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Έν Αθήνας έν τώ Πανεπιστημίω, τη 18 Ια
νουάριου 1881, ημέρα Κυριακή, ώρα ΙΟ7 
π. μ. συνήλθον είκοσι καί έπτα εταίροι τής 
’Αρχαιολογικής ’Αθηνών Εταιρίας εις γε
νικήν επέτειον συνέλευσή. Ό αντιπρόεδρος 
τής Εταιρίας Σπυρ. Φιντικλής προσεφώνη- 
σεν αυτούς, ώς άποδημουντος του προέδρου 
Άλ. Κοντοσταύλου, καί προσεκάλεσε τον 
γραμματέα Στέφανον Κουμανουδην να άνα- 
γνιόση την έ'κθεσιν των έν τώ ετει πεπραγ
μένων υπό του Συμβουλίου. ΠαρελΟών δέ 
ουτος άνέγνω τά εξής·

K^{noc,

Περί των εταίρων πρώτον, των παρεχόντων τά χρημα
τικά μέσα δι’ ών τελούνται τά έργα της Εταιρίας, δίδθ'; 
μεν πληροφορίας τάς εξής·

Κατά το ήδη παρελθόν έτος ένεγράφησαν είς τό Μη- 
τρώον τής Εταιρίας προς τοις ύπάρχουσι νέοι εταίροι 
είκοσι καί είς. Τούτων κάτοικοι μέν τής πρωτευούσης 
δώδεκα, τρεις δέ έκ των έπαρχιών καί εξ έκ του εξωτε
ρικού. Λυπηρόν δέ καθήκον έκτελοϋντες άναφέρομεν καί 
ότι έκ του όλου άριθμοΰ των εταίρων άπέθαναν εντός του 
έτους επτά, έξ ών άξιος μάλιστα μνήμης διηνεκούς διά 
τε τήν Εταιρίαν ημών καί δι'άπαν τό Ελληνικόν ό τή
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30ή παρελθόντος Μα ίου τελευτή® ας καθηγητής τής φι
λοσοφίας έν τώ Εθνικό) ΙΙανεπιστημίω Φίλιππος Ίωάν- 
ν'ού, όστι'ς, καθώς είναι γνωστόν είς πάντας τούς νυν εν
ταύθα παρόντας καί τούς άπόντας εταίρους, είκοσιν όλα 
έτη προήδρευσε τής Εταιρίας ημών. Ή πολλή καί ποι
κίλη έν ταΰτώ οέ καί βάσιμος παιδεία αυτού καί ή βα- 
Οεΐα συνεσις, πρός οέ καί ή ύπόληψις, ήν έσω καί έξω 
τής Ελλάδος διά ταΰτα τά φυσικά καί επίκτητα προτε
ρήματα είχε, μεγάλως τήν Εταιρίαν ωφέλησαν. Επ' αυ
τού προεδρεύοντας κραταιωθεΐσα ή Εταιρία χρηματικώς 
έπεχείρησε πολυδάπανους άνασκαφάς, αΐτινες προεβίβα- 
σαν σημαντικά τήν γνώσιν τής ’Αθηναϊκής τοπογραφίας 
καί ίδρυσεν ' συλλογάς αρχαίων άξιολόγους, μετά τίνος έν 
Αθήνα ις πρώτην φοράν φανείσης Μουσειακής τάξεως. 
'Όθεν καί τον παρελθόντα ’Ιανουάριον, ότε ό άνήρ ένεκα 
γήρως άπεχώρει τού αξιώματος τής προεδρίας, δικαίως 
αυτόν οί τότε ενταύθα συνελθόντες εταίροι έτίμησαν, 
ψηφίσαντες τήν κατασκευήν λίθινης αυτού προτομής καί 
όνομάσαντες αυτόν έπιτίμιον διά βίου πρόεδρον. Άλλ’ 
έμελλεν όχι επί πολύ έτι νά μένη έν μέσω ημών, άπο- 
λαύων είς τό γήρας τόν όφειλόμενον τοίν συμπολιτών 
του σεβασμόν καί προσδοκών εύελπίστως τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τής ιδιαιτέρας του πατρίδος Θετταλομαγνησίας, 
6πέρ ής καί ήγωνίσθη νέος ών. Πό>ς δέ έξετέλεσε δι'όλου 
τού μακροϋ του βίου τά πρός τήν κοινωνίαν καθήκοντα 
διά διδασκαλίας καί συγγραφής καί άλλων πάγκοινου 
ώφελείας ενεργειών, άναπαύων οΰτω τήν εαυτού συνεί- 
οησιν, θέλει μαρτυρήσει ή ιστορία τής τού ήμετέρου έ
θνους άναγεννήσεως. ΓΙαρ’ήμών δέ ιδία σήμερον καί τούτο 
είς αυτόν προσμαρτυρητέον, ότι καί έν τή διαθήκη του 
έμνήσθη τής Εταιρίας, δίόων ούτω καί είς άλλους καλόν 

ρίτυπαραοειγμα, αυτός άπατης έν έ’τει 1887 πρώτης
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συστάσεοος της Εταιρίας (*). Τό έκ δισχμλίων δραχμών 
κληροδότημά του είσεπράχΟη εγκαίρως. Περί δε της ψηφι- 
σθείσης προτομής του πληροφοροΰμεν τους εταίρους, ότ$ 
τό δι’ αυτήν πρόπλασμα, ζώντος ετι του μακαρίτου, 
κατεσκευάσθη ύπό του γλύπτου Λ. Φυτάλη, νυν δε καί 
είς λίθον μεταφέρεται καί όσον ούπω συντελείται, ΐνα 
ένιδρυθή ή είκών έν τω Μουσείω τής Εταιρίας. Καί την 
άλλην δε ψηφισθείσαν προτομήν του μακαρίτου' ’Ιακώ
βου 'Ρίζου του Νερουλού ό αύτος τεχνίτης εν πηλώ ήδη 
συνετέλεσε, λαβών όμως ές ανάγκης τούς χαρακτήρας 
τού προσώπου Ικτίνος λιθογραφήματος περιεχομένου έν 
τώ βιβλίω τού Νερουλού Cours de literature grecque ' 
moderne. Geneve, 1827, όχι δέ, ώς ήτο εΰκτόν,έξ άλλης 
τίνος εΐκόνος, ύπαρχούσης πρώην παρά ταίς ενταύθα ζώ~ 
σαις θυγατράσι τού μακαρίτου, διότι ή είκών αυτή ζη- 
τηθεΐσα δεν εύρέθη. Ταύτα μεν ούτως.

Σύνορο μ ή ν δέ τακτικήν είς τήν Εταιρίαν εντός 
τού έτους κατέβαλον έν όλω εταίροι 105, καί δή 90 έκ 
των έν Άθήναις κατοικούντων, 10 έκ των έν ταΐς έπαρ- 
χίαις τού βασιλείου, 5 έκ των έν τω έΗωτερικω.

Είς τούς αριθμούς τούτους δεν περιέχονται τά συνδρα- 
μόντα σωματεία, ήτοι κοινά, όντα έν συνόλω 12, περί ών 
κατόπιν.

Έν τούτοις εί καί ολίγοι έκ πολλών τών έγγεγραμ
μένων έν τώ μητρώω συνέδραμον, τά έσοδα τού έτους 
άνέβησαν είς μυριάδας τινάς δραχμών, ένεκα μειζόνων

, (*) Φαίνεται ;αέν παράοοζον, άλλα οέν είναι καθ’ ήν.α; και άνεςήγν- 
τον tb ο*·, ίκ πάντων των κοινωφελών .τής Έλλάοο; ϊορνν.άτων αόνη ή 
Εταιρία ήνιών έ'/ει τήν άζηλον νιοίραν τον να ν.ή ούναται εΐ ν.ή τπα- 
νιώτατα νά προσελκύω εί; εαυτήν κληροοοτή'χατα. Άλλα οέν είναι τον 
παρόντος ypovou και τόπον νά είπων.εν τι πλειότεόον περί τούτον,
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τινών της συνήθους τακτικών συνδρομών άς παρέσχον 
κοινά τινα ή εταίροι και ένεκα εκτάκτων τινών προσφο
ρών, προ πάντων δε ενεκα τών έκ των κεφαλαίων τής 
Εταιρίας προσιόντων τόκων καί τών έκ τοΰ λαχείου καί 
άλλων εισπράξεων, ως θέλετε ακούσει μετ’ ολίγον παρά 
τοΰ ταριίου. Τά ονόματα τών συνόραριόντων καί τό πο- 
σόν τής συνδρομής έκάστου θέλουν κατά τό σύνηΟες δη- 
μοσιευθή έν τέλει τής έκθέσεως ταύτης. ΈνταΰΟα δ’έξαι- 
ρετικώς άναφέρομεν τούς δόντας άνω τών 100 δραχμών. 
Είναι ό έν Πετρουπόλει Ίω. Κοντογιαννάκης, δούς την 
προ ετών τακτικήν συνδρομήν του, δρ. 560, ό έν Βιέννή 
Γεώργ. Άλ. Μαυροκορδάτος, δρ. 50 τακτικήν καί εκτ, 
448, καί ό ένταΰθα Γεώργ. Σουγδουρής,' δρ, 112.

Έκ δέ τών συνδραμόντων κοινών ήτοι σωματείων πρω
τεύει τό ήμέτερον ΓΙανεπιστήμιον, όπερ ώς συνήθως προσ- 
ήνεγκε δρ. χιλίας, μετ’ αυτό δέ έρχονται δήμοι τρεις, ό 
δήμος ’Αθηναίων, δρ. 300, ό Έρμουπόλεως δρ. 200 καί ό 
Πειραιέων δρ. 100 καί ούδείς άλλος ουδέ λεπτόν. Έκ 
οέ τών όκτώ ιερών μονών αί όποΐαι έφέτος συνέδραμον, 
ή τών Ταξιαρχών έν Αίγίω έδωκε δρ. 100, αί δέ άλλαι 
επτά μικρότερα μέν ποσά, άλλ’ είναι αί μόναι τΛκτικώς 
σϋντρέχουσαι τή Εταιρία, ούσαι σχεδόν πάσαι έκ τής 
έπισκοπής τοΰ φιλάρχαιου επισκόπου Θηβών καί Λεβα- 
δείας Δοσιθέου, όστις καί αυτός συντρέχει καί τάς μο~ 
νάς εις τοΰτο προτρέπει, ώς καί πέρυσιν εϊπομεν.

Δέν θά έν,διατρίψωμεν έφέτος εις μεμψίμοιρους παρα
τηρήσεις περί τοΰ άπροθύμου τών εταίρων καί τών δή
μων καί τών μονώνεις χορηγίας προς τήν Εταιρίαν ήμών, 
διότι καιρός παντί πράγματι. Δέν δυνάμεθα όμονςνάάπο- 
σιωπήσωμεν τό ότι δλο^ς έκόπη διά τό π. έ. 1880 ή έκ 
τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους πρότερον δίδομένη είς 
τήν Εταιρίαν συνδρομή, ένώ αί είς άλλας εταιρίας καί
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σωματεία όχι. Τούτο άδικον, και μάλιστα όταν ληφθή 
ύπ’ όψιν, οτι μυριάδας δραχμών άνευ τόκου προκαταβάλ
λει ή Εταιρία ημών υπέρ της Κυβερνήσεως διά την αρ
χαιολογικήν υπηρεσίαν.

Έ ρ γ α τ ή ς Εταιρίας ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά εν
τός του έτους διεξήγαγε τό Συμβουλιον πολλά καί διά
φορα καί ίκανώς δαπανηρά, αλλά τό πλεΐστον έξω των 
Αθηνών καί εις διαφόρους τόπους του βασιλείου, οι’ ό 
καί εις τούς εταίρους τούς ενταύθα νυν συνηγμένους έμει
ναν άγνωστότερα. Θά προσπαθήσωμεν νά διαλάβωμεν, εί 
καί συντόμως, περί πάντων,, ϊνα μή ΰποτεθή ότι τό έτος 
ύπήρξεν άγονον άρχαιολογι'κώς.

Έν Άθήναις άπό τής J7 Μαρτίου 1880 έπανέλαβε το 
Συμβουλιον καί έξηκολούθησεν επί ενα μήνα την νοτίως 
τού Δ ι π ύ λ ο υ ά ν α σ κ α φ ή ν, ϊνα αποκόμιση όσα άπό 
τού προτέρου έτους ειχον άπομείνει ολίγα χώματα έκτος 
τού διπλού έκεΐ περιβόλου τού άστεως, προβή δέ ύστερον 
καί εντός τού δευτέρου ήτοι έσωτέρω περιβόλου επί γη
πέδου νεωστί τότε άγορασθέντος παρά τήνΠειραϊκήν οδόν; 
Ή άπ’αίώνων συσσώρευσις των χωμάτων εις τούτο τό μέ
ρος ήτο μεγάλη, άποκομισθέντων δέ αυτών οϋδέν κτίσμα 
άξιον λόγου εύρέθη έν τώ άνατολικουτέρω μέρει τού γη
πέδου, πλήν τοίχων τινών κακοκτίστων άνηκόντων ίσως 
το πάλαι εις τά παραρτήματα καί τάς αύλάς τού λυχνο- 
ποιού έκείνου, ού ή κάμινος έτι αυτόθι σώζεται. Προς 
αΰτώ όμως τώ έσωτέρω περιβόλω εύρέθη έσωθεν έν έπί- 
μηκες πρόσκτισμα μετά βαθμιδών, όπερ πιθανώς θά έχρη- 
σίμευέ ποτέ ϊνα άναβαίνοντες οί φρουροί περιθέωσι τάς 
έπάλξεις χωροΰντες προς την έκεΐ πυλιοα- βαθμίδες δέ 
καί άλλαι έφάνησαν, λελαξευμέναι αύται έν τή πέτρα, τή 
προς τώ νοτιωτάτω άκρω τού τείχους τούτου άποτόμως 
ύψουμένη καί αντιστοιχούσα', εις άλλας όμοιας έξωθεν
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ωσαύτως επί τής πέτρας ('). Ταύτα είναι το έκ τής άν«~ 
σκαφής ταύτης ουσιώδες κέρδος, όπερ προσηκόντως 0έ~ 
λε'. έκτιμηθή τότε όταν αρχαιολόγος τις ίδμων τής όμυ~ 
ρωματικής των αρχαίων έξετάση τό σύνολον τών άπό 
έτών άποκεκαλυμμένων τούτων υπό τής 'Εταιρίας τει
χών, όιδακτικωτάτων όντως διά την ιστορίαν τής πόλεως. 
Τούτο καί πέρυσιν έν τή λογοδοσία ηύχήΟηριεν. ’Αλλά 
πότε θέλει γίνει ·, ’Όχι πριν ή οί πέριξ τόποι όλοι προσ- 
κτηΟώσι τω όημ.οσίω, άρΟώσι δ’ έκεΐΟεν οί του φωταερίου· 
αγωγοί σωλήνες, (περί ών τοσάκις τόσα είπομεν μ«- 
ταίως) καί τελείωση ή άνακάΟαρσις των τόπων, ότε θέλει 
είναι δυνατή καί ή περίφραξις αυτών ή μάριν καΟαριό- 
τητος αναγκαία καί ί'να μή έμπίπτωσιν είς αυτούς ζώα 
ή άνθρωποι. Νϋν δέ αδυνατούν νά ποιήση ταύτα τό Συμ- 
βούί,ιον άπεχώρησεν άΟύμως τού τόπου τούτου. ’Άλλο τι 
σήμερον νά προσΟέσωμέν δέν είναι χρεία, είμή νά κατα- 
λέξωμεν απλώς όσα σποράδην έν τοΐς χώμασιν άρμαΐα 
εύρέΟησαν, όπως έποιήσαμεν καί πέρυσι καί προπέρυσι, 
διότι πλείονος λόγου δεν είναι άξια, πλήν μιας εΰμεγέ- 
Θους στήλης επιτύμβιας, έχούσης άναγλύπτους υδρίας 
καί έπ’ αυτών παραστάσεις, έκ τών καλών χρόνων τής 
Ελλάδος, ήτις όμως έ'ξωθεν τών τειχών τού περιβόλου 
εύρέΟη ώς κάλυμμα υδραγωγείου, όπως καί άλλαι έξ 
στήλαι ή κιονίσκοι επιτύμβιοι, άλλως κοινοί, ωσαύτως 
έξω εύρέθησαν.

Είναι τά καταλεκτέα τάδε·

(‘) Ταΰτα πάντα μετά καί μιας δεξαμενής κίραμοκτίατου ηδη ε·/α- 
ρί/Οησαν έν τω σ/εδίω τω προατεΟέντι εις τά πρδ έξ μηνών ΙκδοΟέντα 
τελευταία πρακτικά της Εταιρίας, έμνημονευΟησαν δέ καί Βρα/ίως ΙκεΤ 
«V τινι σημειώσει, σελ. 9.
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ΛΙΘΙΝΑ.

a 1. XOTlaOL.

περιφερών άγαλριάτων καί αναγλύφων τερ.άχια, εν 
οίς καί τ, ανωτέρω ν. ν ν, ν. ο ν ε υ ο p. έ ν ·/] στ ή λ ν, .... 

σκεύη διάφορα καί αρχιτεκτονικά τεσιάχια...........

