον μάλιστα την ές ΙΙλάταιαν (2) 1

(1) Την διεύθυνσιν της όδοΰ ταύτης [ιοί έφάνησαν ότι όρίζουσιν οπωσδήποτε 
ικανοί τάφοι άνοιχθέντες ύπ ο τυμβωρύχων εν χιλιόμετρον περίπου άνατολικώτε- 
ρον τής θέσεως τής έμής άνασκαφής παρά τάς καί παρά Grundry σημειουμε'νας 
αμπέλους, οχι πολύ μακράν τών βραχωδών κρασπέδων του Κιθαιρώνος. Οί 
πλεΐστοι τών τάφων τούτων είνε λελαζευμένοι έν τω βράχω, επειδή τό έδαυος 
εινε υποπετρον. Εκ τής θεσεως τών τάφων τούτων κρινοιν πιστεύω ότι ή εις 
Μέγαρα οδός διήρχετο δια του βαθύτερου παρά την κρήνην τής βεργουτιάνης 
μέρους τής χαραορας, ώστε δέν ήτο τοσοϋτον άνάντης, ώς σημεωϋται παρά 
Grundry.

12) -Αλλ’ έςω του τείχους άναρ,φιβόλως, ώς δεικνύουσι τά κατόπιν (IX, 2, 5) 
λεγάμενα υπο του ΙΙαυσανίου: έν avtr( δε τη πόλει κτεξ. "Αν ή ανωτέρω δπο'-

Πρακτικά τοϋ 4899
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πρέπει νά άναζητηθώσιν όχι ενταύθα, άλλ’έξωθι του ανωτέρω 
είρημένου βορειοδυτικού διατειχίσματος' άλλ' ώς έκ της με
γίστης καταστροφής των λειψάνων της αρχαίας πόλεως αμφίβο
λον είνε αν έχει περισωθή τι.

Εΰτυχεστέρα οπωσδήποτε ΰπήρξεν ή άνασκαφή έν τω δευ- 
τέρφ τών ειρημένων τόπων, ήτοι μεταξύ τοϋ ανατολικού τεί
χους καί του βορειοδυτικού διατειχίσματος. Αυτόθι διεκρίνετο 
καί προ τής άνασκαφής χώρος τις τεχνητώς ισοπεδωμένος, ό 
αυτός πιθανώτατα, όν έσημείωσε καί ό Vischer (Erinnerun- 
gen und Eindr. aus Griech. σελ. 544-545) καί προ αυτού 
ό Leake είκάζων ότι αυτόθι έκειτο ό υπό Παυσανίου καί 'Ηρο
δότου μνημονευόμενος ναός τής “Ηρας. Διά τού μέσου περίπου 
τού χώρου τούτου διέρχεται μεσαιωνικόν ΰδραγωγεϊον κτιστόν έκ 
νότου πράς βορράν διευθυνόμενον, παρέχον δέ έτι καί όχι πρά 
μακροΰ χρόνου τό ύδωρ εις μύλον τινα έξω τού πρός βορράν τεί
χους τής άρχαίαςπόλεως ίδρυμένον.Έσκάφησαν αυτόθι έννέα ορύγ
ματα κατά διαφόρους θέσεις, αλλά μόνον έν δύο έξ αυτών εύρέθη- 
σαν άρχαία κτίρια εις οπωσδήποτε καλήν κατάστασιν διατετηρη- 
μένα, άλλως δ’ απανταχού τό έδαφος έφαίνετο πολλάκις έν με
ταγενεστέρου χρόνοις άνεσκαμμένον καί τά λείψανα τής άρχαιό- 
τητος άλοσχερώς ήφανισμένα. Τό εν έκ τών εύρεθέντων αρχαίων 
κτιρίων είνε ή πρός βορραν πλευρά τού τείχους τού περιβόλου 
τού τεμένους, χρησιμεΰον έν ταύτφ και ώς ανάλημμα διά την 
ισοπέδωσιν τού χώρου, έπειδή τά έδαφος κλίνει πρός βορράν. Ό 
περίβολος είνε ώκοδομημένος έκ πωρίνων πλινθίδων όχι πολύ 
μεγάλων, σωζόμενος νΰν εις ύψος 1 μ. περίπου, έχει δέ πρός 
βορράν καί αντηρίδας άπεχούσας άπ ’ άλλήλων 2,65 μ. Εις τοι- 
αύτην κατάστασιν άπεκαλύφθη σωζόμενος εις μήκος 12 μ., πε
ραιτέρω δέ πράς άνατολάς ή συνέχεια αυτού εις μήκος 8 μ. είνε 
έκ μεγάλων ακανόνιστων ασβεστόλιθων λογάδην έκτισμένων, οϊτι-

θεσις εινε αληθής, τό πρός άνατολάς μέρος τών τειχών τών Πλαταιών Οά ήτο 
επί Παυσανίου εγκαταλελειμμένον καί καθηρημένον μέχρις εδάφους, ή δέ πόλις 
θά ήτο περιυβρισμένη εντός του βορειοδυτικού διατειχίσματος,καί ή έξω τον δια- 
τειχίσματος προέκτασις αυτής είνε νεωτέρα του Παυσανίου.
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νες άποτελοΰσι βεβαίως επισκευήν τινα του αρχικού έκ πώρι
νων λίθων περιβόλου. Μετά τό έξ άκανονίστων λίθων έκτισμένον 
μέρος τούτο ό περίβολος είνε όλοσχερώς κατεστραμμένος εις 
μήκος ετέρων 8 μ., έπειτα δέ έπεται συνέχεια άθλίως ώκο- 
δομημένου βυζαντινού τοίχου μετά αντηρίδων καμπτομένου 
ήρέμα ΝΑ(1). Ό περίβολος οΰτος λοιπόν ϋπήρχεν έν χρήσει 
μέχρι τών βυζαντινών χρόνων, έξ ου και αί αλλεπάλληλοι επι- 
σκευαί αυτού.

Έξω τού διά πωρίνων πλινθίδων ώκοδομημένου μέρους αυτού 
εις άπόστασιν 1,50 μ. εΰρέθη τάφος ορυκτός παραλλήλως πρός 
αυτόν διευθυνόμενος, έχων μήκος 2,50, πλάτος 0,85 καί βάθος 
0,70. Ή κεφαλή τού νεκρού ήτο τεθειμένη πρός άνατολάς, 
παρ’ αυτήν δέ εΰρέθησαν λείψανα έπιχάλκου τινός σκεύους (πι
θανώς πυξίδος ξύλινης), ήτοι κλεϊθρον, κρίκοι, άλυσίδες, κοχλίαι 
κλπ., παρά τούς πόδας αυτού μικρόν σφαιροειδές άγγεΐον μετά 
μακροΰ λαιμού έκ μέλανος πηλού, οία τά έν τάφοις τών τελευ
ταίων πρό Χριστού αιώνων ευρισκόμενα καί εκατέρωθεν τού κορ
μού δύο σιδηρά όβελοειδή μετά λαβής έχοντα μήκος περίπου 
0,30(2). 'Τπεράνω δέ τών έπικαλυπτόντων τάν τάφον λίθων 
εΰρέθη μικρός άμφορεός αγάνωτος μετά οξείας βάσεως, έν ω 
ύπήρχον οστά μικρού ζώου (ίσως λαγού) προσενεχθέντος τω 
νεκρώ.Ό τάφος οΰτος ήτο έπικεκαλυμμένος διά τριών μεγάλων 
πωρίνων πλινθίδων καί ένός μεγάλου άσβεστολίθου έχοντος σχήμα 
πρισματοειδές, έξ άπαντος δέ χρησιμεύσαντος τό πρώτον ώς έπί- 
κρανον τού έκ πωρίνων πλινθίδων περιβόλου, όστις οΰτω πρέπει 
νά θεωρηθή έν έρειπίοις ήδη ευρισκόμενος καί έγκαταλελειμμένος 
κατά τούς χρόνους, εις ους άνήκει ό τάφος. ’Επειδή δέ όλως

(1) ’Έξω τοϋ βυζανπνοϋ τούτου μέρους τοϋ τείχους εις άπόστασιν 12 βημά- 
των περίπου άπ’ αύτου εΰρέθη οίλλοτε υπό χωρικών φρέαρ αρχαίου υδραγωγείου, 
έν ώ λέγεται δτι έρρεεν άφθονώτατον ύδωρ.

(2) Τά σίδηρα ταυτα είνε κατιωμένα, ώστε δέν δύναται νά διακριθή τί ήσαν. 
Ξίφη δέν φαίνονται δτι ήσαν, διο'τι δέν είνε πλατέα. Του ένός ή αιχμή καίπερ 
λίαν εφθαρμένη φαίνεται δτι ήτο συνεστραμμένη δίκην φελλάγρας, ώστε Ισως 
είνε είδος τι εγχειριδίου πρός τό φονικώ τερον έξηρτυμένον διά τής ιδιορρύθμου 
ταύτης κατασκευής
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άπίθανον είνε ότι ήτο έγκαταταλελειμμένον τό ύπό τοϋ περι
βόλου τούτου περικλειόμενον ιερόν ύφισταμένης της πόλεως, 
πρέπει νά θεωρηθή πιθανώτατον ότι ό τάφος ανήκει εις χρόνους, 
καθ’ οΰς αί Ιΐλαταιαί δεν ΰφίσταντο ώς πόλις, ήτοι εις τους 
ολίγον πρό τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ώς δηλοΰσι τά κτερί- 
σματα (1).

’Εντός τοϋ είρημένου περιβόλου, άλλ' εις ικανήν άπ’ αύτοΰ 
άπόστασιν πρός νότον, παραπλεύρως δέ τοϋ προειρημένου μετα
γενεστέρου υδραγωγείου εύρέθησαν τά θεμέλια μεγάλου οικοδο
μήματος έκτισμένου διά μεγάλων πλινθίδων επιχωρίου άσβεστο- 
λίθου καλώς είργασμένων, αϊτινες άποτελοϋσι την πρόσοψιν τοϋ 
τοίχου, ένω τό όπισθεν μέρος αύτοΰ είνε έκτισμένον διά μικρών 
λίθων μετά άμμοκονίας. Τοϋ οικοδομήματος τούτου άπεκαλύφθη 
ή βορειοδυτική γωνία καί μέγα μέρος τοϋ δυτικοϋ τοίχου, ού δεν 
εύρέθη τά τέρμα. Τά εϋρεθέντα λείψανα δεν σώζονται δυστυχώς 
εις καλήν κατάστασιν, ώστε τούτο μόνον δύναται νά ρηθή μετά 
βεβαιότητος, ότι τό οικοδόμημα δεν ήτο ναός' πιθανώς δέ ήτο 
καταγώγιόν τι (2) ή καί στοά έκ βορρά πρός νότον εκτεινόμενη 
μετά προσόψεως πρός δυσμάς.’Εκ τοϋ τρόπου τής οίκοδομίας τό 
οικοδόμημα φαίνεται άνήκον εις τούς μ.ετά τόν Μέγαν ’Αλέξαν
δρον χρόνους, παλαιότερον ον πιθανώτατα τών χρόνων τών 'Ρω- 
μ,αίων αύτοκρατόρων.

Πλήν τοϋ οικοδομήματος τούτου ούδενός άλλου οικοδομή
ματος έξηκριβώθη ή ΰπαρξις έντός τοϋ περιβόλου. Μόνον δύο 
τοιχάρια τό μέν έκ μικρών άκατεργάστων λίθων έκτισμ.ένον 
καί ’ίσως προϊστορικόν, τά δέ έκ μικρών λίθων λογάδην συνηρμο- 
σμένων εύρεθέντα έν τοϊς όρύγμασι φαίνονται άνήκοντα εις πα
λαιούς χρόνους (3), αλλά τοσοϋτον είνε κατεστραμμένα καί ύπό 
μεταγενεστέρων έποικοδημήσεων παραμεμορφωμένα,ώστε εις ούδέν 
είνε χρήσιμα. Μεταγενέστεροι όμως άθλιοι τοίχοι εύρέθησαν 
πολλαχοΰ ικανοί.

(1) Εις πολύ νεωτέρους χρόνους [χοί φαίνεται ότι τά χτεοίσματα δεν επιτρέ- 
τρέπουσι νά άναχθη.

(2) ΙΙρβλ. Καββαδια, Τό ιερόν του ’Ασκληπιού σελ. 162 έξ.
(3) Τό δεύτερον κεΐται ολίγον τι Εξωθεν του περιβόλου πρός βορράν.
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“Οτι ό υπό του εύρεθένχος περιβόλου περιβαλλόμενος χώρος 
είνε ιερόν, άποδεεκνύουσι, νομίζω, δυο άναθηματικαί επιγραφαί 
τοϊς θεοϊς άναγεγραμμέναι, προσέτι δε καί το ενταύθα άπει- 
κονιζόμενον τεμάχιον αναθηματικού άναγλύφου, έν ώ φαίνονται 
δύο προσώπων χεϊρες κρατούσαι σκήπτρα. 'II μία των αναθη
ματικών επιγραφών είνε κεχαραγμένη επί μεγάλου μαρμάρου 
ένιρκοδομημένου έν μεταγενεστέρα κλίμακι · ή δε έτέρα επι

Πρακτικά τοϋ 1899

γραφή καί τό τεμάχιον τού αναθηματικού άναγλύφου τουναντίον 
είνε μικρότατα τό μέγεθος καί εις ούδεμίαν κοινήν χρείαν χρήσιμα, 
ώστε διά τήν μεγάλην διαφοράν τού μεγέθους αυτών νομίζω 
ότι δεν επιτρέπεται ή ΰπόθεσις ότι πάντα ταΰτα μετεκομίσθησαν 
έξ άλλου τόπου ενταύθα. Έν τώ αύτώ τόπω εύρέθη προσέτι 
καί μικρόν θραύσμα τού κιονόκρανου δωρικού κίονος μαρμά
ρινου ίκανώς μεγάλου (1) καί τεμάχιον λεοντοκεφαλής ΰδρορ- 1

(1) Τό σωζο'μενον μέρος είνε έκ τοϋ έχίνου (εχοντος ύψος 0,10) μετά μέρους 
των δακτυλίων τοϋ υποτραχηλίου καί μικρού μέρους τοϋ άβακος.
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ρόης έκ λευκοΰ χονδροκόκκου μαρμάρου καλής εργασίας, καί 
πιθανώς εις τό αυτό οικοδόμημα άνηκούσης μετά τοϋ κίονος. 
"Ετερον εύρημα άξιολογώτερον των προειρημ.ένων καί πιθα
νώς άνήκον εις τό αυτό οικοδόμημα, όιτερ έξ αύτοΰ φαίνεται 
ότι ήτο ναός, είνε μικρά μαρμάρινη κεφαλή ύψους έν όλω 0,11 
(τοϋ λαιριοϋ μόνον 0,023), ήτις άναμφιβόλως είνε άπεσπασμένη 
έξ αναγλύφου τινός έκτυπου, πιθανώτατα δε έκ μετόπης, ώς δη- 
λοϊ τό τεθραυσμένον οπίσθιον μέρος της κεφαλής καί ή ήμελημε'νη 
έξεργασία τοϋ μη θεατού ΰπεράνω τοϋ άριστεροΰ ώτός μέρους 
αυτής καί τοϋ λίαν παχέος καί δυσμόρφου τραχήλου. Ή κεφαλή 
αύτη παριστα πρόσωπον νεανικόν γυναικεΐον μετά πυκνής κόμης, 
είνε δέ κατά τι έστραμμένη προς αριστερά καί ατενίζει ολίγον τι 
πρός τά άνω. Οί οφθαλμοί είνε πεποιημένοι αυλακωτοί, τά ώτα 
κεκλιμένα καί κατωτέρω τής φυσικής αυτών θέσεως, έν δέ τοΐς 
χείλεσιν υπάρχει έ'τι τό άρχαϊκόν μειδίαμα. Ώς έκ τής τέ
χνης ή κεφαλή αύτη φαίνεται άνήκουσα εις τούς ολίγον πρό τοϋ 
Φειδίου χρόνους , διά δέ την τεχνοτροπίαν φαίνεται μοι έ'ργον 
άξιολογώτατον καί άξιον έκτενεστέρας μελέτης. (Εύρετ. Γλυ
πτών τοϋ Έθν. Μουσείου άριθ. 1849). Εύρέθησαν προσέτι έν τφ 
αύτώ τοπίο καί δύο μικρά τεμάχια δωρικών πωρίνων κιόνων 
μετά έπιχρίσματος, άτινα δύνανται νά άνήκωσιν εις άλλα κτίρια 
έντός τοϋ αύτοΰ τεμένους υπάρχοντα (Εύρετήριον τοϋ έν Θήβαις 
μουσείου, άριθ. 1086 — 1087). Δυστυχώς έξ οΰδενάς τών 
προειρημένων ευρημάτων δύναται νά όρισθή τίνες ήσαν οί έν τφ 
ίερφ τούτω λατρευόμενοι θεοί (1), βέβαιον όμως φαίνεται ότι 
τοΰτο δέν είνε έκ τών υπό τοϋ Ιίαυσανίου μνημονευομένων, καί 
ότι διετέλεσε τιμ-ώμενον έπι μακρόν χρόνον, διότι ή μέν προειρη- 1

(1) Κατ’ άβεβαίαν, άλλ’ οχι άπίθανον εικασίαν δύναται νά prj0rj δτι οί θεοί 
ουτοι ήσαν ίατήρες, επειδή αυτόθι εύρέθησαν ικανά τον άριθμόν μικρά χαλκά 
εργαλεία, άτινα φαίνονται χειρουργικά, ή'τοι τρία δμοια πρός ο’ίτογλυφίδας (οστο- 
ξέσται, μήκος αυτών 0,11—0,13), εν αιχμηρόν μήκους 0,12 και έν πτυοειδές 
0,083, προσέτι δέ καί οστέινη περο'νη μήκους 0,056. Τυχαΐον φαίνεται δτι εινε 
αυτόθι τό εύρημα τεμαχίου μαρμάρινου άγαλματίου (μέγεθος του σωζομένου μέ
ρους από του όμφαλού μέχρι τών γονάτων 0,14), δπερ φαίνεται δτι είνε άντί- 
τυπον τής Κνιδίας Αφροδίτης τού Πραξιτέλους. (Ευρετήρ. του εν Θήβαις μου
σείου άριθ. 1101).

ΆναΟκαφαί έν Πλαταιαΐς
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μ.ένη κεφαλή άνήκεϊ εις τόν Ε' π. X. αιώνα, ή μικρά αναθημα
τική επιγραφή καί τό άνάγλυφον εις τόν Δ ', ή δέ μεγάλη επι
γραφή εις τους ύστερους μακεδονικούς χρόνους. Εύρέθησαν προσέτι 
αυτόθι καί δύο σφονδύλια προϊστορικά λίθινα έκ των γνωστών 
καί ίππάριον πήλινον μυκηναϊκής τέχνης καί όστρακα γεωμε
τρικών αγγείων, αλλά ταΰτα πάντα δύνανται καί νά μή έχωσι 
σχέσιν τινά πρός τό ιερόν.

’Εντός του υπό τοϋ βορειοδυτικού διατειχίσματος περικλειο- 
μένου μέρους τής πόλεως, έσκάφησαν επτά ορύγματα, τρία μέν 
παρά τήν κατά τούς Άμ.ερικανούς ύπ’ άριθ. IV έν έρειπίοις σω- 
ζομένην βυζαντινήν εκκλησίαν, έτερα δύο εις άπόστασιν 70—100 
βημάτων άπ’ αυτής πρός βορράν, έκτον μεταξύ αυτής καί τής 
ΰπ’ άριθ. I κατά τούς ’Αμερικανούς εκκλησίας, καί τό τελευ- 
ταΐον βορειανατολικώς τής ΰπ’ άριθ. IV εκκλησίας παρά τάς ση- 
μερινάς μ.άνδρας πρός καταυλισμ,όν βοών, ένθα έφαίνοντο ερείπια 
παλαιού κτιρίου θολωτού, όπερ άπεδείχθη ότι ήτο μικρά δεξα
μενή. Καθ’άπαν τούτο τό μέρος τά αρχαία ερείπια άπεδείγθησαν 
ότι είνε τελείως καί όλοσχερώς ήφανισμένα ύπό άθλιων μεταγενε
στέρων εποικοδομήσεων,δι’ών πλειστάκις άνεστατώθη τό έδαφος, 
ή δ’ άνασκαφή απανταχού άπεκάλυπτε θλιβερήν εικόνα έρημώ- 
σεως όμοίαν περίπου πρός ήν άλλοτε είδον έν Κορίνθω. (Πρα
κτικά τής Άρχ. Έτ. 1892 σελ. 120 καί 123— 124). Ούδέν 
’ίχνος καλού άρχαίου κτιρίου ε’φάνη ούδαμοΰ, άλλά τά πολλά 
βάθρα άνδριάντων καί επίκρανα καί άλλοι έξ άρχαίων κτισμάτων 
ειλημμένοι λίθοι ένωκοδομημένοι έν τοΐς έρειπίοις τών έκκλησιών 
καί ικανά τεμ,άχια έπιγραφών τών καλών χρόνων καί όστρακα 
μελανόμορφων καί έρυθρομόρφων άγγείων μαρτυρούσιν ότι αυτόθι 
που άναμφιβόλως ύπήρχεν έπίσημός τις τόπος τής άρχαίας πόλεως, 
ίσως ή άγορά(Ι). Αυτόθι εύρέθη καί μεγάλη τις έπιγραφή χαλκή 
μεταγενεστέρων χρόνων, προσεχώς έκδοθησομένη μετά τών άλ- 1

(1) Χαρακτηριστικόν τοϋ μεγέθους της καταστροφής εινε οτι αυτόθι, ώς καί 
εν τώ ανωτέρω περιγραφέντι ίερώ, σχεδόν άπαντα τά εύρεθέντα τεμάχια έπι
γραφών καί γλυπτών συνελέχθησαν έπί τής σημερινής επιφάνειας τοϋ εδάφους, 
όλίγιστα οέ εινε τά βαθύτερου έν τοΐς σκαφεΐσιν όρύγμασιν εύρεθέντα.
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λων (Έθν. Μουσ. Εΰρετ. χαλκ. άριθ. 12,159). Κατά τους μετα
γενεστέρους δέ χρόνους τό μέρος τούτο ήτο τό πυκνότερον κατω- 
κημένον, καίτοι κατά τους χρόνους τούτους ή πόλις έξετάθη καί 
έξω του βορειοδυτικού διατειχίσμ.ατος πρός άνατολάς παρά τό 
άνωτέρω περιγραφέν Ιερόν. Ωσαύτως δέ καί έν τοϊς προϊστορικοις 
χρόνοις τό βορειοδυτικόν τούτο μέρος της άρχαίας πόλεως ήτο 
συνωκισμένον, διότι αυτόθι εΰρέθησαν ΰπ’ εμού καί όστρακα πή
λινων αγγείων προμυκηναϊκά, μυκηναϊκά, γεωμετρικά καί παλαιά 
κορινθιακά, κεφαλή πήλινου ειδωλίου μυκηναϊκού καί λεπίδες 
τινές οψιδιανού λίθου έκ των γνωστών (1 ).'Όλως εσφαλμένη όμως 
μ.οί φαίνεται ή γνώμη των νεωτέρων ότι αυτόθι ύπήρχεν ακρό- 
πολις τής άρχαίας πόλεως, διότι κατά μέν τόν Δ'π. X. αιώνα 
καί ακολούθως τό βορειοδυτικόν μέρος τής πόλεως δεν έχωρίζετο 
διά τείχους άπό τού υπολοίπου πρός νότον καί άνατολάς μέρους 
αυτής, τής δέ τού Ε' αίώνος πόλεως ή περιοχή είνε δλως άγνω-' 
στος, άλλά πιθανώτατα μ,εγαλυτέρα κατά τι τού βορειοδυτικού 
τούτου μέρους,ώς θά ρηθή κατωτέρω. Μόλις έν τοϊς έσχάτοις ρω- 
μαϊκοΐς χρόνοις προφανώς διά τήν άδυναμίαν τής φρουρήσεως τού 
παλαιού τείχους έκτίσθη τό βορειοδυτικόν διατείχισμα έγκατα- 
λεκρθέντος τού έξωτέρου περιβόλου.Ότι δέ ό μέγας έξώτερος περί
βολος έγκατελείφθη μετά τήν οικοδομήν τού βορειοδυτικού διατει- 
χίσματος είνε φανερόν καί έξ αυτής τής κατασκευής τούτου,διότι 
άπαν τό υπέρ τό έδαφος μέρος αύτοΰ είνε έκτισμένον διά λίθων 
καθη,ρημένων έξ άλλου τείχους, όμοιοτάτων δέ πρός τούς κατά 
χώραν κειμένους λίθους τού εξωτέρου περιβόλου' ώστε τό δια- 
τείχισμα ώκοδομήθη προφανώς διά λίθων καθαιρεθέντων έκ τού 
άχρηστου πλέον καταστάντος εξωτερικού περιβόλου (2).

(1) Επομένως εσφαλμένη φαίνεται ή γνώμη του Vischer (Erinnerungen 
und Eindr. aus Griech. σελ. 545 εξ.) δτι έν τω νοτειοτάτω μέρει της περιο
χής της άρχαίας πόλεως έκειτο ο αρχαιότατος συνοικισμός των Πλαταιών.

(2) Πολλοί έκ των λίθων άριθμηθέντες, ώς φαίνεται, κατά τήν καθαίρεσιν συν
αρμόζονται κάλλιστα καί εν τω διατειχίσματι, ώστε ό μή προσέχων δύναται νά 
εκλάβη τό διατείχισμα ώς άρχαιον, ώς καί εξέλαβον αυτό πολλοί. Οί πλειονες 
όμως των λίθων δεν συναρμόζονται, πληρουνται δέ τα κενά Οιά μικρών λίθων, 
πλακών καί κεράμων. Πλησίον τής Μεγάλης Βρνόης υπάρχουσιν ένωκοδο-
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Ούτε αυτόθι λοιπόν ύπήρχεν άκροπολις, ούτε έν τφ πετρώδει 
καί λίαν άνωμάλφ νοτίω μέρει της πόλεως, όπερ ήτο περιτετει- 
χισμένον άναμφιβόλως τούτου μόνου ένεκα, ένα έν πολιοοκίρι χρη- 
σιμεύγ) εις νομήν των κτηνών καί τών ποιρινίων έγκαταλειπό- 
μενον έν άνάγκγ)· διό έρείπια μέν η άλλα ίχνη οίκήσεως ούδαμού 
φαίνονται έν αϋτφ, οΐ δέ πύργοι τοΰ χωρίζοντος αυτό άπό του 
λοιπού μέρους της πόλεως διατειχίσματος είνε έστραμμένοι πρός 
νότον, ένφ τό έναντίον έμελλε νά υπάρχω, άν αυτόθι ύπήρχεν 
άκρόπολις. "Ο,τι λοιπόν ό Θουκυδίδης (Β\ 15) λέγει περί τών 
αρχαιότατων ’Αθηνών ότι ή άκρόπολις πόλις ην, τούτο 
ύφίστατο έν Πλαταιαϊς μέχρι τέλους,διότι τό έν άρχή συνοικισθέν 
μέρος αυτής δεν ήτο φύσει όχυρώτερον τοΰ υπολοίπου.

Ή έτέρα έξωθι τού βορειοδυτικού διατειχίσματος σκάφη άπέ- 
βλεπε τήν έξερεύνησιν μικρού τίνος πολυγωνικού τοίχου έχοντος 
διεύθυνσιν περίπου έκ Ν. πρός 13. καταφανούς δέ ύπάρχοντος 
καί πρά της άνασκαφής αντίκρυ τού πέμπτου άπό τής Μεγάλης 
Βρύσης πύργου τοΰ διατειχίσματος, 180 περίπου μέτρα πρός 
δυσμάς τού ύπό τών ’Αμερικανών άνακαλυφθέντος άρχαίου ναού, 
οΰ τά έρείπια περιγράφονται έν American journal of Ar- 
clueol. VII (1891) σελ. 390 έξ. (1). Ό τοίχος οΰτος έξηρευ— 
νήθη εις μήκος 14 μ., έσωθεν δ' αυτού άνεσκάφη τά έδαφος μέ
χρι 10 μ. "Ιχνη τής καταστρεπτικής έπηρείας τών μεταγενε
στέρων δέν φαίνονται αυτόθι πολλά, άλλα καί ή σώζουσα τάς 
άρχαιότητας έπίχωσις είνε δυστυχώς μικρότατη, έχουσα πάχος 
τό πολύ 1 μ., τά πλεϊστον δέ περιοριζομένη μόλις εις πάχος 
σπιθαμής, καί αΰτη δέ φαίνεται άνακεκινημένη κατά τους τελευ
ταίους π. X. αιώνας'προσέτι δέ καί μεταγενέστερον τοιχάριον εύ- 
ρέθη έ'ν Τούτων ένεκα ούδ’ αυτόθι έγένετο σπουδαία τις άνακά- 
λυψις.Ό πολυγωνικός τοίχος φαίνεται ότι είνε περίβολός τις, διό 
έχει καί δύο μικράς άντηρίδας έσωθεν, ήτοι έν τή πρός δυσμάς

ριηρ,ενοι λίθοι τινές καθιγοημένοι έν. τίνος στρογγυλού πύργοο. Τό Εσωτερικόν τοΰ 
διατειχίσματος πληροΰται διά μικρών λίΟοιν γαλαρώς δι’ όλιγοστης άμμοκονιας 
συνδεδεμενων. ΙΙρβλ. American journ. of Arch. VI σελ. 454.