II'. *Εϊϊΐγραφ*6.
5 / pΖΤΛΖ\)^017Λ · · ...............-............ .........................* ·»

ΠΗΛΙΝΑ

αγγεία κοινά, σίρα καί κολοβά ....................... .. ·«
λύχνοι, σώοι καί κολοβοί, ών πλειστοι κοινότατοι, 

τινές ρ.ετά παραστάσεων των 'Ρωμαϊκών χρό
νων, είς δέ ·/) δύο Χριστιανικοί .........................

ειδώλια (ών οΰδεν ολόκληρον)..................................
όοΟοκέραίΛοι καί άλλα τεν.άχια σχήματος αρχιτε

κτονικού ................................................... ..............
κωνικά καί άρτοειδη σωαάτια δ ιάτονίτα................
λαβαί άρ.φοοέων ξενικών ενεπίγραφοι, έν αί; καί 

τινες τετράγωνοι έχουσαι Σειληνών πρόσωπα · ·

ΧΑΛΚΑ
ι .

νοαίσο.ατα .................................................................

ΓΥΨΙΝΑ

διάφορα αορφώι/,ατα καί ρ.ητραι.............................

ΟΣΤΕΙΝΑ

ραβδίον εχον γεγλυι/.ν.ένν,ν σειράν ώών....................

Τό ολον κ ο αχ. άτια

16
10 36

7 7

15

61
18

4
55

12, 160

4 4

5 5

1 1

208

Πριν ερ,ως ριεταβώριεν εις άλλου έργου άφήγησιν ρη- 
τίον, ότι έν τοΐς τοίχοις εκείνοις οΐτινες από ανατολών 
προς δυσαάς παρακολουΟοΰντες τάς διαφόρους της πό- 
λεως υπονόμους και τό υδραγωγείου της άγ. Τριάδος δια-
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σχιζουσι καθετως τά τού περιβόλου του άστεος δίπλα 
τειΧγ1’ πρεπει οε ποτέ εντελώς νά καθαιρεθώσιν, ώς μετα
γενέστεροι και κακόμορφοι, ειχον παρατηρηθή προ πολ- 
λοΰ ένωκοδομημένοι σποράδην και λίθοι τινές εύμεγέ- 
θεις πώρινοι λελαξευμένοι έπιμελώς ώς τμήματα κύκλου 
τίνος μεγάλου. Τούτους όντας τον αριθμόν 12 έξηγάγο- 
μεν έκ των τοίχων, καί, ί'να φανή, ώς πόσην άρά γε είχε 
διάμετρον τό ποτέ εξ αυτών σχηματιζόμενον κυκλοφερές 
κτίσμα, έθέσαμεν πλησίον άλλήλων έν κυκλικώ σχήματι 
έπί του εδάφους του προ τών δύο δημοσίων μνημάτων 
του προξένου Σηλυβρίας καί τών Κέρκυρας πρέσβεων.

"Ας μή άπατώνται λοιπόν οί την νεκρόπολιν έπισκε- 
πτόμενοι καί όρώντες νυν τόν κύκλον εκείνον, άλλ’ άς 
ήξεύρωσιν, ότι έσχηματίσθη παρ’ ήμών μόνον προς θερα
πείαν στιγμίαίως κινηθείσης περιεργείας, ήτις όμως είχε 
τόν λόγον της, διότι οί διευθύνοντες τάς άνασκαφάς Ανέ
καθεν, καθώς ό μακαρίτης Παπαδάκης καί άλλοι, ήσαν 
έν απορία πολύν χρόνον, άναζητοΰντες έν τοις πέριξ καί 
μή εύρίσκοντες ούδενός κυκλοτερούς πύργου τών τειχών 
ή κυκλοτερούς τίνος επιταφίου μνήματος θεμέλια, έξ ου 
καταστραφέντος νά έλήφθησαν οί περί ών ό λόγος λίθοι. 
Μόνον έν τώ έπιφανεΐ μνήματι τού ίππέως Δεξίλεω, τώ 
έχοντι σχήμα τεταρτοκυκλίου, σώζ ονται εις ή δύο τοιοΰ- 
τοι λίθοι, οϊτινες όμως κατά τάς διαστάσεις διαφέρουσι ούκ 
ολίγον τών προειρημένων δώδεκα· ώστε ή άπορία μένει.

Μεταβαίνομεν εις την άνασκαφήν τών δύο έ ν ΓΙ ε ι ρ α ι εt 
θ ε ά τ ρ ω ν, γενομένην τό έ'τος τούτο. Έγίνετο έκεΐ ρυ
μοτομία τις κατά τόν δυτικόν μυχόν τού Πασιά λιμανιού 
(Ζέας) καί ιδίως κατά την θέσιν την κοινώς καλουμένην 
Φραγκοκκλήσια, ένθα προ πολλού έφαίνοντο κατακείμε- 
νοι σπόνδυλοι κιόνων πώρινοι καί άλλοι αρχαίας οίκο- 
ομής λίθοι καί θεμέλια σαφή διεκρίνοντο κόγχης έκ-
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κλησίας, πιθανώς Βυζαντινής. Παρακόλουθήσας τάς ερ
γασίας των ρυμοτομούντων ό του έν Πειραιεΐ γυμνασίου 
καθηγητής Ίάκ. Χ· Δραγάτσης διέγνω, ότι θεάτρου τί
νος θεμέλια ήρχισαν έκεΐ φαινόμενα, (όπερ τινές των «ρ- 
χαιοτέρων τοπογράφων, έδέχοντο οτι υπήρχε ποτέ αυτοΰ, 
άλλοι δέ ήρνουντο), καί ανήγγειλε τούτο εΐςτε την Εται
ρίαν καί την Γενικήν εφορείαν των αρχαιοτήτων. "Οθεν 
τό Συμβούλιον τής Εταιρίας έπιλαβόμενον του έργου 
τής περαιτέρω έξετάσεως οι’ άνασκαφής τακτικής ανέθεσε 
τήν επιστασίαν εις τον διδάκτορα Δημ. Φίλιον, περί ου 
έσται κατόπιν λόγος. Άλλ’ ή άνασκαφή άνέδειξε μόνον 
τά δύο περίπου τρίτα τού κοίλου του θεάτρου καί μέρη 
τής όρχήστρας καί τά τής· σκηνής θεμέλια, τό δε άλλο 
μέρος όχι· διότι συνέβη ενταύθα δ,τι πάντοτε συμβαίνει 
είς τάς άρχαιολογικάς ήμών επιχειρήσεις. Προχωροΰσι 
τά εογα μόνον καθ’ όσον Υύχωσιν όντες επιεικείς τινες 
οί ίδιοκτήται των γηπέδων, έφ’ ών τά αρχαία χτίσματα, 
όταν δέ τις τύχη ών δυστροπώτερος,κωλύονται επί δεκαε
τηρίδας καί χρεία παρίσταται έξωνήσεως των γηπέδων, 
ήτις είς πολλά προσκόπτει εμπόδια ένεκα έλλείψεως κα- 
ταλλήλου περί τούτου νομοθετήματος. Τό Συμβούλιου 
δέ τής Εταιρίας ποιήσαν τάς δεούσας παραστάσεις πρός 
τό Υπουργείου Παιδείας εις ταύτην τήν περίστασιν καί 
άπαιτήσαν καί τήν του δήμου Πειραιώς επικουρίαν πρός 
άπελευθέρωσιν του τόπου έφ’ ού τό θέατρου, έκρινε κα- 
λόν, έως ού έξομαλυνθή ή ύπόθεσις, νά μή άργήση έν 
τω μεταξύ, αλλά νά έπιληφθή καί τής του άλλου έν Πει- 
ραιεΐ θεάτρου άνασκαφής, του πρός τή βορειοδυτική άκρα 
του λόφου Μουνυχίας, ού ή θέσις από πολλοΰ χρόνου 
έγνωρίζετο καί ώμολογεΐτο. ’Αλλά καί έκεΐ άφοΰ έπί 
ποσον έπροχώρησαν αί έργασίαι καί έφάνησαν τά περί 
τήν ορχήστραν καί τό κοίλου, τά αυτά κωλύματα παρ’
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ιδιωτών προέκυψαν, καί ενώ τό Συμβούλιου ήΟελεν «μ.φο- 
τεροιν των θεάτρων τά σχέδια νά κατασκευάση και έκδώση, 
όεν επρόφθασεν είμή τδ του ενός του έπι τή Ζέα μόνον νά 
συντέλεση, διότι ό Οερμουργότερος Ιδιοκτήτης του γη
πέδου έφ’ ου τό άλλο τό έπι τή Μουνυχία, προλαβών κα- 
τεκάλυψε πάλιν πολύ μέρος τού άνασκαφέντος χώρου, 
μεΟ’ ο τό Συμβούλιου έκ δευτέρου άνηνέχΟη προς τό 
Υπουργείου και περιδένει μέχρι τοΰδε νά ϊδη τι ένεργού- 
μενον. Νομίζει οέ,δτι έργου φιλοτιμίας είναι διά τον όση- 
μέραι προκόπτοντα καί εύδαιμονούντα δήμον τοΰ Πει
ραιώς νά κντιληφΟή τής ύποΟέσεως έρρωμένως, ίνα έχη 
τον έπαινον πάντων των φιλάρχαιων, ότι περιέσωσε του
λάχιστον ταΰτα τά δύο θέατρα, αφού έκ των άλλων μνη
μείων τής άρχαιότητος τά μεν προ αιώνων ήφανίσΟησαν, 
τά δέ, ώς μή ώφελε, καί κατά τάς τελευταίας δεκαετηρί
δας, τί λέγομεν ·, καί κατά τούς τελευταίους έτι μήνας 
μεγάλως έ'παΘον έξ απρονοησίας των αρχών.

Τοσαΰτα μέν ήμείς συντόμως. Ό δέ Δ. Φίλιος ύπέβα- 
λεν εις τό Συμβούλιον τής Εταιρίας λεπτομερή έκθεσιν 
περί τής άνασκαφής των δύο τούτων θεάτρων, προσΟείς 
καί ιστορικήν τινα περί αυτών έοευναν, ήτις θέλει περί- 
ληφθή έν τή λογοδοσία ταύτη όταν τυπωΟή, ωσαύτως δέ 
καί τό σχέδιον τού ετέρου των θεάτρων.

"Άλλη ολιγοήμερος άνασκαφική έρευνα έγένετο έν 
Ί* αμνό ύ ν τ ι τής Αττικής τον μήνα Αύγουστον ύπό 
την επιστασίαν τοΰ αυτού Λ. Φιλίου, συνεποπτεύσαντος 
καί τού αντιπροέδρου ημών τά έργα έπί τινας ημέρας. Ό 
αντιπρόεδρος δηλ. ειχεν έκεΐ προ. έτους παρατηρήσει έν 
τώ φρουρίω τέσσαρας θρόνους μαρμάρινους ένεπιγράφους, 
κεχωσμένους έν τή γή καί νυν έπρόκειτο νά έρευνηΟή μέν 
ό τόπος'εκείνος διά σκαφής, νά καΟαρισΟώσι δέ καί τά 
ερείπια τού ναού τής Νεμέσεως καί τού σηκού τής Θέ-
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μιδος, τά τόσον άναξίως εαυτών ήμελημένα. !Αλλ’ άφού 
μετέβη έκείσε έφέτος μετά του Φιλιού, είδεν ότι οί θρό
νοι έΐχον μετατοπισθή έν τώ μεταξύ υπό άρχαιοκαπήλων 
άνασκαψάντων λάθρα και ήμιτελώς τόν χώρον προ τής 
έγκαταστάσεως τής τότε έν μηνί Αύγούστω ούσης έκεί 
ενόπλου φρουράς. "Ομως οέ και νυν σκαφής γενομένης 
εύρέθη αΰτοΰ κρηπίδωμά τι έκ πέντε μεγάλων λίθων μή
κους έν όλω μέτρων 6,72, κατά δέ τό έτερον αυτού άκρον 
έφάνη βάΟρον, έχον έπιγεγραμμένον τό όνομα Φαμνουσίου 
άνδρός του άναθέντος τό οίονδήποτε τούτο κτίσμα. Α
βέβαιου δέ έθεωρήθη, άν οί θρόνοι καί προ τής των άρ
χαιοκαπήλων σκαφής ήδράζοντο έπί τού κρηπιδώματος, 
άλλως δ’ έφάνησαν όντες όμοιοι τοΐς έκ του σηκού τής 
Θέμκδος ποτέ μετακομισθεΐσιν εις τό έν ΆΟήναις Εθνι
κόν Μουσείου.

‘Ύστερον έγένετο σκαφή τις κατά την ατραπόν την εις 
τό φρουρίου άγουσαν από τού ναού έν τινι υπό άρχαιοκα
πήλων ώσαύτιυς προηνεωγμένω λάκκω, ένθα έλέγετο ότι 
έκρύπτοντο λίθοι ένεπίγραφοι καί γλυπτά έργα. Εύρέθη 
οέ αυτού εν βάθρου,έχον έπιτύμβιον.έμμετρον έπίγραμμα, 
κολοβόν όμως, καί εις πιθανώς όρος τού τεμένους, έτι 
τέσσαρα ήκρωτηριασμένα γλυπτικής έργα, ών τό μεΐζον 
γυναικός ανάγλυφου ακέφαλου, ύψους 0,77. Πλειότερον 
των επτά ήμερων δέν διήρκεσεν ή έρευνα, ένεκα τών πολ
λών δυσκολιών, ώς έν έρήμω τόπω, οΰχ ήκιστα δέ ένεκα 
έλλείψεως υοατος καί προσέτι ένεκα τής έπί τών τόπων 
άξιώσεως τών χωρικών. Δύο δέ θρόνοι καί δύο τών γλυ
πτών λίθων μετεκομίσθησαν είς την αυλήν τού ένταύθα 
‘Εθνικού Μουσείου. Καί περί τούτου δέ τού έργου ύπέβα- 
λεν ό Δ. Φίλιος λεπτομερή έκθεσιν, ήτις θέλει ωσαύ
τως δημοσιευθή μετά τής προειρημένης.

.Τόν Αύγουστον έγένετο καί επισκευή τις τού έπί τού
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Σουνίου άκρωτηρίου]ναοΰ τής Άθηνάς, ου slyε πέσει 
έν μηνί Μαρτίω του 1880 κατά τινα θυελλώδη νύκτα εις 
των κιόνων τής νοτίου πλευράς, ό προτελευταίος των προς 
δυσμάς, συμπαρασύρας καί δύο δοκούς τοΰ άνωθεν επι
στυλίου. Τρεις τοΰ Συμβουλίου ό αντιπρόεδρος, ό γραμ- 
ματεύς καί ό γενικός έφορος των αρχαιοτήτων τοΰ κρά
τους άπήλθον έκεΐσε επί πλοίου δημοσίου, παραλαβόν- 
τες μ.εθ’ εαυτών καί δύο έμπειρους τέκτονας, ϊνα ϊδωσι 
τί τό ποιητέον. Έπείσθησαν δέ, ότι δυνατή ήτο ή συναρ- 
μογή καί άνόρθωσις τοΰ καταπεσόντος καί δια7^υθέντος 
εις τά έξ ών συνίστατο τύμπανα κίονος, έτι δέ ού μόνον 
ή κατά χώραν την οίκείαν έπίθεσις των δύο τοΰ επιστυ
λίου δοκών, άλλα καί ή εύθέτησις των άλλων, αίτινες 
είχον άπο καιροΰ παρεκκλίνει τής ευθείας γραμμής. Πρός 
τούτοις έθεώρησαν οί σύμβουλοι καλόν έκ τών εντός τοΰ 
έμβαδοΰ τοΰ ναοΰ κατακειμένων ογκωδών μαρμάρων δύο 
ή τρία τετραγώνου σχήματος τά άναγνωρισθέντα ώς ά- 
νήκοντα εις την νοτιοανατολικήν τοΰ σηκοΰ παραστάόα 
νά έπιτεθώσιν επί τοΰ κατωτάτω δόμου τής παραστάδος 
ταύτης, έν τή θέσει τή άρχήθεν ευρισκομένου καί τελευ
ταίο'/ νά ύποστηριχθώσιν οίκοδομικώς δύο μέρη τοΰ μαρ
μάρινου έδάφους τοΰ ύπό τούς κίονας. Περί τούτων άπάν- 
των συνεννοηθέντες οί σύμβουλοι μετά τών τεκτόνων 
έπέστρεψαν είς ’Αθήνας, άφοΰ προσέσχον έπΐ βραχύ καί 
είς τον όρμον τοΰ άγ. Νικολάου καί παρέλαβονέκείθεν 
δύο τών παλαιοτάτων τής ’Αττικής έπιτυμβίων έπιγρα- 
φών, την τοΰ Έπικλέους παιδος Δαμασιστράτου καί την 
τοΰ Τπποστράτου καί έκόμισαν είς ’Αθήνας, ϊνα μή έπϊ 
πλέον μένουσαι έκεΐ έν τή έρημία αφύλακτοι φθείρωνται 
ύπό τών άναγώγων διαβατών. Οί τέκτονες ύστερον καί 
δεύτερον άπήλθον έκεΐσε, έμελέτησαν είδικώτερον τά τής 
έπιχειρητέας έπισκευής, ύπέβαλον ήμΐν προϋπολογισμόν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:31 EEST - 54.226.8.97



_ 15 _

τής δαπάνης καί αφού ένεκρίθη, έξετέλεσαν τό έ'ργον 
καθ'άς έλαβον οδηγίας. Ή δαπάνη άνέβη εις δρ.1937:65.

Άνακοινούμεν τοίς έταίροις καί τάδε·
Τον μήνα Αύγουστον έιχεν αγοράσει το Συμβούλων 

άγγείά τινα πήλινα λίαν άρχαϊκά καί όμοιάζοντα τοίς 
έκ Μυκηνών καί Ναυπλίας, ό δέ πωλήσας αυτά έλεγεν, 
οτι εύρέθησαν έν τάφοις κειμένοις κατά την θέοτιν Άλυ- 
κ ή ν, την μεταξύ Τραχώνων καί Βάρης τής ’Αττικής,καί 
δτι είναι εκεί καί άλλοι τάφοι έχοντες στενόν καί επιμήκη 
προς τά έσω δρόμον, ώς οί εν Σπάτα καί Ναυπλία καί 
Μενιδίω. Έκ τούτου έκρίθη καλόν νά γίνη τις εκεί περαι
τέρω έρευνα παρά τής Εταιρίας. Τό Τπουργείον τής 
παιδείας πληροφορηθέν ταύτα έόωκε την άδειαν. Συνεν- 
νοηθείς δέ ό γραμματεύς τής Εταιρίας μετά του γενι
κού εφόρου των άρχαιοτήτων άπήλθεν είς Αλυκήν μετά 
τού Δ. Φιλίου καί τού άρχαιοπράτου ώς καταδείκτου καί 
οδηγού. Είδαμεν, ότι ή Οέσίς είναι εντός τού δυτικοβο- 
ρείου χείλους τής αλυκής, ούσα όλως επίπεδος, καί ότι 
ή άνασκαφή παρά των τυμβωρύχων είχε γίνει ού καλώς 
άτε λαθραίως καί σπευστικώς, καί έκ τούτου ήτο δύσκο
λος ή διάγνωσις τού άκριβοΰς σχήματος τών τάφων. 
"Ομως δέ έπείσθημεν ίκανώς, ότι δρόμους έπιμήκεις έν 
τή γή έσκαμμένους είχον τά ταφεία, θύραν δέ ή χτίσμα 
άλλο ούδέν διεκρίναμεν. Πλησίον τών συληθέντων τάφων 
είπεν ήμΐν ό άρχαιοπράτης, ότι διαγινώσκει την υπαρξιν 
καί άλλων τάφων άθικτων, ώς έκ τής ποιότητος καί τού 
χρώματος τής γηινης επιφάνειας, οπερ έγώ απλώς έπί- 
στευσα, άτε τής έπιφανείας ταύτης ούσης αυτόθι όλως 
ομαλής καί ούδέν έκφανές έχούσης σήμεΐον. Άλλ’ όμο- 
λογητέον, ότι οί τυμβωρύχοι είναι πολύ ήμών εμπειρό
τεροι έν τή διαγνώσει τών τόπων καί θυμοσοφώτεροι. Καί 
ήθελήσαμεν μέν δέν ήδυνήθημεν δέ νά κάμωμεν αυτού

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:31 EEST - 54.226.8.97



16

άποπειρατήριόν τινα σκαφήν· διότι ό έπιστατήσων Α. Φί- 
λιος ήθελε μεγάλως δυσκολευθή νά διαμείνή ήμ,έρας τι- 
νάς έν τόπω όλως άκατοικήτω, έν δέ τω νάρθηκι τής αυ
τού που πλησίον έκκλησίας του άγ. Νικολάου δεν τω έ~ 
συγχωρήθη νά διανυκτερεύη, διότι ό τόπος είναι κοινός 
διά πάντας τούς κατά την ώραν εκείνην του ένιαυτοΰ κυ
νηγούς, καί ουτιο παρητήσαμεν την έπιχείρησιν. Αλλά 
δεν πρέπει νά άμεληθή τό πράγμα παρά τού μέλλοντος 
Συμβουλίου.

Έν δέ X α ι ρ ω ν ε ί α τής Βοιωτίας έξηκολούθησαν επί 
πολλούς μήνας τού έτους αί εργασία», αί προπαρασκευασα- 
καί προς άνίδρυσιν τού πασίγνωστου μεγάλου λέοντος (Λ), 
ώς ειχεν αποφασίσει τό Συμβούλιου τή 27 ’Απριλίου 
1879 καί είχε καί αρχίσει σχεδόν αμέσως τότε, ήτοι πρό 
είκοσι όλων μηνών. Συνέβη δηλ. περί τούτο τό έργον ε
κείνο τό όποιον δέν είναι σπάνιον, νά ήςεύρη μέν τις τό 
πού έχει νά οΟάση πορευόμενος, όχι δέ καί πάντα τά έν 
τώ μεταξύ σημεία τής πορείας τά από τής αφετηρίας μέ
χρι τού τέρματος. Δέν ήσαν γνωστά κατ' άρχάς είμή τά 
κατακείμενα ογκώδη τού λέοντος τεμάχια. Έδει δέ νά 
άναζητηθή διά σκαφών το κρηπίδωμα τού βάθρου, έφ' ού 
ποτέ ήτο ιδρυμένος. Τούτο έγένετο πέρυσιν, άλλ' εύρέΟη 
τότε, ότι καί περίβολος αυτόθι λόγου άξιος υπήρχε περιέ- 
χων τετράπλευρου χώρον, τον τού παρά Παυσανία μνη- 
μονευομένου πολυανδρίου, όπως έν τή περυσινή ήμών

·(*) Tb ολον χωρίον του Πχυσανίου το άναρερόμενον εις αυτόν lysi 
ούτως: «ΊΙροσιόντων δέ τη πόλε: [Χαιρωνεία] .πολυάνδρων Θηβαίων εστίν 
εν τω προς Φίλιππον άγιον, άποθανόντων’ έπιγέγραπται μέν οή επί
γραμμα οΰοεν, επίθημα δε έ’πεστιν αύτω λέων' φέροι δ’ αν ές των αν- 
δρών μάλιστα τόν θυμόν' επίγραμμα δέ ά’πεστιν (έμοί δοκεΐν) δτι ουδέ 
έοικάτα τη τόλμη σφίσι τά έκ του δαίμονος ήκολοϋΟησεν", Παυσ. 9, h0, 
18. έ'κο. Βεκ.
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λογοδοσία έξεθέσα[/.εν. Χρέος δέ είχε νυν τδ Συμβούλιου 
νά άνερευνήση καί τον εντός τούτον χώρον, ίνα tovj πώς 
καί πόσοι ήσαν οι ενταφιασμένοι νεκροί καί αν είχον κτε- 
ρίσματα καί όποια. Προς δέ τώ κυρίως άρχαιολογικώ 
σκοπώ της έρεύνης προσετίθετο καί τις άλλος σπου
δαίος, ό άνθρωπολογικός καί εθνολογικός. Ή επιστήμη 
ή την κατασκευήν τοϋ ανθρωπίνου σώματος υπό διαφό
ρους έπόψεις έρέυνώσα άπήτει παρ’ ημών νά μή χωρή- 
σωμεν άτάκτως καί έπιπολαίως εις την έξέτασιν τών νε
κρών, ά7νλά νά περισώσωμεν κατά τό δυνατόν τούς σκε
λετούς ολοκλήρους καί προ πάντων τά κρανία διά μελ- 
λούσας μελετάς τών επιστημόνων. Άπήλθον λοιπόν πά
λιν εις Xaipumtav οί έκ τών του Συμβουλίου Φιντικλής 
καί Καστόρχης καί οί γλυπτάι Σίγελ καί Φυτάλης, χά- 
ριν μελετών τών προς άνίδρυσιν τού λέοντος, ό δέ τελευ
ταίος καί πάλιν ύστερον εστάλη' δίς διά τάς αϋτάς με
λετάς προς δέ καί ίνα φροντίση περί καλής εξαγωγής 
τινών τουλάχιστον σκελετών διά χρήσεως γύψου· ωσαύ
τως δέ καί ό ενταύθα ιατρός Ίούλ. Γαλβάνης παρακλη
θείς άπήλθεν έκεΐσε, ίνα παράσχη την έκ τών γνώσεων 
του συνδρομήν. Πάντες δέ ύπέβαλον εις τό Συμβούλιου 
τάς έκθέσεις των έπάνέλθόντες (*). Του δέ όλου έργου τής 
τών νεκρών έξετάσεως ή επιστασία καί έκτέλεσ6ς άνε- 
τέθη, ώς καί πρώην, είς τον έφορον II. Σταματάκην, 
Οστις μετ’ άκρας έπιμελείας καί ευσυνειδησίας τό έξετέ- 
λέσέν,άφροντιστήσας καί τής υγείας του, ήν εΐδε προσβαλ- 
λομένην άπαξ καί δίς. "Εχει νΰν τό Συμβούλιου ύπ’δψιν 
του τό άποτέλεσμα τών πολυπόνων τού Σταματάκη έρ- 
γάσιών, εκτεθειμένου έν διαφόροίς αυτού έκθέσεσιν καί 
προ πάντων εν τώ άκριβεστάτω ήμερολογίω, έν ω άνέ-

(*) Τήν ίχΟεσίν τοΰ Φιηάλ») tot tv Αθηναίου ΐόμ. θ, σ<ΐλ. 347—352;
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γράψε λεπτομερώς την κατάστασιν εις ήν εύρε τους νε
κρούς, όντας έν όλω διακοσίους πεντήκοντα τέσσαρας, 
εν επτά στίχοις τεταγμένους, έσχεδίασε τάς θέσεις πάν- 
των ώς έκειντο, ών τινές περιεργόταται, έσημειώσατο 
τάς έκ των οπλών πληγάς τάς έν τοΐς όστέοις άριδήλιος 
φαινομένας, κατέλεξε τέλος τά κτερίσματα, ά περί αυ
τούς ελ/ον οι νεκροί, συνιστάμενα έκ στλεγγίδων σιδη
ρών, κομβίων δχι ολίγων όστε'ίνων (άδηλον πρός ποιαν 
χρήσιν) καί αγγείων τινών πήλινων μικρών, πάντα ταύτα 
μελέτης άξια, διά τε άλλα καί διά τδ δτι δεικνύουσιν 
ήμΐν τό έθος των αρχαίων του νά Οάπτωσι τούς έν πο- 
λέμοις Ονήσκοντας δχι σωρηδόν, ώς οί νεώτεροι, αλλά 
μετά πάσης ευσεβούς τηρήσεως τών νομίμων.

Έξηκρίβωσε δέ ό Σταματάκης διά σκαφής ορυγμάτων 
τινών κατά θέσεις διαφόρους, ότι δεύτερον άλλο στρώμα 
νεκρών βαθύτερον ουδέποτε ύπήρξεν έν τώ έμβαοώ του 
πολυανδρίου. Παρετήρησε δέ μόνον εξαιρετικόν τι τόδε· 
μεταξύ τού ιγ\ καί τού ιδλ νεκρού τού β'. στίχου σωρόν 
άπηνθρακωμένων όστών κεκαυμένου νεκρού, μετά τέφρας.

Τελειώσας δέ τό έργον περί την εισβολήν τού ένεστώ- 
τος χειμώνος έκόμισεν εις Αθήνας έν εξ κιβωτίοις κρανία 
τινά καί άλλα οστά, όσα περιεργότερα έκρίθησαν, ώς καί 
τά κτερίσματα, τούς δέ άλλους νεκρούς κατά χώραν άφη- 
σεν, έπικαλύψας πάλιν γης στρώματι πάχους 5 έκατ. μ. 
οροντίσας καί περί προφυλάξεως τού τόπου άπό κατα- 
κλύσεως έκ τών όμβριων ύδάτων. Το δέ Συμβούλιου τάς 
τελευταίας ταύτας ημέρας έπεμελεΐτο ένταύθα την συγ- 
κόλλησιν τών τεθραυσμένων όστέων, ίνα έκτεθώσι προσε
χώς έν προσήκοντι τόπω εις θέαν τού κοινού καί μελέ
την τών αρμοδίων. ΤΙ δαπάνη ή είς’τάς έν λαφωνεία τού 
έτους έργασίας άνέβη εις ορ. 5832:85.

Κατά δέ τό προσεχές έαρ έχει νά έξετάσΥ]τό μεθ’ήμάς
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Συμβούλων, άν το ύπαρχον κρηπίδωμα σώζει την άπαι- 
τουμένην στερεότητα, ώστε νά δεχθή τό μέγα βάρος τού 
λέοντος, ή πρέπει νά οίκοδομηθή άλλο νέον, είτα δε νά 
προβή εις αυτήν την άνίδρυσιν του λέοντος, ίσως καί την 
του περιβόλου επισκευήν, καθ’ όσον φανή αναγκαίου. Δέν 
Οεωροΰμεν δέ άσκοπον νά άναφέρωμεν ότι έν τώ άπο- 
χιοροϋντι νυν Συμβουλίω υπήρξε διαφωνία γνωμών περί τι 
καιριώτατον έκ των άφορώντων εις την έκτέλεσιν του 
πολυδαπάνου τούτου έν Χαιρωνεία έργου. Οί πλείονες 
των συμβούλων ήσαν γνώμης νά γίνη πλήρης άνοικοδό- 
μησις του όλου μνημείου, τελεία επισκευή restauratioii 
κατά τούς κανόνας τής τέχνης, ί'να έχη προς τή στερεό- 
τητι καί τό καλόν καί τήν έπίδειξιν παντός του δυνατού 
γενέσθαι τήν σήμερον παρ’ ήμΐν, ό δέ άναγινώσκων ταΰτα 
(καί εί τις άλλος τυχόν δέν έξεφράσθη έτι ρητώς) έγνω- 
μάτευε νά έκτελεσθή κυρίως είπεϊν μόνη ή συναρμογή 
καί άνίδρυσις του λέοντος, καταβαλλομένης τής δεούσης 
φροντίδες περί στερεότητος μόνον του κρηπιδώματος,άνευ 
δέ κατασκευής άλλου επ’ αΰτοΰ βάθρου άρχιτεκτονικώς 
κεκοσμημένου κατά τάς ενδείξεις τάς τυχόν ύπαρχούσας 
περί τού αρχαίου αυτού ύψους καί σχήματος καί υλικού, 
έτι καί άνευ συμπληρώσεως καί έπικοσμήσεως αρχιτε
κτονικής τού περιβόλου τού πολυανδρίου. Ή δευτέρα 
αύτη γνώμη στηρίζεται προ πάντων είς τήν σκέψιν τού 
ότι τά χρήματα πρέπει νά οίκονομώνται διά μυρίας άλ- 
λας χρείας τής αρχαιολογίας, ών τινες καί λίαν κατε- 
πείγουσαι, έχει δέ υπέρ έαυτής καί προηγούμενου έν τή 
πράξει, ήν ήκολούθησαν άπ’άρχής τής Εταιρίας τά Συμ
βούλια,άποσχόντα μέν ολοκλήρων άνοικοδομήσεων ή συμ
πληρώσεων καλλιτεχνικών τών άρχαίων έν έρειπίοις μνη
μείων, περίορισθέντα δέ είς έπισκευάς τάς άναγκαΐοτά- 
τας μόνον ή υποστηρίξεις, καί τούτο διά λόγους μεγα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:31 EEST - 54.226.8.97



20 —

λους, οχι [/.όνον έκ φειδωλίας χρημάτων. Άλλ' άρκοϋσι 
περί τούτου του αντικειμένου τοσαύτα· νικώ όέ τό κάρρον.

"Αλλον λέοντα άρχαΐον μνημειακόν, μικρότερου 
μέν του της Ααιρωνείας, μέγαν ο’έτι και αυτόν, (διότι εί
ναι μήκους μ. γ. 8,80) τον έν τή νήσω Κέα (*), έκρινε 
δέον τό Συμβούλιον νά περιποιηθή, αφού έπληροφορήθη, 
ότι, ώς κείμενος επί εδάφους επικλινούς καί λίαν βαρύς, 
είχεν έξολισθήσει όμοΰ μετά του συμφυούς αύτω βάθρου 
άπό τής αρχικής του θέσεως καί ήπείλει πτώσιν έτι με- 
γαλλιτέραν πρός την κατωφέρειαν. Κατά τον δόνταήμϊν 
τάς πληροφορίας ταύτας Άντ. Μηλιαράκην τον περι- 
γράψαντα τάς Ινυκλάόας νήσους καί κατά τον έν αύτή 
τή Κέα αΰτεπάγγελτον φύλακα των αρχαιοτήτων Κωνστ. 
Μάνθον έπερωτηΟέντα παρ’ ήμών, έπρεπε νά ύποστηρι- 
χθή τό βάΟρον διά τοιχοδομίας τίνος στερεάς. Τούτο 
παρεδέχΟημεν, καί άνετέΟη ή έκτέλεσις τού έργου εις τόν 
ΜάνΘον, όστις καί τό έξετέλεσεν έπιμελώς καί έγραψεν 
ήμΐν άρχάςΦεβρουάριου ότι ή έξασφάλισις έγένετο Ισχυρά 
μέ τοιχοδομίαν έξ άσβέστου πορκελλάνης καί μεγάλων 
λίθων. Έδαπανήθησαν δρ. 255.