(I) ’Ίδε τό έν American journ. of. Arch. VI πιν. XXIII σ/έδιον τών 
ΙΙλαταιών, ένθα σημειουνται Votive Cuttings.
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πλευρά αύτοΰ, άνήκει δέ ίσως εις τό ιερόν, ού ό ναό; άνεκαλύφθη 
ύπό τών Αμερικανών.Τό πάχος αΰτοϋ είνε 0,53, σώζεται δε εί; 
ύψος μέχρι; 1 μ. Τοιχάριά τινα έντός αύτοΰ άποκαλυφθέντα, 
καίπερ τά πλεϊστα εις αρχαίους χρόνους άνήκοντα, εινε όλως 
ασήμαντα. Λόγου άξια ΰπήρξεν αυτόθι ή εΰρεσις ένδεκα μικρών 
τεμαχίων κεραμίδων, πιθανώτατα έπιτεγίων, Ιχουσών πάχος 
0,02, αΐτινες φέρουσι μεγάλας σφραγίδας (διαμέτρου 0,07-0,10) 
μετά έκτυπων παραστάσεων αρχαϊκής τέχνης τών αρχών τοϋ Ε’ 
π. X. αιώνος, τινές δέ κατά τι νεωτέρας. Τούτων ένεκα πιστεύω 
ότι καί ό πολυγωνικός τοίχος είνε κτίσμα τής παλαιάς πόλεως, 
τής ύπό τών Λακεδαιμονίων καταστραφείσης, ό δέ τρόπος τής 
οίκοδομίας αύτοΰ αρμόζει εις τούς χρόνους εκείνους κάλλιστα' 
εύρέθησαν όμως καί νεωτέρων χρόνων έργα αυτόθι. ’Επειδή δέ 
ό πολυγωνικός τοίχος κεϊται εις ολίγων μόνον βημάτων άπόστα- 
σιν άπά τοϋ βορειοδυτικού διατειχίσματος,ώστε εάν ύποτεθή ότι τό 
τείχος τής ύπό τών Λακεδαιμονίων καταστραφείσης πόλεως διήρ- 
χετο πλησίον, όπως τό είρημένον διατείχισμα, όλως άπίθανον είνε 
ότι τό μέρος τοΰτο θάκατελείπετο έξω,πιστεύω ότι ή περιοχή τής 
παλαιοτέρας πόλεως δέν συνέπιπτε πρός την τής μεταγενεστέρας 
τής ύπό του βορειοδυτικού διατειχίσματος περικλειομένης, άλλ’ 
ότι ή ήτο μικρότερα εκείνης, όπερ άπίθανον, ή περιελάμβανε καί 
τοΰτο τό μέρος , ένθα ό πολυγωνικός τοίχος καί ό ύπό τών 
’Αμερικανών ανακαλυφθείς αρχαίος ναός.

Έκ τών εύρεθεισών κεραμίδων άξιολογωτέρα την τέχνην είνε 
ή φέρουσα σφραγίδα μετά νεανικής μορφής όλως γυμνής κινού
μενης μεθ’ ορμής πρός δεξιάν, ήτις μοί φαίνεται αθλητή; άκον- 
τίζων, φέρων κόμην άναδεδεμένην εις κρωβύλον(Ι). Κατά τήν 
περιφέρειαν τής σφραγίδας σώζονται τά εξής γράμματα Ν Ο I 
(ήτοι -ιόν). Έκ τών λοιπών τά άξιολογώτερα φέρουσι τάς εξής 
παραστάσεις. Δύο τεμάχια φέρουσι σφραγίδα μετά Γοργονείου 
άρχαϊκωτάτου τερατωδώς μέγα έχοντος τό στόμα καί τούς όδόν- 
τας καί προεκβεβλημένην τήν γλώσσαν. Έν άλλω τεμαχίψ ΰπάρ- 1

(1) Τών ίδο'ντων τις ειπεν δτι εινε μάλλον γυνή κροταλίζουσα, άληθώς δέ 
πράγμα τι, δπερ κρατεί διά τής άριστεράς χειρο'ς, ομοιάζει πολύ πρός κρό-

ΆναΰκαφαΑ έν ΙΙλαταιαις
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χει μορφή πωγωνοφόρος όκλάζουσα, όμοιάζουσα πρός Σειληνόν, 
προ αΰτου δέ μέγας κάνθαρος. Έν άλλφ τεμαχίω σώζεται σκέ
λος ήφανισμένης μορφής, ήτις ήτο σάτυρος, ώς φαίνεται εκ της 
οϋρας. "Αλλου τεμαχίου ή σφραγίς φέρει πέριξ λίαν δυσδιαγνώ- 
στου παραστάσεως τά γράμματα I J— I® (ήτοι φιλί-). Έν 
άλλη) σφοαγϊδι σώζεται τό οπίσθιον σφιγγός, έν άλλη, δέ τό οπί
σθιον δορκάδος. ΓΙλήν των κεραμίδων τούτων μνείας άξια διά 
τό περίεργον μόνον είνε δύο μικρά άγγεϊα ληκυθοειδή απλώς διά 
μέλανος χρώματος ύποκυανίζοντος βε^αμμένα καί έκ τοΰ τετάρ
του π. X. αίώνος ώ; φαίνεται προερχόμενα , εντός των όποιων 
ύπήρχον σιδηρά βελονοειδή μήκους 0,05, άδηλον πρός τίνα σκο
πόν έμβεβλημένα (Εΰρετήριον τοΰ έν Θήβαις μουσείου άριθ. 
1110 —1110α).

’Αντίκρυ τής θέσεως τοΰ πολυγωνικού τούτου τοίχου πρό τινων 
ετών χωρικοί σκάψαντες κατά τά θεμέλια τοΰ βορειοδυτικού δια- 
τειχίσματος (1) άνεϋρον οκτώ σπονδύλους κιόνων δωρικού ρυθμοΰ, 
ών ό μεγαλύτερος έχει διάμετρον 1,05, ό δέ μικρότερος 0,90. 
Οί σπόνδυλοι ούτοι είνε πεποιημένοι έκ λίθου ψαμμίτου καλλί- 
στης ποιότητος (2), έλάχιστα καί σχεδόν είπεΐν οΰδαμώς βεβλαμ- 
μένοι υπό τής υγρασίας καί τών άτμοσφαιρικών έπηρειών, άνή- 
κουσι δέ άναμφιβόλως εις οικοδόμημα έπίσημον κατεσκευασμένον 
πιθανώτατα κατά τόν Ε'π X. αιώνα, ώς δηλοϊ ή καλλίστη αυτών 
εργασία. Ή τυχαία αΰτη άνακάλυψις μέ έπεισε νά άνασκάψω καί 
αυτά τά θεμέλια τοΰ βορειοδυτικού διατειχίσματος, έλπίζων ότι 
καί άλλοι έξ αρχαίων κτιρίων ειλημμένοι λίθοι καί έπιγραφαί καί 
γλυπτά έμελλον νά εύρεθώσιν ένωκοδομημένα έν αύτώ.

Άνέσκαψα λοιπόν τά θεμέλια του διατειχίσματος εις τρία 
μέρη, άλλ’ εις μικράν έκτασιν, καί άληθώς άπεδείχθη ότι πλεΐ-

ταλα- άλλα δυσκολεύομαι νά πιστεύσω δτι κατά τούτους τούς χρόνου; ήδύνατο 
νά ύπαρξη παράστασι; κροταλιστρίας όλογύμνου.

(1) Τά ερείπια των Πλαταιών, καίτοι άπαν τό εοαφο; αυτών ανήκει τώ δη
μοσία», ύφίστανται συχνά; βλάδα; διά τοιούτων σκαφών των χωρικών, δυστυχώ; 
δέ μέχρι τοΰδε δέν κατωρθώθη νά προφυλαχθώσιν άποτελεσματικώ; υπό τή; δη
μοσία; δυνάμεω;.

(2) Έκ ψαμμίτου λίθου συνίστανται οί μεταξύ τών διαφόρων βραχιόνων τή;
Περόη; γήλοφοι, ώ; ειδον κατά τήν έξω τή; πόλεω; άνασκαφήν.

Πρακτικά τοΰ 1899
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στοι λίθοι έξ αρχαιότερων χτισμάτων ΰπάρχουσιν έν αύτω, έν 
οίς καί τινες σπόνδυλοι όμοιοι, ώς έφαίνοντο, προς τούς ΰπό των 
χωρικών εύρεθέντας. Έπιγραφαί όμως καί γλυπτά δεν εΰρέθη- 
σαν, άλλά μόνον μετά την άναχώρησίν μου έξήχθη αΰτόθεν βά- 
σιςτις μετά έπιγραφής άναφερομένης εις τον αύτοκράτορα'Αδρια- 
νόν, ητις παρεδόθη εις τό έν Θήβαις μουσεϊον (άριθ. 1143). 
Οΰδέν ήττον νομίζω ότι επιβάλλεται ή άνασκαφή τών θεμε
λίων τούτων καθ’ άπασαν αυτών τήν έκτασιν έν τώ μέλλοντι.

Κατά τον αυτόν χρόνον ύπά χωρικών λαθραίως άνασκαπτόν- 
των εΰρέθη εξω του βορείου μέρους του τείχους τοΰ Πλαταιών 
πολυτελής μαρμάρινη σαρκοφάγος κατά τό τρίτον περίπου τοΰ 
αρχικού μεγέθους αυτής σωζομένη, ητις συντριβεϊσα ΰπό τών 
εΰρόντων καί κατασχεθεϊσα υπό της αστυνομίας είσήχθη τέλος 
εις τό έν Θήβαις μουσεϊον (άριθ. 1144— 1144 ι). Κατά την 
γνώμην του κ. Κορομάντζου παρίσταται επί τής στενής πλευράς 
ό φόνος τών Νιοβιδών(Ι). 'Υπό τών αυτών χωρικών εύρέθησαν 
καί δύο πώρινοι τρίποδες μετά γάστρας,ών ό εις σχεδόν ακεραίους 
έ'χων τούς πόδας έ'χει ύψος 0,40 καί διάμετρον 0,35, φέρει δέ 
ποικίλην διακόσμησιν δι’ έγχαράκτων γραμμών, ητις μοί φαίνε
ται ότι ανήκει εις προμυκηναϊκούς χρόνους. (Εύρετ. μουσείου 
Θηβών άριθ. 1 160). Ό έτερος τρίπους μεγαλύτερος ών δεν φέρει 
διακόσμησιν τοιαύτην (άριθ. 1161 ).Ό τόπος τής εύρέσεως τών 
τριπόδων μοί είνε άγνωστος, πιστεύω όμως ότι προέρχονται καί 
αυτοί έκ νεκροταφείου, ώς οι κατά τό σχήμα όμοιοι άλλά μι
κρότατοι πήλινοι τρίποδες οί εΰρεθέντες έν τή παναρχαίρι νεκρο- 
πόλει τής ’Ελευσίνας (Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 108).

Έκ τών ευρημάτων τής έμής άνασκαφής τά πλειστα, ώς καί 
πολλαί πρότερον εΰρημέναι έπιγραφαί έν τοϊς έρειπίοις διεσπαρ- 
μέναι, μετεκομίσθησαν εις τά έν Θήβαις μουσεϊον, κατεγράφησαν 
δέ πάντα έν τώ εύρετηρίω αύτοΰ ΰπό τοΰ έπιμελητοΰ Έπ. Κο
ρομάντζου 6ττ’ άριθ. 1065—1115. Έκ τούτων άξια ιδιαιτέρας 
μνείας είνε α')έννέα μεγάλοι λίθοι άνήκοντες εις τρία στρογγύλα 1

(1) Φωτογραφία της παραστάσεως ταύτης υπάρχει εν τη βιβλιοθήκη τής 
Άρχ. Εταιρείας.
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βάθρα καί τά υπόβαθρα αυτών, έν οίς είνε κεχαραγμέναι αί εν 
τφ C1GS. I άριθ. 1672— 1674 έπιγραφαί, β’) οι φέροντες τάς 
έν CIGS. I άριθ. 1692. 1697, 3549 καί 3558 λίθοι, γ') πάσαι 
αί ύπ’ έμοϋ εύρεθεϊσαι έπιγραφαί, πλην της χαλκης (σελ. 50) 
καί της μικράς έν τφ ίερφ τών θεών εύρεθείσης αναθηματικής 
(σελ. 48), δ') τά ανωτέρω (σελ. 48) μνημονευθέντα έκ του 
ίεροΰ τών θεών άρχιτεκτονικά τεμάχια καί μικρόν κορινθιακόν 
κιονόκρανον καλής τέχνης εΰρεθέν κατά τό βορειοδυτικόν μέρος 
της πόλεως, ε') δείγματα οστράκων πήλινων άγγείων καί άλλων 
άντικειμένων προϊστορικών χρόνων (σελ. 50· 51).

Εις δέ τό έν Άθήναις Εθνικόν Μουσεϊον κατετέθησαν τά έξης, 
α') ή έν σελ. 49 μνημονευομένη μαρμαρίνη κεφαλή καί τό τε- 
μάχιον του άναθηματικοΰ άναγλύφου μετά τών δύο σκηπτροφό- 
ρων χειρών (Εΰρετ. γλυπτών άριθ. 1849—1850), β') ή χαλκη 
έπιγραφη καί ή μικρά άναθηματικη αί μη κατατεθεΐσαι έν τώ 
έν Θήβαις μουσείω, γ') τά άνωτέρω σελ. 53 μνημονευόμενα 
ένδεκα τεμάχια κεραμίδων, δ') έτέρας νεωτέρων χρόνων κεραμί
δας τεμάχιον μετά σφραγϊδος ένεπιγράφου, ε') τά τεμάχια του 
έν τφ σελ. 46 τάφω εύρεθέντος χαλκοτεύκτου σκεύους, ς-’) τά 
έν σελ. 49 ύποσημ. μνημονευόμενα χειρουργικά έργαλεια, ζ') μι- 
κρότατον άγγεϊον ΰάλινον ύψους 0,019. (Εύρετηρ. χαλκοθηκης 
καί άγγείων άριθ. 12,224—12,227). Ιΐροσέτι δέ καί περί τά 
50 χαλκά νομίσματα, τά πλεϊστα έφθαρμένα.

Πρακτικά, τού 1899

Ανδρεας Ν. Σκιάς
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Αι έν Θέρμω άναΰκα|αΐ, 57

ΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Έν Θέρμω εϊργάσθην εφέτος κατά τους μήνας ’Ιούλιον, Αύ
γουστον καί Σεπτέμβριον , συγκεντρώσας την προσοχήν μου 
πάσαν εις την έξεοεύνησιν του περί τον ναόν χώρου καί σμικροϋ 
τίνος μόνον προς νότον αΰτοΰ μέρους.

Καθήρεσα κατά τό πλεϊστον τό παράλληλον πρός τον ανατο
λικόν του ναού στυλοβάτην χαμηλόν άνάλημμα, τοποθετήσας 
κατά την αυτήν πάλιν τάξιν τούς λίθους, εξ ών συνέκειτο. Οι 
λίθοι εϊνε πάντες αρχιτεκτονικά μέλη στοάς, ήτοι σπόνδυλοι, τρί
γλυφα καί επιστύλια, πάντα συντετριμμένα, χρησιμοποιηθέντα 
ήδη έν άρχαίοις χρόνοις πρός άνέγερσιν του τειχίου τούτου. ‘Έν 
έκ των τεμαχίων των επιστυλίων, λίθου επιχωρίου, έφερεν επιγρα
φήν ήκρωτηριασμένην, έξ ής συνάγεται ότι πάντα τά έν λόγω αρχι
τεκτονικά μέλη προέρχονται έκ στοάς κτισθείσης κατά τό πρώτον 
ημισυ του τρίτου πρό Χριστού αϊώνος καί καταστραφείσης πιθα
νώς μετά πάντων τών λοιπών μνημείων τού Θέρμου κατά την 
πρώτην η δευτέραν τού Φιλίππου Ε' εισβολήν (218 ή 206 πρό 
Χριστού). Οι σπόνδυλοι είνε πώρινοι δώριοι, σώζοντες έ'τι πολ- 
λαχού τό λευκόν έπίχρισμα. Ή στοά ήγείρετο πιθανώς έγγύς καί 
ύπεράνω τού ναού, διότι έν τη πλησμονή τού ύπάρχοντος λίθινου 
υλικού δύσκολον είνε νά ύποτεθή ότι μακρόθεν πως έκ τού τεμ.έ- 
νους μετεφερθησαν τά αρχιτεκτονικά αυτής μέλη, ΐνα κτισθή τά 
έν λόγω άνάλημμα. ’Αλλά βέβαια αυτής ’ίχνη ει’σέτι δέν εύρον.

Τουναντίον έβεβαιώθην ότι πάντα τά όπισθεν τού άναλήμματος 
τοιχώματα είνε νεώτατα, κτισθέντα κατά την άνέγερσιν νερό— 
τριβείου εις τόν χώρον τούτου καί δή παρ’ αυτόν τόν άνατολι- 
κόν τού ναού στυλοβάτην. Τό ύδωρ κατέπιπτεν εις αυτό έκ τής 
αύλακος, δι’ ής καί σήμερον διέρχεται ύπεράνω τού ναού τό πο
τιστικόν τών άγρών ύδωρ έκ τής μεγάλης τού Κεοαλοβρύσου 
πηγής.

Ύπό τούς λίθους τού άναλήμματος, οΰς ώς προεΐπον μετεκί-
5
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νησα, ερευνών το ύπ’ αυτούς έδαφος εύρον ικανά τεμάχια πή
λινων αρχιτεκτονικών [Αελών έκ της έπενδύσεως του ξυλίνου ναοΰ 
καί τέσσαρας μήτρας πήλινων ριορφών αύτοΰ.

Αυτός δέ ό (ανατολικός του ναού στυλοβάτης άπεδείχθη ών 
κτίσμα τών μετά την επί Φιλίππου Ε' καταστροφήν χρόνων,ότε 
οί Αίτωλοί ήνώρθωσαν η έπεσκεύασαν,ώς φαίνεται,τινά τών πυρ- 
ποληθέντων καί άλλως άνατραπέντων μνημείων. Τοΰτο εϊκαζον 
καί πρότερον, διότι μεταξύ τών πλακών του στυλοβάτου κατά 
τε την νοτίαν πλευράν καί την βορείαν είχον παρατηρήσγι δύο, 
προερχομένας προδήλως έκ μνημείων ούχί παλαιοτερων τοΰ τρί
του πρά Χρίστου αΐώνος. ’Αλλά νΰν μεταξύ τών συντριμμάτων 
τών λίθων, άτινα άποτελοΰσι την πρώτην στρώσιν του άνατο- 
λικοΰ στυλοβάτου εύρον εν φερον επιγραφήν ήκρωτηριασμένην 
τοΰ αύτοΰ τρίτου προ Χριστοΰ αΐώνος.

ΙΊαρά δέ τόν δυτικόν στυλοβάτην άπεκάλυψα πλήθος ικανόν 
μεγάλων πίθων, πληρών χωμάτων, ανθράκων καί οστών κεκαυ- 
μένων. Καί τά άμε'σως δέ έπικείμενον έπί τών πίθων στρώμα γης 
άποτελεΐται εις πάχος εκατοστών τινων τοΰ μέτρου έκ τέφρας 
καί απειραρίθμων κεκαυμένων οστών. Τό στρώμα τοΰτο εϊνε έξ- 
ακολούθησις τοΰ κατά την σκαφην τοΰ παρελθόντος έτους παρα- 
τηρηθέντος αμέσως ΰπό τούς τοίχους τοΰ ναοΰ στρώματος τέφρας 
ομοίως καί κεκαυμένων οστών. Τοιουτοτρόπως καθίσταται νΰν έτι 
μάλλον πρόδηλον, ότι ό ναός έκτίσθη έπί βωμοΰ, τοΰ όποιου τά 
χώματα μετά τέφρας καί οστών, η κατά την κτίσιν αύτοΰ η 
καί πρότερον ήδη είχον έξαπλωθή έπί έκτάσεως μεγαλητέρας 
έκείνης, ήν ό ναός νΰν κατέχει. Τά οστά είνε πάντα ζώων κατ
οικίδιων, η άγριων καί πτηνών, ούχί δέ άνθρώπων.Έν τφ αύτώ 
στρώματι εύρέθησαν καί ξίφη σιδηρά καί χαλκά, δακτύλιοι χαλκοί 
καί τεμάχια γεωμετρικών αγγείων, άλλ’ ελάχιστα ταΰτα καί 
τοιαΰτα, ώστε νά μη διακρίνηται έξ αύτών τό σχήμα τών εις ά 
άνηκον άγγείων. Εις έκ τών πίθων φέρει έκτυπα σχήματα ώς 
κλάδων δένδρων. ΤΗσαν άρα ούτοι έξ ΰπαρχης όστεοδόχοι κάλ- 
πεις. Τό δέ κέντρον τοΰ βωμοΰ ήτο κατά τό μέσον περίπου τοΰ 
άνατολικοΰ στυλοβάτου, διακρινόμενον έκ τοϋ μεγάλου ένταΰθα 
πάχους της τέφρας καί της πεπυρακτωμένης γης. Έν αύτφ πέ-
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ρυσιν εύρον και τα χαλκά άγαλμάτια και ζωιδια , ποοσόμοια 
πρός τα έν Όλυμπίγ εις παρεμφερή στρώματα εύρεθέντα.

Προς άνατολάς του στυλοβάτου τοϋ ναοΰ σκαπτών, εις έδαφος 
ένταΰθα κατά πέντε μέτρα ύψηλότερον αύτοΰ, διαρρεόμ-ενον ύπό 
της μνησθείσης αΰλακος, εύρηκα τά ίχνη τετραπλεύρου οικοδομή
ματος, ού οί τρεις τοίχοι καί ή διπλή είσοδος σώζονται καλώς. 
Οί τοίχοι είνε αρχαίοι ελληνικοί,όμοιοι π.χ. μέ τούς τοίχους του 
έλλειψοειδοϋς πρός βορράν τοϋ ναοΰ οικοδομήματος,όπερ προχεί- 
ρως ονομάζω βουλευτήριον. Τά τετράπλευρον τούτο οικοδόμημα 
Ιχει μήκος μ.έτρων 17,50 καί πλάτος 6,70. Οι τοίχοι έχουσι 
πάχος 0,80 μ. Έν τώ έσωτερικώ οϋδείς έγκάρσιος ή παράλληλος 
τοίχος ύπήρχεν, εΰρέθησαν όμως διεσκορπισμένοι πολλοί πώρινοι 
σπόνδυλοι δώριοι καί τρίγλυφα πώρινα, έτι δέ δύο κλίβανοι κε- 
ραμέως. Ό ανατολικός καί βόρειος τοίχος σώζονται εις ύψος μ. 
1,40. Έπ’ αυτών άκριβώς εΰρέθησαν αρχαίοι τάφοι. Έπί δέ 
τοϋ δαπέδου τοϋ οικοδομήματος μέγα πλήθος κεράμων τής ορο
φής, πήλινων σιμών καί γείσων καί τεμάχιά τινα μετοπών πή
λινων ομοίως ζωγραφιστών. At μετόπαι αύται — ή πλάκες ζωο
φόρου — είνε λεπτότεραι τών τοϋ ναοΰ. Έπί τών παραστάσεων 
τών μορφών, αιτινες δεν έκαθαρίσθησαν έ'τι καλώς άπο τοϋ στε- 
ρεοποα)θέντος ρύπου (πουρί), άναγινώσκονται αί έπιγραφαί άρ- 
χαϊκοΐς γράμμασι ΊΆΓά Τ^Μ (Χάριτες) καί ζ'^Ρ’άΜ (Ειρις, 
*Ιρις). Σημειώ ότι τά I δεν είνε τοιοΰτον: ά, άλλα οφιοειδής 
γραμμή. Γείσα καί σιμαί φέρουσι κυμάτια ζωηροϊς χρώμασι 
(έρυθρώ καί μελάνι), πλείστα δέ άλλα τεμάχια πήλινα έπενδύ- 
σεως φέρουσι ζωηροϊς χρώμ,ασι ποικίλα σχήματα γεωμετρικά. 
Καί οί καλυπτήρες κέραμοι φέρουσι χρώμα έπί τοϋ λεπτού επι
στρώματος, όπερ έπίκειται εις τά σώμα τοϋ κεράμου. Αί ΰδρορ- 
ρόαι τών σιμ.ών είνε σωλήνες άπλοι. "Ομοίως εΰρέθησαν ικανά 
τεμάχια πήλινων αγαλμάτων καί άναγλύφων καί τά ήμισυ Γορ- 
γονείου αρχαϊκού. 'Έτι δέ επιγραφή οϋχί κατά χώραν έπί λίθου 
’Απόλλωνος Atrθείου. Ό δυτικός τοϋ οικοδομήματος τοίχος 
είνε κατεστραμμένος, διότι έπ’ αύτοΰ διέρχεται ή αύλαξ τοϋ πο
τιστικού νερού. 'Η είσοδος ήτο έκ νότου. Οί τοίχοι έχουσι πρό- 
σωπον καί έξωθεν τού οικοδομήματος, όπου όμως είσέτι δεν
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ήρεύνησα."Αδηλον έτι πόθεν προέρχονται καί οί έν αυτή εΰρεθέν- 
τες σπόνδυλοι κιόνων καί τα τρίγλυφα. ’Αλλά τό οικοδόμ.ημα 
βεβαίως ανήκει εις τά ξύλινα τοΰ Θέρριου, τά φέροντα πήλινους 
επενδύσεις, ών ή ηλικία δέν δύναται να είνε νεωτέρα τοΰ έκτου 
ή των αρχών τοΰ πέμπτου πρό Χριστοΰ αίώνος. Υποθέτω ότι 
μ,ετά την καταστροφήν, την έπί Φιλίππου πάντως, ούτε ανωκο- 
δομήθη ούτ’ έπεσκευάσθη τό κτίριον τοΰτο, τό όποιον ίσως είνε 
σηκός ναοΰ, άλλ’ εις χρόνους υστέρους έπί τοΰ έπιχωσθέντος δα
πέδου αύτοΰ κεραμείς έκτισαν τούς κλιβάνους αυτών έκ τών 
συντριμμάτων τών κεράμων τής οροφής. Ότε δέ καί τό στρώμα 
τοΰτο έπεχώσθη, τάφοι τών προχριστιανικών έτι χρόνων κατέ- 
λαβον τόν χώρον. Οΐ τάφοι ούτοι είνε έστραμμένοι καί πράς νότον 
καί πρός βορράν, εντός δέ ενός μόνου εύρέθη Ινώτιον χαλκοΰν. 
Ύποπτεύω μάλιστα μήπως καί οί σωζόμενοι τοίχοι δέν άνή- 
κουσιν εις τούς πρό τοΰ δευτέρου αίώνος πρό Χριστοΰ χρόνους, 
άν καί εινε βεβαίως ελληνικοί, διότι σχεδόν εις τό θεμέλιον αυ
τών εΰρίσκονται έντετειχισμένοι κέραμοι τής οροφής. ’Εντελώς 
δέ όμοιοι είνε κατά την κατασκευήν καί οί νεώτεροι τοΰ τρίτου 
πρό Χριστοΰ αίώνος τοίχοι, διότι εις έ'να έξ αυτών εγγύς τής 
βορειοανατολικής γωνίας τοΰ τεμένους εύρήκα έντετειχισμένην 
ένεπίγραφον πλάκα, περιέχουσαν ψήφισμα προξενείας οΰχί πολύ 
παλαιότερον τής έπί Φιλίππου Ε’ καταστροφής. Μόνον ή διπλή 
είσοδος τοΰ έν λόγω οικοδομήματος φαίνεται ότι άνήκει εις τούς 
πρό τής καταστροφής ταύτης χρόνους, διότι σύγκειται έκ λίθων 
πωρίνων, έπιμ,ελώς είργασμένων καί ήτο πάντως προωρισμένη 
δι’ οικοδόμημα πολύ σεμνότερον ή τό νΰν σωζόμενον.

ΓΙολύν χρόνον είργάσθην πράς έξασφάλισιν τών άποκαλυφθέν- 
των ερειπίων καί πράς σχετικήν άποκατάστασιν τοΰ άνασκαφέν- 
τος παρά τόν ναόν χώρου, πρός άποκάλυψιν τοΰ κατά τήν νοτιο
δυτικήν γωνίαν κυρίου πυλώνος τοΰ τεμ.ένους καί μ.έρους τινός τοΰ 
περιβόλου. Ή δαπανηρά αύτη έργασία είνε άναγκαιοτάτη καί 
έν πάσγι άλλη άνασκαφή καί έν Θέρμω ιδίως. Τά ορύγματα 
τάντα ανάγκη ήτο νά πληρωθώσι καί τό έδαφος ίσοπεδωθή, διότι 
τοΰ ναοΰ ιδίως τά τοιχώματα ένεκα τοΰ διαβεβρωμένου υπό τής 
πολυκαιρίας ΰλικοΰ καί τής έλλείψεως πάσης θεμελιώσεως θά
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έκινδύνευον άλλως τάχιστα νά έκλείψωσιν. Τάφροι δέ ανάγκη 
ομοίως ήτο νά διορυχθώσι ποός έκροήν τών άφθονων ενταύθα 
όμβριων ύδάτων έπί εδάφους ελώδους καί ξηρότοιχοι κατά πάσαν 
διεύθυνσή νά κτισθώσι πρός περίφραξιν τών μνημείων, υποκει
μένων δυστυχώς εις φθοράς καί βλάβας παντοίας έξ ανθρώπων 
καί κτηνών. Έν τή έργασίμ ταύτγι, άκάρπω βεβαίως άρχαιο- 
λογικώς, αλλά χρησιμωτάτγι καί άπαραιτήτφ πρός διάσωσιν τών 
άποκαλυπτομένων μνημείων, ένησχόλησα έπί εβδομάδας εικο
σάδα έργατών.

Έν τώ μεταξύ του ναού καί της μεγάλης στοάς χώρφ καί 
πρός τό μέρος αυτής κεΐται ή τελευταία εκ τών εξεδρών, αί'τινες 
μετά πολλών βάθρων άγαλμάτων παρετείνοντο έ'μπροσθεν της 
στοάς ιδίως. Έπί της έξέδρας ταύτης ήγείρετο τό ήρειπωμένον 
παρεκκλήσιον τής άγιας Τριάδος καί περί αυτήν υπήρχε νεώτερον 
νεκροταφεΐον. ’Ακριβώς παρά την έξέδραν ταύτην, στηριζομένην 
ήδη εις τάν βράχον τού ύπερκειμένου όρους Μέγα-Λάκκου, καί 
δη παρά τήν βορείαν αυτής πλευράν εύρήκα μέγα πλήθος βά
σεων στηλών καί στήλας ίκανάς λιθίνας περιεχούσας πάσας ψη
φίσματα προξενιάς, πλήν ενός βάθρου περιέχοντας οκτάστιχον 
έπιτύμβιον επίγραμμα.Τεμάχιά τινα τών στηλών είνε έ'τι ένεσφη- 
νωμένα εις τάς βάσεις, συγκρατούμενα διά τής άρχήθεν μολυ- 
βδώσεως. Μία τών στηλών έχει ύψος δύο μ;έτρων καί πλάτος 
0,75 περιέχουσα πάμπολλα ψηφίσματα, ών ικανά κατέστησαν 
εξίτηλα. Τά ψηφίσματα πασών τών στηλών είνε του τρίτου καί 
τών άρχών του δευτέρου πρό Χριστού αίώνος, μνημονεύονται δ’ 
έν αύτοϊς γνωστοί καί άγνωστοι τών Αιτωλών στρατηγοί. Τού 
Σκόπα άναφέρεται τρίτη στρατηγία, τού Δωριμάχου τετάρτη.