Άλλη δε ύποστήριξις άρχαίου κτίσματος, ήδη προ 
ετών οκτώ μελετωμένη ύπό τού Συμβουλίου καί έπαγ- 
γελθείσα τοίς έταίροις, μόλις εφέτος κατωρθώθη, ή τού 
ναού τού Έπικουρίου Απόλλωνος έν Βάσσαις τής Φ t γ α- 
λε ί ας. Ένεκα τού άποκέντρου τής θέσεως δύσκολον ήτο 
νά εϋρωμεν άρχιτέκτονά τινα ή μηχανικόν τής ήμετέρας 
εμπιστοσύνης, όστις νά διατρίψη ημέρας τινάς έκει καί 
μελετήσας συντάξη σμέοιον επισκευής καί προυπο7»ογι- 
5μόν τής δαπάνης. Έγένετο μέν τι τοιούτο άπαξ προ

(*) ’Ίδ* πίριγραφην αύτοΰ έν τω σι/γγράμματι τοϊ» Β Oeinlslcd,Ujygei 
Ctr. τόμ. Λ . ο. 11 κ. έ. και έν τοϊ; ύπ'ο Α. Μηλ:αράκν( ‘ Ι’πομνήμααι 
π.ριγραφικνΐ; των Κνκλάοων νήβων, σ;λ.210—251.
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τριών ετών,άλλα έν τή στιγμή της άποφάσεως ήσθάνθη- 
μεν δειλίαν τινά, μήπως θέλοντες νά διορθώσώμεν, βλά- 
ψωμεν μάλλον, ή έπενέγκωμεν δυσμορφίαν τινά είς το 
καλόν άρχιτεκτόνημα του ’Ικτίνου (*). ’Λλλ’ επειδή τό 
παρελθόν έαρ ήκούομεν συχνότερον επαναλαμβανόμενον 
παρά τινων, ότι -/ρήζουσι πάντως ταχείας ύποστηρίξεως 
οί κίονες ώς παρεκκλίναντες τής καθέτου στάσεως, έπε- 
ζητήσαμεν διά τής γενικής εφορείας των αρχαιοτήτων 
την γνώμην των έν ’Ολυμπία Γερμανών αρχιτεκτόνων, 
οϊτινες έκ του πλησίον έγνώριζον τον ναόν καί άφοΰ έλά- 
βομεν αυτήν καί εύλογα έφάνησαν ήμίν τά ύποδειχθέντα 
μέσα ύποστηρίξεως, έπέμψαμεν είς Φιγάλειαν ένα εντεύ
θεν οικοδόμον, έμπειρον είς έργα τοιαΰτα, ο στις διελθών 
πρώτον δι’Ολυμπίας καί λαβών καί προφορικός έ'τι παρά 
τών Γερμανών οδηγίας έξετέλεσε τήν ύποστήριξιν διά ξύ
λινων δοκών, στεφανίων μετάλλινων καί άλλων τοιούτων 
μέσων. Έδαπανήθησαν είς τό έργον δρ. 1800.

Τέλη Φεβρουάριου παρελθόντος έγένετο δαπάνη τής 
Εταιρίας έν Να υ π λ ί α, έπιστατοΰντος τοΰ εκεί δικηγό
ρου Ίω. Κονδάκη ώς καί άλλοτε, έρευνα τάφων τινων έτι 
παναρχαιων, παρατηρηθέντων έν τή υπώρεια τοϋ ΙΙαλα- 
μηδίου, καί τά εύοεθέντα έν αΰτοΐς αξιοπερίεργα κτερί- 
σματα έπέμφθησ.αν είς τήν Εταιρίαν μετά έκθέσεως του 
έπιστατήσαντος καί σχεδιογραφήματος τών τάφων, έκπο- 
νηθέντος παρά τοΰ μηχανικού Ζούζουλα, οίς ευγνω
μονεί ή Εταιρία (**).

Άναφέρομεν καί τόδε, ότι τό Συμβούλιον, ίδον έν τώ 
ετειτούτω τον Γερμανόν αρχιτέκτονα Rich. Bohn ποιοΰντα

(*) "ISs Παυσαν. 8, 41, 7 — [I.
(**) Λεπτομέρειας τινάς περί της άνασκα·ρης ταϋτης ίο· έν ’Αθηναίου 

τδμ. 8, σελ. 411. Ή δέ ολη έκθεοις του Κονόάκη έτυπώθη αυτόθι, σελ. 
517—523, μετά καί σχεδίου ενός τών τάριον καί άπεικονίσεως τινων 
κτερισμάτιυν καί διατριβής περί αυτών, συγγραοείσης ύπδ Δ. Φιλιού.
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επιτυχείς διά σκαφών έρευνας κατά τά Π ρ οπύ λ α ια της 
Άθήνησιν άκροπόλεως και τήν επ’ αυτά άνοδον χα'ι περί 
τον ναόν της άπτέρου Νίκης, έοωκεν αύτώ ώς συνδρομήν, 
καθ’ ά το η'. άρθρον τοΰ όργανισμοΰ της Εταιρίας επι
τρέπει, εν ποσόν πεντακοσίων δραχμών, δπως εύκολώτε- 
ρον συντέλεση τδ εργον του, ώς καί τό συνετέλεσε (*).

Τοσαΰτα [/.εν περί άνασκαφών καί επισκευών.
Ά γ ο ρ α ί δ έ ά ρ γ α ί ω ν έργων τέχνης καί επιγρα

φών προς πλουτισμόν τοΰ Μουσείου της Εταιρίας τοΰ έν 
τώ Βαρβακείω έγένοντο κατά τό έτος τοΰτο ούκ όλίγαι, 
δαπανηθέντος ποσοΰ δραχ 7820,75. Έκ τών άγορασθέν- 
των ώς άξιολογώτερα δύνανται νά θεωρηΟώσι έξ ή επτά· 
ή έξ’Οοχομενοΰ γνωστή επιτύμβια στήλη τοΰ άνδρός τοΰ 
κρατοΰντος ακρίδα, τέχνης αρχαϊκής (**), έν άγγειον πα- 
νάρχαιον’Αττικόν,εχον επιγραφήν έμμετρον έκ δεξιών προς 
αριστερά, πάνυ περίεργον καί δυσξύμβλητον, έν Πανός 
άγαλμα λίθινον έκ Σπάρτης, μία προτομή άνδρός εικονική 
έκ Φλιοΰντος, έν άνάγλυφον έκ τών πέριξ τών Αθηνών, 
τέχνης ιερατικής άνατολιζούσης· οφθαλμοί λίθινοι μεγά
λοι αυθύπαρκτοι, έκ Πειραιώς, τέχνης άκριβεστάτης καί 
χρωματισμ.οΰ τής κόρης λείψανα σώζοντες, περί τούς 
δέκα, ών ό μέγιστος έχει μήκος 0,40. Εικασία περί τών 
πρωτοφανών τούτων πραγμάτων έξηνέχθη, ότι ήσαν στο
λισμός τών πλοίων, περί ου ύπάρχουσί τινες ειδήσεις, ή 
ίσως καί τών νεωρίων αλλά τό βέβαιον άγνοοΰμεν (***).

(*) "Ιδε άρήγηαιν τοΰ Rich. Buiiil περί τοΰ έργου τούτου, δημοσιευ- 
Οέΐσαν έν Millheil. d. d. arch. Inst. τόμ. 5, σελ.259—67, και 309—16,

(**) Όμοΰ μετά της στήλης ταύτης έκομίοΟη εις τό ένταΰθα Έύνιχόν 
ΜουσεΤον εκ τής Μονής Σκριποΰς καί έν ά'λλο αρχαϊκής τέχνης έ'ργον, 
κορμδς ’Απόλλωνος, άλλά τοΰτο δέν ήγοράοθη. Μόνον τά τής μιτακομί- 
σεως έξοδα έοόθησαν έκ τοΰ ταμείου τής Εταιρίας.

(***) Ποδ μικροΰ εξεδόΟη περί τών όρΟαλμών τούτων διατριβή ύττδ 
τοΰ δόκτορος Λόλιγγ εν Miltlicil. d, d, arch, {list, τόμ; 5 σελ. 384—7.

ί
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Ή είσοδος εις τά 26ο Μουσεία τη; Εταιρίας, το 
έν τώ Βαρβακείω και τό έν τώ Πολυτεχνείο), έγίνετο καί 
τούτο τό έτος, όπως προ τριών ετών έκανονίσθη, ανοίγει 
οηλ. έκάτερον τών Μουσείων τρις κατ’ έναλλασσομενας 
ημέρας τής έβδομάδος, παρέχονται οέ καί πάσαι αί ευ
κολία'. εις την μελέτην τών έν αΰτοϊς αρχαίων συμφώ- 
νως προς τά άναγεγρα|Χ|λένα έν τώ έλευθερίω όργανισμώ 
τής Εταιρίας.

Τά Μ ο υ σ ε t α κ ά έξοδα, δηλ.τά εις συγκολλήσεις, 
ιδρύσεις, μετακομίσεις, κατασκευήν θηκών καί βάθρων, 
αγοράν σκευών καί εργαλείων καί υλών χρησίμων εις 
την υπηρεσίαν, άνέβησαν τό έ'τος τούτο εις όχι εύκατα- 
φρόνητον ποσόν. Τούτο εμφαίνει πρόοδον τών αρχαιολο
γικών έργασιών καί επέλευσιν όσημέραι τάξεως μείζο- 
νος καί φιλοκαλίας, εις ά πλειστον μέρος εχει ό βοηθός 
τού γραφείου καί επιμελητής τού Μουσείου ό προσλη- 
φθείς υπό τής Εταιρίας προ τεσσάρων έτών. Δεν είναι
οέ ά'καιοον νά ρηθή προς τούς εταίρους ότι διά τής επι
μέλειας αυτού κατωρθώθη πρό μικρού νά φανώσιν εις 
τούς όφθαλμούς ημών τινά τών εκ χαλκού Μυκηναίων 
ξιφών πολύ τιμιώτερα ή προτού, διότι καθαρισθέντα έπι- 
τηδείως, έδειξαν άς ειχον τέως επί τών λεπίδων κεκα- 
λυμμένας ύπό κατιώσεως χρυσάς παραστάσεις πολυσυν
θέτους άνδρών καί ζώων καί άλλα κοσμήματα τέχνης 
άρχαιοτάτης άμα καί ακριβούς. Καί αργυρά δέ τινα αγ
γεία τής αυτής Μυκηναίας συλλογής ομοίως καθαρι- 
σθέντα έφάνησαν νύν έχοντα έκτυπους παραστάσεις άν
δρών καί ζώων καί κοσμήματα χρυσά ιδιόρρυθμα. Τού
των πάντων γίνονται νύν απεικονίσεις, ή δέ δημοσίευσις 
αυτών θέλει ήδέως, ώς πιστεύομεν, έξαφνίσει τούς άρ- 
χαιολογούντας, ώστε νά έπιφωνήσωσι τό 'Ομηρικόν

- αλλοΤίς <*υοι, ξ:Γνϊ, 3|άν*;ς vsov η τί; πάροιΟεν"
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καί νά τραπώσίν έπί μελέτας έμβρι,θεστέρας τερος δια- 
φώτισιν της πορείας, ήν ή αρχαία τέχνη έν γένει σιήνυσε 
κατά τάς Έλληνικάς χώρας τάς έν συναφεία μετά τής 
’Ανατολής, έφ’ ω συγχαίρομεν τη ήμετέρα Εταιρία, τήδι- 
οούση τοιαύτας καλών ζητήσεων άφορμάς.

Έν οέ τή συντάξει του λεπτομερούς καταλόγου 
των τής Εταιρίας αρχαίων (*) έπρογωρήσαμεν καί εφέ
τος ίκανώς, γινόμενης τής καταγραφής ώς επί τό πλεΐ- 
στον υπό τοΰ βοηθού τοϋ γραφείου, τοΰ καί έπιμελητρϋ 
των ούο Μουσείων, ώς εϊπομεν. Έφθάσαμεν έν τω κατα
λέγω τον γενικόν αριθμόν 1 ] ,724. (**). Πέρυσιν ό αριθμός

(*) Τά αρχαία της Εταιρίας, ά καταγράφονται εις τόν κατάλογον τού
τον, είναι αποτεθειμένα έν διαφόροις τόποις, τά μέν πλεΤστα έν τώ Βαρ- 
βακείω καί εν τω Έθνικώ Μουσείω, οχι ολίγα δε έν ταΤς περιοχαΓς του 
λεγομένου Βουλευτηρίου, της Άττάλαυ στοάς, των Γιγάντων, του Κα- 
τηφόρη, έτι έν τοις ύπαιθροι; τοΰ Εθνικού Μουσείου, της Ιξω τοΰ Δί
πολου νεκροπόλεως, τοΰ Διονυσιακού θεάτρου, τοΰ ’Ασκληπιείου, τέλος 
καί έν αύτη τη Άκροπόλει παρά τω των άπομάγων ουλακείω καί έν 
ιδιαιτέρα) εκεΐ πλησίον οίκίσκω, διασκευασθεντι είς προσωρινόν ΜουσεΤον. 
Τά οέ έν τω Πολυτεχνείο) ώσαύτως της 'Εταιρίας Μυκηναια, Σπαταία 
καί Ναυπλιακά αρχαία είναι εις ίδιους καταλόγους καταγεγραμμένα, 
ώς θέλουσι καταγραφή καί τά έξ Άχαρνών έσγάτως αυτόθι είσαχθέΛα.

(**) Σύγκειται ό αριθμός ουτος έκ των έξης καθ’ ύλην ειδικών αριθ
μών. Λίθινων 3565, χαλκών 918, σιδηρών 40, μολ,υβδίνων 1960, αργυ
ρών 45, χρυσών 141, οστέινων 91, ύαλίνων 231, διαφόρων υλών 292, 
πήλινων αγγείων 2196, πηλ. μορφών 1097, πηλ. λύχνων 540, πηλ. 
σκευών 238, πηλ. Οραυσυ.άτων 241, πηλ. πυραμιδοειδών καί κωνοειδών 
104, πηλ. φακοειδών καί άρτοειδών 28, πηλ. λαβών αμφορέων ενεπί
γραφων 4. Ίστεον 3έ οτι αί λαβαί άμ,φορέων αί ένεπίγραφοι (έκ 'Ρόδου, 
Θάσου, ΙΙάρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί άλλων τόπιον) συμ,ποσοΰνται νΰν 
υπέρ τάς 10,000, έξ ών μένα μ.έρος, έξεδόθη ΰπό.,Α. Dnmoilt έν τω βι
βλίο) Inscriptions ccntn i jncs de Grece, Paris, 1871.

Νομίσματα δε έν to Βαρβακ-ίω ύπάρχουσι τά έξης”
Χρυσά.

Ελληνικόν (έξ ήλέκτρου) . , , , . 7 . ί 1
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ήτο 10,889. "Οσα δ’ ετι μένουν αρχαία άκατάγραφα περί 
τούτων ύπάρχουσιν ή εν τοΐς χειρογράωοις πρακτικοΐς 
των συνεδριάσεων Συμβουλίου ή έν τοΐς έκοιρομένοις ττερκι 
αγορών έντάλμασιν ή έν τοΐς ήμερολογίοις των άν«σκα
φών α! πρόχειροι σημειώσεις,

Βυζαντινά. ...................
Βενετικά. .......
Τουρκικόν καί Περσικόν

248
5
2

256

Άργυρά.
Ελληνικά.................................................................486
'Ρωμαϊκά. ...·................................................. 210
Άρσακιδών..................................................  167
Βυζαντινών μ.έσων καί νεωτέρων χρόνων. ... 86

949

Έ* κράματος POt|l|>
Niimi Alexandrini................................................. 453

Κίβδηλα νεώτβρα.
’Αργυρά.................................................................... 6
Χαλκά..................................................................... 20

_26

’Έτι σημειουμεν, 6τι τ^ς έν τώ Βαρβακείω συλλογές των πήλινων, 
αγγείων υπάρχει γαλλιστί έκδεοομενος κατάλογο? ΰπδ Jl. Colllgnou, τυ
πωθείς εν ΓΙαρισίοις τω 1878·, της δε των πήλινων μορφών συλλογής 
ωσαύτως γαλλιστί ύπδ <1. Martha, έν Παρισίοις 1880.

Έν δέ τω νεωστί έκδοΟεντι βιβλιω του L. V. Svbel τω έπιγραφομένω 
Kalalog der Sculpture!) zu Allien. Marburg, 1881, ευχαρίστως εΐδομεν, 
δτι καί τά της 'Etatpta? λίθινα γλυπτά περιεγράφησαν σχεδδν πάντα. 
Οΰτω κατά μικρδν τδ ολον των ύπδ της Εταιρίας συνηγμένων αρχαίων 
γίνεται γνωστότερον εις τδ φιλάρχαιου κοινδν της Ευρώπης, ελπίς δε 
υποφώσκει, οτι καί διά τούς "Ελληνας ιδίως δεν Οά βραδύνη ή έ’κδοσις 
όμοιων καταλόγων."
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Δ ω ρ ε α ί αρχαίων εις τό έν τώ Βαρβακείω Μου
σείο'/ της Εταιρίας έγένοντο κατά τό έτος τούτο όλί- 
γαι. Τά ονόματα των δωρητών Οά περιληφθώσιν εις την 
έκθεσιν ταύτην όταν τυπωθή. "Ανεγράφοντο δέ [ΐετ’ευ
γνωμοσύνης καί έν ταίς δηλώσεσιν, άς τό γραφεΐον τής 
Εταιρίας κατεχώριζεν έκάστοτε είς τάς εφημερίδας τής 
πρωτευούσης. Μία των όπωσοΰν σημαντικών δωρεών έγέ- 
νετο παρά του Εθνικού ήμών Πανεπιστημίου, συνιστα- 
μένη τό πλεΐστον έκ σφραγιδόλιθων καί δακτυλίων καί 
άλλων μικρού όγκου αντικειμένων τέχνης αρχαίας καί 
τών νεωτέρων χρόνων, τά όποια είχον περιέλθει είς τό 
Πανεπιστήμιο'/ έκ κληρονομιάς του προ έτών έν Μονάχω 
τής Βαυαρίας άποθανόντος ομογενούς λογίου Δημ. Παρ- 
ρησιάδου, έκρίθη δέ ότι δεν έπρεπε νά μένωσι περαιτέρω 
έν τω Πανεπιστήμιο) κατάκλειστα καί αθέατα τοις 
πολλοις (*).