Έκ τών τυχαίως έν τοϊς χώμασιν εύρεθεισών έπιγραφών μνη
μονεύω μίαν γεγραμμένην έπί τεμαχίου τού λαιμού πίθου- τα 
γράμματα είνε άρχαϊκά κορινθιακά: . . . ΙΑΜΧΠΔΧ. . .

Δυστυχώς τά ολίγα ταΰτα γράμματα, άναγινωσκόμενα ίσως 
οΰτωσί : . . . έδΐΐές aF. . ., δεν με βοηθοΰσιν εις ικανοποιητικήν 
τινα εικασίαν περί τής έπιγραφής.

’Εγγύς καί ολίγον νοτιώτερον τής μ-νημονευθείσης έξέδρας άπ- 
εκάλυψα δεξαμενήν, ήτις ανήκει βεβαίως εις τήν κρήνην τού
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τεμένους. “Υδωρ άνέβλυζε πάντοτε ένταΰθα, άνεπήδα δε τοΰτο 
άφθονώτερον καθόσον προσεπάθουν διά βαθείας τάφρου νά διοχε
τεύσω αυτό άπωτέρω, όπως δυνηθώ νά ερευνήσω τόν χώρον 
τούτον. Άργήθεν άνεβλυζε τοΰτο έντός τής δεξαμενής, ώς και 
νυν πλε'ον, άφ’ ότου έκαθάρισα αυτήν. Μήκος έχουσα έζ μέτρων 
καί πλάτος τεσσάρων περίπου, βάθος δέ σωζόμενον ενός μέχρι 
δύο μέτρων, άποτελεΐται έζ ογκολίθων όδοντωτώς πρός άλλή- 
λους προσηρμοσμ,ένων. “Ινα άναβλύζη, τό ύδωρ έλευθέοως, ή κα- 
τωτάτη στρώσις των όγκολίθων δέν κατάκειται καθ’ όλην τήν 
επιφάνειαν των λίθων επί τού εδάφους, άλλ’ οΰτοι στηρίζονται 
έπί μικροτέρων λίθων κατά διαστήματα, ώστε έκ τών μεταξύ 
κενών έλευθέρως νά είσρέη εις τήν δεξαμενήν τό ύδωρ έκ τών 
πόρων τής πηγής. Ή νοτιά πλευρά τής δεξαμενής είνε κατε
στραμμένη ίν μέρει. Ίσως άνερχόμενον τό ύδωρ εις ύψος έ'έρ- 
ρεεν έπειτα έξωθεν διά κρουνών. Άλλ’ ό πέριξ χώρος κατέχεται 
έτι ϋπό μεγάλων σωρών άμ.μου, λίθων καί χωμάτων καί δέν επι
τρέπει βεβαίαν εικασίαν. Τόσον μόνον είνε βέβαιον, ότι ό χώρος 
ούτος είνε πλακόστρωτος καί ή πλακόστρωσις αύτη εκτείνεται 
νοτιώτερον, όπου έν αυλή πλακοστρώτω εύρίσκεται είδος τι ΐΙΤΠ- 
pluvium. Άλλ’ οπήν πρός εκροήν ύδατος οΰδαμοϋ έν αυτή εΰ- 
ρήκα. ’Ενταύθα όμως ή σκάφη έν γένει ολίγιστον μόνον προΰ- 
χώρησε , διότι τό έδαφος κατακλύζεται είσέτι υπό τών ύδά- 
των τής πηγής. ’Εγγύς όμως τής πλακόστρωτου (( αύλής )) υπο
θέτω ότι κεϊνται κτίρια τού τρίτου αίώνος, ώς δύναμαι νά εικάσω 
έκ τών πολλών μεγάλων λαξευτών λίθων, οΐτινες φαίνονται έν
ταΰθα έν τω άδιεξιτήτω βορβόρω. Καί έν τούτω τω χώρω ή 
έργασία παρέσχε πολλάς δυσκολίας, διότι ολίγον ύπό τήν έπιφά- 
νειαν ευρίσκω άφθονον τό υπόγειον ύδωρ.

Ταύτα είνε τά ουσιωδέστατα έξαγόμενα τής έν Θέρμω άνα- 
σκαφής. Συμπλήρωμα δέ τής κατά τήν έφετεινήν περίοδον έκτε- 
λεσθείσης ένταΰθα έργασίας αποτελεί ή προκαταρκτική έρευνα, 
ήν επεχειρησα προχείρως όλως διόλου έν τω πρώην νομιζομένω 
Θέομψ, ήτοι έν τή μεγάλη άκροπόλει τού Βλογού. έγγύς τού 
Αγρίνιου καί εις τά πρόβουνα τού Παναιτωλικοΰ όρους. “Ηδη 
έκ τής άναγνώσεως τού Πολυβίου, περιγράφοντος μ.ετά πάσης
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της άπαιτουμένης τοπογραφικής ακρίβειας την έπί τόν Θέρμον 
έν έτει 218 πρά Χρίστου πορείαν τοΰ Φιλίππου Ε’, έπείσθην ότι 
ή άκρόπολις αύτη, ή περιφανέστατη καί μεγίστη πασών των αί- 
τωλικών πόλεων, ήτο ή πόλις τών Θεστιέων. Διότι άλλα μέν 
ερείπια αρχαίας πόλεως δεν ύπάρχουσι κατά την βορείαν όχθην 
της Τριχωνίδος λίμνης, πλήν μικρότερων τινών οχυρωμάτων, ή 
δέ Παραβολα, ήτις σώζει έ'τι σπουδαία ερείπια όχυρας άρχαίας 
πόλεως παρ’ αυτήν σχεδόν την λίμνην, φαίνεται μάλλον ότι ήτο 
χωρίον οχυρόν κατά την είσοδον εις την περαιτέρω στενήν πε
διάδα ή πόλις τις άξια λόγου. Ένφ ό περίβολος του Βλοχοΰ 
άποτελούμενος έκ τειχών τριών μέτρων πλάτους έχει περίμε
τρον τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων. Καί ή πόλις "Ακραι , ήν 
ύπέθεσεν ό Φερδινάνδος Νόακ ένταΰθα κειμένην, οΰδένα λόγον 
έχει έν τή βόρεια τής Τριχωνίδος όχθη, διότι ταύτην άπαντα 
ό Φίλιππος Ε' έπαναστρέφων έκ Θέρμου πρός μεσημβρίαν τής 
λίμνης, καθά σαφέστατα εξάγεται έκ τοΰ ΙΙολυβίου. Πρόχειρος 
σκαφή παρά τό έκκλησίδιον τοΰ χωρίου Βλοχοΰ «Παναγία» 
έφερεν εις φώς έπιγραφήν τής άκμής προφανώς τής αΐτωλικής 
όμ.οσπονδίας, έξ ής άριδήλως συνάγεται ότι ή άμφισβητουμένη 
τέως πόλις ήτο ή τών Θεστιέων. ’Ολίγον άνωτέρω τοΰ χωρίου, 
μεταξύ αύτοΰ καί τής υψηλής πυραμιδοειδοΰς κορυφής, ΰπό τήν 
όποιαν έκειτο ή άκρόπολις τής πόλεως, σώζουσα έτι και τόν 
προσόμοιον πρός τήν είσοδον τής Τίρυνθος καί τής Τρωάδος πυ
λώνα, εΰρήκα τάφους τών χρόνων πιθανώς τής αΐτωλικής συμ
πολιτείας. ’Αποτελούνται έξ ισχυρών τοίχων, ή δέ οροφή άπο- 
τελεϊται έκ λίθων έπιμήκων. Καί ψηφιδωτόν μικρόν έγγΰς άπε- 
κάλυψα καί παρά τό έκκλησίδιον τής Παναγίας μεγάλα μ.άρ- 
μαρα όμ.οιάζοντα πολύ πρός τό Πεντελήσιον. Σημειωτέον ότι έν 
Θέρμω ουδέ τό έλάχιστον μαρμάρου σύντριμμα εύρον. Τήν άκρι- 
βεστέραν έρευναν έν τή πόλει τών Θεστιέων άνέβαλα εις τήν 
προσεχή περίοδον τών έν Θέρμω άνασκαφών.

Ερευνών καί άλλαχοΰ τής Αιτωλίας προχείρως τά σωζόμενα 
έρείπια εΰρον έν τφ ναφ τής Λαφρίας Άρτέμιδος, ώς υποθέτω, 
έν Καλυδώνι, τεμάχιον κεράμου ζωγραφιστής ούχί διαφόρου τών 
έν Θέρμφ άνακαλυπτομένων. "Ισως ή χρήσις τοΰ πήλινου δια-
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κόσμου η καί ή έπένδυσις ξύλινων ναών δια πήλινων άρχιτεκτο- 

νικών μελών ήτο συνήθη; καί άλλαχοΰ τή; Αιτωλίας. Καί έν 

τή πόλει Τριχωνίψ εύρήκα άρχαίαν νεκρόπολιν μετά τινων επι

τύμβιων αναγλύφων ρωμαϊκών χρόνων καί μέρος απεκαλύφθη 

ισχυρού πύργου τού περιβόλου αυτής, έτι δέ οικοδόμημα ου οί 

στρωτήρες τής οροφής κέραμοι είνε εντελώς όμοιοι πρός τους τού 

εν θέομφ ναού.
Καί πάλιν δε έν τή περιχώρψ τής πόλεως τών Θεστιε'ων, 

ώρας τινάς βορείως αυτής έν τή κοιλάδι τού ποταμίου Έρμί- 

τσας καί ολίγον πέραν τής θέσεως «Φούρνος τής γργιας», άνέ- 
γνωσα άκριβέστερον έπιγραφήν τινα έπί βράχου, ήτις κατά τι 

ελληνικόν δημοσίευμα παριστάνεται ώς όροθέσιον διορίζον τήν 

χώραν τών θεστιέων δήθεν καί τήν τών Εύρυτάνων. Άλλ’ ή 

επιγραφή αΰτη, ήν καί ό liazin έν Mcmoires scientifiquee 
τόμψ δευτέρψ Essai 811Γ l’Aetolie άτελώς έδημοσίευσε, ουδέ 

τών Θεστιέων ουδέ τών Εύρυτάνων μνημονεύει, άλλ’ έχει ώς 

εξής :

ΤΕΡΜΩ Ν'
ΕΙΤΕΑΙΩΚ 
ΕΟ I Τ A Ν Ω[Κ 
ΔΑΕΣΤΗΡΕΩ[Κ 
ΕΥΑΡΧΟΣ; ; Ε Ο I [Τ A Υ

ήτοι: Τέρμων Είτεαίων, Έοιτάνων, Δαεστηρέων. Εύαρχος 
Έοιτάν.

Τών έν Θέρμψ πήλινων εϋρημ.άτων τά κυριώτατα μετηνέχθη- 
σαν ηδη εις τό έν Άθήναις έθνικόν άρχαιολογικόν μουσεϊον. ’Αλλά 

πλήθος μέγα αυτών μένει έτι κατατεθειμένων έντός τού οίκίσκου 

τού εφόρου, έν δωματίψ καί έν τώ ΰπογείφ καταλλήλως τοπο
θετημένων, ώσαύτως δε καί αΐ μικρότεραι ένεπίγραφοι στήλαι ή 

τά τεμάχια αυτών. Ταΰτα πάντα θά κατατεθώσιν έν τώ μου- 

σείφ, όπερ κατά την ληφθεΐσαν υπό τής αρχαιολογικής εταιρείας 
άπόφασιν θά ανεγερθή έν τώ χώρω τών άνασκαφών κατά τήν 

προσεχή έπανάληψιν αυτών. ΙΊράς περιφρούρησιν τών μνημείων 

τού θερμού έγκατεστάθη καί τακτικός φύλαξ, υπέρ τού όποιου
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άπό τοϋ παρελθόντος ήδη έτους έκτίσθη κατάλληλον φυλακείον.

Προς διευχόλυνσιν τής συγκοινωνίας, ήτις ένεκα τών έν τφ 

τεμένει άνασκαφών σπουδαίως παρεκωλύθη — ή τρίβος διήρχετο 

άλλοτε παρά τόν ναόν καί έπΐ τοϋ κρηπιδώματος τής μεγάλης 

στοάς — ήναγκάσθην νά ανοίξω νι'αν οδόν διά τοΰ βράχου τοΰ 

Μέγα-Λάκκου, δι’ής συγκοινωνοϋσιν οί Κεφαλοβρυσΐται πρός 

τούς αμπελώνας αυτών τούς νοτίως τοϋ τεμένους. Καί αΰτη ή 
έργασία άπήτησε δαπάνην τινά καί θ’ άπαιτήση προσεχώς καί 

άλλην έτι, διότι μόνον άν παντελώς διακοπή ή διά τοϋ τεμένους 

συγκοινωνία, θά έξασφαλισθώσι τά εν αύτφ μνημεία από τής 

αναπόφευκτου ύπό τών διερχομένων κτηνών καί ανθρώπων φθο

ράς. Καί ή διά σωλήνων διοχέτευσις τών άφθονων τής πηγής 

ϋδάτων επιβάλλεται ομοίως υπό τής ανάγκης, τοϋτο μέν ϊνα 

δυνηθή νά χωρήση εύκολώτερον ή έργασία έν τφ ϋπ’ αυτών κατα

κλύζόμενη έδάφει, τοΰτο δε ϊνα έκλειψη ή μόνη αφορμή τής εις 

τό τέμενος εισαγωγής τών ποιμνίων τών αιγών, άτινα εις τήν 

πηγήν ταύτην ποτίζονται.
Ή έν Θέρμψ έργασία, ήν έσχεδίασα μεσοϋντος Φεβρουάριου 

τοΰ έτους 1897, ήρχισα δε τελευτώντος τοΰ Ιουνίου τοΰ αύ.τοΰ 

έτους καί εκτοτε κατά τους θερινούς μήνας τού 1898 καί έφέτος 

πάλιν μέχρι μέσων Σεπτεμβρίου έξηκολούθησα, προϋχώρησε βε
βαίως ίκανώς. Άλλ’ έν σχέσει πρός τήν ύπολειπομένην δέν εινε 

ίσως ουδέ τό ήμισυ τοΰ όλου. Ή στοά κυρίως δέν ήρευνήθη είσέτι 

έν τφ έσωτερικφ αυτής, ουδέ τό μακρότατον έκεϊνο παραλλη
λόγραμμον κτίριον, τά « παλαιοπάζαρο» λεγόμενον, όπερ πιθα- 

νώτατα ήτο ή σκευοθήκη , έξ ής ό Φίλιππος διήρπασε δεκα- 
πεντάκις χιλίας πανοπλίας. Ώς βέβαιον πρέπει νά θεωρηθή, ότι 

έν τφ τεμένει εΰρίσκετο καί τό βουλευτήριον καί τά λοιπά τής 

συμπολιτείας άρχεϊα, έτι δέ ναοί άλλοι καί είς τουλάχιστον σύγ
χρονος τών μεγάλων έν Θέρμω χτισμάτων, τά όποια μετά θετι- 

κότητος δυνάμεθα νά εϊκάσωμεν ότι άνηγέρθησαν εις τούς άπό 

τοΰ 277 πρό Χριστού χρόνους μέχρι τού λεγομένου συμμαχικού 

πολέμου. Καί έξ επιγραφών πλήν τών επί τής χαλκής στήλης 

τοΰ ναού καί μιΛς παρά τήν στοάν δέν εύρον έτι άλλας ή ψηφί

σματα προξενιάς πάντα έν τφ αύτφ χώριρ. "Ισως άλλου περιε

ΑΙ έν Θέρμψ άναόκαφαι
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χομένου έπιγοαφαί ήσαν παρά τά μήπω άνακαλυφθέντα αρχεία 

καί τόν ναόν τοΰ τρίτου αΐώνος, τοϋ όποιου τά ίχνη ανέκαθεν 

νομίζω ότι μοί ΰποδηλοΰσιν οί μεγάλοι παρά την αγίαν Τριάδα 

πώρινοι δώριοι σπόνδυλοι. Επειδή δέ κυρίως μέχρι σήμερον άνά 

παν βήμα ή σκαπάνη έφερεν εις φως άξιόλογόν τι εύρημα, δι

καιολογείται ή ελπίς τής εύρέσεως καί άλλων όμοιων έν τφ μή 

έρευνηθέντι έτι χώριμ τοϋ τεμένους, όστις έν μέρει τουλάχιστον 

πρέπει νά ύποτεθή καί σπουδαιότερος τοΰ τέως άνασκαφέντος, 

αν έν αΰτφ πράγματι έτι κρύπτονται όσα προεϊπον μνημεία. 

’Αλλά καί ολίγον έζω τού τεμένους υπάρχει ικανός χώρος, έν ω 

πληθύς συντριμμάτων κεράμων υποδεικνύει την αύτοΰ ύπαρξιν 

άρχαίων κτιρίων.

’Επί ταΰτα πάντα θά χωρήσ·/) ε’ν τω μέλλοντι ή σκάφη, ήτις 

ώς άπαραίτητος έζακολούθησις τής άρξαμένης ούδεμιάς προσθέ

του δικαιολογίας χργιζει.

Έν Νεαπόλει της 'Ιταλία; τήν 21 Δεκεμβρίου 1899.

Γεώργιος Σωτηριαδης

Πρακτικά τοϋ 1899

ΕΚΘΕΣ1Σ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΡΗΝΕ ΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 

("Ορα Ιΐρακτικά 1898 σελ. 100-104)

*0 καθαρισμός καί ή συναρμογή τών πέρυσιν έν 'Ρηνεία εύρε- 

θέντων κτερισμ-άτων τών έκ Δήλου κατά τήν κάθαρσιν τοϋ 426/5 

π. X. έκεΐ διαπεραιωθεισών παλαιών ταφών μετά μικρόν ευθύς 

κατέδειξεν ότι ταΰτα άνήρχοντο μ,όνον μέχρι τών χρόνων τής γε

ωμετρικής τών άγγείων διακοσμ.ήσεως. Τά όστα λοιπόν καί κτε- 

ρίσματα τά έκ τών παλαιοτέρων τάφων τής Δήλου, τών προελ- 

ληνικών χρόνων, έξορυχθέντα έδει νά άναζητηθώσιν έν άλλω τής 

ακτής τής 'Ρηνείας τόπω, άποτεθέντα έν αΰτώ χωρίς ή διά τήν 

διαφοράν τοϋ φύλου, έκληφθέντα ώς Καρικά, ή καί απλώς διά 

τήν ευκολίαν, υποτιθεμένου ότι οί τάφοι, έξ ών μετεφέροντο, 

έκειντο έν άλλω τής Δήλου τόπφ’ έκτος άν δεν εΰρέθησαν κατά 

τήν κάθαρσιν οί πανάρχαιοι έκείνοι τάφοι—πράγμα άλλως φυ-
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σικώτατον" καθ’ όσον οί την νήσον καθαίροντες δεν ένήργησαν 

βεβαίως συστηματικήν άναζήτησιν τάφων, άλλ ’ άπλώς άνώρυ- 

ξαν εκείνους, ούς τα επιτύμβια μνημεία ή άλλα ’ίχνη έπί της 

επιφάνειας τής γης σωζόμενα έμήνυον, καί δσους άλλους μετ’ αυ

τών κειμένους ή άλλως πως έκ τύχης τινός άνεΰρον" οί δέ προ- 

ελληνικοί τάφοι καί ούδέν σημεϊον καταφανές δι’ οΰτω μακροΰ 

μακροΰ χρόνου πιθανώτατα διέσφζον καί έν άλλφ τής νήσοο τόπψ 

ίσως έκειντο. ’Αλλά περί τούτου του ζητήματος καί περί τοϋ 

τίνας, εί μη τούς προελληνικούς, έξέλαβον οί σύγχρονοι του Θου- 

κυδίδου ώς Καρικούς τάφους, ού τοϋ παρόντος ό λόγος" έλθω- 

μεν εις τά τής άνασκαφής.

Την άναζήτησιν των περιεχομένων των προελληνικών τής Δή

λου τάφων (έν ή περιπτώσει καί ούτοι άνευρεθέντες έξωρύχθησαν 

κατά την κάθαρσιν) προεθέμην ώς κύριον σκοπόν έπαναλαμβά- 

νων κατά τά έτος τούτο τάς έν 'Ρηνείιγ σκαφικάς έρεύνας μου(1). 

Καί προς εΰρεσιν τούτων άνώρυξα πολλά ορύγματα έν τόποις 

τής ακτής, οίτινες έφάνησάν μοι κατάλληλοι προς έκφόρτωσιν 

καί έναπόθεσιν αυτών, ίδί<>ι δ’ έν τοϊς έγγύς τοϋ χώρου τών πέ- 

ρυσιν εΰρεθέντων οστών καί κτερισμάτων κατά τον προ τοϋ έκ- 

κλησιδίου τής άγ. Κυριακής ορμίσκον. Καί δεν εύρέθησαν μέν 

ούδαμοΰ τά ζητούμενα" δεν πρέπει δ’ όμως νά συναγάγωμεν έκ 

τούτου ώς βέβαιον συμπέρασμα τά ότι δεν έξωρύχθησαν κατά 

την κάθαρσιν καί οί προελλήνικοί τάφοι" πολλάκις τά έπίτηδες 

έν μόχθιρ ζητούμενα εΰρίσκονται μετά ταΰτα άκόπως έκ τύχης 

έκεϊ, όπου δεν προσδοκώνται" έπειτα δέ καί δέν δύναμαι νά εϊπω 

ότι έξήντλησα ήδη πάντας τούς έπιτηδείους τόπους τής'Ρηνείας.

Ή έργασία αΰτη δέν υπήρξε καί άλλως άκαρπος, έξερευνη- 

θέντων δι ’ αυτής πολλών μερών τοϋ έπί τής ακτής τής 'Ρηνείας 

Δηλιακοΰ έρειπιώνος καί άποκαλυφθεισών ουκ ολίγων αυτοΰ τα

φών. Δυστυχώς ό,τι καί πέρυσι παρετήρησα καί έσημειωσα, το 

αυτό έπαναλαμ-βάνω καί νΰν" οί παλαιότεροι ένταΰθα γενόμενοι 

τάφοι ένεκα τή; μ.ικράς τοϋ εδάφους επιχωσεως εισιν οί πλειους 1

(1) Ανται ήρξαντο τ!) 8t) ’Ιουνίου καί διεχοπησαν τϊ| 19»| Όχτωβρίου, γε- 
νομένων καί μικρών τινων διαλειμμάτων αλλοτ εζ άλλων αναπόδραστων αιτίων 

προελθόντων.

Περί της έν 'Ρηνεία άναϋκαφης
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κατεστραμμένοι ύπό των νεωτέρων ταφών καί οικοδομημάτων. 

’Ελάχιστους εύρον τάφους των πρώτων μετά την κάθαρσιν χρό

νων άθικτους, καί τούτους πάντας πτωχούς" έν φ έν τοϊς μετα

γενεστέρου καί περί αυτούς έν τφ χώματι εΰρηνται πλεϊστα λεί

ψανα των παλαιοτέρων.

Κτερίσματα συνέλεξα άξια διατηρήσεως οΰ πάνυ πολλά, έν 

οίς χρυσοί: τέσσαρα ζεύγη ένωτίων ζωδιομόρφων, τρία άλλα ένώ- 

τια μόνα εύρεθέντα έν τώ χώματι, τρεις δακτυλίους άτέχνους, 

είκοσι καί δύο τριπλά φύλλα, άλλα οκτώ όμοια καί εν άπλοΰν 

άπό στεφάνων, τινχ τούτων έφθαρμ.ένα, πάντα σχεδόν ταϋτα 

κοσμήματα των 'Ρωμαϊκών χρόνων" ετι δ’ ειδώλια πήλινα καί 

αγγεία ποικίλα καί άλλα τινά πράγματα.

Συνελέγησαν πρός τούτοις οκτώ κάλπαι περιέχουσαι οστά κε 

καυμένων νεκρών τών ‘Ρωμαϊκών γρόνων, ών αί μεν επτά μο- 

λύβδιναι άπλαϊ τών συνήθων ενταύθα, ή δ’ όγδοη μαργαρίνη 

κυλινδρική ένηρμοσμένη ΰποβάθρφ τετραγωνικφ καί κεκαλυμ- 

μένη πώματι, έφ’ οΰ γέγραπται τό δνομα του νεκρού ( Άνψχ- 
κλεχδης Άναψνκτχδοχ/ χαχρε). Έτι δ’ άγαλμα έπιτύμβιον 

τής ’Ρωμαίας Πλωτίας μεγέθους υπέρ τό φυσικόν άκέφαλον μετά 

τού έπιγεγραμμένου βάθρου αυτού καί έτε'ρου μαρμάρου άπό τοΰ 

αυτού έπιτυμβίου μνημείου προερχόμενου φέροντας όκτώστιχον 

επίγραμμα" καί τέλος τριάκοντα καί δύο στήλαι καί άλλα μάρ

μαρα έπιτύμβια ή μέρη τοιούτων φέροντα έπιγραφάς καί γλυ- 

φάς, τα πλεϊστα ώσαύτως τών 'Ρωμαϊκών χοόνων.

Έκ τών μέχρι τοΰδε δέ άποκαλυφθέντων λειψάνων τών ποικι 

λωτάτων μ.νημείων καί άλλων οΐκοδομημ-άτων τής μ,οναδικής 

ταύτης πόλεως τών Είλειθυιών καί τού ΙΙλούτωνος, τού όλως 

ίδιοτρόπου τούτου προαστείου τής Δήλου, οΰ ή έξερεύνησις προ- 

βαίνουσα πολλά τά καινά καί άξιόλογα προώρισται νά άγάγγι 

εις φώς, άξιον ίδιας ένταύθα μ.νείας νομίζω πρός τινι πέρυσιν 

άποκαλυφθέντι ύπογείφ νεκρικώ κευθμώνι τών 'Ρωμαϊκών χρό

νων, εις όν διά κλίμακάς τις κατελθών έχει εκατέρωθεν διαδρό

μου ένωκοδομ,ημένας, έκ δεξιών μέν δέκα καί τέσσαρας άπλάς, 

έξ άριστερών δέ δέκα καί έξ διπλάς θήκας νεκρών, καί κρηπί

δωμά τι κατά τό έτος τούτο άγθέν εις φώς, όπερ διά μεγάλων
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ορθογωνίων τού τόπου λίθων ίσοδομικώς ώκοδομημένον φαίνεται όν 

λείψανον μείζονος έπιτυμβίου μνημείου τών παλαιοτε'ρων ένταϋθα.

Έκτος δέ τών σκαφικών τούτων έρευνών μέρος της εργασίας 

οϋ μικρόν κατηναλώθη κατά τό έτος τούτο εις τήν άκριβεστέραν 

έζερεύνησιν καί την πλήρη άποκάλυψιν τού χώρου τοϋ περιέχον- 

τος τά πέρυσιν εΰρεθέντα έκ Δήλου κτερίσματα καί οστά. "Ολος 

ό διά τού άναλήμματος περιωρισμε'νος χώρος, τούτου τά σφζό- 

μενα με'ρη καί ζώνη τις περί αυτό αρκούντως εΰρεϊα άπηλλά- 

γησαν εντελώς τού επικειμένου χώματος, δπερ μετά την έπανει- 

λημμένην κατά τό δυνατόν ακριβή έξέτασιν μετενεχθέν έρρίφθη 

όλον εις την παρακειμένην θάλασσαν. Συνελέγησαν δ’ έξ αυτού 

καί κατά τό έτος τούτο κτερίσματα, ιδίως τεμάχια αγγείων πή

λινων, άφθονα(Ι)' ώσαύτως δε καί τών οστών τά σωζόμενα 

πλήρη καί τά μείζω τεμάχια, άτινα καί μετηνέχθησαν εις τό έν 
Άθήναις άνθρωπολογικόν μ.ουσεΐον.

Ή δ’ έργασία τού καθαρισμού καί τής συναρμογής τών ευρη

μάτων, ίδίιγ τών αγγείων καί άλλων κτερισμάτων τών έκ Δήλου 

έζενεχθεισών ταφών, χαλαρωθεϊσα μικρόν κατά τό θέρος καί τό 

φθινόπωρον ένεκα τής έπαναλήψεως τής άνασκαφής, έγένετο αύθις 

συντονωτέρα μετά την διακοπήν αυτής. Τά αγγεία ταΰτα πάμ- 

πολλα όντα καί πάσας σχεδόν, τάς μέν μάλλον, τάς δ’ ήττον, 

τάς περιόδους καί τεχνοτροπίας τής Ελληνικής αγγειοπλαστικής 

τέχνης' άπό τών γεωμετρικών μέχρι τών έρυθρομόρφων έκπροσω- 

ποΰντα, όσημέραι απαρτίζονται πληρέστερα, μάλιστα μετά την 

προσθήκην τών νέων τεμαχίων, άτινα πολλαχώς συμπληροΰσι τά 

κενά αυτών.

Έν Μυκόνω τή 26η Δεκεμβρίου 1799.

Δημητριος Σπ. Στατροποτλλος

(1) Σημειωτέου ένταϋθα οτι κατά τήν κάθαρσιν τής νήσου, ο,τι πολύτιμον 
και χρήσιμον έν τοΐς έξορυχθεΐσι τάφοις εόρέθη, άφηρέθη υπό τών ένεργούντων 
αυτήν πλήν ολίγων μικρών πραγμάτων διαλαθόντων αυτούς· καθ’ οσον έκ τόσων 
τάφων χρυσά μέν κοσμήματα εΰρομεν μόνον ροοακα ε^αφυλλον, μικρόν Οιπλοϋν 
πέλεκυν, πόρπην κωνοειδή καί δύο μικρά τεμάχια ταινιών απλών καί άργυοα 
δ’ ολίγα καί πάντα μικρά, δακτυλίους μάλιστα' καί χαλκά δ’ ώσαύτως σ/ετικώς 
ολίγα, έν οίς φιάλας εύαριθμους καταλειφθείσας ώς αχρήστους βεβαίως διά τήν 

λεπτότητα καί κατίωσιν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:44 EEST - 54.226.8.97
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΑΤΤΑΑΟΓ

(Όρα πίν. I καί II)

Καί κατά το λήζαν έτος ή άνασκαφή τής στοάς τοΰ Άττά- 

λου έξηκολούθησε τακτικώς, άρξαμένη μέν τή 3?1 Φεβρουάριου, 

λήξασα δέ τή 12Τ* Δεκεμβρίου.

Προς τοΐς κατά το παρελθόν έτος άνασκαφεϊσι μέρεσι (όρα 

Πρακτικ. του έτους 1898, σελ. 65 καί έξ.) άνεσκάφησαν πρώ

τον καί Ικαθαρίσθησαν 10 όλα δωμάτια, κείμενα υπό έπίχωσιν 

4-5 μέτρων. Τά δωμάτια ταΰτα προστιθέμενα εις τά πέρυσιν 

άνασκαφέντα, 40ν, 50ν , καί 60ν , συμπληροΰσι μετά των έν πρω- 

τέροις χρόνοις άνασκαφέντων τριών μέν πρός νότον 1ου, 20u , καί 

3ου, τεσσάρων δέ πρός βορράν 1 80U , 190u, 20ou καί 210u, τά 21 

δωμάτια έξ ών άπετελεϊτο ή στοά.

Έξηρευνήθη είτα άνασκαφέν εις ικανόν βάθος ολόκληρον τά 

πρόστωον πλήν μικρού αύτοϋ μέρους πρός βορράν, τοΰ ύπά τοΰ 

φυλακείου κατεχομένου. Έκ της έξερευνήσεως δέ ταύτης προέ- 

κυψαν δύο σπουδαιόταται άνακαλύψεις- άνευρέθησαν πρώτον τά 

θεμέλια 16 βάσεων της έξ 22 κιόνων άποτελουμένης έσωτερικής 

κιονοστιχίας της στοάς (ΓΙιν. II, άριθ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), πέντε δέ τά ύπ’ άριθ. I , 

2, 12, 21, 22 θεμέλια κιόνων διεκρίνοντο καί πρά της ήμετέ- 

ρας άνασκαφης, τοΰ ύπ’ άριθ. 1 μάλιστα κίονος έσώθη καί ή 

μετά διπλής σπείρας καί σκοτίας βάσις (Πιν. I. 1, 2, 3, 4, 

5,) τοΰ δέ ύπ’ άριθ. 20 κίονος έσημειώθη ή θέσις μόνον, διότι 

ούτος καλύπτεται ύπό τόν μεσημβρινόν τοίχον τοΰ τρίτου μεσαι

ωνικού πύργου (lliv. II, ζ η). Είτα δέ προηλθον εις φώς κατά 

τό πρός βορράν της στοάς μέρος τά θεμέλια τής εξέδρας τής 

άντιστοίχου τή πρός νότον κειμένη (ΙΙιν. II. Β’.).

Καί έκ μέν τής άνευρέσεως τών θεμελίων τών κιόνων τής εσω

τερικής κιονοστοιχίας τής στοάς διορθοΰνται τίνά ε'σφαλμένως 

είκοτολογηθέντα έν τή άναπαραστάσει τοΰ μνημείου- καί δή 

άπεδείχθη πρώτον, ότι τό πρόστωον είχε δύο μόνον κιονοστοι- 

χίας, ούχί δέ τρεις, δεύτερον δέ, ότι τά μεταξώνια διαστήματα 

τής εσωτερικής κιονοστοιχίας είνε άραιότερα τών μεταξωνίων δια-
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στηριάτων της έπί της προσόψεως της στοάς δωρίου κιονοστοι- 

χίας, έ'χοντα άκριβώς τό διπλάσιον ριήκος εκείνων, κατ’ άκολου- 

θίαν δε οί κίονες της δευτε'ρας κιονοστοιχίας ήσαν ρ.όνον 22" τρί

τον έξακριβωθέντος διά της άνασκαφής ή υιών, οτι δεν υπήρχε 

ριεταξό τών δύο είρηριένων κιονοστοιχιών άλλη τρίτη κιονοστοι- 

χία, αποκλείεται ή παραδοχή ριαρρ,αρίνων δοκών κατά πλάτος 

της στοάς, έφ’ ών έστηρίζετο τό πάτωρια τοϋ δευτέρου ορό

φου, διότι ού {/.όνον ή άπόστασις άπό τοϋ δυτικοϋ εσωτερικού 

τοίχου τής στοάς, έφ’ού αί θύραι αί φε'ρουσαι εις τά δωριάτια, 

εις την δευτέραν εσωτερικήν κιονοστοιχίαν καί άπό ταύτης 

εις την εξωτερικήν είνε ριεγάλη, έχουσα συνάρ,α ριήκος 13,277 

Γ. Μ., άλλά καί ίχνη τοιουτων ρ,αρριαρίνων δοκών, άν καί 

άνεσκάφη ολόκληρος σχεδόν ό χώρος, έφ ’ ού ή στοά ήτο ΐδρυ- 

ριένη,, δεν εύρέθησαν. Καί ταΰτα ριέν τά σπουδαία πορίσματα, 

τά όποια άρυόριεθα έκ τής άνευρέσεως τών θεριελίων τών κιό

νων τής εσωτερικής κιονοστοιχίας, έκ δε τής άνακαλύψεως 

τών θεμελίων τής εξέδρας (Πιν. II. Β) καί έκ τής έξωτερι- 

κής δψεως τοϋ βορείου τοίχου τοϋ 180u δωριατίου, τοϋ κλιαα- 

κηδόν ανιόντος άποδεικνύεται άναρ,φηρίστως οτι ή στοά τοϋ Άτ- 

τάλου έξετείνετο άρχικώς u-έχρι τοϋ 18ου δωριατίου αυτής συρ.- 

περιλαριβανοριένου. τά δέ τελευταία τρία δωριάτια 190ν , 20ον, 

21ον ριετά τοϋ πρό αυτών προστώου καί τής σωζοριένης άκόριη 

ολοκλήρου σχεδόν εξέδρας έπί τοϋ άκροτάτου βορείου τής στοάς 

τοίχου (ΙΊιν. II. Γ), είνε προσθήκη γενοριένη κατόπιν, όρ.ως δέ 

οΰχί καί πολύ βραδύτερον τών χρόνων τής ίδρύσεως τής στοάς (159- 

138 π.Χ.), διότι ή οίκοδοριία είνε σχεδόν ή αυτή καί ή τής λοι

πής άρχικής στοάς, τής έκτεινοριένης ρ,έχρι τοϋ 180u δωριατίου.

"Απαν τό άνασκαφέν καί έξερευνηθέν πρόστωον έπιχώσαντες 

άνηγάγορ.εν εις τήν αυτήν στάθρ,ην τοϋ σωζορ,ένου στυλοβάτου 

τής εξωτερικής κιονοστοιχίας, άφήσαντες κενόν ριόνον διάστηρια 

περί τά θεριέλια τών κιόνων τής έσωτερικής κιονοστοιχίας, 
ί'να ώσιν ορατά, διότι πάντα σχεδόν τά θερ,έλια ταΰτα κεϊνται 

εις ικανόν βάθος άπό τοϋ δαπέδου τοϋ προστώου, ριάλιστα δέ τά 

βορειότερα, άφικνούρ-ενα ένιαχοΰ εις βάθος 4-5 ιατρών (1).

(1) Επειδή τό έδαφος εφ’ ού ή στοά άνιδρύθη ήτο λίαν επικλινές κατά τήν 
άπό νότου προς βορράν διεύθυνσιν, διά τούτο τά θεμέλια τών κιόνων τών στυλό-

'Αναόκαφτι της Στοάς τοϋ Άττάλου
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Άλλ’ ϊνα έξασφαλίσωριεν αυτά άπό τής καταπτώσεως των χω

μάτων περιεβάλοριεν διά τοίχων.

Μετά την ΐσοπέδωσιν του προστώου και την περιτείχισιν των 

θεμελίων των κιόνων της εσωτερικής κιονοστοιχίας, οίκοδοριήσαν- 

τες έν καταλλήλφ τής στοάς τόπω (Πιν. II, ο -π.) βάθρον στερεόν, 

έκ ρ.εγάλων λίθων(Ι), έστήσαριεν επ’ αΰτοΰ τά άπό του 1862 

άνευρεθέντα ενεπίγραφα τεμάχια -του έπιστυλίου, τά φέροντα 

τά ονόματα του ίδρύσαντος την στοάν Άττάλου τοϋ Βου , τοϋ 

ομωνύμου πατρός αύτοΰ καί τής μητρός Άπολλωνίδος, άφοϋ 

συνεκολλήσαμεν αυτά πρώτον καί συνεπληρώσαμεν τά έλλείποντα 

με'ρη έκ γύψου διά του δεξιωτάτου τεχνίτου Παναγιώτου Κα- 

λουδη, έργασθέντος υπό τάς οδηγίας μας λίαν έντέχνως καί μετ’ 

αξιέπαινου ζή'λου ένα περίπου μήνα.

Άλλ’ ΐνα έξασφαλίσωμεν τά έκ γύψου συμπληρωθε'ντα τοϋ 

έπιστυλίου μέρη άπό τής έπηρείας των ατμοσφαιρικών μεταβο

λών, μάλιστα δέ άπό τών χειμερινών βροχών έχρίσαμεν αυτά 

διά λινελαίου μέν πρώτον, έπειτα δέ δι’ έλαιοχρώματος καταλ

λήλου, έν ω έγένετο ποιά τις άπομίμησις τοϋ μαρμάρινου χρώ

ματος, άλλ’ υπό τόνον διάφορον, ϊνα ευκόλως διακρίνωνται τά 

έκ γύψου συμπληρωθέντα αύτοΰ μέρη. Έπιθυμοΰντες δέ νά 

παραστήσωμεν τό συμπληρωθέν έπιστύλιον κατά την άρχικήν 

μορφήν του, έπεχειρήσαμεν νά έπιθέσωμεν υπέρ αυτό τά τρί

γλυφα μετά τών έπ’ αυτών γείσων, ών πλεϊστα διεσώθησαν

βατών καί τών τοίχων εΰρηνται εις μεΐζον βάθος κατά το βόρειον ή το νότιόν 
μέρος* μετά την αναγωγήν δέ πρώτον πάντων τών θεμελίων εις την αυτήν προς 
τον στυλοβάτην στάθμην, έγένετο ή τεχνιτή έπίχωσις τών κενών μερών καί συνε- 
τελέσθη οΰτω ή ίσοπέδωσις του εδάφους· δμως δέ προς τούτο άφηρέθησαν καί ουκ 
ολίγα χώματα άπό του νοτίου τής στοάς μέρους, τεκμήριον δέ καί τό σωζόμενον 
έτι ανάλημμα τοίχου προς νότον του μεσαιωνικού πύργου (Πιν. II, Η-Η), 
έφ ου ειχεν έποικοδομηθή τό εκκλησίδιον τής Παναγίας ΓΙυργιωτίσσης, τό κα- 
θαιρεθέν τφ 1860, πρβλ. Φιλιστ. τομ. 1, σελ. 41 A. Mommsen, Athenae 
christianae σελ. 92, άριθ. 110.

(1) Τό βάθρον τούτο έχει μήκος 14,75* ύψος 1,25 καί πλάτος 0,88 Γ. Μ. 
Καί τό μέν μήκος καί πλάτος αυτού ελάβομεν εξ αυτών τών ένεπιγράφων τεμα
χίων τών επιστυλίων επ’ ακριβές καταμετρηθέντων, τό δέ ύψος ώρίσαμεν τοιοΰτο, 
ώστε μετά τού έπιστυλίου, έχοντος ολικόν ύψος 0,45 περίπου, τά γράμματα έγ~ 
κεΧ.αΡαΥΡ·ενα οντα κατι* τό μέσον αυτού, νά συμπίπτωσι προς τήν γραμμήν τών 
οφθαλμών ίσταμένου θεατού.
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άλλ’ έπειδή ταϋτα δεν είχον έπ’ άκριβές τό αυτό μήκος, άλλα 

μεν δντα ολίγον βραχύτερα, άλλα δέ ολίγον μακρότερα των τε

μαχίων τοΰ ένεπιγράφου επιστυλίου, ήρκέσθημεν να έπιθέσωμεν 

αυτά έφ’ ενός μόνον επιστυλίου, τοΰ καί σωοτε'ρου διατηρηθέν- 

τος, όπως δώσωμεν τουλάχιστον ιδέαν τινά, έστω καί άμυδράν, 

τοϋ αρχικού αύτοΰ σχήματος,

Κατά τούς χρόνους Ικείνους τής ίδρύσεως τής στοάς, χρόνους 

βεβαίως παρακμής, δέν έτηρεϊτο πλέον έν τή εξεργασία των άρ- 

χιτεκτονικών μελών ή άκρίβεια έκείνη ή παρατηρουμένη εις τά 

άρχιτεκτονικά έργα των ένδοξων χρόνων, καθ’ οΰς πάντα τά 

όμοειδή μέλη μνημείου τινός κατεσκευάζοντο τάς αΰτάς έχοντα 

διαστάσεις(1), έν φ ένταΰθα φαίνεται, ότι έκαστον τρίγλυφον 

καί έκαστον γεϊσον άνήκεν είς ίδιον έπιστύλιον έκ τούτου δε εξη

γείται καί ή περίεργος διαφορά κατά τάς διαστάσεις των επιστυ

λίων, των όποιων άλλα μεν έχουσι μήκος 2,42, άλλα δέ 2,43, 

καί άλλα 2,44, ώστε καί τά ένεπίγραφα έπιστύλιά μας είχον 

ίδια έκαστον τρίγλυφα καί ίδια γείσα, καταστραφέντα δυστυχώς, 

τά δέ διασωθέντα, άνήκοντα είς άλλα τεμάχια του έπιστυλίου 

δέν συμφωνοΰσι πρός τά έν λόγω ήμέτερα. Τής αρχιτεκτονικής 

δέ ταύτης άνακριβείας ΰπάρχουσι καί άλλα τεκμήρια, περί τών 

όποιων θά γείνη άλλοτε άλλαχοΰ ό προσήκων λόγος.

Τήν έπί καταλλήλου βάθρου τοποθέτησιν καί έξασφάλισιν τών 

τιμιωτάτων τούτων λειψάνων τής στοάς τοϋ Άττάλου έθεωρή- 

σαμεν τοσούτω μάλλον άναγκαίαν, καθόσον ταϋτα άποτελοΰσι 

τά μόνα αψευδή μαρτύρια, δι’ ών ώρίσθησαν μέν εξ ενός άναμφι- 

λέκτως ό ιδρυτής καί ό χρόνος τοϋ οικοδομήματος, έληξαν δ’ 

άφ’ ετέρου έςαεί αί ανωφελείς, ένίοτε δέ καί γελοίαι εΐκοτολο- 

γίαι τών άρχαιολογούντων.

Τά ευρήματα τοΰ λήξαντος έτους δέν είνε δυστυχώς ούτε 

πολλά ούτε σημαντικά' συνίστανται δέ ταϋτα'

Άον έκ τεμαχίων καί συντριμμάτων γλυπτών τινων, ών το 

κυριώτερον μεγάλη κεφαλή Άθηνάς κρανοφόρου, φερούσης ένθεν 

καί ένθεν έπί τοΰ κράνους κεφαλήν κριοΰ άπαραλλάκτως ώσπερ

(1) Άπαντώσιν ενίοτε καί εν τοΐς άρχιτεκτονικοΐς εργοις τών καλών χρόνων 
άνακρίβειαί τινες περί τάς διαστάσεις, άλλ’ ελάχισται.

Άναόκαφή της Στοάς τοϋ Άττάλου
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έν τή άρχαία έκείνγι κεφαλή ’Αθήνας, τή έσφαλμένως προσαρμο- 

σθείση τφ έν τώ Μουσείω τοϋ Cassel άποκειμένω κορμω της 

Λημνίας ’Αθήνας (πρβλ. Wolkel in Welckers Zeitsch. fur 
Kunst σελ. 256 κ. εξ., Μuller-Wicseler DAK πιν. XX άριθ. 

210, Clarac Musee de sculpture pi. 462 F. άριθ. 867A·, 

Furtwangler Meisterwerke der griecli. Plastik σελ. 7.

Bov έξ άποσπασμάτων επιγραφών μεταγενεστέρων χρόνων, 

καί Γον έκ τεριαχίων αρχιτεκτονικών μελών, άνηκόντων κατά 

τό πλεϊστον είς τήν στοάν- τών τελευταίων δέ τούτων τινά τυγ- 

χάνουσι σπουδαιότατα, άτε συμπληροΰντα μέλη αρχιτεκτονικά 

της στοάς Ιλλείποντα τέως, διά τών όποιων δύναται νά γείνν) 

ή άναπαράστασις τοϋ μνημείου ορθοτέρα. Πάντα ταΰτα τά ευ

ρήματα έτακτοποιήθησαν καί άνεγράφησαν είς ’ίδιον επί τούτω 

κατάλογον, θέλουσι δέ δημοσιευθή έν οίκείω τόπω όμοΰ μετά 

τών πέρυσι καί έν προτέροις χρόνοις άνευρεθέντων.

Πρός τελειοτέραν κατανόησιν τών άνωτέρω είρημένων παρα- 

θέτομεν έν τέλει δύο όριζοντιογραφίας τής στοάς μετά τών άναγ- 

καίων έξηγήσεων- ή πρώτη τούτων παριστώσα την κατάστασιν 

τής στοάς προ τής ένάρξεως τής ήμετέρας άνασκαφής έλήφθη 

έκ τής έξαιρε'του πραγματείας τοϋ Bohn, ήν έξέδωκε τώ 1882 

περί τής στοάς τοϋ Άττάλου, μετά δύο χαλκογραφικών πινά

κων έν τώ Zeitsclirift fur Bauvesen, ή δέ δευτέρα έμφαίνουσα 

την παρούσαν τής στοάς κατάστασιν μετά την άνασκαφήν τοϋ 

1898 καί 1899, έζεπονήθη κατά τάς οδηγίας μας ΰπά τοϋ φιλο- 

πόνου άρχιτέκτονος τής ήμετέρας άρχαιολογικής εταιρείας κ. 

’Αλεξάνδρου Λυκάκη.

Έκ τής συγκρίσεως τών δύο έν λόγω όριζοντιογραφιών άντι- 

λαμβάνεται έκαστος ευκόλως την πρόοδον τής κατά τά έτη 

1898 καί 1899 άνασκαφικής έργασίας καί πείθεται, ότι δεν 

υπολείπεται πλέον πολύ μέρος νά άνασκαφή προς συμπλήρωσιν 

τοϋ όλου έργου, τοϋ όποιου άποπερατουμένου άποκαλύπτεται 

τέλεον τό μήκιστον τών έν Άθήναις άρχαίων οικοδομημάτων καί 

συντελεϊται ούτως έν τών σπουδαιοτέρων άνασκαφικών έργων τής 

άρχαιολογικής εταιρείας, πρά τεσσαρακονταετίας άρξάμενον. 

Τόσα εϊχομεν νά εί'πωμεν συλλήβδην έφέτος περί τής άνασκα-
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φης της στοάς τοϋ Άττάλου, Επιφυλασσό(/.6θα δε (/.ετά την τε

λείαν άποπεράτωοιν αυτής, ήτις, ώς έλπίζοιζεν, δεν θά βραδύνγ), 

νά δηρ,οσιεύσωμεν ειδικήν πραγι/,άτείαν ρ.εθ’ όλων των αναγ

καίων τοπογραφικών καί αρχιτεκτονικών σχεδίων, πρός δε ριετά 

άναπαραστάσεως πλήρους τής στοάς (1). Επειδή δέ εις την 

εργασίαν μας ταύτην θά εχωμεν ΰπ’ οψιν μας την ολικήν τής 

στοάς άποκάλυψιν, θε'λομεν προσπαθήσγι νά πραγματευθώμεν τά 

περί αυτής πληρε'στερον τών προ ήμών γραψάντων(2).

Έν Άθήναις τή 22 Δεκεμβρίου 1899.
Κ. Δ. Μγλωνας

(1) Άγγέλλομεν ευχαριστώ; τοΐ; φιλάρχαιοι; οτι τήν άναπαοάστασιν ταύτην 
ήμϊν χαριζόμενο;, άνέλαβε πάνυ προθύμω; νά έκτελέση επί τή βάσει τών τελευ
ταίων τη; στοά; άνασκαφών ό διάσημο; έν Βερολίνω φίλο; μα; άρ/ιτε'κτων 
κ. Friederich Adler.

(2) Περί τη; στοά; του ’Αττάλου πλήν τών δημοσιευθέντων υπό του αειμνή
στου Στεφάνου Κουμανούοη έν ταΐ; γενικαΐ; συνελεύσεσι τη; αρχαιολογική; έται-
ρεία; 18G0, σελ. 8-11, 1861, σελ. 11-18, 1862, σελ. 7-10, 1869, σελ. 7-9, 
1875, σελ. 22-23" καί έν τοϊ; Πρακτικοί; αυτή;" 1871, σελ.11 -12, 1874,σελ. 
18-23, 1890, σελ. 8-11, πρό; δέ έν Φιλιστ. τόμ. Α' σελ. 40, καί δπό τοϋ 
μακαρίτου Πέτρου Περβάνογλου Φιλιστ. Τόμ. 1, σελ. 264 κ. εξ., έπραγματεύ- 
θησαν προ τή; ένάρξεω; μέν τών υπό τη; Άρχ. Εταιρεία; έπιχειρηΟεισών τό 
πρώτον τώ 1859 άνασκαφών ό Raoul - Rochelle, Top.· d’Athenes έν Journ. 
d. Sav. 1852 σελ. 53 καί ό Gottling έν Berichte d. Kdnigl. Saeclit, Ge- 
selschaft 1853 σελ. 69 (=:Gesammelte Schrift. 11,133), μετά δέ τήν έναρ- 
ξιν αυτών ό Δανό;, Ussing Konig. Altalos Slioa i Atlien Kopenliagen 
1873, μάλιστα δέ ό διαπρεπή; άρχιτέκτων Friederich Adler έν τώ 34<? προ- 
γράμματι Zum Winckelmansfeste dor archaologischen Gesellschafts zu 
Berlin «die Slioa des Konigs Altalos zu Atlien» μετά τεσσάρων πινά
κων καί δύο ξυλογραφιών, Berlin 1874" έν έτει δέ 1875 έκτενέστερον εί; φύλ- 
λον «die Stoa des Konigs Altalos II zu Atlien μετά 7 πινάκων καί τριών 
ξυλογραφιών" ό Adler διά τών δύο αϋτοΰ σοφών πραγματειών έθετο τήν πρώτην 
επιστημονικήν βάσιν διά πάσαν μέλλουσαν τή; στοά; τοϋ Άττάλου έρευναν, αν 
δέ ήστόχησε περί τινα, ταΰτα είνε έλάχιστα κατ’ αναφοράν πρό; τό δλον έργον" 
άλλω; δέ πά; δίκαιο; καί ’ίσο; έπικοιτή; οφείλει νά λάδη όπ’ ό’ψιν του πλήν άλ
λων καί τοϋτο οτι, οτε ό Adler έξέδωκε τά; έν λόγω πραγματεία; του, τό πλεΤ- 
στον μέρο; τή; στοά; τοϋ Άττάλου έκαλύπτετο ακόμη υπό τήν γήν.

Μετά τόν Adler τελευταίο; έγραψε περί τή; στοά; τοϋ Άττάλου τώ 1882 δ 
R. Bolin έν τή ανωτέρω μνημονευθείση πραγματεία του a Die Stoa des Konigs 
Attalos des zweiten zu Atlien, δημοσιευθείση έν τώ Zeitschrift fur Bau- 
vesen" ουτο; έχων δπ’δ’ψιν του οϋ μόνον τά; πραγματεία; τοϋ Adler, αλλά καί 
μνημεία τή; Περγάμου, παρεμφερή πρό; τήν έν ΆΟήναι; στοάν τοϋ Αττάλου, 
τά όποια ειχεν έρευνήσει έπί τόπου καί μελετήσει έπισταμένω; κατά τόν χειμώνα 
τοϋ 1879/80 (Πρβλ. Bohn αυτόθι σελ. 2), κατώρθωσε νά διίδη τινά όρθότερον.
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙΣ

Έν τών σπουδαιότερων αρχαιολογικών καί τοπογραφικών ριε 

ρών της Ελλάδος είνε όριολογουριένως καί αί Θερριοπύλαι, αίτι- 

νες συνε'δεσαν ές άεί το ίδιον δνορια προς την ανδρείαν καί τον 

πατριωτισμόν.

Πολλά μέχρι τοΰδε έγράφησαν καί έλέχθησαν περί της τοπο

γραφίας καί ιδίως περί του Κολωνοΰ, έφ’ ού το ύστατον μαχό- 

ροενοι έπεσαν οί περί τόν άνδρείον Λεωνίδαν Λακεδαιριόνιοι. 

Επειδή δριως ούδεμία μέχρι τοΰδε έγένετο συστηματική άνα- 

σκαφή υπό ειδικών αρχαιολόγων άνδρών, πλήν τών τυχαίως 

όλως γενοριένων ταχυσκάπτων κατά το θέρος του 1897 ροετά 

τόν άτυχη Ελληνοτουρκικόν πόλεριον, ότε τό Ελληνικόν στρα- 

τόπεδον ΐδρϋθη έν τοΐς περί Θερμοπύλας ριε'ρεσι, καθ’ ας εύρέθη- 

σαν τάφοι τινές καί άλλα έ'ργα αρχαίας τέχνης(Ι), διά τούτο 

ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία άπεφάσισε τήν ριελε'την αυτών καί 

την ενέργειαν άνασκαφών προς εύρεσιν του τάφου τών περί τόν 

Λεωνίδαν πεσόντων, ώς αναγράφει ή πρός ριε ΰπ’ άριθ. 546 άπό 

10 ’Ιουλίου 1899 εντολή αυτής.

Τά περί Θερρ/.οπυλών ασαφώς έχουσι, πολλά δ’ εις τοΰτο συνε- 

τέλεσαν αίτια καί ιδιαίτατα ή μακραίων ιστορία του ενδόξου 

τούτου έλληνικοϋ τόπου καί αί επί 2379 έτη φυσικαί τοΰ εδά

φους μεταβολαί, οίον αλλαγή τής κοίτης καί τοϋ στομίου του 

Σπερχειού καί τών άλλων ποταμίων: του Αύρα, (Γοργοποτάμου), 

Μελανός, (Μαυρονέρι), ’Ασωπού, (Καρβουναριάς) καί Φοίνικος 

(Ρεύμα τοΰ Μύλου) καί προσκλύσείς αυτών, αΐτινες τά πρφην 

Στενά μετέβαλον εις ευρυτάτην πεδιάδα, μήκους επέκεινα τών 

10 χιλιομέτρων, ώς αναγράφει ό μικρόν μόνον άνασκάψας αυ

τόθι, κατά Φεβρουάριον τοΰ 1883, έμός γαμβρός Σχλιέμαν(2).

(1) Ιδε A. Ν. Σκιά. ’Αρχαίοι τάφοι έν Θερμοπόλαις. Έκ τής Έπετηρίδος 
τοϋ Παρνασσού. Άβήναι 1898.

(2) Ίδ. Η. Schliemann Untersucliungen der Thermopylen έν τή Zeit- 
schl-ift fur Etlmologie Berlin 1884 a. 85-88. Περί Θερμοπυλών εγραψεν
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ΆναϋκαφικαΛ έρευναι έν Θερμοπύλαχς 77

Τούτων ούτως έχόντων, άπεστάλην όπως μελετήσω τοπογρα- 

φικώς τά μέρη ταΰτα καί ενεργήσω δοκιμαστικής άνασκαφάς έν 

Θερμοπύλαις, προς εύρεσιν κυρίως του τάφου τών περί τόν Λε

ωνίδαν υπέρ πατρίδας πεσόντων Λακεδαιμονίων.

“Ινα σχηματίσω πρό τών άνασκαφών ίδε'αν τινά σαφεστέραν 

τής τοπογραφίας τών Θερμοπυλών καί δυνηθώ ίσως να άνεύρω 

λόφον τινά έφ’ οΰ νά στρέψω τά βλέμματά μου πρός εύρεσιν

ΚΛιΜΛζ.
ο ' ρ 1 1 Τ-1

τοϋ τάφου, ή κενοταφίου, ή καί του λέοντος αύτοΰ του Λεω

νίδα, ή τών στηλών τοϋ Πολυανδρίου, διέδραμον πεζή, έταστι- 

κώς τά πάντα έξετάζων, έπί διήμερον το άπό τοϋ 20 χιλιομέτρου 

τής δημοσίας όδοΰ Λαμίας - Μώλου, μέχρι τοϋ J2 διάστημα, 

ήτοι άπό τοϋ μέρους ένθα άοχεται τό νϋν καλούμενον ύπό τοϋ 

λαοΰ Στενόν παρά τήν Κρικέλαν, (όπου έπί βράχου λέγεται 

ότι ήτο ποτέ έσφηνωμένος μέγας σίδηρους κρίκος, εις ον προσέ-

ολίγα τινά χαί ό εταίρος της ένταϋθα Γαλλιχής Σ/ολης Airiedce Hauvetle έν 
τοίς Archives des Missionsτοΰ 1892 Β'. σ. 149 χαί έν ti&Herodotc, histo- 
rien des Guerres Mediques, Paris 1894.
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Sevov τά πλοϊα(Ι) μέχρι τοΰ Δ. πέρατος των αρχαίων Στενών.

Ώς γνωστόν, αί Θερμοπύλαι, αΐτινες καί Στενά, κατά τον 

Στράβωνα εκαλούντο (Θ'. Κεφάλ. Δ', 8 127) καί ΙΙύλαι κατά 

τους ’Αττικούς συγγραφείς (2) καί τους επιχωρίους πλήν τοΰ 

Ίσοκράτους(3), ησαν στενά σχηματιζόμενα μεταξύ τής Θαλάσσης 

άφ’ ενός καί των πρός αυτήν άποτόμως είσχωρουσών προεκβο

λών του Όρους Οίτης. ’Αλλά τόν άριστον ορισμόν τών Θερμο

πυλών αναγράφει ό Στράβων λέγων έν βιβλίω Θ 428(4) «... 

τούτου δη (τοϋ Όρους) τό μεν πρός Θερμοπύλας νενευ- 
κός μέρος Οίτη καλείται σταδίων διακοσίων τό μήκος, 
τραχύ και άδηλόν, ύι|;ηλότατον δε κατά τάς Θερμοπύ- 
λας· κορυφοϋται γάρ ένταϋθα καί τελευτά πρός οξείς 
καί άποτόμους μέχρι της θαλάττης κρημνούς, όλίγιιν 
δ’ άπολείπει πάροδον τοΐς άπό της παραλίας έμβάλ- 

λουσΊν εις τούς Λοκρους έκ της Θετταλίας. Την μεν 
οϋν πάροδον Πύλας καλοϋσΊ καί Στενά καί Θερμοπύ- 
λας· έστί γάρ καί θερμά πλησίον ύδατα τιμώμενα ώς 
ίερά(5) τό δ’ ύπερκείμενον όρος Καλλίδρομον ». 1 2 3 4 5

(1) Έπιτοπίως τόν βράχον έξετάσαντες ουδεμίαν οπήν τεχνητήν εΰρομεν εν ή 
ήν εσφηνωμένος ό κρίκος, ή δέ ώς τοιαύτη υποδεικνυόμενη τυγχάνει φυσική.