‘Άλλην δέ δωρεάν μεγάλην πολλών καί βαρυτίμων άρ- 
χαίων τής Αίγυπτου, γενομένην έν τω έτει τούτω εις 
τό Ελληνικόν έθνος ύπό τού έν ’Αλεξάνδρειά φιλογενε- 
στάτου Ίωάννου Δημητρίου τού έκ Αήμνου, μνημονεύο
με'/ ένταύθα, διότι κατά την ρητώς έκφρασθεϊσαν έφεσιν 
τού δωρητού καί κατά πρόσκλησιν τής Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως τό τής Εταιρίας ήμών Συμβούλιο'/ ασμένως 
άνεδέχθη νά σύμπραξη τή παρά τής Κυβερνήσεως διο- 
ρισθείση επιτροπή εις τε την παραλαβήν καί την ταξινόμη- 
σιν καί αξιοπρεπή εκθεσιν τών αρχαίων έν τόπω προσή
κοντα Καί πρώτον μέν τό Συμβούλιου έκρινε δίκαιον νά

(*) Ούτω μένει άπί> δεκαετηρίδων ολ<ον κατάκλειττος έν τω Κεντρικώ 
ταμειω του κράτους αία κειμηλίων συλλογή των μακαρίας μνήμης Ζω- 
σιμαοων, έχουσα. ώς λέγεται, και τεχνικήν μενοίλην αξίαν, ο*/ι μόνον 
χρηματικήν.
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τίμηση τον οωρητήν διά διπλώματος -επιτιμίου προέδρου 
τής Εταιρίας,άοοΰ ό άνήρ ρητώς άπεποιήθη πάσαν οίανοή- 
ποτε ένδειξιν ευγνωμοσύνης έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, 
έπειτα οέ αμέσως, άμα τή παραλαβή καί εξελέγξει των 
αρχαίων κατά τούς υπάρχοντας εντύπους ή γραπτούς 
καταλόγους, προέβη εις κατασκευήν των χρειωδών θη
κών και βάθρων διά τήν εκθέσιν τών αρχαίων έν μια τών 
αιθουσών τού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, προκαταβάλλον 
καί τήν δαπάνην υπέρ τής Κυβερνήσεως. ’Ήδη όέ έτε- 
λείωσαν σχεδόν πάσαι αί προπαρασκευαστικοί έργασίαι 
καί προσεχώς μέλλει νά έκτεθή είς τά όμματα τού κοινού 
ή συλλογή αϋτη, ήτις καί παρά τοΐς Εύρωπαίοις κρίνε- 
ται ώς μία τών πρώτων τού είδους της.

Ενταύθα προσθέτομεν, ότι καί διά τά μήπω έκτεθέντα 
Ναυπλιακά καί Άχαρνικά αρχαία καί μέρος τό υπόλοι
πον έκ τών Μυκηναίων ήτοιμάσθησαν ήδη αί θήκαι καί 
βάσεις καί μέλλουσι νά έκτεθώσι καί αύτά προσεχώς έν 
τή τών Μυκηναίων αιθούση. Άλλ’έχομεν καί άλλο τι εύ- 
χάριστόν νά άνακοινώσωμεν τοΐς έταίροις, τού λόγου όν- 
τος περί τών έν τώ Πολυτεχνείου χώρων, τών τόσον ευ
τυχώς π/,ηρουμένων νϋν δι’άρχαίων έργων τέχνης. Ήτή-
σαμεν παρά τής έπί τού Μετσοβείου επιτροπής ϊνα πα- 
ραχωρήση είς τήν Εταιρίαν τήν χρήσιν καί όλης τής 
άνατολικής πλευράς τού έπάνω πατώματος, ϊνα μετα- 
κομίσωμεν είς αυτήν καί έκθέσωμεν τά μέχρι τοϋόε στε- 
νοχώρως καί ό'χι τόσον εύπρεπώς άποκείμενα έν τώ Βαρ- 
βακείω άρχαΐα. Ή δέ επιτροπή, προεξάρχοντος τού οι- 
λογενεστάτου Γεωργίου Άβέρωφ, πάνυ προθύμως συν- 
εχώοησε τούτο. Ουτω έν προσέχει μέλλοντι πάντα σχε
δόν τής Εταιρίας τά άρχαΐα Οέλουσιν είναι συνηγμένα 
έν τή αυτή οικοδομή, πλήν τών μειζόνων λίθινων, τά 
όποια ήδη πρότερον κατά μέγα μέρος είς τό· Εθνικόν
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Μουσειον μετεκομίσθησαν και τά ύπολειπόμενα αύτόσε 
θέλουσι μετακομίζεσθαι, καθ'όσον προβαίνει ή έξοικοδό- 
μησις καί των άλλων πλευρών. Ήδη δε ή βορεία αύτου 
πλευρά είναι έν τώ τελειοΰσθαι, προκατοιβαλλούσης τής 
Εταιρίας την δαπάνην, ώς τοΰτο άπεφασίσθη έν τή πε- 
ουσινή των εταίρων συνελεύσει.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρίας ηύξησε κατά 50 
τόμους καί φυλλάδια τό έτος τοΰτο, ών τά μεν 36 έδω- 
ρήθησαν παρ’άλλογενών, έν οίς προέχουσι τά πεμφθέντα 
παρά των Κυβερνήσεων τής Γερμανικής καί. τής 'Ρωσσι- 
κής αυτοκρατορίας, τά δέ 10 παρ' ομογενών, 4 δέ ήγο- 
ράσθησαν χρήμασι τής Εταιρίας αντί όρ. 65. Πάντων 
τούτων ό κατάλογος θέλει προστεΟή εις την τυπωθησο- 
μ,ένην ταύτην έκθεσιν, ώς συνήθως. Εις τά βιβλία δύ- 
ναται νά προσκαταλεχθή καί εν μέγα διά χρωστήρος σχέ- 
διον είκονογραφικόν τής έν 'Ολυμπία άλτεως, όπως διά 
τών άνασκαφών τών Γερμανών άνεδείχθη καί παρίσταται 
τή νοερά ημών φαντασία μέ ορθούς τούς ναούς, βωμούς, 
ανδριάντας κλ. τό όποιον έξεπόνησεν ό την ’Ολυμπίαν 
πέρυσιν έπισκεφθείς άρχιτέκτων Φρ. Θείρσιος, εγγονος 
του μακαρίτου φιλέλληνος Θειρσίου, τό δέ Συμβούλιου 
ήγόρασε αντί δρ. 448 καί άνήρτησεν έν τω γραφειω τής 
Εταιρίας τω έν τω Βαρβακείω.

Μετά τά είρημένα εχομεν ετι νά άναφέρωμεν πράξεις 
τινάς καί βουλεύματα καί εΰχάς υπέρ γενικωτέρων συμ
φερόντων τής άργαιολογίας.

α. Τό Συμβούλιου άφορών εις τήν παρ’ ήμΐν σπάνιν 
αρχαιολόγοι; προσέλαβεν εις τήν ύπηρεσίαν τής Εται
ρίας κατά Μάρτιον μήνα τον Δ. Φίλιον, σπουδάσαντα έπί 
τριετίαν έν Ευρώπη τήν αρχαιολογίαν και εγραψεν εις 
τό 'Υπουργείου τής παιδείας, οτι έχον ύπ’ οψιν τήν αύ- 
ξησιν τών αρχαιολογικών έργων έν Έλλάδι θεωρεί άναγ-
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Hodov νά διορισθή βοηθός τού Γενικοί) εφόρου των άρ- 
χαιοτήτων· έπί τοσοΰτον δέ θεωρεί αναγκαίου τούτο, ώστε 
έπιτυχόν νύν κατάλληλον προσώπου τον Δ. Φίλιον, ανα
λαμβάνει άπό τοΰδε την μισθοδοσίαν του, έως ου νομο- 
θετήση ή Κυβέρνησις την θέίπν του καί άναλάβη αυτή 
τήν περαιτέρω πληρωμήν. Έν τώ μεταξύ δέ δύναται καί 
ίδια αυτής αρχαιολογικά έργα νά άναθέτη αύτώ.

Ή δέ Κυβέρνησις έχουσα χρείαν κατά τάς άρχάς ’Οκτω
βρίου νά πέμψη αυτόν εις’Ολυμπίαν, έζήτησε παρά τής 
Εταιρίας νά καταβάλλη τον μισθόν αυτού κατά μήνα 
δρ. 250 εις λογαριασμόν του δημοσίου καί τό Συμβού
λιου συγκατετέθη. ’Έκτοτε ό Φίλιος εύρίσκεται έν ’Ολυμ
πία· καί έλπίζομεν, ότι ή Κυβέρνησις θέλει πράξει τό 
συμφέρον τή αρχαιολογική υπηρεσία.

β'. Έξηκολουθησε τό Συμβούλιου οι’ όλου τού έτους 
προκαταβάλλον υπέρ τού Δημοσίου δι’ αγοράς γηπέδων 
καί οικιών χάριν μελλουσών άνασκαφών ένταύθά τε καί 
έν Έλευσϊνι, έτι δέ διά τήν οικοδομήν τής βόρειας πτέ- 
ρυγος τού Εθνικού Μουσείου καί δι’ άλλα τινά, ώς με-
ρικώτερον θέλετε ακούσει παρά τού ταμίου τής Εταιρίας.

y'. Βλέπον τό Συμβούλιου, ότι τό σχέδιον τής πόλεως 
’Αθηνών έκτείνεται άδιακόπως καθ’ ολας σχεδόν τάς διευ
θύνσεις, έγραψεν είς τό 'Υπουργείου τής Παιδείας, ότι 
θεωρεί τούτο έπιβλαβές εις τήν γνώσιν τής αρχαίας το- 
πογραφιας και ήτησε να μη οιοωνται αοειαι οικοοομων
είς τά μέρη τά από τής έξόδου τής νέας λεωφόρου Πει
ραιώς καί των πέριξ προς τήν Άγ. Τριάδα καί έπέκεινα 
προς δύσιν καί μεσημβρίαν καί καθ’ όλου τό μεσημβρι
νόν τό υπό τήν Άκρόπολιν μέχρι τών περί τό Όλυμ- 
πιεΐον καί τό Ζάππειον μέγαρον καί τό Παναθηναϊκόν 
5τάδιον τόπων. Ταΰτα μεν έγραψε τόν Φεβρουάριον, τόν 
Si ‘Οκτώβριον έπιτροπή τού Συμβουλίου τριμελής με-
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τέβη μετά τού νομάρχου καί του δημάρχου εις τά προς 
μεσημβρίαν της Άκροπόλεως μέρη προς ορισμόν της 
γραμμής της οικοδομικής έξω των ιχνών του αρχαίου 
περιβόλου τοΰ άστεος· ό δέ νομάρχης έχων παρ' αΰτω 
μηχανικόν ελαβε σημείωσιν τής γραμμής καί εύρεθείς 
σύμφωνος τή επιτροπή καί περί έτενεκτέων πινών τρο- 
ποποιήσεουν είς την ρυμοτομίαν εν τή θέσει των κατά 
τούς αρχαίους χρόνους Ίτωνίδων πυλών (ολίγον κάτω
θεν τού στρατιωτικού νοσοκομείου), έοωκε διαταγάς τώ 
μηχανικοί προς παρασκευήν σχεδίου προς τούτο καί ύπε- 
σχέθη τή επιτροπή να διενεργήση νομίμιος παν τό δέον. 
"Οθεν τό Συμβούλιου εΰλόγως έ'κτοτε αναμένει την έπι- 
τέλεσιν των ευχών του.

δ', καί τελευταίου άναγκαζόμεθα νά εϊπωμεν τό καί 
πέρυσιν έν τή λογοδοσία ρηθέν, ότι λυ’πούμεθα επί τή 
μ ή είσέτι εισαγωγή είς την Βουλήν τού πρό διετίας παρα-
σκευασθέντος νομοσχεδίου, δΓ ου τροποποιείται τό ριβ'. 
άρθρου τού έν ίσχύϊ αρχαιολογικού νόμου, ώς καί τά άρ
θρα 701 καί 702 τού ποινικού νόμου, τά οποία άναφέ- 
ρονται είς τήν έκδίκασιν τών περί τάς αρχαιότητας αδι
κημάτων, διότι οί ορισμοί τών είρημένων άρθρων έκ 
τής πείρας πολλών ετών ήλέγχθησαν ανεπαρκείς. /'Ας 
έλπίσωμεν, ότι δεν θ' άφήση ή Κυβέρνησις νά παρέλθη 
καί ό χρόνος τής παρούσης συνόδου τής βουλής χωρίς 
νά είσαγάγη τό τόσον αναγκαίου τούτο κρινόμενον νο
μοσχέδιου (*).

Τοσαΰτα είχε νά είπη το Συμβούλιου, ή δέ 
τών εταίρων ας κρίνη.

Συνέλευσις

(*) Είσήχθτ) μετά τά άνω ρηΟίντα τό νομοΐχίδιον καί άνεγνώσβη 
άπαξ, άλλά επειδή άντελεξέ τις τών βουλευτών, όπως δέν ήλπίζετο* 
κχτετά/βη εις τά άναβλητεα.
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Μετά ταϋτα παρελθών ό^ταμίας της Εταιρίας Παναγ. 
Έμμ. Γιαννόπουλος έλεςε τάδε·

Κύριο:,

Έκ τοΰ οργανισμού τής ήμετέρας Εταιρίας γνωρίζο- 
μεν, οτι σκοπός αυτής ήτο, είναι καί έσται ή άνεύρεσις, 
συλλογή καί συντήρησις των έν Έλλάοι αρχαίων ή επι
στημονική αυτών μελέτη, ώς καί ή έκδοσις καί δημο- 
σίευσις αρχαιολογικών αντικειμένων.

Όπως ό νόμος περί αρχαιοτήτων, ουτω καί ό οργα
νισμός τής Εταιρίας είναι λίαν ελευθέριος. Διά τούτο, 
επειδή εις τήν επιστημονικήν έρευναν καί δημοσιεύσεις 
δύνανται νά άσχολώνται, ήσχολήΟησαν όέ καί ασχολούν
ται καί άλλοόαποί άνδρες σοφοί, ή Εταιρία εκρινεν εύ- 
λογωτέραν τήν συγκέντρωσιν τών εργασιών αυτής μάλ
λον περί τήν άνεύρεσιν, συλλογήν καί συντήρησιν τών 
έν Έλλάδι αρχαίων. Του σκοπού τούτου ή έκπλήρωσις 
αποτελεί τό οικονομικόν ζήτημα τής Εταιρίας.

Περί τούτου καί άλλοτε έγένετο λόγος έν ταις έτη- 
σίαις λογοόοσίαις τοΰ Συμβουλίου, έπαναλαμβάνεται όμως 
σύντομός τις προσθήκη καί ένταΰθα, άγουσα όfαλληλου
χίας εις τήν λίαν εύχάριστον σημερινήν κατάστασιν τής 
Εταιρίας.

Κατά τά πρώτα έτη τής συστάσεως αυτής μεταξύ δρ. 
4000 έως 8000 άνήρχοντο οί έκ τακτικών καί έκτακτων 
συνδρομών πόροι αυτής· μή δυναμένη οΰτω νά βαδίση 
πρόσω, έκοιμήΟη διά τινα έτη ή Εταιρία. Ζήλος άκάθε- 
κτος άξιοτίμιον άνδρών προσπάθειας καί μόχθους κατα- 
βαλόντων άφύπνισε μεσά παρέλευσιν ολίγων έτών αυτήν. 
Αλλά καί πάλιν οί έκ τών συνδρομών, τακτικών τε καί 
εκτάκτων, πόροι μόλις περιεστρέφοντο εις τάς δραχμάς 
11,000—15,000. Ύπήρχεν επομένως δικαία υποψία ότι
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κ.αί άύθις ήθελε κύψει ή Εταιρία υπό τον ανωφελή διά 
τάς μεγάλας αξιώσεις τής επιστήμης κάματον, μηδενός 
έργου σπουδαίου δυναμένου νά συντελεστή ύπ’ αυτής διά 
τοιούτων γλίσχρων πόρων.

Είς τήν τοιαύτην Ολιβεράν άληθώςκατάστασιν συνετέλεσε 
μεγάλως καί ή κατά τά έτη έκεΐνα σύστασις τής κληθείσης 
Επιτροπής των Φιλάρχαιων. Αυτή ήΰτύχησε νά συγκέν
τρωσή έν έαυτή σπουδαίας συνορομάς,δεν ήδύνατο δμως 
νά προβή καί είς τά ετερα έργα τής έκτελέσεως του προ- 
ταθέντος σκοπού. Σκέψεις όρθότεραι ύπηγόρευσαν τήν 
διάλυσιν τής Επιτροπής εκείνης καί τήν είς τήν ήμετέ- 
ραν Εταιρίαν παράδοσιν κατά τό 1869 των συναθροισμέ
νων κεφαλαίων έκ δραχμών 150,000 επέκεινα είς χρεώ- 
γραφα δημόσια.