(2) Άριστοφ. Λυσιστράτη 1131 —Αισχίνης 2, 103, 3, 128.—Δημοσθέ
νης 4, 17-19, 834.— Πλουτάρχου ’Άγις 17, Αλέξανδρος 11.— Άρριανου 1, 
7, 5. — Αίλιανοΰ, ΓΙοικίλ.'Ιστορία 3, 25.— Παυσανίας 9, 15, 22,-10,21, 2. 
— Στράβων 1, 10-9, 435. κτλ. ό δέ Τίτος Λίβιος 32, 4,-36-15 καλεΐ Py- 
lae Thessaliae.

(3) Καλούνται και εσοδοι καί δίοδοι καί πάροδοι άδιαφόρως υπό τών αρχαίων 
συγγραφέων (Ηρόδοτος Ζ’. 176* 201. — Άππιανός, Συριακά, βιβλίον 17 — 
Στράβων, ενθ1 άνωτε’ρω.

(4) Πρβλ. καί βιβλίον Af. 10 καί Μελέτιον έν τή Γεωγραφία αυτού έκδ, Βε
νετίας 1807. Τόμ. Β'. σελ. 324-325.

(5) Αμφότεραι αί Θέρμαι καί σήμερον έ'τι σωζόμεναι ακριβώς κατά τάς υπώ
ρειας του ορούς εις 150 μέτρων άπόστασιν πρός Δ. τών σημερινών καταστημά
των τών Λουτρών, έ'χουσι τό ΰδωρ έν μεν ταΐς ΓΙηγαις περιφρασσομε'ναις υπό 
τοιχίου τίνος νεωτε'ρου διαυγές, άλλ’ εν ταΐς αυλαξι δι’ ών διαρρέει εις τά νυν 
Λουτρά, και τοΐς προς Α. δύο μύλοις, φαίνεται κυανοπράσινον, ώς επί Παυσα- 
νιου λε'γοντος έν Μεσσηνιακοΐς [Κεφ. 35] :

« Γλυκύτατον μέν οίδα ΰδωρ θεασάμενος τό έν Θερμοπύλαις, οΰτε που παν, 
αλλ όσον κατεισιν εις τήν κολυμβήθραν ήντινα όνομάζουσιν οί έπιχώριοι «χύ- 
τρους γυναικείους». Αυτόθι ό 'Ηρώδης 6 Αττικός εκείνος ίδρυσε θερα-
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Τά (ΐτενά ταΰτα, άτινα ήσαν στενώτατα κατά τόν Φοίνικα 

ποταμόν, πρός Δ., καθ’ 'Ηρόδοτον, καί κατά τόν Κολωνόν επί 

είσόδω πρός Α. περικλείοντα μικράν τινα πεδιάδα, ύπό τείχους 

κατοχυρωμένων, διήλαυνε μέν αμαξιτός επί ήμίσειαν ώραν(1) 

άλλ’ έπί τοσοΰτον στενή, ώστε μόλις ήδύνατο νά διέλθν) μία 

μόνη άμαξα ('Ηροδ. VII 176). Κατά τά δύο δέ άκρα αυτής 

συνεκλείετο ούτως ή άμαξιτός έκ των πρός τήν θάλασσαν άπορ- 

ρώγων προεκβολών του Καλλιδρόμου, ώστε έσχηματίζοντο, τρό

πον τινά, δύο Πύλαι" εντεύθεν δέ καί ή κατά πληθυντικόν έκ- 

φορά της λέξεως Πύλαι, ώς έκ των θερμών ΰδάτων Θερμοπύ- 

λαι(2), Στενά, έ'σοδοι, δίοδοι, πάροδοι. Ούτω δέ φυσικώς δυσδιά

βατα όντα τά πάλαι τά στενά ταΰτα κατωχυρώθησαν ύπό τών 

Φωκέων καί διά τείχους κατά τό πρός την εντός τού Στενού 

Άνθήλην.

*Ητο δέ ή Άνθήλη πόλις παρά τόν Φοίνικα ποταμόν τόν πη- 

γάζοντα έκ τών πρός την Φθιώτιδα θερμών σιδηρούχων πηγών 

καί δεχόμενον και άλλα έκ τών όρέων καταρρέοντα ύδατα καί 

έκβάλλοντα εις τόν ’Ασωπόν. ’Από ταύτης, προ της όποιας έκ- 

τείνεται ή ομώνυμος πεδιάς, άρχονται τά Στενά καί λήγουσιν 

εντεύθεν της Άλπηνοΰ πόλεως παρά τόν Μελάμπυγον καλού- 

μενον λίθον, πρός την Λοκρίδα. Τοπογράφοι τινές όμως τοποθε- 

τούσιν αυτόν παρά τόν ρύακα τών θερμών Πηγών, έκεϊ όπου τήν 

σήμερον ό υδρόμυλος τού Τσάλη, όστις έκτίσθη κατά τήν ύπέρ-

πευτήριον, ου τά’ίχνη διατηρούνται είσε'τι. Αί θέρμαι αΰται θειούχοι οΰσαι κατα- 
λιμπάνουσι λευκά ιζήματα έπί τοσοΰτον,ώστε σόμπας ό από τούτων μέχρι καί πέ
ραν τών μύλων χώρος,είνε κατάλευκος έκ τών ίζημάτοιν, μεταβαλόντων τό έδα
φος εις πώρον λίθον, έξ ου οΐτε αρχαίοι καί οί ση'μερον παροικοΰντες άποκό- 
πτουσι πλάκας διαφόρων μεγεθών. Καί ο! άνευρεθεντες δέ τάφοι έν θερμοπύλαις 
έκαλύπτοντο υπό τοιούτων πωρίνων πλακών.

Σημειούσθω δ’ δτι κατά τόν Φοίνικα ποταμόν παρά τόν αμυντικόν Στρατώνα 
πρός Δ. τά ϋδατα καταλιμπάνουσιν ερυθρόν ίζημα καί τά περί αϋτοΐς μέρη είνε 
ερυθρά ώς έκ του σιδήρου δν περιέχει τό ύδωρ.

(1) Άπό δέ του Φοίνικος ποταμού πεντεκαίδεκα στάδιά έστι ές Θερμοπύλας, 
'Ηρόδοτος αύτόθι.

(2) Ώς έκ τών άναβλυζόντων θερμών θειούχων καί σιδηρούχων ΰδάτων (40° ) 
περί αυτών ίδέ τά ΰπό τού Δ. Τσαμοπούλου Στρατ. ιατρού έν «Γαληνώ» 12 
1884 σελ, 47 γραφέντα. ΙΙρβλ. καί συγγραμμάτων Ζυγομαλά,προίην Νομάρχου 
ο 'Οδηγός περί Λουτρών».

ΆναύκαφχκαΑ ερευναχ έν Θερμοπύλαχς
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θυρον επιγραφήν τφ 1848, Ιχ,εΐ δηλαδή όπου παρετηροϋντο μέ- 

χρι των αρχών του παρόντος αΐώνος έρείπια ελληνικού τείχους, 

ώς άναγράφει ό άγγλος Leake(1), άλλ’ ή τοποθεσία αΰτη άντί- 

κειται πρός τό κείμενον τοϋ 'Ηροδότου (Ζ\ 216).

Ένταΰθα, ήτοι κατά τό πρός την Λοκρίδα πέρας τοϋ Στε

νού, κάτωθεν τοϋ όποιου έν τη άρχαιότητι ύπεξετείνετο ή θά

λασσα τοϋ Μαλιακοΰ κόλπου, ύπέρκειται ταπεινός φαιόχρους λό

φος δεξιφ τφ έκ Λαμίας εις Μώλον μεταβαίνοντι, ήτοι πρός Μ. 

της δημοσίας όδοΰ· πλησιέστερον πρός τό όρος ύψοΰται άλλος 

υψηλότερος τοϋ πρώτου, ού μόνον 100 μέτρα απέχει, γήλοφος 

τραχύς καί απότομος, χωριζόμενος τοϋ τε όρους καί τοϋ πρώτου 

διά χαράδρας, δι’ ής ατραπός, παρ’ ήν πηγή γλυκέος ύδατος, 

άγει έπί τά Καλύβια Δρακοσπηλιάς.

Τούτων ό μέν ταπεινός (ύψ. 10 μέτρων) καλείται ύπά τοϋ 

'Ηροδότου Κολωνός έπί. είσόδω (Ζ\ 225) εις δν, ώς θέλο- 

μεν ίδεΐ παρακατιόντες, ΰπεχώρησαν, κατά την έσχάτην άπέλ- 

πιδα στιγμήν τής έν Θερμοπύλαις διημέρου μάχης, οϊ περί τάν 

πεσόντα ήδη κατά τό πρός την Φθιώτιδα πέρας τοϋ Στενοΰ, έν 

τή πεδιάδι τοϋ Σπερχειού, πέραν τοϋ αΰχένος, ώς λέγει ό 'Ηρό

δοτος, άτρόμητον τής Σπάρτης βασιλέα τόν Λεωνίδαν έκεϊνον, 

ό δ’ έτερος δεν κατονομάζεται άτε μή μνημονευόμενος ύπό των 

αρχαίων συγγραφέων.

Ού μακράν δέ τοϋ έπί είσόδψ Κολωνοΰ εις άπόστασιν 600 

μέτρων καί έκτος των Στενών πρός Α. κεϊται έτερος Κολωνός ό 

Μελάμπι/γος λίθος,όύπά τοϋΉροδότου άναφερόμενος (Ζ’216) 

εις όν καταλήγει καί ή τοϊς έγχωρίοις μόνη γνωστή έ'τι καί σή

μερον διά τοϋ Καλλιδρόμου (τά Σαρώματα νΰν) στενή ατρα

πός, ή Άνόπαια, ήτις, κατ’ έμέ, πεισθέντα άκραδάντως έκ τής 

έπί τόπου μελέτης, δύναται νά θεωρηθή, ότι είνε ή μεταξύ τοϋ 

Κολωνοΰ έπί είσόδω καί τοϋ 17ου χιλιομέτρου τής νΰν δημοσίας 

όδοϋ (60ου χιλιομέτρου έξ ’Αταλάντης) παρά τά Καλύβια της 

ΔρακοΟπηλιας.

II ατραπός αΰτη άρχομένη άπό τοϋ Δ.πέοατος τών Στενών,

(1) Travels in Northern Greece το'μ. β' εις τό τέλος τοΰ οποίου προσόρ- 
τηται γενιχο'ς τοπογραφιχός χάρτης τών Θερμοπυλών xai εϊδιχός τών Στενών,
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άπό του Άσωποΰ ποταμού τοΰ διά της διασφάγος ρεοντος, διερ- 

χομένη διά τών ερειπίων του χωρίου Χαλκωμάτας καί της νυν 

Νε'ας Δαμάστας, είτα μεταξύ τών δύο κορυφών τοΰ Καλλιδρό- 

μου ορούς Λιθίτσας καί Ζαστάνου (Άνοπαίας), διά τών ερει

πίων της Παλαιάς Δρακοσπηλιάς , διά της νυν κώμης Δρακο- 

σπηλιας καταλήγει εις την άπό Θερμοπυλών είςΛοκρίδα άγουσαν 

ολίγον τι άνατολικώτερον τοΰ Κολωνοΰ έπί εΐσόδω(1)παρά τόν Με- 

λάμπυγον λίθον καί τάς έδρας τών Κερκώπων(2) κατά τό 1 7 ον 

χιλιόμετρον τής δημοσίας όδοΰ, έκεϊ όπου έ'κειτο ή πόλις Άλπη- 

νός καθ’ Ηρόδοτον. Ή ατραπός αύτη είνε εϊσέτι καί τήν σή

μερον βατή καί γνωστή τοϊς ποιμέσι.

ΓΙερΐ τής άτραποΰ ταύτης οί άγγλοι τοπογράφοι Leake καί 

Gordon άφίστανται τάς γνώμας, διότι ό μέν πρώτος τοποθετεί 

αυτήν ού μ,ακράν τής αρχαίας πόλεως "Ροδουντίας, ά δέ δεύτε

ρος ολίγω χαμηλώτερον(3).

Έπί Τουρκοκρατίας δέ ίδρύθη έπί τοΰ Μελαμπύγου λίθου 
τό ΰπό τών περιηγητών άναφερόμενον Δερβένι ( —Φυλακεϊον) 

πράς κατόπτευσιν τών πε'ριξ καί τών εκ τής Άνοπαίας άτρα

ποΰ κατερχομένων(4). Έπί τοΰ Κολωνοΰ έπί είσόδω, προχωμά

των άνεγειρομε'νων καί έκσκαπτομε'νων ταχυσκάπτων ύπό τών 

άνδρών τοΰ Μηχανικού κατά τό θέρος τοΰ 1897, ώς έκ τών 

όποιων μετεβλήθη όλως τό άρχικόν σχήμα τοΰ λόφου, άνευρέ- 

θησαν τέσσαρες τάφοι άγνωστου έποχής, άτε ούδενός εύρεθέντος 

κτερίσματος. Έτεροι πέντε τάφοι καί τινες πίθοι μετά τέφρας 

εύρέθησαν υποκάτω τοΰ υψώματος τούτου, παρά τούς άνατολι-

(1) Περί Θερμοπυλών εφέτος ώμίλησαν έν μέν τή ΈπιΟττιμονικμ Έ- 
ταίρείμ δίς ό καθηγητής κ. Γ. Κρέμος, έν δέ το> ΠαρναΟΟφ 6 άνθυπολοχαγός 
του ΙΙυροβολικοΰ κ. Βλάσης, ουτος μέν ΰπό στρατηγικήν έποψιν, εκείνος δέ ΰπό 
κυρίως φιλολογικήν καί τοπογραφικήν.

(2) Ούτοι ήσαν άστεϊα τινά καί παιγνιώδη πρόσωπα, άπερ ότέ μέν παρεΐχον 
γέλωτα τω 'ΙΙρακλεϊ, ότέ δέ έσκωπτον αυτόν. Ιίεριήρχοντο δέ καί αλλας Έλ ■ 
ληνικάς χώρας ΰπό διάφορα ονόματα. Έν τινι μετόπη τοΰ έν Σελινοΰντι ναοΰ 
εϊχονίζεται ό Ηρακλής φέρων τούς Κέρχωπας κατά κεφαλής.

(3) Ίόέ Leake Travels in Northern Greece τό έν τελεί τοΰ Β' Τόμου συν- 
ημμένον χάρτην καί Gordon Account of two visites to the Anopaea or hi
ghlands above Thermopylae, Athens 1838

(4) Ιδέ Dodwell B' 68.
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κούς πρόποδας αυτού. Έν τή τέφρορ των πίθων δεν παρετηρή- 

θησαν κατά την άνεύρεσιν οστά κεκαυμένα, έκ δε των τάφων 

συνελίγησαν περί τά δε'κα πήλινα καί τρία ύάλινα αγγεία, μία 

αίχριή δόρατος σιδηρά καί δύο νομίσματα χαλκά, άπαντα ρω

μαϊκών χρόνων(Ι). ’Επίσης έπ’ αύτοΰ εύρέθησαν καί λείψανα 

μικρού τείχους έζ αργών λίθων, ού ή μεν προς Β. ή πρός τήν 

θάλασσαν, δηλαδή, πλευρά είνε κυρτή, ή δε προς Ν. ή πρός τό 

όρος ευθεία, οΰτω δέ τό όλον αποτελεί τοιχίον ήμικυκλικόν.

Έκ τών επ’ αυτού γενομένων ύπ’ εμού έπί εβδομάδα δλην 

άνασκαφών πρός εΰρεσιν τού τάφου τών περί τάν Λεωνίδαν ήτοι 

τού Πολυανδρίου, έπείσθην, ότι τό ίδρυμα εκείνο τό ήμικυκλι

κόν ήν οχυρωματικόν τι έργον άπλούν καί όχι βάσις μ.νημείου 

τινός καί επομένως ότι ό Κολωνός δεν είνε άρχαϊός τις τύμβος 

(tumulus) καί δέν περικλείει άλλους τάφους, ώς πρό τών άνα

σκαφών ένομίζετο καί άνεγράφη ΰπό τού ήμετέρου συναδέλ

φου Α. Σκιά, ώς άπέδειζαν αί έμαί άνασκαφαί, καθ’ άς άνώρυζα 

τάφρους εις δύο μέτρων περίπου βάθος καί καθ’ όλας τάς διευ

θύνσεις, φθάς μέχρι τού στερεού ήτοι τού βράχου. Εύρον δέ δύο 

κενούς τάφους,βυζαντινών ίσως χρόνων,περιέχοντας μόνον οστά- 

επίσης σφαίραν λιθίνην διαμέτρου 0,30 φέρουσαν τό μονόγραμμα 

ΊΕ (πιθανώς τεταρτημόριον σταθμ.οΰ) καί πληθύν σιδηρών ήλων 

κεκαμμ,ένων καί κατιωμένων,απάντων φραγκικής εποχής.

’Επίσης ένεργήσας άνασκαφάς καί έπί τού ύπό τού Ηροδό

του ανωνύμου καταλειφθέντος άντικρύ τούτου λόφου, έφ’ ού επί
σης τάφοι τινές εύρέθησαν ύπό τών άνδρών τού Μηχανικού κατα- 

σκευαζόντων ταχύσκαπτα καί πυροβολεία, ούδέν άλλο ήδυνήθην 

νά εϋρω εί μ,ή τάφους απλούς μετ’ όστέων άνευ κτερισμάτων, 

έζ ών νά δυνηθώμεν νά όρίσωμεν τόν χοόνον εις όν ανάγονται. 

Φαίνεται δ’ ότι ήσαν οπλιτών τής ρωμαϊκής εποχής. Καί έπί 

τού λόφου τούτου ύπάρχουσι τοιχία τινά έζ άργών λίθων, σχή

ματος ακανόνιστου, λείψανα καί ταΰτα τής ρωμαϊκής βυζαντι

νής καί φραγκικής(2) εποχής οχυρωματικών έργων, άπερ οί έκά-

(1) ΙΙρβ. Α. Σκιά,ένθ’ ανωτέρω σελ. 3. Τά δύο δάλινα αγγεία είνε ηδη εκτε
θειμένα έν τω Εθν. Άρχ. Μουσείω δπ’ άριθ. 11,698 καί 11,699.

(2) 'Ως γνωστόν έκ της Ιστορίας, τοΰ Βιιζαντίοο άλόντος τω 1204 όπό τών
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στοτδ κύριοι των Θερμοπυλών κατεσκεύαζον πρός τεχνικήν κατο- 

χύρωσιν τού άλλως και φυσικώς όχυρωτάτου Α. Στενού, ώς ή 

Ελληνική Κυβέρνησις κατεσκεύασεν επί τίνος λόφου κατά τό A. 

Στενόν αμυντικόν Στρατώνα, όστις νυν εΰρίσκεται έν κακά) κατα · 

στάσει.

Μη άρκεσθέντες δέ εις τάς έπί τών λόφων τούτων άνασκαφάς, 

έπεχειρήσαμεν τοιαύτας καί έπί τού πρός Α. τού Στενού, κατά την 

θέσιν Καλύβια Δρακοαπηλιας, ύψουμένου μικρού γηλόφου, 

εχοντος εξωτερικήν όψιν καθ’ όλα τύμβου, πρός δέ κατά την βά- 

σιν οστά, αλλά καί ένταύθα, πλην τάφων κοινότατων άνευ κτε- 

ρισμάτων, οΰδεν άλλο ήδυνήθην νά άνεύρω, έκτος πτερνιστήρος 

σιδηρού- τις οίδε τίνος μαρκίωνος τής Μαρκιωνίας τής ΰπερκει- 

μένης Βουδονίτσης.

Άλλ’ ή δόξα τών Θερμοπυλών πλήν τής μεγάλης αυτής 

στρατηγικής θέσεως οφείλεται κυρίως εις τήν παράβολον όντως 

πατριωτικήν Εδεαν τού γενναίου τής Σπάρτης βασιλέως, ζητή- 

σαντος, διά δρακός μόνον άνδρών, νά άντιμ.ετωπίσγι τάς πολυπλη

θείς στρατιάς τών Περσών σκοπούντων μετά τήν έν Μαραθώνι 

ήτταν (12 Σεπτεμβρίου 490 π. X.) νά έκδικήσωσι τάς πεσού- 

σας χιλιάδας τών ομοεθνών αυτών.

Έπήλθον ήδη, κατά ’Ιούλιον τού 480 π. X, υπό τόν μ.έγαν 

βασιλέα Ξέρξην, υιόν τού Δαρείου, άνερχόμ.ενοι εις 300,000 

άνδρών μετά 1207 τριήρεων(Ι).

Λατίνων, ό βασιλεύς της Θεσσαλονίκης άναγορεοΟείς Βονιφάτιος Μοντεφερρατος, 
είχε καταλάβει τήν τε ’Αττικήν καί Βοιωτίαν καί έπί τών ερειπίων άρ/αίας Βλ- 
ληνικής πο’λεως ίδρυσε τήν Βουδονίτσαν ή Μενδενίτσαν μετά ισχυρού φρουρίου, 
ήν κατέστησεν έδραν τής ομωνύμου Μαρκιωνίας (1204-1410) εις ήν υπήγοντο 
καί αί Θερμοπύλαι, αΐτινες είσέτι δέν ειχον άπολέσει τήν τοπογραφικήν σπου- 
δαιότητα αυτών.

(1) Ό Κ. Busolt έν τή Griechische Gescliichte II 681 σημ. 3 ώς εξής 
αναγράφει τά κατά τήν έν Θερμ.οπύλαις από τής εκ Θέρμης (Θεσσαλονίκης) 
άναχωρήσεως.

1 ημέραν, καταλείπει τήν Θέρμην ό Περσικός στρατός
12 ό Περσικός στόλος καταλείπει τήν Θε'ρμην καί φθάνει εις τήν ακτήν τής 

Μαγνησίας
13- 15 τρικυμία
14 ό στρατός φθάνει εις τήν Μαλίδα,

ΆναΰκαφχκαΛ ερευναχ έν Θερμοπϋλαις
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84 Πρακτικά τοϋ 1899

Ό Ξέρξης ίδρυσε το ίδιον στρατόπεδον έν τη πεδιάδι του 

Σπερχειού μέχρι Τραχϊνος, αυτής εκείνης της πόλεως, ή; ό πο

λίτης Εφιάλτης ό Εύρυδήμου, ώδήγησε διά της Άνοπαίας 

άτραποϋ, ΰπερθεν τοϋ Καλλιδρόριου τούς ΰπό τόν 'Υδάρνην άνδρας.

Τών Περσών κατά της Ελλάδος έπερχομένων, κατόπιν συν- 

διασκέψεως τών Ελλήνων έν Κορίνθψ, άπεφασίσθη ή υπεράσπι

σης τών Στενών τών Θερμοπυλών, αντί τοϋ Ίσθμοΰ τής Κό

ρινθου, δι’ ών έμελλεν ό Ξέρξης νά κατε'λθη εις την Έλλάδα(Ι).

Ό Λεωνίδας έτάχθη φρουρός μετά τών ΰπ’αυτόν 300 Σπαρ

τιατών καί τών 700 Θεσπιέων. Ή εκτός τών Πυλών Ελλάς 

ήν εις τήν διάθεσιν τών Περσών, ζητούντων νά έκβιάσωσι τά 

Στενά. Οϋτω δε έν μηνϊ Αΰγούστψ οϊ περί τόν Λεωνίδαν ήγω- 

νίσθησαν έπί τριήμερον. Ό Ξε'ρξης εύθΰ; κατά τήν πρώτην ήμέ- 

ραν τών συμπλοκών έ'γνω, ότι έχει μέν <ίνθρυ)πους πολλούς,

16 Γαλήνη· ό στολο; κινείται πρός Άφέτας— 200 πλοία περί τήν Εϊδοιαν 
πρώτη ναυμαχία

17 β' ναυμαχία μετά τήν άφιξιν τών 53 Αθηναϊκών τριήρεων
18 γ' ναυμαχία. ΕΓδησις τής εν Θερμοπύλαις καταστροφής τήν εσπέραν.
19 Ιβ' καί γ' εν Θερμοπύλαις μάχη. ΙΙρβλ. καί Journal of Hellenic Stu-
20 (dies τδμ. 12 (1897 σ. 216) ένθα ό G. Β. Grundy περί ’Αρτεμισίου σ. 

21 -229.
(1) Ή Ελλάς διτ)ρειτο εις τήν έξω τών ΙΙυλών καί εντός τών Πυλών.
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άλλ' άνδρας ολίγους. Μάχην οί άθάνατοι άπεστάλησαν 

κατά των Στενών, φεύγουσι προτροπάδην, μη δυνηθέντες νά 

άντίσχωσιν ένεκεν της στενότητος καί της διά την μακρότητα 

των δοράτων των Σπαρτιατών επιμόνου προσβολής. Τών Περ- 

σών έπεσαν χιλιάδες πολλαί, 20,000 κατά τον 'Ηρόδοτον (Η 24), 

καί τών ήμετέρων αί άπώλειαι ήσαν σημαντικαί. Άπωλέσθησαν 

4,000 έκ τών συμμάχων. Tvj επαύριον ό άγων έπανελήφθη σφο

δρότερος, άλλ' οί Πέρσαι καί αύθις ήττήθησαν καί πάντως Θά 

ήναγκάξοντο νά ζεύξωσιν επ’ οϊκου , εάν κακή τινι μοίρα δέν 

προσηρχετο προς τον με'γαν βασιλέα ό Τραχίνιος ’Εφιάλτης, ΰπο- 

σχόμε\ος νά δείξη τοις Πέρσαις άλλην διά του Καλλιδρόμου 

άτραπόν πρός ύπερφαλάγγισιν τών εν τοϊς στενοϊς Ελλήνων. 

Νύκτωρ, ηγουμένου τού άποτροπαίου εκείνου Έλληνος προδό

του, ό Ύδάρνης άγων χιλιάδας πολλάς άνδρών, διέρχεται διά τής 

Άνοπαίας άτραποϋ, οΰτω κληθείσης ώς άγούσης διά τοϋ ομω

νύμου ορούς καί κατέρχεται εις τό πρός την Λοκρίδα πέρας τών 

Θεομοπυλών. Την άτραπόν έφρούρουν "Ελληνες άνδρες 1,000 

Φωκεϊς, οί'τινες μόλις την πρωίαν άντελήφθησαν τούς άναβαί- 

νοντας Πέρσας έκ τοΰ τριγμού τών ξηρών φύλλων δρυών, έξ ών 

άπετελεΐτο τό δάσος, άλλά μή δυνηθέντες νά ύπομείνωσι την 

ορμήν τοϋ έχθροΰ, κατέφυγον εις τήν κορυφήν τοϋ Καλλιδρόμου, 

άφέντες έλευθέραν τήν άτραπόν. Ούτω δέ οί Πέρσαι άνενόχλη- 

τοι μείναντες εις τά πέραν τών Στενών μέρη, ήτοι κατά τον 

μεταξύ τοΰ 17 καί 18 χιλιομέτρου τής νΰν δημοσίας όδοΰ χώ

ρον, ήτοιμάζοντο νά έπιπέσωσι κατά τών Ελλήνων προκατα- 

λαμβάνοντες τά νώτα αυτών.

Ό βασιλεύς τής Σπάρτης μαΘών αΰτονυκτί τό γεγονός παρ’ 

αύτομολησάντων άνδρών καί ϋπό τών ιδίων άνδρών τής Άνοπαίας, 

εΰρέθη πρό φρικαλέου διλήμματος, ή νά φύγγι πρός τήν Λοκρίδα 

σωζόμενος εις τήν εντός τών Πυλών Ελλάδα, πριν ή κατέλθγι ό 

εχθρός, ή μαχόμενος ένθα έτάχθη νά ταφή υπέρ τής Ελληνικής 

ελευθερίας. Ό άνδρεϊος Λεωνίδας προύτίμησεν, ώς είκός, τό δεύτε

ρον. Άπολύσας δέ τούς συμμάχους άπέμεινεν αυτός μετά μόνον τών 

300 Λακεδαιμονίων καί τών Θεσπιέων καί πρός τούτοις μετά τών 

ομόρων Θηβαίων, οΐτινες κατά τήν κρισιμωτέραν στιγμήν τοΰ

Άναύκαφχκαί έρευναι έν Θερμοτιύλαχς
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86 Πρακτικά, του 1899

κινδύνου, παρέδωκαν εαυτούς τοΐς Πέρσαις. Πάντες δεν ύπερέ— 

βαινον τούς 500, διότι οί λοιποί είχον πέσει κατά τάς διημέ- 

ρους μάχας, καθ’ άς, ώς εί'πομεν. έφονεύθησαν 4,000. 'Ο άγων 

ήτο υπέρ πάντων και καίριος, έφ’ ώ καί ό Λεωνίδας όρμήσας 

έξω του πρός την Φωκίδα πε'ρατος τών Στενών έμάχετο λυσσω- 

δώς, άποκρούσας τούς ριάστιγι επί την ριάχην άγομένους Πέρ- 

σας. Ή [/.άγη ήτο κρατερά. Τά δόρατα τών ήριετέρων έθραύ- 

σθησαν, ξιφήρεις δέ, ήγουμ,ένου του άτροριήτου βασιλέως τής 

Σπάρτης, οί έναπομ.είναντες “Ελληνες έπέφερον τον όλεθρόν τώ 

έχθρώ.

Έν τώ άγώνι πίπτουσι πολλοί τών άρχηγών τών Περσών, έν 

οίς καί δύο ετεροθαλείς άδελφο! τοϋ Ξέρξου, άλλα δυστυχώς πί

πτει νεκρός καί ό ήρως Λεωνίδας περί τόν νεκρόν του όποιου συνά- 

πτεται φονικώτατος άγων, δι’ ού οί ήμέτεροι (1) κατώρθωσαν 

νά άρωσι τό πτώρια αύτοΰ, άλλ’ έν τώ μεταξύ, ριαθόντες, ότι 

οί περί τόν Ύδάρνην Πε'ρσαι κατήλθον διά τής Άνοπαίας άτρα- 

ποΰ, εις την πέραν τοΰ Λ. Στενού πεδιάδα, τό τείχος παρα- 

μειι^άμενοι ( Ήρόδοτ. VII. 225) σπεύδουσι πρός τό κατά την 

Λοκρίδα πέρας τών Στενών καί καταλαβόντες τόν έν τή είσόδω 

Κολωνόν έριάχοντο κατά τών είσορριούντων εχθρών' ταΰτοχρόνως 

δέ οί έκ τής πεδιάδος τής Άνθήλης Πέρσαι είσελθόντες εις Θερ- 

ριοπύλας καί ΰπερβάντες τό τείχος έπλήρωσαν αύτάς, έμβαλόντες 

τούς ολίγους έναποριείναντας Λακεδαιμονίους μεταξύ δύο βελών. 

Έκεΐ συνήφθη ό ύστατος άγων τών ήμετέρων, μαχομένων ΰπερ- 

ανθρώπως καί διά τών χειρών καί τών όδόντων αυτών, θραυσθέν- 

των τών δοράτων άλλ’ ή πάλη ήτο άνωφελής καί μόνον έ'δωκε 

καιρόν εις τούς συμμάχους νά φύγωσιν εις τάς οικείας χώρας.

Πάντες έπεσαν επί τόπου υπέρ τής Ελληνικής ελευθερίας, 

άλλ’ άκριβώς ή άνδρεία καί εθελοθυσία αυτών ένέβαλον εις τάς 

ψυχάς τών συγχρόνων Ελλήνων καί τών μεταγενεστέρων τόν 

θαυμασμόν διά την ύπεράνθρωπον άνδρείαν, ήν εξύμνησαν οί 1

(1) Κατά θαυμαστήν συγκυρίαν αυτόθι, ήτοι ολίγοι πρό τής εκ τοΰ Σπεργειοΰ 
γέφυρας (τής Αλαμάνας) μα·/ομενος μετ’ ολίγων άνδρών κατά τών απείρων 
Τούρκων συνελήφθη καί ό ήρως τής Ελληνικής έπαναστάσεως ’Αθανάσιος 
Διάκος (27 ’Απριλίου 1821).
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ποιηταί' ό δέ λαός εφερεν άνά τά στόματα την άρδτήν των 300 

Σπαρτιατών. Τά όνόριατα του Λεωνίδα καί τοΰ Διηνέκους, οσττς 

άπήντησεν εΰφυώς, ότι ώς Ικ των πολλών βελών τών ΙΙερσών θά 

πολεμώσιν ύπό την σκιάν, τών έκ Σπάρτης άδελφών Μάρωνος 

καί Άλφεού καί τών Θνεσιθέου, Διφίλου καί Διθυράμβου κατέ

στησαν δημοφιλή. Οί δε δύο διασωθέντες Σπαρτιάται ήτιμά- 

σθησαν επί τοσοΰτον ύπό τών συμπολιτών, ώστε 6 μέν Εύρυτος 

ηύτοκτόνησεν, ό δ’ έπιζήσας ’Αριστόδημος έδακτυλοδεικτεΐτο ώς 

τρέσας. ’Ατιμίας δέ καί ονείδους άξιος έγένετο ό προδότης 

’Εφιάλτης, όν οΐ Τραχίνιοι άπεκήρυξαν, άποδίδοντες εις άλλας 

πόλεις τό έγκλημα της μυσαράς προδοσίας. Οί δε Άμφικτύονες 

έπεκήρυξαν την κεφαλήν αυτού.

Ό 'Ηρόδοτος (Ζ. 228) αναφέρει μετά την άναγραφήν τών 

μαχών: «Θαφθεχσχ δέ (T<f>i αχίτοΰ ταύτχχ τηπερ έπεσον, 
χ<αι τοϊσι πρότερον τελευτχ'χσασχν, η τους υπό Λεωνίδεω 
καχ άποπεμφθέντας οχχεσθαχ έπχγέγραπταχ λέγοντα 
τάδε: (1).

Μυριάσιν ποτέ τηδε τρχηκοσίαχς έμάχοντο 
Έκ Πελοποννάοου χιλιάδες τέτορες.

Τό επίγραμμα τούτο Ιχαράχθη δι’ όλους, διά δέ τούς Σπαρ· 

τι&τας είδικώς τό πασίγνωστον εκείνο :

rQ ξεχν, άγγέλλεχν Λακεδαχμονίοχς, δτι τηδε 
Κείμεθα τοχς κείνων ρχχμαστ πεχθόμενοχ (2)

(1) ΙΙροθυστέρως η παράγραφος 228 εγράφη διότι έν τϊ) § 238 λέγει: «ταυτα 
ειπας Ξέρξης διεξψιε διά τών νεαρών καί Λεωνίδεω .... έκέλευσεν άποταμόντας 
την κεφαλήν, άνασταυρώσαι. »

(2) 'Η εξ αυτοψίας περιγραφή τοΰ Ηροδότου διά τάς Θερμοπύλας 6πά πολ
λών διαμφισβητειται' ό U.VOll Wilamowitz - Moellendorf έν τώ άρθρω αύτοϋ 
Simonides der Epigrammaliker (Naclirichten von tier Konig. Gesells- 
chaften von Gotttingen. σελ. 315 γράφει: οτι ό Ηρόδοτος έπεσκέφθη τάς 
Θερμοπύλας καί άντέγραψε πιστώς τό λακωνικόν έπίγραμμα: ΤΩ ξεχν άγγέλ- 
λεν Λακεδαχμονίοχς ότχ τςδε κείμεθα τοχς κένων ρέμαόχ πεχ
θόμενοχ : όπερ μετέφεραν εις τό ’Ιωνικόν ιδίωμα, ώς γραφέν έν Ιάδι. Τουναν
τίον ό άγγλος J. Β. Burry έν τώ Annual of the British School at Athens 
1895 καί 189G σελ. 85-104 (The Campagne of Artemisium and Tlier-

Άναόκαφχκαχ έρειτναχ έν Θερμοπΐτλαχς
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88 Πρακτικά τοΰ 1899

Μετά τά Περσικά,των πραγμάτων άποκαταστάντων έν Έλ- 

λάδι καί πανελληνίω έράνω, ίδρύθη ύπό των Άμφικτυόνων (1) 

πλήν της μετ’ έπιγραφής στήλης, ήν ΐδρυσεν ό συγγενής του 

μάντεως Μεγιστίου του Άκαρνάνος, Σιμωνίδης, προς τόν Σπερ

χειόν, ον διαβάντες οί Περσαι έφόνευσαν αυτόν, έπί του έπί 

εΐσόδω ΚολωνοΟ λε'ων λίθινος τω άνδρείω Λεωνίδ^ φέρων τό δί- 

στιχον έκεϊνο τοΰ Σιμωνίδου επίγραμμα :

Θηρών μέν κράτιστος έγώ, θνητών δ’ δν εγώ νυν 
Φρουρώ, τώδε τάφω λάϊνος έμβεβαώς(2)

έτι δέ καί τό πολυάνδριον των Σπαρτιατών. Έπί τοΰ ίδιου 

έκείνου κολωνοϋ, έφ’ οΰ έπεσαν ένδόζως, ίδρΰθησαν στήλαι άνα- 

θηματικαί, έφ’ ών άνεγινώσκοντο τά άνωτε'ρω άναγραφε'ντα επι

γράμματα.

Και ταϋτα μέν τά περί τον Λεωνίδαν καί τούς 300 περιαδό- 

μενα, άλλ’ έκεϊνο όπερ καί πάλιν, μετά τάς εμάς άνασκαφάς, 

με'νει άλυτον είνε τό ζήτημα τής τοποθεσίας τοΰ τάφου τοΰ 

ήρωος, ώς καί τού πολυανδρίου των γενναίως πεσόντων Ελλήνων

mopylae) ΟΤΙ ουχί εξ αυτοψίας περιγράφει τά κατά τάς Θερμοπύλας ό 'Ηρόδο
τος. Κατά τόν Burry δύσκολος εινε ό καθορισμός της Δ. Πύλης των Στενών* ό 
‘Ηρόδοτος γράφει τά πάντα καλώς, άλλά τά κατά τό τείχος καί τόν Κολωνόν 
ούκ όρθώς καί φαίνεται δτι δέν είδε καί τόν τόπον, ουδέ καν σχεδιάγραμμα της 
μάχης.^

(1) Έν τη ήμετέρα περί Δελφών πραγματεία, Άθήναι 1894 σελ. 28 — 29 
εϊπομεν ικανά περί τών εν Θερμοπύλαις συνερχόμενων κατά τό φθινόπωρον Άμ- 
φικτυόνων. Ό ‘Ηρόδοτος λέγει Ζ228: έπιγράμμα<3ΐ μέν νυν καί στηλησιν 
έξω η τό μάντιος επίγραμμα, Άμφικτύονές eltft <3φέας οι έπικό<5μή- 
όαντες.

(2) Ό ‘Ηρόδοτος ομιλώ)» περί του πτώματος του Λεωνίδα, λε'γει δτι ό Ξέρ- 
ξης ιδών αυτό διέταξεν,ώς εί'πομεν νά άποτάμωσι την κεφαλήν καί νά άνασταυρώ- 
σωσιν ειτα αυτόν. ( ‘Ηρόδοτος Ζ\ 238) άλλ1 ό Μιλήσιος Αριστείδης όμιλών 
περί τής μάχης τών Θερμοπυλών λέγει, δτι ό Ξέρξης διέταξε νά κόψωσι την 
καρδίαν του Λεωνίδα, ήν ευρε δασεΐαν [1'δ. Fragmenta Historicoruin Grae- 
COrum Τομ. Δ', σελ. 324, 21. πρβ. Στοβαίον, Ζ'. 64]. Βεβαίως άφ’ ού έκοψε 
την κεφαλήν ενέπηξεν ειτα αυτήν επί πασσάλου καί περιήγεν αυτήν ποός εκφοβι- 
βισμόν τών κατοίκων τών δΓ ών διήρχετο χωρών, ώς συνήθως εγίνετο καί κατά 
τήν αρχαιότητα, ιδιαίτατα δ1 έν τω μεσαίωνι.
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μαχητών. Βεβαίως 6 τάφος δεν κεΐται ΰπό τόν τέως νομιζόμενον 

παρ’ όλων τύμβον (κολωνόν επί είσόδω) η υπό τόν άλλον τόν 

ανώνυμον, τόν ΰπερθεν του μύλου του Τσάλη' διότι άμφότεροι 

ούτοι εϊνε λόφοι φυσικοί, προϋπάρχοντες, κατά τόν Ηρόδοτον, 

της μέχρι θανάτου άμύνης των Θερμοπυλών, ην άντέταξαν οί 

"Ελλη,νες έπ’ αυτών τούτων, καί ούχί τύμβοι, ώς ό του Μαρα- 

θώνος, τοϋ Βουρβά καί της Βελανιδέζας (1) κτλ. καί μόνον ώς 

λόφους έφ’ ών ίδρύθησαν, μετά πολλά έτη, κενοτάφια, λέων μέν 

λίθινος διά τόν Λεωνίδαν, Πολυάνδριον δέ μετά στηλών διά τούς 

300 Λακεδαιμονίους, δυνάμεθα νά άποδεχθώμεν (2).

Έκ τών μέχρι τοΰδε είρημένων τό μόνον βέβαιον είνε, ότι ό 

Λεωνίδας δεν έτάφη ενταύθα, οΰδ’ οί ύπ’ αυτόν μ,αχηταί. Αυτός 

ό 'Ηρόδοτος, ώς εΐπομεν, αναφέρει ότι ό Ξέρξης ίδών τό πτώμα 

τού Έλληνος βασιλέως διέταξε καί έσταύρωσαν αυτά (Ζ' 238) 

αφού πρότερον άπέκοψε την κεφαλήν, ά δε Μιλήσιος ’Αριστεί

δης (3) ότι άπέκοψε τήν κμρδίαν αυτού, ην εύρε δασεϊαν. “Άλ

λως δέ καί οί ΙΙέρσαι μόλις γενόμενοι κύριοι τών Θερμοπυλών 1 2 3

(1) ΓΙρ6λ. Β. Στάη, Αρχαιολογικόν Δελτίον 1890.
(2) Ό Baedeker (1x8. 1888 ο.205) λέγει οτι Ινολωνός επί είσόδω είνε 

ό ποός τό Δ. πέρας ιών Θερμοπυλών δψούμενος λόφος,έφ’ ον ό αμυντικός στρα
τιών, ό επί Όθωνος (αέν άνεγερΟείς, νϋν οί έγκαταλελειμμένος. (Πρβλ. καί Ross 
Wanderung in Griechenland,Halle 1851 σ. 92). Tfj γνώμη 8έ ταύτη συν- 
τάσσεται καί ό Guide Joanne, Grece (έκδ. 1891 σ. 51). Άλλα καί τόν λόφον 
τοϋτον περιηγηθέντες καί άνασκαφήν άποπειραθέντες οΰδέν ήδυνηθηριιεν νά εϋρωμεν 
σημείον, οτι έπ’ αύτοΰ ήτο ιδρυμένος ό Λέων του Λεωνίδα. Καί τά έπ’ αύτου δέ 
γενόμενα ταχύσκαπτα εις μέγα βάθος ύπό τοϋ Ελληνικού Μηχανικού τώ 1897 
οΰδέν εις φως περιηγαγον. Τουναντίον δέ ό αγγλικός οδηγός τοϋ Murray,Hand
book for Travelers in Greece (έκδ. 1884 σ. 426) δέχεται ιός λόφον, έφ’ ου 
τό Πολυάνδριον δηλ. μνημεϊον αφιερωμένου εις τούς 300 Λακεδαιμονίους, τόν 
πρός Α. τών Θερμοπυλών, αυτόν εκείνον, ον ημείς άνεσκάψαμεν, άπέχοντα κατά 
τόν Murray 1 ώραν της Βουδονίτσας. Άλλ’ ό ά'γγλος, ευφάνταστος λίαν, λέγει, 
οτι ό λόφος ουτος καλύπτεται ύπό δένδρων καί σπανίων φυτών, έπ’ αύτοϋ δέ δν 
θεωρεί τύμβον (tumulus) λέγει, οτι ΰπάρχουσι λείψανα όρθογωνικοϋ βάθρου έξ 
όγκολίθων έρυθροϋ μαρμάρου (breccia). Προφανώς ό αγγλος ΐ[κουσε ταϋτα λε
γάμενα υπό τών χωρικών καί τών μυλωθρών, ούδαμώς έπισκεψάμενος τό μέρος, 
δπερ άναγράφει.

(3) Ίδέ Fragmenta Historicorum Graecorum έκδ. Midler Τόμ. Δ', 
σελ. 324, 21. ΓΙρβλ. καί Στοβαίον Ζ'. 64.

Άναδκαφικαί ίρευναχ έν Θερμοπύλαις

7
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90 Πρακτικά, τοΰ 1899

κατά τάς άρχάς τοΰ Αύγουστου τοΰ 480 π. X. καί μέλλοντες 

αυτόθι νά στρατοπεδεύσωσιν,όπως έφησυχάσωσι μικρόν, έτράπη- 

σαν έπί τάς διασκεδάσεις (πρός θέην) καθ’ δν χρόνον οί περί 

Άρτεμίσιον ήμέτεροι μαθόντες την τύχην των έν Θερμοπύλαις 

διά τοΰ ’Αθηναίου Άβρωνύχου τοΰ Λυσικλέους, ος πλοΐον έχων 

παρηκολούθει τά έν τοϊς Στενοϊς τελούμενα, έτρέποντο πρός Ν. 

ηγουμένων των Κορινθίων καί επομένων των ’Αθηναϊκών τριή- 

ρεων ( Έροδ. Η' 21). Ό Ξέρξης ΐδών τό πλήθος των έκ τοΰ 

ίδιου στρατοΰ πεσόντων (20,000) καί φοβούμενος μήπως τούτο 
έμβάλλει εις άθυμίαν καί δειλίαν τόν έν τώ στόλιρ αύτοϋ περί 

την Ίστιαίαν στρατόν, προέβη εις τόδε τό στρατήγημα καθ’ 

Ηρόδοτον (Η' 24): Θάψας τούς 19,000 έν τάφροις, έφ’ών 

έπέβαλε φυλλάδα (χόρτα) καί είτα γην έπαμήσας άφήκεν άτά- 

φους τούς 1,000 ΐνα δείξη ότι μόνον 1,000 άνδρες έκτων ιδίων 

έπεσαν έν Θερμοπύλαις. Τούτου γενομένου, άπέστειλε κήρυκα εις 

Ίστιαίαν, ένθα εύρίσκετο ό στόλος αύτοΰ καί διεκήρυξεν ότι 

παρέχει άδειαν παντί τφ βουλομένω νά ί'δη τό πεδίον τής μάχης 

τών Θερμοπυλών. Μετ’ ού πολύ, ώς είκός, πάντες σχεδόν εις τά 

πλοία έπιβάντες (ούδέν έγίνετο πλοίων σπανιώτερον καθ’ Ηρό

δοτόν), διεπεραιώθησαν εις Θερμοπύλας καί διασπαρέντες έθε- 

ώντο τούς νεκρούς, ών έκ τών Περσών μέν, ώς εί'πομεν, κατέ- 

κειντο χίλιοι, τοΰθ’ όπερ ήν γελοιον, ώς ό αύτός ιστορικός 

άναγράφει, έκ δέ τών Λακεδαιμονίων , Θεσπιέων καί τών ει

λώτων 4,000 κείμενοι έν τω αύτω χωρίω άλέες συγκε- 
κομίσμένοί, ούς άνδρες έπί τούτω ταχθέντες έδείκνυον τοΐς 

πρός θέαν έξ Ίστιαίας έλθοΰσι ΙΙέρσαις' ό Ηρόδοτος αναφέρει, 

ότι ούτοι μέν άπέπλευσαν πάλιν εις Ίστιαίαν την έπαύριον, ό δέ 

Ξέρξης έλευθέραν τήν διά τών Θερμ.οπυλών δίοδον έχων, προή- 

λασεν εις τήν έντός τών Στενών Ελλάδα (Η' 25).

Τούτων γενομένων, γεννοέται εύθύς αμέσως, κατά φυσικόν λό

γον, τό ζήτημα: Τίνες έθαψαν τούς ήδη άπό πέντε ήμερών άπό- 

ζοντας νεκρούς (1) κατά τάς θερμοτάτας τοΰ Αύγούστου ήμέρας. 1

(1) Βεβαίως πεμπταϊοι ήοαν οί κατά τάς συμπλοκάς τής πρώτης ήμέρας πε- 
οο'ντες, οί S’ άλλοι τεταρταίοι και τριταΐοι καί οΰτω καθ’ έξης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:44 EEST - 54.226.8.97



91

Ενταύθα ό Ηρόδοτο; σιγά και μόνο; ό λογικό; των πραγμάτων 

συνειρμό; δύναται νά δώσιρ τήν άπαιτουμένην άπάντησιν.

Έκ τή; ιστορία; εΐνε γνωστόν, ότι έκ τών έκτά; τών Θερμο

πυλών Ελλήνων έμήδισαν ούκ ολίγοι: οϊ Θράκες, οί ΓΙαίονε;, 

οί Έορδοί, οί Βοττιαΐοι, οΐ την Χαλκιδικήν οίκοϋντες, οί Βρύ- 

γιοι, οί Πίερε;, οί Μακεδόνες, οΐ Περραιβοί, οί Αίνιάνες, οί Δό- 

λοπες, οί Μάγνητες, οί Θεσσαλοί, οί ’Αχαιοί ΦΘιώται καί έν 

γενει όσοι την παραλίαν τή; Θράκη; νεμονται, παρασχόντε; άπας 

άπαντε; τριάκοντα μυριάδων (300,000) επικουρίαν τοϊς Hep— 

σαι; (Ήρόδ. Ζ\ 185).

Έκ δέ τών Ελλήνων, πλήν τών Πελοποννησίων και τών Θη

βαίων, έκ τών περί τά; Θερμοπύλας, συνεμάχησαν τφ Λεωνίδα 

Λοκροί οί Όπούντιοι πανστρατιά καί 1000 Φωκεϊ;, φρουροί τε- 

ταγμένοι τή; Άνοπαία;· κατά Θάλασσαν δέ οί Αθηναίοι καί 

οί Αίγινήται (Ήροδ. Ζ'. 203). “Ωστε οί έκτο; τοϋ λεκανοπε

δίου του Σπερχειού Έλληνε;, πάντε; μηδίσαντε; έχΘροί ήσαν 

τών ήμετέρων καί έπομένω; οΰδαμώ; συνεπάθουν αυτοί; έπί ταϊ; 

γενομε'ναι; δυσπραγίαι;. Κατ’ ανάγκην λοιπόν Θά άποδεχθώμεν, 

ότι οί ΙΙέρσαι έθαψαν τού; είκοσακισχιλίου; αυτών νεκρού; καί 
τού; τετρακισχιλίου; “Ελληνα; μετά τών 298 Σπαρτιατών(Ι) 

τών έπί τοϋ Κολεονοϋ έπχ είοίόδω πρό; Α., πεσόντων έν τώ 

χωρίω έν ω άλέες συγκεκομισ'μένοι ?χσαν(2), ήτοι κατά τό 

εύρύτερον μέρος τοϋ αύχένο; πρό; Δ., εκεί όπου νΰν ό διά τοϋ 
μακροϋ τεχνητοΰ υδραγωγείου μύλος (δυτικώ; τοϋ στενού)1 δι

ότι οί Περσαι βεβαίως δέν Θά έπεΘύμουν νά έχωσι μεμολυσμένην 

την πέριξ φύσιν. “Εθαψαν δ' αυτούς ή είκή καί ώ; έτυχεν, ή έν 

ίδιαιτέραι; τάφροι;, ή έρριψαν αυτούς εις τήν ευθύ; άμέσω; ΰπ- 

εκτεινομένην Θάλασσαν τοϋ Μαλιακοΰ κόλπου(3), όπερ καί φυ- 1 2 3

’Λναύκαφικαί έοενναι έν Θεομοπύλαις

(1) Ώς είπομεν, δύο διεσώθησαν εις Σπάρτην.
(2) Βεβαίως τούς ολίγους "Ελληνας νεκρούς μετέφερον πρός τούς πρός τό Δ. 

μέρος τών Θερμοπυλών ύπερτρισχιλίους,καί οτιόΞέρ?ης προέβη εις τό ανωτέρω 
άναγραφέν τέχνασμα, ΐνα δείξη δτι μόνον 1000 ΓΙέρσαι ήσαν νεκροί, έκ δέ τών 
'Ελλήνων τετρακισχίλιοι ( Ήροό. VIII, 25).

(3) Ό Ηρόδοτος λέγει, οτι πολεμούντων τών ΙΙερσών πολλοί ίπιπτον εις 
τήν βάλασσαν.
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σικώτερον, άφ’ ου έσκύλευσαν αυτούς, ΐνα μή άσχολώνται περί 

τάς άνορύξεις τάφων(Ι).

Αυτόθι λοιπόν πρός Δ. ζητητέον , εάν αποκλεισθώ, ή γνώμη, 

ότι τά πτώματα των Ελλήνων έρρίφθησαν εϊς την θάλασσαν, 

τούς τάφου; των τε Σπαρτιατών καί των Ελλήνων καί ούχί έν 

τώ Κολωνω έπι είσόδω (πρός Α.), όστις μέχρι τοϋδε υπό 

πάντων έθεωρεϊτο ώς τά μέρος εν ω έτάφησαν, γνώμη, ήτις 

παρέσυρε καί ήμάς κατά τάς γενομένας ύπερμεσοΰντος ’Ιουλίου 

(1899) άνασκαφάς. “Οθεν ένταϋθα (πρός Δ.) κατά τήν πεδιάδα 

Σπερχειού ζητητέον τούς τάφους των Ελλήνων ώς καί των 298 

Σπαρτιατών. Τάν δέ λίθινον λέοντα τοϋ Λεωνίδα(2) καί τό πολύ· 

άνδριον τών Ελλήνων μαχητών μετά τών στηλών καί επιγραμ

μάτων ό 'Ηρόδοτος ρητώς αναφέρει, ότι έκειντο επί τοϋ Κολω- 

νοΰ έπί είσόδω, ένθα, κατά τήν γνώμην ήμών, ήτο ίδρυμένον κε- 

νοτάφιον καί οΰχί τάφος- αλλά δυστυχώς οΰδέν τούτων σήμερον 

διασώζεται, ώς άπέδειξαν αΐ τελευταϊαι ήμών άνασκαφαί.

Εινε δέ γνωστόν,ότι τό τε πολυάνδριον καί ό Λέων ίδούθησαν 

πανελληνίω έράνω μετά τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων, 

ήτις ώς γνωστόν, δεν έπήλθε τήν επαύριον τής μάχης τών Θερ

μοπυλών, άλλά μετά πάροδον ίκανοΰ χρόνου (άγνωστον άκριβώς 

πότε)- πάντως όμ.ως μ.ετά τήν έν Πλαταιαις κατά τοϋ Μαρδο- 

νίου μάχην, καθ’ ήν άνεδείχθησαν ό Σπαρτιάτης Παυσανίας καί 

ό ’Αθηναίος ’Αριστείδης (479 π. X.) ήτοι μετά εν έτος- διότι 

τότε ή Ελλάς άπηλλάγη τελέως τών Περσών.

Τοιαϋτα τινά ηύτοσχεδιάζομεν μετά τήν έκ Θερμοπυλών επι

στροφήν ήμών, άποτυχόντες εις τήν άνεύρεσιν τοϋ τάφου τών 

περί τάν Λεωνίδαν, ώς άνασκάψαντες έπί τοϋ Κολωνοΰ έπί είσ

όδω εις ον πάντες οι περί Θερμοπυλών γράψαντες άνέφερον τόν 

τάφον, ότε κάλλιον μελετώντες τόν Παυσανίαν εύρομεν (έν βιβλ. 

Θ’ 32,9) μετά χαράς άμα καί λύπης ρητήν αύτοΰ μαρτυρίαν, 

διαπιστοΰσαν, ότι τούς έν Θερμοπύλαις πεσόντας "Ελληνας έθα- 

ψεν ό Ξέρξης. Τά χωρίον έχει ώς έζής: 1 2

(1) Ό 'Ηρόδοτος παραδόξως ούδέν λέγει περί της ταφής του Λεωνίδα, εν ώ 
άσχολεΐται πολλάκις καί περί τά επουσιωδέστατα.

(2) Ό λέων πλήν της ανδρείας έξεπροσιύπει καί τό όνομα του Λεωνίδα.

Πρακτικά τοϋ 1899
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«Τά δε μεν Λυσάνδρω τα ές δόξαν υπάρχοντα ήν , άλλα δέ 

τοτάδε ονείδη· Φιλοκλέα γάρ Άθηναϊον έν Αίγάς ποταμοί; καί 

αυτόν στρατηγοϋντα καί ’Αθηναίων των άλλων όσον τετρακκτχι · 

λίους αιχμαλώτους όντας άπε'κτεινεν ό Λύσανδρος, καί σφισιν ουδέ 

αποθανοΰσιν έπηνεγκε γην, ο καί Μήδων τοϊς άποβασιν ές Μα

ραθώνα υπήρξε παρ’ ’Αθηναίων καί αυτών Λακεδαιμονίων τοϊς 

πεσοΰσιν έν Θερμοπύλαις έκ βασιλέως Ξέρξου».

Έκ του χωρίου τούτου καταφαίνεται πασιφανώς, ότι ό Ξέρ- 

ξης πριν η άναχωρήσιρ διέταξε νά θάψωσι τούς τετρακισχιλίους 

"Ελληνας ώς ήσαν άλέες συγκεκομισμέ νοι κατά την ημέραν 

της πρός θέαν αυτών έξ Ίστιαίας έλθοΰσι Πέρσαις, είτε έν ΐδιαι- 

τέραις τάφροις, κατά μονάδας μεγάλας, η καί όλους όμοϋ ώς 

ήσαν έπί ταύτά συγκεκομισμένοι ή καί άναμίξ μετά τών 1000 

ΓΙερσών, οΐτινες δεν είχον εΐσέτι ταφή, ί'να χρησιμεύσωσι διά τό 

ανωτέρω άναγραφέν στρατήγημα του μεγάλου βασιλέως. Ό 

αυτός ΙΙαυσανίας λαλών περί τής ’Αγοράς τής Σπάρτης (Βιβλ. 

Γ' 14) αναφέρει, ότι άντικρυ τοΰ θεάτρου της πόλεως 
εκειτο τό μνημεΐον τοΰ Λεωνίδου (1) εις ο τεσσαράκοντα 

έτη μετά την έν Θερμοπύλαις μάχην, ήτοι τώ 440 π. X. άνε- 

κόμ-ισαν έκ τοΰ έν Θερμ,οπύλαις τάφου, έάν υπήρχε τοιοΰτος τοΰ 

ήρωος Λεωνίδα' (Βεβαίως όμως πρόκειται περί κενοταφίου και 

οϋχί τάφου), διότι, ώς είπομεν, λαβόντες παρά τοΰ 'Ηροδότου, 

(Ζ* 238) ό Ξέρξη ς ταμών τήν κεφαλήν άνεσταύρωσε τό σοιμα, 

όπερ ίσως μετά τής κεφαλής έμπαγείσης έπί πασσάλου, περιεφέ- 

ρετο άνά τάς χώρας δι’ ών προήλαυνεν ό βάρβαρος έπιδρομεΰς 

πρός εκφοβισμόν τών κατοίκων, οΐτινες δυστυχώς άθρόοι έμή- 1

ΆναόκαφικαΑ έρει/ναι έν Θερμοπύλαις

(1) Καί σήμερον ετι υποδεικνύεται έκ παραδόσεως τό μνημεΐον τοΰ Λεωνίδα 
έν Σπάρτη καίτοι δέν συμφωνεί πρός τήν περιγραφήν τοΰ Παυσανίου,ιός άπέχον 
πολύ τοΰ θεάτρου. ΙΙρβλ. Κ. Νεστορίδου, Τοπογραφίαν Σπάρτης, Άθήναι 1893 
καί τήν τοΰ Π. Κομνηνοΰ, Άθήναι 1898. Λογιχώς έξεταζόμενον τό πράγμα 
άφ’ ού πανελληνίω έράνω άπαξ έστησαν έπί τόπου λέοντα καί στήλας καί επι
γράμματα έπί τών έν θερμοπύλαις ήρωϊχώς πεσόντων, δέν ήρμοζε νά μετα- 
φέρωσιν είτα, μεταβαλόντες γνώμην, ευθύς αμέσως μετά πάροδον μόλις ολί
γων έτών, τό σώμα τοΰ Λεωνίδα, οπερ, ώς είπομεν, ούδαμόθεν πιστοϋται οτι 
έτάφη έν θερμοπύλαις, ή έν Σπάρτη. ’Αξίαν μεγάλην καί δόξαν είχε νά μένη 
έκεΐ καί μόνον κενοτάφιον νά ίδρυθή έν Σπάρτη.
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δ'.ζον ουδέ ήτο εύκολον κατόπιν της αποκοπής της κεφαλής καί 

τής καρδίας να άνευρεθή ό νεκρό); τοΰ Λεωνίδα καί άξιωθή ώς, 

έδει, ταφής. Άλλ’ ό Παυσανίας είνε πολύ μεταγενέστερος (Β' 

αιών μ. X.) καί δεν ήδύνατο νά γινώσκη κάλλιον του 'Ηροδό

του , ούδένα λόγον περί τοΰ τάφου τοΰ Λεωνίδα ποιούμενου, 

πλήν τοΰ λιθίνου λε'οντος, ός ΐστατο έπί τοΰ Κολωνοΰ' έγραψε 

δέ τα περί τής ανακομιδής των λειψάνων τοΰ ήρωος βασιλέως 

κατά παράδοσιν. "Αλλως δέ καί τό χωρίον αύτοϋ τούτο ( Γ' 

14, 1) είνε έφθαρμ,ε'νον καί άλλοι άλλως διορθουσιν (1).