Τούτου γενομένου ευθύς άπό τού 1870 ύπερεδιπλα- 
σιάσθησαν οί πόροι τής Εταιρίας καί είς τήν δωρεάν 
ταύτην όφείλει ή ήμετέρα Εταιρία μετ’ ευγνωμοσύνης 
τήν σωτηρίαν καί προαγωγήν αυτής. ’Αμέσως άνεπτύ- 
χθησαν έργασίαι λόγου άξιαι περί τά αρχαία, ή δέ σύ- 
στασις τού ύπίρ των αρχαιοτήτων λαχείου, εύδοκιμήσαν- 
τος άπό τής πρώτης αύτοΰ εφαρμογής, επέστεψε τήν 
έπαρκεστέραν παροχήν των αναγκαίων πόρών. Καί ιδού 
άπό τεσσάρων ήδη ετών έργα τής Εταιρίας σπουδαιό
τερα καί πλειότερα, είς τάς έτησίας λογοδοσίας τού Συμ
βουλίου περιγραφόμενα καί είς τούς ετησίους λογαρια
σμούς έν άριΟμοίς χρηματικών δαπανών παριστανόμενα.

Καί ό ύπ’ όψιν ήμών σήμερον τιθέμενος λ/σμός, Κύ
ριοι, διά τό λήξαν έτος 1880, τοιαΰτα άποτελέσματα δει
κνύει. Είσέλθωμεν λοιπόν είς τήν κατ’ άρθρον σύντομον 
προφορικήν άνάπτυξιν αυτών είς έσοδα καί έξοδα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:31 EEST - 54.226.8.97



— 33 —

Προσκαλέσαντος δέ ύστερον τού αντιπροέδρου τούς πα- 
ρόντας εταίρους να έκλέξωσι κατά τά κεκανονισμένα τήν 
διά τήν έξέλεγξιν των λογαριασμών τής Εταιρίας τρι
μελή επιτροπήν, έξελέχΟησαν οί εξής· Ίω. Πατρίκιος, 
Άλ. Άλ. Ταγκαβής καί Γ. Ε. Άντωνιάδής· μ.εΟ’ δ ή 
Συνέλευσις διελύθη περί μεσημβρίαν.

Τή δέ αλ Φεβρουάριου 1881 ήμερα Κυριακή ώρα 10η 
π. μ. συνελθόντων αύΟις έν τώ Πανεπιστημίω έταίρων 
τριάκοντα τριών ό αντιπρόεδρος προσεκάλεσε τήν εξελεγ
κτικήν έπιτροπήν νά άναγνώση εις τούς εταίρους τήν 
έκΟεσίν της. "Οθεν παρελΟών ό εισηγητής αυτής Άλ. 
Άλ. Ταγκαβής άνέγνω τά εξής·

Προς την Συνέλευσήν τής αρχαιολογικής 

Εταιρίας.
Κύριοι,

ΠειΟόμενοι τή εντολή, τή δοθείση ήμΐν ύπό τής προη- 
γηθείσης Συνελεύσεως, έπελήφθημεν τής έξελέγξεως τών 
του λήξαντος έτους λογαριασμών τής Εταιρίας, καί ύπο- 
βάλλομεν νυν ύμΐν τό άποτέλεσμα αυτής.

Καί πρώτον μέν παρεβάλομεν τά διπλότυπα τής είσ- 
πράξεως του έτους 1880, ήτοι τά τού είσπράκτορος άπ’ 
άριθ. 1—141 καί τά τού Ταμίου απ'άρι0. 1—79, προς 
τό καθημερινόν τό συνάμα καί βιβλίον Ταμείου καί πα- 
ρετηρήσαμεν ότι έσημειώΘησαν έν τάξει. Εύρομεν δ’ ότι 
τά έσοδα άνέβησαν εις δρ. 347,568.55 συμπεριλαμβανο
μένου εις αυτά καί τού υπολοίπου τού έτους 1879 έχ 
ορ. 4,264.02.
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'Ακολούθως άντιπαρεβάλομεν τά εντάλματα των πλη
ρωμών πρός τε τά στελέχη καί προς τά δικαιολογητικά 
των δαπανών έγγραφα απ’ άριΘ. 1—317, πλήν του άριΟ. 
1.17 άκυρωθέντος και του άρι6. 298 μή παρουσιασΟέντος 
έτι προς πληρωμήν, καί ευρομεν επίσης οτί αί πληρίν- 
μαί έγένοντο μετά τής προσηκούσης ακρίβειας καί τά- 
ξεως* άνέβησαν δέ τά έξοδα εις ορ. 343,565.45. "Ωστε 
τά έξοδα είναι όλιγώτερα των εσόδων κατά δρ. 4,003.10, 
συμφώνως προς τον ισολογισμόν τοϋ Ταμίου.

Επειδή όμως την έξέλεγξιν έπερατώσαμεν την 29 'Ια
νουάριου, έλάβομεν ΰπ’ οψιν καί τάς από I Ιανουάριου 
τρ. έτους μέχρι τής ήμέρας εκείνης γενομένας πιστο
χρεώσεις του Ταμείου* ήτοι εισπράξεις μέν, συμπεριλαμ
βανομένου καί τοϋ έκ δρ. 4,003.10 υπολοίπου τοΟ έτους 
1880, δρ. 53,077.61, προερχομένας κυρίως έκ καταθέ
σεων τής ειδικής επιτροπής του λαχείου* δαπάνας δέ, ήτοι 
έπιστροφάς εις την Βιομηχανικήν Τράπεζαν απέναντι τοϋ 
ανοικτού λογαριασμού δρ. 53,050.67, ώστε τό εις χειρ ας 
του κ. Ταμίου μένον υπόλοιπον κατέβη εις δρ. 26.94.

Έπιχειρήσαντες κατόπιν άναθεώρησιν τής περιουσίας 
τής Εταιρίας, συγκειμένης έκ χρεωγράφων καί λοιπών, 
ευρομεν τά πάντα έν τάξει, τά δέ χρεώγραψα άπαντα καί 
τούς λοιπούς χρηματικούς τίτλους, κατατεθειμένους εις 
την Βιομηχανικήν Τράπεζαν, ως ένέχυρον διά τήν έκ 
90,000 δραχ. πίστωσιν τής Εταιρίας έπί άνοικτω λογα
ριασμοί, κατά τό έπιδειχΟέν ήμΐν ύπ! άριθ. 26,638 συμ
βολαίου άπό 9 Ιουλίου 1879 τοΟ ενταύθα συμβολαιο
γράφου Γ. Άντωνιάδου, καί τήν άπό 11 Φεβρουάριου 
1880 άπόδειξιν τών διαχειριστών τής Βιομηχανικής Τρα- 
πέζης περί καταθέσεως εκατόν ομολογιών του έθνικοϋ 
δανείου τών 60 εκατομμυρίων. Έπεοείχθησαν δ’ ήμΐν καί 
τά δικαιολογητικά έγγραφα τών προκαταβολών εις λο-
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γαριασμόν της Κυβερνήσεως, αΐ/πνες άνήλθον εις δραχ.
154,299.05.

Ή περιουσία της Εταιρίας παρουσιάζει καί κατά τό 
έτος τοΰτο αύξησιν έκ δρ. 28,878.79 ώς έμφαίνεται έν 
τω Ισολογισμω. Το'ϋτο μαρτυρεί τήν αυξουσαν πρόοδον 
της ήμετέρας Εταιρίας, τήν όφειλομένην εις την έπίτα- 
σιν των εργασιών καί τήν σπουδαιότητα των διά των μι
κρών της Εταιρίας μέσων έπιτευχθέντων αποτελεσμάτων, 
«τινα έφελκύουσιν όσημέραι μείζονα τήν έκτίμησιν τοΰ 
ύψηλού ήμών σκοπού.

Ίδόντες, Κύριοι, έκ τοΰ σύνεγγυς τά διάφορα έργα τής 
Εταιρίας καί παρατηρήσαντες ότι ταΰτα διά πολλών κό
πων καί ' μόχθων υπό τοΰ ύμετέρου διοικητικού Συμβου
λίου ένερ γοΰνται, θειοροΰμεν καθήκον ημών νά συστήσω- 
μεν εις τήν Σϋνέλευσιν τήν έκφρασιν τής έξιδιασμένης 
αυτής εΰαρεσκείας προς τά αξιότιμα μέλη τοΰ -Διοικητικού 
Συμβουλίου διά τούς άτρύτους κόπους ούς καταβάλλόυσι 
πρός άνεόρεαιν καί δίάσωσιν των ανεκτίμητων κειμηλίων 
των προγόνων ήμών, καί τήν πεφωτίσμένην καθόλου διοί- 
κησιν καί διαχείρησιν των συμφερόντων τής ήμετέρας 
Εταιρίας.

Έν Άθήναις, τή 31 ’Ιανουάριου 1881.

Ή εξελεγκτική επιτροπή

ΑΛ. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΉΣ.

ΙΩ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ.
γεωρ. ε. αντωνταλης;
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Είτα ό ταμίας ΓΙ. Γιαννόπουλος εοωκ3ν εξηγήσεις τι- 
νάς περί δύο ποσών έγγραφέντων έν τώ ίσολογισμώ εις 
βάρος τής Κυβερνήσεως, κατά παραδρομήν, διορθωθεισαν 
μετά ταύτα. Έτι καθυπέβαλε κατάστασή των απολογι
σμών τών τελευταίων ένδεκα ετών, καί πάλιν, ώς άλ
λοτε, παρεκάλεσε τούς εταίρους νά τον άντικαταστήσω- 
σιν έν τή ταμιεία, διότι, είπεν, αν μέν είναι τιμή τό έρ- 
γον του ταμίου, πρέπει καί άλλοι νά τιμηθώσιν, άν δέ 
είναι καθήκοντος έκτέλεσις, δίκαιον καί άλλοι νά έκτε- 
λέσωσιν αυτό. Ή δέ Συνέλευσις δεν άπεδέχθη την πα- 
ραίτησίν του.

Είτα ό άντιπρόεδρος είπεν, ότι δύναται ό βουλόμενος 
νά κάμη παρατηρήσεις άν έχη. Επειδή δέ ούδείς προήλ- 
Οεν εις τοϋτο, προσεκάλεσε τούς εταίρους νά έκλέξωσι 
τό νέον Συμβούλιον διά δυο ψηφοφοριών ώς κελεύει ό 
οργανισμός καί έξελέχθησαν οί έξης έν τή πρώτη ψη
φοφορία·

Πρόεδρος

’Αντιπρόεδρος

Ταμίας

Γραμματεύς

Ε. ϋαστόρχης διάψόρ. 17

2£πυρίο. «Μπντεχλής » » 26
Παν. Έμ. Γιαννόπουλος » 32

2Ετέφ. ΆΟ. Κουμανούδης » 32

Ό κ. Καστόρχης είπεν- Ευχαριστώ μέν τούς εταίρους 
διά τάς ψήφους άς μοί εόωκαν, άλλά παραιτούμαι, διότι 
είναι αρμόδιος ό πρόεδρος ο περυσινός, οστις άν καί δέν 
είναι παρών έν Άθήναις, ουδόλως διά τούτο εμποδίζον
ται τά έργα τής Εταιρίας.

Άλλ’ ή Συνέλευσις, επί τή προτάσει τών κυρίων Άθ. 
Κατριβάνου καί Έλ. 'Ρηγάδη έπέμεινεν εις τήν γενομέ- 
νην ψηφηφορίαν.

Έν τή δεύτερα ψηφηφορία έψηφήφόρησαν 32, αφού
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ήλθε μέν ε’ις την Συνέλευσιν εις έτι εταίρος, άπεχώρησαν 
ε έν τώ μεταξύ δύο. ΈξελέχΘησαν δέ σύμβουλοι όρεξής·

Αύσ. Καφτχντ’ζόγλους................ Sii ψ^. 29
Π. Εύβτρατιάδ·^............................ » » 21
Χτέφ. Λί. Αρα,γούμης...................... » β 27
Αημ. ΚοκίΤϊης....................... ■ » » 25
Κυρ. Μυλωνάς................................ » » 24
X. Χωτηρόπουλος.......................... » » 21
A. X. Χεμιτέλος............................ » » 17

Μετά τήν υπό τοϋ ’Αντιπροέδρου άναχήρυξιν τοΰ άπο- 
τελέσματος της ψηφηφορίας, ή Συνέλευσις διελύΟη περί 
μεσημβρίαν.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
.1 ·,. · \

ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ TOV ΕΤΟΤΖ ΚΑΤΑΒΑΛ0ΝΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ 
r ΜΕΛΩΝ ΤΗ-Σ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

(vOaa)v‘ονομάτων είναι προτεθειμένος αστερίσκος, αύτο'ι -ττρό<ί χϊ> έτη* 
σ(α συνδρομή *βΙ καΟυστεροΟσαν συνδρομήν κατέβαλαν η τήν τουιτροσΐ* 
χοΟς έτους).

f ΕΝ ΑΘΙ1ΝΑ1Σ

Τό Εθνικόν Πανεΐτιστήριιον......... • · · · Δρ. 1000
Ό ο·?||χος Αθηναίων....................... 300
Άγγελόπουλος Ίω................... · · 15
Άρνπανόπουλος Α.......................... 15
’Αναστασίου Νίκόλ........................ 16,80
Άνδρόπουλος Σταΰρ..................... 15
Άντωνιάδης Γεώργ. · · ·............. 15
Άργυρόπουλος Ίακ. · ·.· · ·,· · · · ■ 28
Βαλασόπουλος Ίω. ...................... 37,40
Β'.κέλας Δηρι. ............................... 15
Γεράκης Γ. Α. ............................. 15
ΪΊαννοπουλος 1Ί. Έίχ................... 15
Γρηγόρ^ος αρχιμανδρίτης........... 15
Δραγούμη Έλ. Στ....................... 15
Δραγούμης Μ. · -................: . . . . 50
Δοαγούμης Στ.............................. 15
Εΰστρατιάδης Π. ......................... 15
Ζαχαρίου Προκόπ. Δ, .................. 15
Ζωγράφος Ίω................................ 28
Θεολόγης Π.................................. 50
Θεοφιλάτος Ίω. ........................... 15
Ίατρίδης Ευθ................................. 15
Καζάζης Ν.................-τ->.............. 15
Καλαποθάκης ........................... 15
Καλλιγας Π................................... 15
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Κανελλόπουλος Ήλ...............................
Καντακουζηνός Άλ..............................
Καραμάνος Μ..........................................
Καράπαυλος Ν................................... .. ·
Καστόρχης Εύθ. ..............................
Κατριβάνος Άβ.......................................
Καφταντζόγλους Λ. .......................
Koehler Ulr........................................
Κοκίδης Δημ. .................................. .. ■ ·
Κολιάτσος Σωκρ. αρχιμανδρίτης.........
Κομπότης Άγαμ...................................
Κοντόσταβλος Άλ.................................
Κοντόσταβλος Ίω. ................................
Κορομηλας Δ. Λ.....................................
Κουμανούδης Στ. Άθ............................
Κυριάκός Ίω. .................... ..
Κωνσταντίνου Γ.....................................
Κώστας Κ. Ν. ......................................
Λάκων Β. ................................................
Λάμπρος 1Ί. · · .......................................
Λάμπρος Σπ. ΓΙ............ .................
Λασκαρίοης Λ. ···/···········-=-··
Lueders Ο. · ■ · · <..............................
Μάμουκας Ά..............................
Μαυροκορδάτος Γ. Λ. ...........................
Μαυροκορδάτος Ν. V.......................... ·
Μιστριώτης. Γ............ ...........................
Μπούκης Ίω............................ ...............
Μπουονιας Γρ................................. . . . .
Μυλωνάς Κυρ..........................................
Μωραίτης Δημ. · · ..........................
Μωραίτης Σπ................... ......................

»
ύ
»
»
»
»
)ΐ
))
»
»
»

»
s
»

»
)>
»

»

»

»
»

»
»

»
»
»

16,80
15
15
25
15
15
15
28
15
15
16,80
Γ5
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
28
15
50
20
15
15
15
15
28
15
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ΝέγρηςΘ. Κ.·..................................  » 15
Νιχολαίδης Γ.......................................... » 15
Oberg Em............................................ » 28
Οίκονοριίδης Β. Τ................................... » 15
Παπαρρηγόπουλος Κ. ..................  » 15
Παπαρρηγόπουλος Π............................ » 15
Πάππος Δηρι............................................ » 30
ΠαυλίΒης Παν........................................ » 15
Πρετεντέρης X. Τ................................. » 15
Προκόπιος ’Αθηνών ρ,ητροπολίτης · · · · » 15
'Ράλλης Δ. Γ. ...................................... » 15
'Ρενίέρης Μ............................................ » 15
‘Ρηγάδης Έλ.......................................... » 28
'Ρουσόπουλος Άθ................................... » 15
Σακελλαρόπουλος Σπ...............,........... » 15
Σαρίπολος Ν. ...........  » 15
Σερ,ιτέλος Δ...........................................  » 15
Schliemann Η................................... » 15
Σκουζές Π. Γ..........................................  » 28
Σκουλοόδης Στ....................................... » 15
Σουγδουρης Γ......................................... » 112
Σουρμελής Δ.......................................... » 15
Σταριατάκης II....................................... » 15
Σχινας Β................................................... » 15
Σωτηρόπουλος Σ..................................... » 15
Φιλαδελφεύς Θ. Ν................................. » 15
Φίλιος Δ.:............................................... » 15
Φιλιππίδης Γ.......................................... » 15
Φίλων Φ. I.............................................. » 15
Φιντικλής Σπ.......................................... » 15
Φλώρος Γ................................................  » 15
Wilberg Κ. · ·........................  » 15
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ZillerE......... .................................... »' 15
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Ό δήμος Πειραιέων.............................. » 100
Ζανέτος Γ................................................. » 15
Ζωγράφος Άθ................................  » .25
Μουτζόπουλος Δ...................................... » 15
Μουτζόπουλος Τρ................................... )) 15

ΕΝ ΚΡΙΣΣΗ

ΆΘανοσιάδης Έρ................................... » 15

ΕΝ ΤΗ ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ. ΕΛΛΑΑΙ

Τεραί jxovai
'Αγίας Τριάοος (έν δήμω ΓΙλαταιών)·· » 25
Ταξιαρχών (έν δήμω Θίσβης)................ » 25
Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακαριωτίσσης · » 20
Γενεσίου Θεοτόκου (Πελαγίας).............. » 25
Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Σαγματα)· · » 25
Όσιου Σεραφείμ · · · ;·........................... » 25
Παντοκράτορος (έν ’Ακαρνανία)............ » 30

ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Μονή Ταξιαρχών (Αίγιου).................... » 100

ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΗΣΟΪΣ

ΕΝ ΣΥΡΩ

Ό δήμος Έρμουπολιτών...................... » 200
Βαφιαδάκης Δημ..................................... » 15
* Βλαστός Άντ....................................... » 30

ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΟ

Κολυβάς Άλ.......................................... » 15
Μαρτινέγγος Έλισ................................. » 20

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

'Ρωμανός Ίω.......................................... » 15

/
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ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟI 4
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

Γεδεών Μαν............................................. » 15
* Οικονόμου Κ. Γ................................... » 45

ΕΝ ΠΕΤΡΟΪΓΙΟΛΕΙ

Κοντογιαννάκης Ίω.............................. » 560
ΕΝ ΜΑ.ΣΣΑ.ΛΙΑ.

Βλαστός Στέφ. Α................................... » 28
Καραμάνος Φωκ...................................... » 15

ΕΝ ΛΟΝΔΪΝΩ

* Macmillan G. ................................. » 30
ΕΝ ΟΞΩΝΙΩ

Sayce Archibald................................  · » 85,80

ΕίσεπράχΘησαν 0έ καί προσιροραί έκτακτοί των έξης·
τοΰ έν Έλευσΐνι Άριστ. Μητρομελέτη δρ, 68
των έν Μασσαλία 'Ράλλη, Σκυλίτση καί

Άργέντη (Συντροφ.)............................. » 65,35
τοΰ έν ΆΘήναις Viet. Jernstcdt......... » 16,80

» » » Β. Λατισιέφ................ » 16,80
» » » Γ. Άλ. Μαυροκορδάτου » 448

τό κληροδότημα του Φίλιππου Ίωάννου » 2000

νΕτι είσεπράχΘησαν οι τόκοι καί τά μερίσματα των 
δωρεών καί κληροδοτημάτων ά κατέλιπον προ έτών εις 
τήν Εταιρίαν οί έξης-

’Ιωάννης Χατζηπέτρος 
’Ιωάννης 'Ρώμας 
’Ιωάννης Λαδόπουλος 
Ιωάννης Α. Κουμανούδης 
Κύριλλος Χαιρωνίδης.
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Δωρη-ταΙ βιβλίων καί τά βιβλία αυτά.

Ή έν Πετρουπόλει Commission Imperiale archeolo- 
gique τα έαυτής Comptes rendus de l'annee 1877. St. 
Petersbourg, 1880, εις φύλ. μετ’ άτλαντος.

Ή έν Όδησσώ αύτοκρ. 'Εταιρία τής ιστορίας καί αρ
χαιολογίας τά έαυτής Πρακτικά από Νοεμβρίου 1878 
εως Νοεμβρίου 1879 (ρωσσιστί) είς 8ον, έτι ψήφισμα 
ανέκδοτον Παντικαπαϊτών, ήρμηνευμένον ρωσσιστί υπό 
Γιούργεβιτς, 1880, είς 8ον μετά φωτογραφίας.

Ή έν Κοπεγχάγη βασιλ. Εταιρία των αρχαιολόγων 
τής’Άρκτου τά έαυτής Memoires 1878—79 είς 8βν· 
ετι Tillseg etc. 1878—79 είς 8ον· ετι ό J, A. Worsaae, 
la colonisation de la Russie et du Nord Seandinave; 
traduction. Copenhague, 1875, είς 8ov, καί Fra steen 
og Bronzealderen etc. Kiobenhavn, 1880, είς 8ov.

Ή έν Κανταβριγία αρχαιολογική Εταιρία φυλλάδιον· 
Historiola collegii corporis Christi. Cambridge, 1880, 
είς 8ov.

Ό αυτόθι S. S. Lewis φυλλάδιον- On nine Roman si
gnets lately found in the lead-mines at Charterhouse 
on Mendip. (May 26, 1879).

Ό έν Αονδίνω- Gardner φυλλάδιον- The coins of Elis, 
London, 1879, είς 8ov.

Ή Γερμανική Αύτοκρατορική Κ^βέρνησις τον γ' καί 
δ' τόμον των Ausgrabungen in Olympia, 1879 καί 1880,
είς φύλ. έτι

Τό Γερμανικόν ’Αρχαιολογικόν Καθίορυμα die anti
ken Terracotten im Auftrag etc. herausgegeben von 
R. Kekule. Bandl, die Terracotten von Pompeji bear, 
beitet von Hermann von Rhoden, Stuttgart, 1880, 
είς φύλ. ετι Das Kuppelgrab bei Menidi, Athen, 1880,
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εις 4ον, έ'τι το περιοδικόν Mittheilltngen etc. τοΰ έτους 
1 880, At.hen, εις 8ον.

Τό έν Κιλία Πανεπιστήμιον Schriften aus dem-Jahre
1879. Bd. XXV, 1879 εις 4ov.

'Ο έν Φριεδριχστάδτή I. A. Messinga, ©υλλάδιον Die 
Abzeichen der Religion in den Wappen, έξηγμένον έκ 
της Vierteljahrschrift fiir Heraldik τοΰ 1879.

Ό έν Γίέστη Ίω. Τέλους τά έαυτοϋ Συγγραμμάτια 
Ελληνικά. Βουδαπέστήσι, 1880, εις 4ον.

•Ό έν Γράτς Π. Περβάνογλους 2 φυλλάδια· Le colo- 
nie greche sulle coste orientali del mare Adriatico, 
και Sull’origine del nome del mare Adriatico, εις 8ον.

Ή έν Ζαγρεβίω (Agram) ’Αρχαιολογική Εταιρία τό 
έαυτής περιοδικόν Vjestnik κτλ. από του α\ άρ. τοΰ β\ 
έτους 1880, εις 8ον.

Ή έν Λουγδούνω ’Ακαδημαϊκή Εταιρία τής άργιτε- 
κτονικής τά έαυτής Annales.

Ή ένταυΟα 'Ecole franqaise τό έαυτής περιοδικόν Bul
letin de correspondance hellenique τοΰ έτους 1880.

Έξ 'Ολλανδίας εστάλη Verslagen omtrent’s Rijks 
verzamelingen van Geschiedenis en Kunst. 11. 1879. 
’S Gravenhage, 1880.

Ή έν Βαρκελλώνη τής Ισπανίας Association Al’ti- 
stico-arqueologica τό τεΰχος Exposition de grabados 
de autores espanno^es. Catalogo. Enero de 1880, si; 
8ov, Ιτι· Memorias leidas en las session inaugural anno
1880. Barcelona, 1880, εις 8ov.

Ή έν Βαλεγκία Άρχαιολ. Εταιρία τό τεΰχος Memo- 
ria de los trabajos k Cabo durante el anno 1877. 1878. 
Valencia, 1878 καί 1879, εις μικρ. 4ov.

Έκ Atσσαβώνος τής Πορτογαλλίας έστάλη παρά τοΰ 
J. Da Silva τό τεΰχος Boletim de architectura e de ar-
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cheologia da real associa?ao dos arChitectos e areheo- 
logos portuguezes. 2a serie, tomo 3, Ν“ 1. 2. 3. Lis
boa, 1880, εις 4ov.

To έν Βασιγκτώνι της Αμερικής ΣμιΟσώνειον Καθί- 
δρυμα τό εαυτού Annual report του έτους 1877, εις 8ον· 
έτι A collection of gesture-signs and signals of the 
North American Indians, 1880, είς 4ov.

Ή έν Φιλαδέλφεια Νομισματική καί αρχαιολογική 
Εταιρία τό έαυτής Report των ετών 1878 και 1879 εις 
8ον· έτι R. Ν. Toppan, Some modern monetary ques
tions etc. 1880, εις 8ov, έτι Proceedings etc. 1879, έτι 
Remains of an Aboriginal encampment at Rehoboth 
Delaware, 1880, είς 8ov. έτι φυλλάδιον· Act Und bull 
παρά του Henry Phillips γραμματέως τής αύτήςΈταιρίας.

’Έτι έστάλησαν έξ Αμερικής· Central Ohio scientific 
Association Vol. I, part. I. Urbana-Ohio, 1878, καί 
Edw. Morse, Dolmens in Japan, 1880,

Introduction to the study of Sign Language υπό 
G. Mallery. Washington, 1880, είς 4ov.

Ό έν Βερολίνω K. Boetticher, die Thymele der 
Athena-Nike auf der Akropolis von Athen. Berlin, 
1880, είς 8ov.

Ό ένταύθα προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων 
Σύλλογος τούς δαπάνη Σ. Ζαοειροπούλου έκδοθέντας 
Πίνακας τού Ελληνισμού κατά τ,ήν Ε\ πρ. Χρ. εκατον
ταετηρίδα καί έπί ’Αλεξάνδρου καί’τών διαδόχων αυτού.

Οί συντάκται τού ένταύθα έκδιδομένου περιοδικού 
κ’Αθηναίου» τόν Η', καί Θ', τόμον αυτού είς διπλά αν
τίτυπα, καί τόν Αλ έως Ζ'. τόμον. ’Έτι τά Sitzungs- 
berichte der philosoph. philol. u. histor. Classe der K. 
bayer. Acad. d. Wissensch. 1879—80, τεύχη έννέα.

Ό Παναγ. Γ. Γεννάδιος, Pre-historic races of the
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united states of America, by J. W. Foster, sec. ed. 
Chicago, 1873, εις 8ov.

Ό ΆΘαν. Σ. Κουμανούδης Das Erechtheion vqn Ja
mes Fergusson. Leipzig, 1880, εις 4ov. Έτι· 'Υποδή
ματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων υπό Α. Μηλια- 
ράκη. 1880, ε’ις 8ον.

*0 Ε. Καστόρχης τήν ύπ’ αΰτοΰ συγγραφεισαν Ιστο
ρικήν έκθεσιν των πράξεων τής έν ΆΘήναις άρχαιολογι- 
γής Εταιρίας από τής ίδρύσεως αυτής τό 1837 μέχρι 
τοδ 1879 τελευτώντος, εις 8ον.

Βιβλία άγορασθέντα χρημασι τής Εταιρίας.

Dictionnaire des antiquites grecques et romaines 
par Daremberg et Saglio (έξακολούθησίς κατά φυλ
λάδια).

Recherches archeologiques sur les lies loniennes
par Riemann, III.

Pausanise descriptio arcis Athenarum ed. 0. Jahn. 
editio altera ab Ad. Micliaelis. Bonn®, 1880. 

Archaeologische Zeitung. Berlin. 1880.

Δωρήταί αρχαίων.

Οι έν ΆΘήναις Θεόδ. Κ. Νέγρης. — Γεώργ. Κωνσταν- 
τινίδης. — Βαρθολομαίος Γκίζης.

Τό Έθν. Πανεπιστήμιον. — Ό δήμαρχος Σκοπέλου Γ. 
Α. Γεωργιάδης. Καί άλλοι δέ τινες των κατά τά πρό- 
τερα έτη καταγραφέντων δωρητών, έδωρήσαντο καί έφέ-» 
τος αρχαία.
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ΙΧΟΛΟΓΙΧΜΟΧ

Εσόδων και Εξόδων τής Αρχαιολογικής Εταιρίας 3ιά το έτος 1880.

ΕΙΟΛϋ.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ
ΣϊΝΔΡΟΜΑΙ

ΤΟΚΟΙ
»
;)

ΐ
a
3
3

Τής 31 Δεκεμβρ. 1879......................................
ΤαχτικαΙ ............................................................

Είδικαί του υπουργείου δια το Ιτο; 1879 · · ·
Εντόκου χαταθέσεως εις ’Εθνικήν Τράπεζαν « · 
'Ομολογιών 100 Έθν. δανείου των 60 έχατ. φρ. 

a a 3 * 6 3 6 °/0
3 3 3 D ί * 8 9/β
3 2 » 1 28 3 9 °/0

Δανείου δρ. 2300 εις Κσύρτην ····.·· 
Έντόχου γραμματίου δρ. 18,000 · * · ■ ·
Έκ τής προεξοφλήσεως τοΰ τιμήματος οικίας Λάζου

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Μέρισμα 22 μετοχών δύο έξαμηνιών .... 
ΔΗΜ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Έξαργΰρωσις I ομολογίας 6 % πληρωθείσης · 

3 a ί a 9 °/0 ομοίως

ΜΟΥΣΕΙΑ
Ι1ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ

»
9
3

Εισιτήρια εις Μυκηναΐον Μουσείου .......
’Επιστροφή τής Κυβερνήσεως .........

» τοΰ εφόρου Σταματάκη............................
3 ϊ εργολάβου τής επισκευής του ναοϋ εις Βάσσα 
3 » Δημ. Φίλιου .........

ΑΚΙΝΗΤΑ Έξόφλησις δανείου από Κούρτην · ·
ΒΙΟΜΗΧ. ΤΡΑΠΕΖΑ Δάνειον διά τρεχομένου επί ενεχύρω · ·

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ Έξαργΰρωσις εντόκου γραμματίου · ·
ΚΑΗΡΟΔΟΤ. ΤοΟ αοιδίμου Φιλίππου Τωάννου · ·
ΔΙΑΦΟΡΑ Έκ πωλήσεως φυλλαδίων Λογοδοσίας ·

» » 3 υλικού οικιών Έλευσΐνος

ΛΑΧΕΙΟΝ Έκ πωλήσεως κλήρων τής Δ' περιόδου

Δρ 
• ϊ
• 3
• 3
• 3
• 3
• 3
• 3
• 3
• *
• 2

• 3
• 3

.· 3

• 3
• 3
• 3
• 9
• S

• 3
• 3
• 3
• 3
• 3
• 3

5152
5000
65^

3425
120

1926
12700

200
3b0

15

100
1120

48101
3100
1801)
600

5
137

19

50

4264 02 ΓΡΑΦΕΙΟΝ
>

- 10152Α 55

3
3

)
ί ΜΟΥΣΕΙΑ

a

)
)

19420 34

3

ΑΡΧ ΑΙΑ
3
3
3

5456 —

»

1220
ΕΠΑΡΧ. ΑΡΧΑΙΟΤ.

107,7 44
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ

3

53601 19,

\·
a

• I

I

2500 3

156155 --- - »

18000 —

2000 — »

142 so:
3

73579 51
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΒΙΟΜΗΧ. ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΌΚΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ
0

ΛΑΧΕΙΟΝ
»
3

3

ΤΑ ΜΕ ΙΟΝ
347568 55

ϋΚ

Ε a Ο Δ A.

Προσωπικόν. ...........................................................
Γραφ. δλη, χάρτης καί τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ. 
Βιβλιοθήκη· βιβλίων αγορά και δετικά..................

Προσωπικόν...............................................................
‘ϊελοθήκαι προς έναπόθεσιν αρχαίων, συγκόλ· κλπ. 
Αγοραί αρχαίων διά τά Μουσεία τής Εταιρίας ·

Επισκευή ναοϋ εις Σούνιον * ............................
3 3 3 Βάσσας Φιγαλίας .....
3 διαφόρων αρχαίων εν Άθήναις .... 

Άνασκαφαί εις 'Αγίαν Τριάδα, θέατρου Πειραιώς και 
Άναστήλωσις Δέοντος Χαιρωνείας.......................

Δ?.
3
3

... 5 

... 3 

... 3

• · . 3
• · . 3
... 3

Ραμνουντα »
• · . 3

Προσωπικόν εφόρων καί φυλάκων κλ. Ιςοοα των κατά τάς επαρ
χίας Μουσείων καί άλλων μνημείων .....
’Αγορά γηπέδων έν Άθήναις καί Έλευσΐνι · · ·
Άνέγερσις αρκτικής πτέρυγας τοΰ Έθν. Μουσείου 
Κατασκευή φυλακείου και μισθούς φύλακος αρχαίων 'Ραμνοϋντος »
Μεταφορά των έκ Δήλου αρχαίων εις Μύκονον..........................a
Θήκαι καί τοποθέτησις Αι’γυπτ. αρχαίων δωρεάς ίω. Δημητρίου . 3 

Όλον προκαταβολών εντολή καί λ/σμώ τής Κυβερνήοεως
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ΕΚΘΕΣίΣ
UEPl ΤΩΝ ΕΝ ΙΙΕΙΡΑΙΕΙ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.

Πρός τον Πρόεδρον τοΰ Συμβουλίου τής άρχαιολογι- 
χής Εταιρίας.