Ό Σχλίεμανν έν τή περί Θερμοπυλών μονογραφία αύτοΰ (2) 

περί του μνημείου προκειμένου λέγει τάδε : ΟΧ παλαιότεροι 

ξεναγοί των έν Άθήναις μεγάλων ξενοδοχείοιν, οι 

πολλάκις τάς Θερμοπύλας έπισκεψάμενοι διηγοΰνται, ότι λίθοι 

τινές έπί τόπου σωζόμενοι μέχρι τοΰ 1856, ο'ίτινες πάντες ήσαν 

του βάθρου τοΰ λε'οντος τοΰ Λεωνίδα, εάν κρίνη τις έκ τής κα

λή; εργασίας αυτών, άφηρέθησαν ΰπά τοΰ άνεγείραντος τόν πλη

σίον τοΰ Κολωνοΰ έπί είσόδφ υπό τοΰ ρεύματος τών θερμών πυ

λών κινούμενον υδρόμυλον (3).

Ό Σχλίεμανν προφανώς έπλανήθη- διότι οί λίθοι έκεϊνοι προ- 

έρχονται έκ τών οχυρωματικών έργων αργών λίθων τών ρωμαϊ

κών χρόνων, ώς εϊπομεν. Σήμερον δέ (γράφει τω 1883) έτι 

είνε καταφανείς οΐ 2ιάκκοι τοΰ βάθρου τοΰ λέοντος, 
δστχς έοώζετο μέχρι τών χρόνων τοΰ Στράβωνος ( 6 
π. X.—24. μ. X.) ώς αΰτός οΰτος Αναφέρει. (Β' Θ' 
κεφ. Δ 16) «Περί δέ τά στενά ταΰτα οι περί τόν Λεωνίδαν 

κατεκόπησαν καί νΰν τό π.ολυάνδριον εκείνων έστί, καί στήλαι 

καί ή θρυλουμένη επιγραφή τή στήλη, ούτως έχουσα : «ώ ξέν’ 

απάγγειλον τοϊς Λακεδαιμ.ονίοις ότι τήδε κείμεθα τοΐς κείνων

(1) Ούτως άναγνωστέον μετά τοΰ Κ. Ο. Muller, Dorier II, σελ. 510 αντί 
40 έτη τέσσαρσι. Επίσης χαί 6 Kayser έν τή Ζ. fur Arch. 1848 σ. 1000 άνα- 
γινώτζει τέσσαρσι κεχται ήτοι τέσσαρα έτη μετά την μάχην. Πρβλ. J. G. 
Frazer, Pausanias Description of Greece, London 1898 A' τόμ. περιέ
χω* τήν Άγγλιχήν μετάφοασιν σ. 576, 14, 1.

(2) "Ιδ. έν τοΐς έμπροσθεν.
(3) Κατά την υπέρΟυρον επιγραφήν δ μύλος ίδρύθη τω 1848 χαί ούχί τω 

1857 ώς λέγει ό Σχλίεμανν.

Πρακτικά τοΰ 1899
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7C6ιθόμενοι νομίμοίς» καί τοΰ έκ Σμύρνης έπιγραμματοποιοΰ 

Λολλίου Βάσσου [ Έλλην. ’Ανθολογία. Ζ’ 243] (1) άκμά- 

σαντος έπί Καίσαρος Τιβερίου 19-37 μ. X.

Έκτοτε ούδείς πλέον λόγος έν τη 'Ιστορίρε γίνεται περί 

τοΰ Λέοντος καί τοΰ ΓΙολυανδρίου, εις ά τά έν τοΐς έ'μπροσ- 

θεν άναγραφέντα τοΰ Σιμωνίδου εκείνου επιγράμματα άναφέ- 
ρονται.

Καί άλλοι δέ πολλοί ποιηταί συνέθηκαν επιγράμματα εις τόν 

Λεωνίδαν καί εις τούς μετ' αύτοϋ έν Θερμοπύλαις πεσόντας καί 

πολλά ανέκδοτα καί διηγήσεις καί άσματα τοΰ Ελληνικού λαοΰ 

διά των αιώνων διεσώθησαν (2). Έν Σπάρτη δ’ ύπαρχον στή- 

λαι άναγράφουσαι τά ονόματα των πεσόντων, άπερ καί αυτός ό 
'Ηρόδοτος έγίνωσκεν, ώ; ό ίδιος λέγει, αλλά δεν άνέγραψεν, εις 

ούς έτησίως λόγους Σπαρτιάται άνδρες έζεφώνουν καί έτελοϋντο 

αγώνες (Παυσ. Γ' 14, 1) καί έορταί Λεωνίδεια καλούμεναε 

(έπιγραφαί παρά Boeckh 1421, 12).

Ό δέ Διόδωρος (3) περιέσωσε λαμπρόν περί αυτών έγγραφον 

μνημεϊον λέγον: «... Τών έν Θερμοπΰλαισι θανόντων εύ- 
κλεης νΰν d τάχα, καλός δ’ό πότμος, βωμός δ'ό τάφος, 
προγόνων δέ μναστις, ό δ’οιτος έπαινος. Έντάφιον 
δέ τοιοΰτον ούτ’ εύρώς, ούθ’ ό πανδαμάτωρ άμαυρώ- 
σει χρόνος άνδρών άγαθών. Ό δέ σηκός οίκητάν εύδο 
ξίαν Ελλάδος εϊλετο, μαρτυρεί δέ Λεωνίδας ό Σπάρ-

(1) "Εχδ. Jacobs Lips. 1813. Ό Λόλλιος Βάσσο; έχει χαί άλλα. επι
γράμματα τά ίιπ' άριθ. 312, 385, 391 ΙΑ' 72, Ε' 325.

(2) Ή,οόδ. Ζ' 225, 228. — Διο'δωρ. IX 11, 33. Ανθολογία Γ' 5. — 
Brunk, Analecta, I, 123 χαί XV. σελ. 131, XXX, Άριστείδου Σχόλια σ. 
58. — Στράβων 0' 4. — Λυκούργος χατά Λεωχράτους 215. — Κιχερων TusClll. 
I, 42.— Σουίδας έν λέξει Λεωνίδης. — ΙΙαυσ. I” 14, 1.— Μεσσηνιαχά, ι' 
35. — Αΰλος Γέλλιος Γ’ 7 χαί πολλά άνέχδοτα εις τό στόμα τοΰ λαοΰ.— 
Πλουτάρχου αποφθέγματα Λακωνικά.— Περί Καχοπιστίας 'Ηροδότου 32.— 
Στοβαίου ’Ανθολογία 25'46. — Βαλέριο; Μάξιμος Γ 2. ext. 3. Ill, 7 ext 
8. — Σενέχας epis. 82. — W. Gell, Binary of Greece. London 1819. σ. 
246, — E. Dodwell a Classical and topographical tour through Greece. 
London 1819 Τομ. B' σ. 66 χαί 404. Ό δέ Ίμέριο; έχδοσ. Diibner, Paris 
1849 Ε'. 'Εκλογή 33 λέγει: Σεμνότερου τροπαίου ΙΙολυάνδοιον.

(3) ΙΑ' 4·— 22. 18.

ΆναΟκαφικαΛ έρει/ναι έν Θερμοπύλαις
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96 Πρακτικό, τοϋ 1899

τας (ΙασΊλεύς, άρετάς μέγαν λελοιπώς κόσμον άέναόν 
τε κλέος» (1).

Αί Θερμοπύλαι έδοξάσθησαν κυρίως, ώς έφθημεν είπόντες, 

διά την έν αΰταϊς μέχρι Θανάτου άπελπαδα πάλην των ολιγά

ριθμων Ελλήνων προς τάς χιλιάδας των Περσών. ’Αλλά τό 

παράδειγμα του Λεωνίδα έμιμήθησαν καί οί περί τόν Κάλλιππον 

“Ελληνες εις 24,000 άνερχόμενοι τω 279 π. X., κωλύσαντες 

τήν διάβασιν τοϊς ύπό τόν Βρέννον εκείνον 170,000 Γαλάταις 

καί ύποχρεώσαντες επί τέλους έκείνους νά άναβώσι διά τής Ά- 

νοπαίας άτραποϋ καθ’ ον χρόνον οί ήμέτεροι έπιβάντες πλοίων 

άπέπλευσαν.

Επίσης τφ 191 π. X. ό βασιλεύς τής Συρίας Άντίοχος ό 

Γ' (222- 186 π. X.) ό κηρύξας τόν πόλεμον τοϊς 'Ρωμαίοις 

κατά παρακίνησιν τοϋ ’Αννίβα, έζήτησε νά κωλύσν) αΰτοϊς τήν 

των Θερμοπυλών διάβασιν, πρός τοϋτο δέ ώχύρωσεν αΰτάς διά 

διπλού τείχους καί χάνδακος, ώς καί τήν Άνοπαίαν ατραπόν, 

άλλ’ αί 10,000 τών ϋπ ’ αυτόν άνδρών δεν ήδυνήθησαν νά 

άντίσχωσι κατά τών 40,000 τών ρωμαϊκών λεγεώνων, οΰς ώδήγει 

ό ύπατος Μάνιος Άκΰλιος Γλαβρίων καί ό Λεγάτος Μάρκος 
ΙΙόρτιος Κάτων. Καί οί μέν 'Ρωμαίοι κατά Λίβιον(2) έστρα- 

τοπέδευσαν έν αΰτώ τω στενώ παρά τάς θερμάς ΙΙηγάς, ήτοι 

έκεϊ ένθα τήν σήμερον είνε ιδρυμένα τά τών Λουτρών οικήματα, 

οί δέ ύπό τόν Άντίοχον Γ', άντί, ώς ό Λεωνίδας καί είτα οί ύπό 

τόν Κάλλιππον “Ελληνες, νά ύπερασπίσωσι τήν είσοδον τών 

Στενών, ώχυρώθησαν έν τω στενωτάτω μέρει αϋτοΰ, όπου είχον 

ιδρύσει τά διπλά τείχη. (Λίβιος XXXVI, 17).

Οΰτω τεταγμένων τών αντιπάλων, οί μέν 'Ρωμαίοι κατέ- 

στρεφον τά οχυρωματικά έργα κατά κράτος , ό δέ Άντίοχος 

έτράπη εις φυγήν μετά τών 500 διασωθέντων άνδρών αύτοϋ.

Εις τήν έποχήν τών ιστορικών τούτων γεγονότων δυνάμεθα 

νά άναγάγωμεν τά έπί τών δύο κολωνών έπί τών όποιων άνε- I)

I) ΙΙρβλ. Τό τον Φαεινόν, 'Ελληνική Ανθολογία Ζ’ 437: « έφας οί ριστε 
Λεωνίδα, ανΟις ίκέσθαι ενρόντες /αλεπω πολε’μω. Άλλ’ επί Θερροπόλαις τό 
Περσικόν ’Έθνος άρννης έδραθης πατέρων έζόρενος νο’μιμα.

(2) XXXVI, 16: in ipsis faucibus propre fontes calidarum acquarum.
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σκάψαμεν, κακώς διατηρούμενα έξ αργών λίθων οχυρωματικά, 

έ'ργα, περί ών έποιησάμεθα λόγον έν τοϊς έμπροσθεν.

Κατά τόν Δ’ μ.Χ. αιώνα καί αΰθις αϊ Θερμοπύλαι Ιγένοντο 

θέατρον πολέμου- τφ α' έτει της βασιλείας τοϋ Άρκαδίου (395 

-408 μ. X.) ό Άλάριχος εκείνος πολλού ηγούμενος στρατού, 

έχων τούς βαρβάρους, ώς άναφέρει ό Εΰνάπιος ό Σαρδιανός, έν 

τώ βίω Μαξίμου(Ι) λε'γων: «διά των πυλών παρηλθεν», 
ώσπερ διά σταδίου, ίππόκροτον(2) πεδιον τρέχει, τοιαύτας αΰτώ 

τάς πύλας απέδειξε της Ελλάδος, η τε τών φαιά ίμάτια ε’χόν- 

των άκωλύτως προπαρετσελθόντων ασέβεια καί ό τών ίεροφαν- 

τικών θεσμών παραρραγείς νόμος καί σύνδεσμος» [έννοών τούς 

Χριστιανούς μοναχούς, ώς Ιρμ.ηνεύει ό YVytlenbach, οΐτινες 

είσέβαλον μετά τών Γότθων ϊνα διαρπάσωσι τούς παναρχαίους 

πατρίους ναούς τών είδωλολατρών ].

Κατά τόν ζ" μ. X. αιώνα ό Ιουστινιανός (527 - 565) 

άνωκοδομησατο τά υπό τών 'Ρωμαίων μέν καταστραφέντα τώ 

191 π. X. οχυρωματικά έργα τών Θερμοπυλών, υπό δέ τών 

προ αύτου βασιλέων έπισκευασθέντα,ώς αναφέρει ά Προκόπιος(3) 

λέγων, ότι έπί της εποχής αΰτοϋ αί Θερμοπύλαι ήσαν στενά καί 

τά υπό του ’Ιουστινιανού ιδρυθέντα τείχη έθεμελιώθησαν «εν 
κλυδωνίω τε καί αί/άριμω ί/γρα». ’Ενταύθα δυνάμεθα νά ει- 

πωμεν ασφαλώς ότι μετά τόν ζ” αιώνα τά Στενά ηΰρύνθη- 

σαν καί επομένως ή στρατηγική άξια τών Θερμοπυλών άπωλέ- 

σθη 1, οΰχί όμως καί η ευκλεής αυτών ιστορία.

Έν Θερμοπύλαις, τη 18 Αύγουστον 1899.

II. Καςτριωτης

Άναυκαφικατ έρευναι έν Θερμοπύλαις 97

(!) Fragm. Hist. Gi'aec. Τόμ. Δ' σελ. 43, 65.
(2) Ή λέξις σημαίνει τόπον ήχοϋντα Οπό τους πόδας τών ίππων, είνε λίαν 

περιγραφική ενταύθα ή χρησις Οπό τού Εύναπίου' διότι πράγματι και σήμερον 
έτι ώς Ικ τών ιζημάτων τού θείου, εξ ού καί η πεδιάς εινε έστρωμένη Οπό πώ
ρινου λίθου, ό ποδοβολητός τών ίππων εινε μέγας καί παρατηρεϊται Οπό του τό 
πρώτον έπισκεπτομε'νου τάς Θερμοπΰλας.

(3) Περί κτισμάτων Δ', 2. Ό Προκόπιος αυτόθι λέγει ότι η θάλασσα τούς 
πρόποδας έπικλύζουσα τών ορών άναστομωμε'νας έκ τοΰ έπί πλεΐστον Ιποιεΐτη 
άνετάς ένθένδε άνόδους,
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΟΥΝΙΩ

Καί κατά τό έτος τοοτο είργάσθην έν Σουνίφ έπί τετραμη

νίαν, άπό της 19 ’Ιουλίου μέχρι των μέσων τοϋ μηνός Νοεμ

βρίου. Καί έν πρώτοις άπεπεράτωσα την έκκάθαοσιν του ναοϋ, 

ίδίιρ κατά την βορείαν αϋτοΰ πλευράν, δπου μεταξύ του τοί

χου του άνδηρου καί του τοίχου τοϋ ναοϋ ήσαν κατεσκευασμέναι 

έν μεταγενεστέρου χρόνοις δεξαμεναί. 'Υπό τό δάπεδον μιας 

τούτων εύρέθη έπιγραφή σώα, πολλοΰ αξία' είνε αΰτη ψήφισμα 

τιμητικόν των χρόνων τής Δ’ π. X. εκατονταετηρίδας.

Ή έπιγραφη αύτη, έξ είκοσι καί ενός άποτελουμένη στίχων, 

δεν θά είχε πολύ τό ένδιαφέρον έάν μη άπεκάλυπτεν ήμϊν αλή

θειαν, ήν μάτην θά έπεχείρουν οί αρχαιολόγοι δι’ άλλων έπιχει- 

ρημάτων ν’ άποκαταστήσωσι. Πρόκειται περί τής μετωνυμίας 

τοϋ έν Σουνίφ ναοϋ, όν άπό αιώνων πάντες συνείθισαν ν’ άπο- 

καλώσι τής 'Αθήνας καί τόν όποιον ή έπιγραφη αύτη αποκα

λύπτει ώς ναόν τοϋ Ποσειδώνος. Μετά τήν πέρυσι γενομένην, έπί 

ταπεινοτέρου τινός λόφου, άνακάλυψιν καί έτέρου έν Σουνίφ ναοϋ, 

θά ήδύνατό τις αληθώς νά άμφιβάλτ, περί τοϋ αν ό έπί τής 

ΰψηλοτέρας κορυφής γνωστός ναός ήτο ό τής ’Αθήνας ίι ό νεωστί 

άποκαλυφθείς, όστις, ένεκα τοϋ ιδιορρύθμου αύτοΰ σχεδίου, θά 

ήδύνατο μάλλον νά ταύτισθή πρός τόν υπό τοϋ Βιτρουβίου (έν 

άσαφεϊ τινι χωρίφ) μνημονευόμενον.

Ή έπιγραφη ευτυχώς άποκατέστησεν άναμφισβήτητον τήν 

αλήθειαν καί οϋδείς θά άμφιβάλνι εϊς τό εξής, ότι ό έπί τής κο

ρυφής τής Σουνιάδος άκοας ύψούμενος ναός είνε ό τοϋ ΓΙοσει- 

δώνος καί ούχί, ώς ένομίζετο, ό τής ’Αθήνας. Τά περί τούτων 

όμως έν έκτάσει διαπραγμ,ατευόμεθα έν προσεχώς δημοσιευθη- 

σομένγι διατριβή ήμών έν τή Άρχ. Έφημερίδι, όπου έκδοθήσεται 
καί ή σχετική επιγραφή.

Άνεσκάψαμεν άκολούθως βαθύτερον τόν περίβολον κατά τό 

αρκτικόν αύτοϋ, όπου ή πέρυσιν άποκαλυφθεϊσα στοά, ή συνε-
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χομένη τοϊς προπυλαίοις, επίσης δέ καί το δυτικόν αύτοΰ, όπου 

ανεκαλύφθη ή κατά την πλευράν αυτήν συνέχεια τής στοάς, άπο- 

τελούσης ταύτης οΰτω σχήμα κεφαλαίου Γ. Κατά τό {Λερός τοϋτο 

εΰρομεν, έκτος τεμαχίων τινών επιγραφών, πλείστας σφαίρας λιθί- 

νας, διαφόρου μεγέθους, ών τινες φέρουσι γράμματα δηλοϋντα 

πάντως τό βάρος αυτών. Άνεσκάψαμεν άκολούθως έξωθεν τών 

προπυλαίων καί επί του εξωτερικού τείχους του φρουρίου έρειδό- 

μενον (κατά την ανατολικήν αύτοΰ πλευράν) μέγα ήμικυκλικόν 

οικοδόμημα πολύ περίεργον, τοϋ όποιου τήν χρήσιν άνευ επιγρα

φής τίνος εύρεθείσης έκεϊ πλησίον, δεν θά ήτο δυνατόν νά κατα- 

νοήσωμεν. Εχει τούτο μήκος δεκατεσσάρων περίπου μέτρων καί 

πλάτος όμοιον, βάθος δέ σημερινόν πέντε (ή ολική όμως εκσκαφή 

τούτου δεν έγένετο είσέτι). Εϊνε τοπικώς ούτω κατεσκευασμένον 

τούτο, ώστε ό έκ τών προπυλαίων έξερχόμενος καί ιερός τό τεί

χος τοΰ φρουρίου βαίνων νά τό έχη δεξιά αύτοΰ εις ικανόν βά

θος. Είνε έκτισμενον δέ διά διπλού τοίχου, όπως καί τό φρού- 

ριον, έξωτερικώς μέν δι’ ορθογωνίων, καλώς είργασμένων ογκο

λίθων, έσωτερικώς δέ διά πολυγωνικών καλώς όμως ήρμοσμένων. 

Ένιαχοΰ ορατή είνε επιδιόρθωσες τοϋ τείχους έσωτερικώς, κατά 

τήν όποιαν έχρησιμοποιήθησαν λίθοι εις άλλους σκοπούς πρότερον 

χρησιμεύσαντες. "Υπερθεν τοΰ σωζομένου τανΰν διπλού τοίχου 

εΰρομεν ίχνη τής προς τά άνω συνεχείας αύτοΰ δι’ ώμων πλίν 
θων όπως δηλ. καί επί τινων τών πύργων τοΰ φρουρίου παρετη- 

ρήσαμεν τοΰτο. Δάπεδον τοΰ οικοδομήματος τούτου δεν εΰρομεν 

πανταχοΰ' εις τινας γωνίας μόνον εύρέθησαν τεμάχια πλακών 

λευκού μαρμάρου λελειασμένου, τά όποια όμως δεν ήδυνήθημ,εν 

νά έξακριβώσωμ.εν, έάν άπετέλουν στρώσιν ή έχρησίμευον εις άλ

λον σκοπόν. Τό έδαφος όμως τοΰ οικοδομήματος εύρέθη τεχνητώς 

ίσον άνωθεν τών θεμελίων. Εϊπομεν ήδη ότι επιγραφή εύρεθεϊσα 

έκεϊ που πλησίον γνωρίζει ή μεν πιθανώτατα τόν προορισμόν τοΰ 

παραδόξου τούτου κατασκευάσματος· είνε καί αΰτη τιμητικόν 

ψήφισμα, άναγράφουσα έν άλλοις τά περί τής έπισκευής τών 

«σίτοβολείων». Είνε καθ’ ήμάς λίαν πιθανόν ότι περί τής 

έπισκευής τοΰ κτιρίου τούτου πρόκειται, ούτινος οΰτω μανθά- 

νομεν καί τήν χρησιμότητα. Πέρυσιν έν δοκιμαστική τινι έν

Άναόκαφαί έν Σουνίω
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τφ αύτφ κτιρίω (τό όποιον άλλως δεν έφαίνετο τότε παντά- 

πασι) μικριϊί άνασκαφή εΰρέθη χαλκή οδοντωτή τροχαλία, ήτις 

πάντως θά έχρησίμευεν εις άνέλκυσιν των σάκκων τοϋ σίτου έκ 

της βαθείας εκείνης σιταποθήκης.
Έσκάψαμεν έπί τέλους δοκιμαστικώς κατά τό άκρον του 

φρουρίου, πρός τήν'θάλασσαν καί άνωθεν του διά πυργίσκων καί 

τείχους ήσφαλισμένου λιμενίσκου τοϋ πρός δυσμάς κειμένου, εϋ- 

ρομεν δέ έκεϊ πλεϊστα κτίσματα, ών δεν έξηκριβώσαμεν είσέτι 

τήν χρήσιν, διότι μικρόν μόνον με'ρος τούτων άπεκαλύφθη. Εύ- 

ρέθη όμως καί έκεΐ επιγραφή γνωρίζουσα ήμϊν ότι ό Θεόμνηστος 

στρατηγός, (δι’ όν τό τιμητικόν τούτο ψήφισμα) α πρός τοϊς 

ύπάρχουσιν ίεροϊς προσκατεσκεύασε ναόν καί τέμενος ’Ασκλη

πιού». ’Εκτός λοιπόν των δύο άλλων ναών, τοϋ τής Άθηνάς 

καί τοϋ Ποσειδώνος, έχομεν καί τρίτον ναόν έν Σουνίω, τόν τοϋ 

’Ασκληπιού, ον έλπίζομεν οτι ή συνέχεια των άνασκαφών θά 

άποκαλύψγι προσεχώς, μετά τών άλλων έν τή θέσει ταύτιρ οικο

δομημάτων, ών μέρος έφάνη κατά τό λήξαν έτος.

Ευρήματα κινητά, εξαιρέσει τριών έτι άλλων τεμαχίων επι

γραφών καί τεμαχίου αρχαϊκού αναγλύφου είκονίζοντος Έρμήν, 

δεν ήχθησαν εις φώς, άξια τουλάχιστον λόγου. Σπουδαιότατη 

δέ έξετελέσθη έργασία καί όσον άφορα εις τήν επισκευήν τοϋ 

ναοΰ τοϋ Ποσειδώνος, ήν πάνυ προθύμως τό Συμβούλιον τής 

Εταιρείας άνέλαβε νά έκτελέση- ούτω κατά τό παρελθόν έτος 

δΓ ειδικών εργατών, έπεχειρήθη ή άνοικοδομή τής βάσεως τοϋ 

ναού, ήτις, κατά τό δυτικόν καί αρκτικόν αυτής, είχε τελείως 

καταστραφή. Καί δεν άπεπερατώθη μέν αυτή τελείως, έγένετο 

όμ.ως τόση έργασία, ώστε ό ναός ήδη νά διακρίνηται καλώς. 

Κατά τό προσεχές δέ έτος έλπίζομεν ότι θά άποπερατωθή τό 

έργον τής άνοικοδομής τής βάσεως οπότε δέον νά άρχίσγι ή επι

σκευή τών κιόνων καί επιστυλίων, περί ών έπίσης άλλοτε έσκέφθη 

τό Συμβούλιον καί ένέκρινε τά δέοντα γενέσθαι.

Πρακτικά τοϋ 1899

Β. Σταης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:44 EEST - 54.226.8.97



ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αί έν Θεσσαλία έργασίαι διήρκεσαν δύο περίπου μήνας, έσκαψα 

δέ καθ όλον τούτο τό διάστημα επί λόφου κειμ.ένου εις μικράν 

αποστασιν απο τού χωρίου Μαρμάοιανη, τέσσαρας ώρας άνα- 

τολικώς τής Λαρίσης. ’Ενταύθα είχεν ανακαλύψει προ ολίγων 

ετών ό συνάδελφός μου κ. Λεονάρδος δυο θολωτούς τάφους, 

άνεΰρον δέ καί εγώ άλλους πε'ντε καί υποθέτω, ότι ύπάρχουσιν 

άκόμη τρεις ή τέσσαρες. Πάντες οί τάφοι ουτοι είναι κτιστοί έκ 

μικρών άπελεκήτων λίθων καί έχουσι δρόιχον βραχύν μετ’ εισόδου 

κεκαλυμμένης διά πλακών’ ή διάμετρος τών θόλων είναι τριών 

μέχρις εξ ριέτρων. Έν αΰτοις ήσαν τεθαμμένοι πλείονες νεκροί, 

δυστυχώς όμως, έπειδή αί θόλοι είχον καταρρεύσει, τά οστά 

εύρίσκοντο εις κακίστην κατάστασιν καί ουδέ έν κρανίον ήδυνήθη 

νά σωθή. Διά τόν αυτόν λόγον καί τά κτερίσματα, τά όποια 

συνέκειντο κατά τό πλεϊστον Ικ πήλινων αγγείων, εΰρέθησαν 

συντετριμμένα εις πλεϊστα τεμάχια’ συνελέχθησαν όμως πάντα 

καί έξ αυτών συνεκολλήθησαν ήδη αγγεία τινά σχεδόν άρτια, 

θά συγκολληθώσι δέ καί άλλα ακόμη. Τά άγγεϊα ταΰτα είναι 

ιδιορρύθμου γεωμετρικού τρόπου, σχήματα δ’ έ'χουσιν ώς έπί τό 

πολύ μ.εγάλων κρατήρων, πρόχων καί σκύφων διώτων. Ιπάρ- 

χουσιν όμως καί άλλα άλλοίων σχημάτων. Ιίλην τών πήλινων 

αγγείων άνεκαλόφθησαν δύο σιδηρά κοσμήματα, ών τά έν σώζει 

ίχνη έπιχρυσώσεως, τεμάχια σιδηρού ξίφους καί μαχαιριού ή 

μ.αχαιρίων, άπλοι τινες σίδηροί δακτύλιοι (κρίκοι), μία χαλκή 

πόρπη άνευ τής περόνης, πολλαί ψήφοι όρμου έξ ΰελώδους μά- 

ζης καί τέσσαρα μικρά χρυσά έλικοειδή κοσμήματα τής κόμης.

Ό λόφος, έν τώ όποίω είναι έκτισμένοι οί τάφοι ουτοι, έχει 

περίμετρον 450 μέτρων, άπεδείχθη δ’ ότι ολόκληρος ή τό πλεΐ- 

στον αυτού άποτελεΐται- έξ έπιχώσεων άπά αρχαιότερων συνοι

κισμών’ διότι εις τάς δοκιμαστικάς σκαφάς, ας ένήργησα είς 

τινα μέρη καί καθ’ ας έφθασα μέχρι βάθους επτά μέτρων περί

που, πανταχοΰ άπήντησα ούχί βράχον, αλλά τοίχους, πλίνθους
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ώμάς καί χώματα ξένα, έν οίς εΰρίσκοντο πλήθος τεμαχίων πή

λινων άγγείων καί οστών ζώων. Πολλά τών οστών τούτων είναι 

έξειργασμένα καί έχρησίμευον ώς εργαλεία, ριεταξύ δ’ αυτών 

ύπάρχουσι καί τρεις σφΰραι. 'Ωσαύτως εΰρέθησαν λίθινα τινα 

εργαλεία, άλλα τά πλεΐστα έξ αυτών είναι κολοβά καί προ

φανώς είχον άπορριφθή ώς άχρηστα. Άνεκαλύφθη δμως καί 

μία άρτια λίθινη σφύρα έχουσα τρήμα διά τον στειλεόν, πρό 

ετών δ’ εύρέθη εις τό αυτό μέρος πε'λεκυς λίθινος έχων όμοιον 

τρήμα- καί οΰτος ήγοράσθη καί κατετέθη εις το Μουσεϊον.Τέλος 

εις δύο μέρη τού λόφου εύρον σίτον άπηνθρακωμένον καί βαλά

νους δρυός.

Ή εποχή, εί; ήν άνήκουσιν οί συνοικισμοί ούτοι, δεν δύναται 

νά όρισθή επί τού παρόντος μετά τίνος άκριβείας- φαίνεται όμως 

ότι είναι πολύ παλαιά. ’Εάν δέ γείνωσιν εύρύτεραι άνασκαφαί, 

δεν άμφιβάλλω ότι θά προέλθωσιν εις φώς πολλά πράγματα δια- 

φωτίζοντα την άρχαιοτάτην περίοδον τού πολιτισμού τής Θεσ

σαλίας. Πόσον δέ σπουδαϊον είναι τούτο καί διά την ιστορίαν 

τού όλου ελληνικού έθνους, γνωρίζουσι πάντες.