Κύριε Πρόεδρε,
Περί τά μέσα τοΰ μηνός ’Απριλίου έ. ε. άνηγγέλθη, 

ώς γνωρίζετε, υπό τοΰ καθηγητοΰ τοΰ έν Πειραιεΐ γυμνα
σίου κ. ’Ιακώβου Δραγάτση εις τε την Γενικήν Εφορείαν 
των αρχαιοτήτων καί είς την Γραμματείαν τής ήμετέρας 
Εταιρίας, ότι προς τω Δυτικώ μυχώ τοΰ λιμένος τής 
Ζέας [Πασαλιμάνι] κατά την θέσιν την κοινώς καλουμέ- 
νην Φράγκο κκλησια ή έξομάλισις τής όδοΰ Πρα- 
ξιτέλους άπεκάλυψε αρχαίου οικοδομήματος λείψανα καί 
δή καί Θεάτρου μάλιστα. Καταφανή ήσαν καί γνωστά 
πρόπαλαι τά έπΐ τής κορυφής τοΰ εκεί λοφίσκου λείψανα 
Θεμελίων κόγχης Βυζαντινής πιθανώς έκκλησίας συγκεί
μενων έκ τεμαχίων γείσου αρχαίου οικοδομήματος, οι 
έπ’ αυτών δύο σπόνδυλοι καί οί άλλοι πολλοί πέριξ χα
μαί κείμ,ενοι ά^ραβδώτων κιόνων έξ έγχωρίου λίθου. Παρά 
πολλών δέ των άρχαιολογούντο>ν εΤχον εκεί πλησίον 
παρατηρηθή καί λίθοι ογκώδεις είς τοξοειδή άνήκοντές 
τοίχον από Β πρός Ν έχοντος την φοράν, έξ ών τινες 
μέν την ΰπαρξιν Θεάτρου ένταΰθα έόέχοντο άλλοι δ’άλλο 
έτοποθέτουν άρχαΐον οίκοδόμημα. Ή ήμετέρα Εταιρία, 
Κύριε Πρόεδρε, τούτο μέν όπως διασώσϊ) από καταστρο
φής άρχαΐον οίκοδόμημα, άν ήτο άξιον διασώσεως, τοΰτο 
U καί όπως διαλευκάνη τό Τοπογραφικόν ζήτημα, άνέ- 
λαβεν, ώς γνωρίζετε, νά έρευνήση διά σκαφήςτόν τόπον, 
ής την έποπτείαν άνέθήκεν είς τον γράφοντα τά παρόντα. 
Τοΰ έργου ήρξάμην τήν 8ην Μα'ίου καί εφερον αυτό είς 
πέρας σχεδόν [μικρού μόνον τεμαχίου γής μείναντος κέ- 
χωσμένου ένεκα τής μή συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου]

V

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:31 EEST - 54.226.8.97



τήν 27ην 'Ιουνίου καί των εργασιών μου παρατίθημι ώοε 
σύντομον άφήγησιν.

Επόμενος, εί καί μετά πολλοΰ δισταγμού τό κατ’ άρ- 
χάς, τη κοινή γνώμη, δτι τά θεμέλια του τοξοειδούς τοί
χου, α ή ρυμοτομία είχε φέρει είς φως, άνήκον πιθανώς 
εις Θέατρον ή θεατροειδές τι οικοδόμημα, παρήγγειλα 
τούς σκαφείς, ν’ άνοίξωσιν άρχόμενοι από τών πλησίον 
τής κόγχης φαινομένων λίθων του έξωτάτου τόξου δύο 
τάφρους είς ικανήν άπ'άλλήλων άπόστασιν καί κατ’άκτι- 
νοειδή διεύθυνσιν πρόςτι σημείον του υπό τον λόφον κοι
λώματος, όπερ ύπέθετον τό κέντρον τής όλης οίκοδομής. 
Άλλα μόλις ή σκάφη προΰχώρησε μέτρα·τινά προς τά 
κάτω καί ή σκαπάνη προσέκρουσεν είς τά θεμέλια ετέρου 
τόξου, ουτινος νά παρακολουθήσω διά σκαφής τά ίχνη 
κατά τό προς μεσημβρίαν μέρος έκρινα προ παντός άλ
λου αναγκαίου. Ή υπαρξις καί δευτέρου τόξου παραλλή
λου προς τό πρώτον καί προς αυτό συνδεομένου δι' εγ
καρσίων τοίχων κατά κανονικάς άπ’ άλλήλων αποστάσεις 
καί άκτινοειδώς προς τά κάτω χωρουντων καί τον έκει 
χώρον οίονεί είς κερκίδας διαιρούντων, προς δέ τού- 
τοις ό κατά τάς τάφρους κλιμακωτός τού έδάφους σχη
ματισμός, καθόσον ή σκάφη προς τά κάτω προΰχώρει, 
έκράτυνον έν έμοί την κοινήν πίστιν, έως οΰ τέλος ή άπο- 
κάλυψις κατά τήν πέμπτην από τής ένάρξεως τού έργου 
ήμέρας τετραγώνου λίθου κατά τό κατώτατον άκρον τής 
έτέρας τών τάφρων καί τού ύπ' αυτόν μέρους τών δύο λι
θόκτιστων αναβαθμών καί ή τήν επιούσαν άνεύρεσις ενός 
τών ανοιγμάτων τού υδραγωγού τού περί τήν ορχήστραν 
έξήλειψαν πάσαν αμφιβολίαν καί έβεβαίωσαν ότι όντως 
Θεάτρου λείψανα ήνεγκεν ή σκαπάνη είς φώς. Τό έργον 
από τοΰδε, Κύριε Πρόεδρε, ήκολούθησε τήν φυσικήν του 
πλέον πορείαν καί ούτως εγει νύν νά έπιδεικνύη καί ή
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πόλις του Πειραιώς λείψανα αρχαίου Θεάτρου όχι ευκα
ταφρόνητα, ών έπισυνάπτων σήμερον διάγραμμα 
ύπό του κ. Χάγερ έκπονηΟέν, άναγκαΐον κρίνω προς δια- 
σάφησιν νά προσθέσω και τά έξης·

"Οτι ή έ π ί χ ω σ ι ς δεν ήτο πανταχοΰ ή αυτή ούδε- 
μία ανάγκη νά ρηΟή· έλαχίστη άπεδείχΟη κατά τους περί 
την ορχήστραν καί την σκηνήν τόπους, μόλις 
0,50 Γ. Μ. βάθος έ'χουσα, μεγίστη δέ κατά τά θεμέλια 
των τ ό ξ ω ν καί τά δύο ενίοτε ύπερβαίνουσα μέτρα. Τά 
δΐ έν αυτή ευρήματα ολίγα καί ευτελή όλως όντα μ’ 
άπαλλάττουσι μακροτέρου λόγου περί αυτών ενταύθα (*)· 
άναγκαΐον όμως κρίνω νά σημειώσω ότι έκτος του έξ εγ
χωρίου λίθου όροσήμου μέ τήν κολοβήν δυστυχώς
επιγραφήν ............................

......... S HOBOS (μ. 1,50 πλ. 0,35 πάχος
0,25) δ παρά τά θεμέλια του έξωτάτου τόξου εϊς βάθος 
2 μέτρων περίπου καί έπί τοΰ φυσικοϋ εδάφους κατακεί- 
μενον είχεν ήδη άποκαλύψει ή ρυμοτομία, άνευρέΟησαν 
έν αυτή ταύτη τή έπιχώσει τών θεμελίων των τόξων εις 
βάθος 1,90 καί σχεδόν έπ' αΰτοΰ τοΰ φυσικοΰ έδάφους 
κατακείμενατεμάχιονάγγείου μέ έρυΟράς μορφάς

(*) Ταυτα έκτος τών άνω μνημονευόμενων ϊ,σαν
1) 8 χαλκα νομίσματα, 6 αττικά τών Μακεδονικών καί 'Ρωμαϊκών 

χρόνιυν, 1 του Κώνσταντο; και I Νικηφόροι» του Μοτανιάτου.
2) 20 ενεπίγραφοι λαβαί αμφορέων τών συνηθεστάτων, αί πλεΐσται 

τών Μακεδονικών χρόνων.
3) 3 τετράγωνοι λαβαί (;) προσωποφάροι.
4) 12 κωνοειδή, 3 πυραμιδοειδή και 1 άρτοειδέ; διάτρητα αντικείμενα.
5) 1 όρθοκέραμος.
6) 2 τεμάχια λίθων, τδ εν αρχιτεκτονικόν μέλος καί τδ ετερον πο- 

δδς τραπέζης.
7) Τεμάχιον ειδωλίου πήλινου γυναίκα παριατάνοντο;, κ*ί
8) 2 «ήλιναι κεφαλαί (ειδωλίων), ή μέν γέρονιος ή οέ γυναικός.

4

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:31 EEST - 54.226.8.97



— 50 —

(rothfigurig) (πλάτ. 0,15 ΰψ. 0,08 πάχ. 0,00,5 νέος έν 
τη συνήθει αναβολή, κρατεί, κατά το ήμισυ μόνον σωζό- 
μενος, τή δεξιά σκήπτρον, προ αύτοΰ άνθέμιον) τέχνης 
των χρόνων τής όΤ,ς ή τό βραδύτερον του πρώτου ήμίσεως 
τής γΤ'5 έκατονταετηρίδος και όρόσημον εξ ύμηττείου λί
θου με τήν κολοβήν επιγραφήν

OPOSKH...............
ΑΝΔΡΑΡΟΔ................. (μ. 0,40 πλ. 0,30 πάχ.

0,17) γράμμασιν, ως βλέπετε των Μακεδονικών χρόνων. 
Του συνήθως καλουριένου Κοίλου οί δύο κατώτατοι 
λιθόκτιστοι (έξ εγχωρίου λίθου) πλατείς άναβαθμοί (ΰψ. 
άριφοτέρων 0,22—0,25 πλάτος του κατωτάτου 1,85— 
2,00 τοΰ προτελευταίου 0,90) (*) διατηρούνται κάλλιστα 
κατά τό άνασκαφέν μέρος άνωριαλίας μόνον τινάς δεικνύ- 
οντες προκαλεσάσας τήν γνώμην, ότι καί άλλη πιθανώς 
ύπήρχεν, άνω έπίστρωσις, έπί τοΰ κατωτάτου ιδίως. Περί 
Θρόνων έπ’ αυτών ούδέν βέβαιον νά ρηθή δύναται, άφ'οΰ 
ίχνη τοιούτων δεν διεσώθησαν. Κατ’ εμέ δέ κριτήν ό προ
τελευταίος οΰδ'έφερεν όλως καθίσματα χρησιμεύων απλώς 
ως δρόμος οίος καί έν τώ Διονυσιακώ Θεάτρω υπάρ
χει, καί ήν αναγκαίος, αν ά κατώτατος έφερεν, οπερ πι- 
θανώτατον, θρόνους. Έρκος, οίον τό τοΰ Διονυσιακού, δεν 
είχε καί εΰλόγως τό ήμέτερον Οέατρον, άλλ'οΰτε άλλο τι 
τείχος ΰψοΰν τό τών άναβαθμών έδαφος πόδας τινάς 
υπεράνω τής 'Ορχήστρας, οίον λέγεται άνευρεθεν έν άλ- 
λοις Θεάτροις μεταγενεστέρων μάλιστα χρόνων. Τών άλ
λων άναβαθμών έχομεν πολλαχοΰ τά ίχνη μόνον έν τω

(*) Τόσον είναι κυρίως τό πλάτος ή βάθος του λιθόκτιστου μέρους τοΰ 
αναβαθμού τούτου" τό οέ λοιπόν 0,55 σώζει τήν συνέχειαν τής λιθο- 
στρώσεως μόνον κατά τά διαστήματα τά ενοΰντα αυτόν μέ τάς κατωτά- 
τας βαθμίοας των κλιμάκιου, Ιν <·> κατά τό μεταςΰ τών βαθμιδών τού
των μέρος ύπα.ρ/ει μόνον τό φυσικόν έδαφος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:31 EEST - 54.226.8.97



— 51

μαλακώ βράχω καταλλήλως λελαξευμένω (*) προς ύπο- 
δοχήν εδωλίων. Τούτων όμως των εδωλίων ούδέν 
κατά χώραν εύρέθη, αλλά δύο σκεπάζοντα άρχαΐον φρέαρ 
κατά τά θεμέλια των άνω τόξων καί πιθανώτατα τεθέντα 
έκεΐ, διότι ένεκα θραυσμάτων (* **) δεν ήδύναντο νά χρησι- 
μ,εύσωσι πλέον εις τον σκοπόν, δΓ δν είχον κατασκευα- 
σθή. Έκ σκληροτέρου του των θεμελίων πεποιημένα λί
θου, είναι δμοια τό σχήμα καί τον τρόπον τής κατα
σκευής τοΐς του έν Άθήναις Διονυσιακού καί τοΐς έν τω 
τείχει του περιβόλου του άστεος εύρεθεΐσι (Πρακτικά τής 
Άρχαιολογ. Εταιρίας 1880 σελ. 12) μ. 1,22 καί 1,33, 
πλάτος τό ολονΟ,ΘΙ, καθίσματος 0,35, έσκαμμένου μέ
ρους 0,36, πάχος ύπό τό κάθισμα 0,32, πάχος όπισθεν 
0,26, καί κοίλανσις 0,08). Καί δύο έτεροι όμως λίθοι 
(μαλακώτεροι καί ερυθρωποί) έκεΐ, ένθα και νΰν έτι κεΐν- 
ται, άνευρεθέντες ό μέν κατά τό άνοιγμα τής Βορείου Ει
σόδου (==κάτω Παρόδου) ό δέ, ό καί έκ δύο θραυσμάτων 
άποτελούμενος, κατά τό τής Νοτίου, έχουσιν επίσης τό 
σχήμα εδωλίου, αλλά μείζονας τάς διαστάσεις (μήκος 
σωζόμενον του ακεραίου 1,00, πλάτος τό όλον 1,25, 
έσκαμμένου μέρους 0,65 των άλλων μερών 0,35 καί 0,25, 
πάχος μέγιστον 0,28) καί ούδεμίαν όεικνύουσι κοίλανσιν.

Των κλιμάκων (ήσαν δέ πάσαι 12 ή μάλλον 14 μετά

'(*) Ί’ών ιχνών τούτων ή καταμέτρησις έθεωρήθη ύπ’ έjaou πάντη 
ανωφελής, διότι ή νΰν αύτών κατάστασις είναι τής αρχικής πολύ διά
φορος, ούδέν δέ δύναται νά μας δώση το αληθές ύψος και βάθος των 
αναβαθμών. Των δέ Κερκίδων το μέσον πλάτος κατά τδ κατώτατον 
αυτών μέρος είναι 2,00 περίπου.

(**) Τω δντι το έ’τερον τούτων, δπερ καί μόνον, μετακινηθέντων των 
έπ’ αύτοΰ λίθουν του θεμελίου, έξεχώσθη καί καταλλήλως τοποθετηθέν 
είναι καθ’ ολοκληρίαν ορατόν, φέρει μικρόν θραύσμα κατά τδ όπισθεν 
μέρος.
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των κατά τά άκρα δύο, ών ίχνη δεν σώζονται, καί κερ
κίδες 13 ώς έκ του άνασκαφέντος ριέρους μετά βεβαώ- 
τητος έξάγεται) (*) σώζονται πανταχοϋ τά ίχνη, τεσσά
ρων δέ ριόνον αί κατώταται λίΟιναι βαθμίδες (πλ. 1,00— 
1,02 μ. 0,90 ΰψ. 0,22—0,24 περίπου) και μιας αυτών 
καί ή άμέσως επομένη, δμοιαι ταις των του Διονυσιακού 
κατά τά'λλα, είμή οτι δεν φέρουσι χαράγματα. Δια
ζώματος, περιβόλου ή πλαγίων τοίχων, οίοι έν τω Διο- 
νυσιακώ πολλοί φαίνονται, ίχνη δεν σώζονται, 'ϊ’πάρ- 
χουσιν όμως, ώς είδομεν, τριών παραλλήλων τόξων κατά 
τά άνω του λόφου τά θεμέλια (τούτων καί μάλιστα τών 
του έξωτάτου τόξου ικανόν μέρος όλως έξέλιπε, κατα- 
στραφέν κατά την ρυμοτομίαν τής όδοΰ Φιλελλήνων) άνώ- 
μα?.α λίαν καί όχι είς καλήν κατάστασιν καί τών συν- 
δεόντων αυτά έγκαρσίως ακτινοειδών τοίχων τριών είς 
έκάστην άναλογούντων κερκίδα, καί τών μεν κατά τά 
άκρα αυτής μέ τάς κλίμακας συμπιπτόντων, του δέ κατά 
τό μέσον δηλοΰντος πιΟανώτατα ότι κατά τά ύψηλότερα 
τοΰ Κοίλου μέρη ύποδιηροΰντο καί αύΟις αί κερκίδες διά 
κλιμάκων, καί τοΰτο έν τω ήμετέρω Θεάτρω ούχί μόνον 
ευκολίας, αλλά καί άσφαλείας χάριν ότι δέ οί έπί τών 
Θεμελίων τούτων ύψούμενοι τοίχοι σκοπόν ειχον κυρίως 
νά παράσχωσι διά τέχνης ό,τι ή φύσις δεν είχε χορηγή
σει , ύψος δηλ. τό άνάλογον είς τον ταπεινόν λόφον, εί
ναι καθ’ ήμάς φανερόν. Τών δέ Ά ν α λ η μ μ ά τ ω ν, 
ήτοι τών κατά τάς εισόδους (=Παρόόους) τοίχων, τών 
ύποστηριζόντων τά κέρατα του