Προσθέτω ότι καί εις τρία άλλα μέρη τής Θεσσαλίας παρε- 

τήρησα λείψανα τής αυτής άρχαιοτάτης έποχής.

Χρ. Τςοτντας

Πρακτικά τοϋ 1899

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑ1Σ

Περί τό τέλος ’Ιουλίου παρελθόντος έτους άπεστάλην εις Μυ- 

κήνας, όπως φροντίσω περί επισκευής τοίχου τινός νεωτέρου κτι- 

σθέντος έν τή άκροπόλει πρός συγκράτησιν χωμάτων, διέμεινα 

δ’ έκεϊ πρός τούτο δύο εβδομάδας. Κατά τό διάστημα αυτό 

άνέσκαψα καί δύο θαλαμοειδείς τάφους άνακαλυφθέντας πρός 

μεσημβρίαν τού λεγομένου θησαυρού τού Άτρέως, έκ δέ τών 

κτερισμάτων, τά όποια άνεκαλύφθησαν έν αΰτοϊς, τά κυριώτερα 

είναι τά άκόλουθα : πέντε λίθινα άγγεια, έξ ών τά δύο έξ αλα

βάστρου- δύο λίθινοι λαμπτήρες- μία σχεδόν άρτια λαβή ξίφους
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103Περί τών έν Έπιδαίφω άναδκαφιΰν

έξ ΰελώδους μάζης- πολλαί ψήφοι όρμων καί άλλα μικρά κο

σμήματα έκ της αυτής ύλης1 δώδεκα μικρά πτηνά ωσαύτως έξ 

ΰελώδους μ.άζης- διάφορα μικρά χρυσά κοσμήματα, εξ ών τινα 

εχουσι σχήμα χρυσαλλίδων, άλλα οϊνοχοών καί άλλα ναυτίλων 

εν χαλκούν μαχαίριον καί τινες χαλκαί αΐχμαί βελών- τε'σσαρες 

έγγεγλυμμένοι λίθοι, ών είς φέρει γλυφάς τριών γυναικών, άλλος 

δε ενός λε'οντος καί ενός ανθρώπου- εν πολύ μικρόν, άκε'φαλον 

καί άλλως κολοβόν, είδώλιον γυναικός γυμνής έξ όστοΰ- καί τέ- 

λος μικρά τινα πλακίδια έξ αιγυπτιακής λεγομένης πορσελάνης, 

ών εν φέρει επί τής οπίσθιας επιφάνειας εγχάρακτον σημεΐον 

σχήματος Α.

Χρ. Τςοτντας

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙ1ΙΛΑΤΡΩ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

(Πίνακε; 3, 4, 5, 6).

Κατά τό λήξαν έ'τος έπερατώθη εντελώς ή άπό πολλών ετών 
άρξαμένη άνασκαφή του έν τώ Ίερώ Γυμνασίου καί του έν αΰτώ 

Ωδείου, ών δημοσιεύονται ενταύθα τε'σσαρες φωτοτυπικά! εικό

νες (πίν. 5 εΐκ. 1 καί 2. πιν. 6 εΐκ. 1 καί 2). ’Επί πλε'ον έν 

τοϊς πίναξι 3 καί 4 δημοσιεύονται φωτοτυπικά! εικόνες τών έρει 

πίων τών σπουδαιοτε'ρων τών έν τώ Τερφ άνακαλυφθέντων οικο

δομημάτων, ήτοι τού ναού τού ’Ασκληπιού, τής Θόλου, τού 

Άβάτου καί τού ναού τής Άρτέμιδος, διότι μόνον τή βοήθεια 

τών εικόνων τούτων δύναται ό άναγνώστης νά συλλάβγι πλήρη 

έ'ννοιαν τών περί ών ό λόγος οικοδομημάτων, τών δημοσιευθει- 

σών ήδη περιγραφών καί άρχιτεκτονικών σχεδίων μη έπαρκουσών 

είς τούτο. 'Επειτα ή φωτοτυπική δημοσίευσις τών έρειπίων τού

των θέλει διαιωνίσει την σημερινήν αυτών κατάστασιν, διότι έκ 

τής μέχρι τοΰδε πείρας έδείχθη ότι τά ερείπια ταΰτα, ιδίως τά 

έκ πώρου λίθου, φθείρονται δυστυχώς σύν τώ χρόνφ ένεκα τής
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έπηρείας της άτμοσφαίρας καί ιδίως ένεκα των παγετών, οϊτινες 

συντελοΰσιν εις τό να άποτρίβηται έκάστοτε, εις κόνιν μεταβαλ- 

λομένη, ή επιφάνεια τοΰ πώρου λίθου (1). ’Αργά δέ λίαν δημο

σιεύονται τά άπεικονίσματα ταϋτα' άλλ’ έστω τις ευχαριστημέ

νος ότι καί τώρα οπωσδήποτε τοΰτο κατορθοΰται, διότι κατά 

την πρώτην περίοδον τών άνασκαφών της ’Επίδαυρου όχι μόνον 

οί αναγκαίοι χρηματικοί πόροι ελειπον ήμίν, αλλά καί τά τεχνικά 

προς τοιαΰτα δημοσιεύματα με'σα.

Έν τη εϊκόνι τών ερειπίων τοΰ ναοΰ τοΰ Άο'κλητηοΰ 
(πίναξ 3, είκ. 1 ) βλέπει τις τά περί τόν ναόν κατά χώραν σω- 

ζόμενα βάθρα καί δικρίνει άριστερά τό ανατολικόν άκρον τοΰ 

Άβατου καί μέρος τοΰ παρ’ αύτώ προσωκοδομημένου μεταγενε

στέρου ρωμαϊκοΰ οικοδομήματος. ΙΙρός άνατολάς τοΰ ναοΰ βλέ

πει τις καί μέρος τοΰ σωζομένου δαπέδου τών άπό τοΰ ναοΰ 

άγουσών οδών, της μέν πράς άνατολάς αύτοΰ, της δέ πρός με

σημβρίαν, ητις διερχομένη παρά την δυτικήν πλευράν τοΰ ναοΰ 

τής Άρτέμιδος ήγεν εις τό Γυμνάσιον.

Τό Άβατον (πλήν τοΰ άνατολικοΰ αύτοΰ μέρους, όπερ είκο- 

νίζεται ώς είπομεν έν τή προηγουμένη εϊκόνι) είκονίζεται έν τή 

εϊκόνι 2 τοΰ αύτοΰ πίνακος. Έν αύτή βλέπει τις καί την έκ 14 

βαθμιδών κλίμακα, ητις άγει άπό τοΰ κατωτέρου εις τό άνώτε- 

ρον επίπεδον. Καί έν μέν τώ άνωτέρω έπιπέδω υπάρχει τό μο- 

νώροφον μέρος τοΰ Άβάτου, έν δέ τφ κατωτέρω τό διώροφον.

Ή Θόλος είκονίζεται έν τή εϊκόνι 1 τοΰ πίνακος 4. Έν 

ταύτη τή εϊκόνι διακρίνει τις τό σωζόμενον μέρος τοΰ άνωφεροΰς 

επιπέδου, όπερ έχρησίμευε πρός άνοδον εις τό οικοδόμημα. Άρι

στερά διακρίνει τις καί τάς εξ σωζομένας κατά χώραν πλάκας 

έκ τοΰ δαπέδου τής περιστάσεως. Έν τή αύτή εϊκόνι διακρίνει 

τις πρός τούτοις πώς κατεστράφησαν τά κρηπιδώματα τοΰ οικο

δομήματος, άναστραφέντων τών πώρων λίθων κανονικώς ΰπά 

άνθρωπίνης χειράς προς εξαγωγήν τού έν αύτοϊς μολύβδου(2). 1 2

(1) Διά τόν λόγον κυρίως τούτον επιβάλλεται ήμϊν ή φωτοτυπική όημοσίευσις 
καί τών λοιπών ερειπίων τοΰ Ιερού, ητις θέλει εξακολουθήσει έν τοϊς Ιπομένοις 
τεύχεσι τών Πρακτκών.

(2) ’Ίδε Π. Καββαδια : Τό 'Ιερόν τοϋ ’Ασκληπιού, 1900, σ. 59 σημ. 2.

104 Πρακτικά τοϋ 1899
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Έν τοϊς πίναξι 5 καί 6 είκονίζονται τό Γυμνάσιον καί το έν 

αΰτφ ’Ωδεϊον, περί ών έχω ήδη πραγμ,ατευθή συντόμως έν τφ

‘Ιερω τοϊτ Άυκληπιοΰ, 1900, ο. 143 κ. έ. Ή οριστική των

οικοδομημάτων τούτων δημοσίευσις μετά των παρασκευαζόμενων 

νυν άρχιτεκτονικών σχεδίων γενήσεται, ώς ελπίζω, λίαν προσε

χώς. Ενταύθα σημειωτέον νυν τά έξης:

Ή εΐκών 1 (πίν. 5) παριστα το Γυμνάσιον όρώμενον έκ τού 

χώρου τού έξωθεν της βορειοανατολικής αυτού γωνίας. Έν τω 

μέσφ βλέπει τις τό Ώδεΐον. Ή εΐκών 2 παριστφ τά Προπύλαια 

μετά μέρους τού Γυμνασίου. ΙΙρό τού ανωφερούς έπιπέδου των 

Προπυλαίων βλέπει τις κατά χώραν κείμενον τό τη Ύγιεία άφιε- 

ρωμένον βάθρον (ί'δε 'Ιερόν ’Ασκληπιόν σ. 149). Έν είκόνι 1 

τού πίνακος 6 είκονίζεται ή νοτιοανατολική γωνία τού Γυμνα

σίου. Έν αυτή βλέπει τις τό υπόθεμα των ώμων πλίνθων, έξ 

ών ήτο ώκοδομημένον τό Γυμνάσιον, τούς όρθοστ'άτας δηλ. καί 

την έπ’ αυτών σειράν έκ ταπεινών πλακών, έφ’ ών έκειντο αί 

ώμαί πλίνθοι. Έν είκόνι 2 είκονίζεται τό Ώδεΐον όρώμενον άπό 

τού κοίλου. Έν τη είκόνι ταύτη διακρίνει τις τούς έν τοϊς τοί- 

χοις αυτού ένφκοδομημένους κίονας (τούς κατά χώραν κειμένους) 

της έσωτερικης αυλής τού Γυμνασίου.

Κατά τό ληξαν δέ έτος έγένετο παραγγελίιγ τού Υπουργείου 

της Παιδείας καί χημική άνάλυσις τών έν τφ Ιερφ ύδάτων υπό 

τού έν τφ Έθν. Πανεπιστημ-ίω καθηγητοΰ τής Χημείας κ. Α. 

Δαμβέργη, ούτινος την έκθεσιν δημοσιεύομεν έν τοϊς όπισθεν.

Περί, των έν Έπιδαύρω άναΡκαφών 105

Π. Καββαδιας
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

I. ’Αποτελέσματα της χημικης άναλΰσεως.

Τά άποσταλέντα μιπ υπό του επί των ’Εκκλησιαστικών και 

της Δημοσίας ’Εκπαιδεύσεως 'Υπουργείου προς χημικήν άνάλυσιν 

ύδατα έκ τοΰ ΐν Έπιδαύρφ 'Ιερού ήσαν τρία, ών τό μεν εν έλή- 

φθη έκ τοΰ φρε'ατος του ’Ασκληπιού (Άβατου), τό έτερον έκ 

της πηγής Ρε'λια και τό τρίτον έκ της πηγής της Άγιας Άννης.

Ή χημική άνάλυσις των ΰδάτων τούτων έγένετο έν τφ ύπό 

την διεύθυνσίν μου Φαρμακευτική Χημείω τοΰ ’Εθνικού Πανεπι

στημίου.

1) Άνάλυόχς ΐτδατος φρέατος ΆΡκληχτιοΰ (Άβάτου)

Έν Ινί λίτρω ϋδατος εδρέθη ολικόν ποσόν χλωρίου.......................... 0,030 γρμ.
» » » » » » ασβέστου ......................... 0,160 »
» » » » » » μαγνησίας....................... 0,015 »
» » » » » « Οειϊχοΰ οξέος.................... 0,008 »

Έν τω διαλυτω [χέρει Ινός λίτρ. ΰδ. ευρέΟη ασβέστου..................... 0,024 γρμ.
» » » » » ο » μαγνησίας..... 0,003 »
» » » » » » » θειϊχοΰ οξέος. 0,007 »
» » » » » » » δισανθραχιχοϋ νατρίου 0,132 »
» ο » » » » » χλωριούχου χαλίου.. 0,001 »

Έντω άδιαλ.μέρει ενός λίτ.ΰδ.ευρέΟη ασβέστου................................... 0,138 γρμ.
» » » » » » » μαγνησίας.............  ................... 0,012 »
μ » » » » » » θειϊκου οξέος.............................. 0,001 »
»> » « » » » » ανθρακικού οξέος....................... 0,120 »
ο » )) » » » » πυριτικοΰ οξέος......................... 0,043 »
» ν » » » » » όξειδ.του σιδήρου καί άργιλλίου 0,003 »

___________ ___
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’Έκθεόχς χτνμικης άναλύδεως 107

Κατ’ ακολουθίαν εν λίτρον ( = 1000 κυβ. εκ.) εκ του ΰδατος του φρέατος του 
’Ασκληπιού περιέχ_ει:

Δισανθρακικοΰ άσβεστίου............................................ 0,395 γρμ.
Δισανθρακικοΰ μαγνησίου.................  0,033 »

. Δισανθρακικοΰ νατρίου................................................. 0,132 »
Χλωριούχου άσβεστίου................................................. 0,037 »
Χλωριούχου μαγνησίου............................................... 0,007 »
Χλωριούχου καλίου.......................................................... 0,001 »
Θειϊκοΰ άσβεστίου.............................................................. 0,014 ->
’Οξειδίων του σίδηρου καί άργιλλίου........................ 0,003 »
Πυριτικου οξέος............................................................ 0,043 »
’Αμμωνίας, οργανικών ουσιών, φωσφορικού οξέος

καί νιτρικού δξε'ος...................................................... ’ίχνη
’Άθροισμα στερεών συστατικών. .... 0,665 γρμ.

2) Άνάλι/δις υδατος ππγης Ρέλια

Έν ενί λίτρο) ΰδατος ευρέθη ολικόν ποσόν χλωρίου........................ 0,023 γρμ.
» » » » » » άσβεστου.................... . 0,147 »
» » » » » » μαγνησίας..................... 0,015 »
» ο » » » υ θειϊκοΰ οξέος.................. 0,008 »

Έν τω διαλυτω μέρει ενός λίτρ. ΰδ. ευρέθη ασβέστου.................... 0,025 γρμ.
» » )) υ » » » μαγνησίας . . . . .......... 0,002 *>
» » )) » » ν » θειϊκοΰ οξέος...............  0,007 »
» » » » » η ο δισανθρακικοΰ νατρίου 0,075 »
μ μ » » » » )> χλωοιούχου καλίου . . 0,001 »

Έν τωάδιαλ.μέρει ενός λίτ.ΰδ.ευρέθη άσβέστου................................. 0,120 γρμ.
» η » » » » » μαγνησίας............  .................. 0,013 »
» » » ν μ » » θειϊκοΰ οξέος........................... 0,001 »
» » » » ·) » » άνθρακικοΰ οξέος................■ . 0,108 »
» » » )) » » » πυριτικοΰ οξέος....................... 0,040 »
» u » » υ η » όξειδ.τοΰ σιδήρου καί άργιλλίου 0,002 »

Κατ’άκολουθίαν έν λίτρον (= 1000 κυβ. έκ.) ΰδατος έκ τής πηγής Ρέλια

περιέχει:
Δισανθρακικοΰ άσβεστίου............................................ 0,346 γρμ.
Δισανθρακικοΰ μαγνησίου............................................ 0,036 »
Δισανθρακικοΰ νατρίου................................................. 0,075 »
Χλωριούχου άσβεστίου ............................................... 0,039 »
Χλωριούχου μαγνησίου............................................... 0,005 »
Χλωριούχου καλίου...................................................... 0,001 »
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108 Πρακτικά τοϋ 1899

Θειϊκοΰ ασβεστίου............................................................ 0,014 β

'Οξειδίων του σιδήρου καί άργιλλίου............................ 0,002 »
Πυριτιχοΰ οξέος................................................................. 0,040 «
Αμμωνίας, οργανικών ουσιών, νιτρικού οξέος και

φωσφορικού οξέος........................................................ tXvrl
'Άθροισμα στερεών συστατικών............ 0,558 γρμ.

3) Άνάλυάις ϋδατος πηγης Άγιας Άννης

Έν Ινΐ λίτρω ϋδατος εΰρέθη ολικόν ποσόν χλωρίου.......................... 0,027 γρμ.
β » » » » » άσβεστου......................... 0,171 »
β » » » » » μαγνησίας....................... 0,012 »
» » » » )> » θετικού οξέος................... 0,012 »

Έν τώ διαλυτώ μέρει ενός λίτρ. ΰδ. εΰρέθη άσβεστου.................... 0,010 γρμ·
» » » » » » » μαγνησίας.... 0,002 »
» )) » » » » β θειϊκοΰ οξέος. 0,011 »
» » » ο ο » » δισανθρακικοΰ νατρίου 0,075 »
» » » » » » » χλωριοΰχου καλίου . , 0,002 »

Έν τώάδιαλ.μέρει ενόςλίτ.ΰδ.εΰρέθη άσβεστου................................. 0,160 γρμ.
β » » » » » β μαγνησίας.......................  0,009 »
β » β β β » » θειϊκοΰ οξέος.............................. 0,002 »

ο » » » » β β ανθρακικού οξέος...................... 0,134 β

β β β β β ο β πυριτικοΰ οξέος........................ 0,034 β

β β » β β β β οξειδίων του σιδή.και άργιλλίου 0,003 β

Κατ’ ακολουθίαν έν λίτρον (= 1000 κυβ. έχ.) έκ του ΰδατος τής πηγής τής
Άγιας 'Άννης περιέχει:

Δισανθρακικοΰ ασβεστίου.......................................... 0,458 γρμ.
Δισανθρακικοΰ μαγνησίου.......................................... 0,025 β

Δισανθρακικοΰ νατρίου.............................................. 0,075 »

Χλωριοΰχου άσβεστίου............................................ 0,004 ο

Χλωριούχου μαγνησίου............................................ 0,005 »

Χλωριοΰχου καλίου................................................... 0,002 β

Θειϊκου άσβεστίου......................................................... 0,022 β

'Οξειδίων τοΰ σιδήρου και άργιλλίου...................... 0,003 β

Πυριτικοΰ οξέος . .. <.......................................  0,034 »
’Αμμωνίας, οργανικών ουσιών, νιτρικού οξέος και

φωσφορικού οξέος........................................................ ’ίχνη
Άθροισμα στερεών συστατικών.................. 0,628 γρυ·.
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110 Πρακτικά του 1899

III Φύσις των άναλυθέντων ί/δάτων.

Κατά τά άποτελέσματα της χημικής άναλύσεως τών ΰδάτων 

του ’Ασκληπιείου της Επίδαυρου άπεδείχθησαν τα ΰδατα ταΰτα 

της αυτής χημικής συστάσεως, έκ δε τών συστατικών καί ανα

λογιών αυτών τά ΰδατα του ’Ασκληπιείου δύνανται να ταχθώσι 

μεταξύ τών ελαφρών αλκαλικών ύδάτων καί κατ’ ακολου

θίαν δύνανται νά θεωρηθώσι τά πόσιμα ταΰτα ΰδατα προσο- 

μοιάζοντα τοϊς ύδασι τοΰ Evian, πινόμενα δέ έν άφθονίορ νά 

φανώσιν άνύσιμα εις τους πάσχοντας έξ ούρικής ψαμμιάσεως καί 

λιθιάσεως ώς καί έκ παθήσεων του στομάχου.

Μεγίστη δέ είνε ή πιθανότης ότι τό Άσκληπιεϊον τής ’Επί

δαυρου επωφελείτο διά τούς έν αΰτώ συρρέοντας άσθενεϊς τών 

ιαματικών ιδιοτήτων τών έν τή περιοχή του ΰδάτων καί ιδία 

τοΰ ΰδατος τοΰ έν αΰτώ τφ ναώ κειμένου φρέατος, δπερ κατε- 

δείχθη διά τής χημικής άναλύσεως καί τό περιεκτικώτερον εις 

ιαματικά συστατικά.

Έν Άθφέαις τη 14 Απρι)ίου 1899

A. Κ. Δαμβεργης
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΤΑΙΡΙΑΕ 1899 ΠΙΝΑ! I

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΑΤΤΑΑΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ 1898 ΚΑΙ 1899

\ 3

ΕΞΗΓΗΘΕΙ*

Τοίχοι ύπερύνω too όαττέόου τής Στοάς 

θεριάHla τοίχων

Λείψανα Mf.rfaun'tiuw όχυοώύατος 

ΑΙιταγενεοrcpoi τοίχοι

ΛίΘ. Β ΠΑΠΑΧΡΥΕΑΝΘΟΤ.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1899 ΠΙΝΑΞ II

L..J Αρχαιότερος τήςΣτοάίς τοίχος ιιαί υδραγωγείου. _
Τοίχοι ιιαίμία ΰάόις ιάονος άνωθεν του δαπέδου τής Στοάς.. 1.2.3. - 22. θεμέήια της ίάοτεραιής ιοονοδτοιχίας. _
’Αναπληρώσεις των. έλλειπάντων τοίχων μ) ιιωνων άνωθεν Κ. Αιθρων (Atrium) Ροψαάων Atijava.
του δαπέδου της Στοάς. _ Λ.να, Λ' Ρωιια'άια υδραγωγεία. _ 

α. 8. γ. £.Λείψανα του Μεσημβρινόν ΜεδαιωνιυουνζέΜδύ Στυλοθάται ιιαί θεμέλια. αν των, θάβεις έΰωτεριιιής αιονο- 
^ στοιχίας, ουδοί θνρων, ανάλημμα όδον,αχμοι ^πλαιιοότρύβας. _ Πύργον,έφ'οά ην ευηοδομημένον τό έαιιληόίοιον
ΒΙΙΙΙΙ Τοίχοι νπέρ τό δάπεδον της έπειιτάσεως της Στοάς. _ της Παναγίας Πνργιοκίσσης._
I’....’Αναπληρώσεις των υπέρ τό δάπεδον της Στοάς τοίχων ιιαϊ ε. Μεΰαΐός ΜεϋΟΙωνιυσς Πύργος ϋωζόμενος εις

ιιιόνων τής προειιτάδεως. _ Λ — 1 r>~' ~ιιιανον νιρος
1 -... .1 Θψέ/Μ τοίχωνμλ,ιιιόνων, στνλοθάται μξτάαιΐϋοτρώσειι: λ.μ.ν.ξ Λείψανα του urVaimnuov οχυρωταιον
____ τής προειιτάσεως__ ' ν " ..... -ηπ.----- - - ' -
L-—75] Μεβα/ωνιαάι τοίχοι ιιαί πύργοι. _

:.:Ά Σημεοινα- οίηΰματα ιιαί τοίχοι. _
Ου:τω άναΤααφείς χώρος. _
ΑέΣοτίιι εξέδρα, Β.βοοεια εξέδρα, Γ βόρεια έξεορα 
έπειηάδεως, Α Τριγιονιιιη ενεπίγραφος βάσις 
Ε.ΕΕΕ.Ε. Άνάλημιια αρχαίας όδον, ΖΖ.τετραγωνιιια 
uoi Ιάματα επί τοδ αναλήμματος, εις ά Ad αν είτε

:οίχον, ζ.η. Λείψανα τοδ μεσημβρινόν τοίχον 
τον δορείον μεδακΰναιοϋ Πύργον— 
θ t.u. Σημερινοί τοίχοι των άφεθέντων ιιενων προς 
έπιοιωπηόιν των Θαιελίων του βορείου τοίχου τής Στοάς 
ιιαί των τής εξέδρας Β·.

lj> Συμπληρώνεις των έλλειποντων ιιιόνων. _
_________ ΣνυχΛηρώι'εις των ελλειποντων ιιαί δτυλο-

6 ατών.

ΚΑΤΕΜΕΤΡΗΘΗ ΚΑΙ Ε<Χ ΕΔΙΑίΘΗ 
ΥΠΟ

ΑΛΕΣ. Ν. ΛΥΚΑΚΗ.
ΟΡΙΖ ΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ* ΑΘΗΝΗ*Ι *ΤθΑ* ΑΤΤΑΛΟΥ ΤΟΥ Β/ /ΛΕΤΑΤΗΝ ΑΝΑ*ΚΑΦΗΝ ΤΟΝ ΕΤΛΝ 1898ΚΑΙ99-

θειιιένα ανάγλυφα, ή πλάνες ενεπίγραφοι Η Ηέλνάλιψ- ο. τ.. Βόθρον εμού έάτάθη η άναθηματαιή τον
μχι προς μεσημβρίαν τής Στοάς, θ.θ.θ.θ. αρχαίος οχετός  Αττάλ,ου επιγραφή. —

,Θ. Β. παπλχρυςανοου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

rno
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

HEP I ΟΔΟΣ ΤΡΙΤΙΙ

Της Έφημερίδος έκδίδονται κατ’ έτος τέσσαοα τεύχη σχήματος τετάρτου» 
άποτελουντα ενα τδμον συγκείμενον έκ δώδεκα τουλάχιστον τυπογραφικών φύλ
λων καί δώδεκα πινάκων.

Μέχρι τοΰδε έξεδδθησαν :
Τδμος Α°« 1883, εκ 18 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 διπλοί, καί 9 άπει- 

κονισμάτων εν τω κειμένω.
Τδμος Β0? 1884, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 7 διπλοί, καί 7 άπει* 

κονιαμάτων εν τω κειμένω καί παρενΟέτων πινάκιον.
Τδμος Γ*ί 1885, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 8 διπλοί, καί 14 άπει- 

κονισμάτων εν τω κειμένω καί παρένθετων πινάκων.
Τδμος Δ0? 1886, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 διπλοί, καί 10 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένορ καί παρενΟέτων πινάκιυν.
Τδμος Ε°« 1887, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 6 διπλοί, καί 38 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενΟέτων πινάκιον.
Τδμος Τος 1888, έκ 13 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 5 διπλοί, καί 20 άπει

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενΟέτων πινάκων. \
Τδμος Ζ°! 1889, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 12άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένομ.
Τδμος ΙΙ°ί 1890, έκ 15 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 11 άπει- 

κονισμάτων εν τω κειμένω καί παρενΟέτων πινάκων.
Τδμος 1891, έκ 12 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάκων, ών 4 διπλούς,καί 4 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτου πίνακος.
Τδμος Ι°ί 1892, έκ 16 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 13άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω.'
Τδμος ΙΑ°« 1893, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάκων, ών 1 διπλούς, καί 11 

άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενΟέτων πινάκων.
Τδμος ΙΒ°ί 1894, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 14 πινάκων, ών 1 διπλούς, καί 8 

άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτου πίνακος.
Τδμοζ ΙΓοί 1895, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 6 διπλοί, καί 26 

άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενΟέτων πινάκων.
Τδμος ΙΔ°« 1896, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 1 διπλούς, καί 14 

άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτου πίνακος.
Τδμος ΙΕ°« 1897, έκ 13 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 2 διπλοί, καί 13 

άπεικονισμάτων έν τω κειμένω.
Τδμος Ι{7°« 1898, έκ 18 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάκων καί 2 παρενΟέτων, καί 

59 άπεικονισμάτων έν τω κειμένω.
Τδμος ΙΖ°« 1899, έκ 16 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων καί 1 παρενθέτου , καί 

68 άπεικονισμάτων εν τω κειμένω.
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ΕΝ ΤΩ ΓΡΑΦΕΙΩ

ΤΗΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

( Οδός Πανεπιετημιογ Αριθ, 20 )

ΠΩΛ.ΟΥϋΓΤΑ-Ι

Έφηιχερίς ’Αρχαιολογική, άυορώσα τάς εντός της 'Ελλάδος άνευρισκομένας άρ^ 
χαιότητας. Έν Άθήναις, 1837-1860. Τεύχη μοναδικά, 1-4, 11-29 (14»ν 
και 16“” δέν Ιξέδόθη ), 50-55. Έκαστον τεύχος . . . . Δρ. I.—

’Αρχαιολογική Έφημερίς, έκδιδομένη υπό τής έν Άθήναις ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας. Περίοδος δεύτερα, 1862. Έν Άθήναις,
1862. Τεύχη Α'-ΙΒ' . . . . . . . . . . . » 12.—

— 1869-1874. Τεύχη ΙΓ'-ΙΖ/. Έκαστον τεύχος . » 3.—
Έπιγραοαϊ ανέκδοτοι άνακαλυοθεϊσαι και έκδοΟεΐσαι υπό του Αρχαιο

λογικού Συλλόγου. ’Εν Άθήναις, 1851-1855. Φυλλάδιον 2.3.
(τό 1»ν φυλλ. 1851 δέν υπάρχει) εις 4°ν. Έκαστον τεύχος . » 1 .— 

Πρακτικά της επί τοϋ Έρεχθείου ’Επιτροπής. Έν Άθήναις 1853.
εις 40ν μετά 8 πινάκων...............................................................» 1 .—

Έπιγραφαί ελληνικά! κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι, Ικδιδόμεναι υπό τη; 
έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας. Φυλλάδιον Λ-'- (άλλο
δέν έξεδόθη). Έν Άθήναις I860, εΐ; 4,ν................................... » 1.—

Γενικαί συνελεύσεις των εταίρων της έν ’Αθήναις ’Αρχαιολογικής Ε
ταιρίας, 1860-1870. Έν Άθήναις 1860-1870. φυλλάδια 11
εις 40ν. Έκαστον φυλλάδιον . . .·;................................... ι. 1 . —

Πρακτικά της έν ΆΟηναις .’Αρχαιολογικής "Εταιρείας. 1872-1881 (ό 
τόμος τοϋ 1871 δέν υπάρχει). Έν Άθη'ναις, 1872- 1882.
Τόμοι 10 εις 8»ν. "Εκαστος τόμος. . . . . . . . » 3.—

— 1882-1899. Έν Άθήναις, 1883-1900. Τόμοι 18 εις 8»«.
'Έκαστος τόμος .... ...... . >. .}.—

ΈφημερίςΑρχαιολογική.Περίοδο; Τρίτη 1883 κ. έ. "Εκαστος τόμος. » 25.—
"Εκαστον τεύχος » 6,25

‘ΧΚ——

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:44 EEST - 54.226.8.97


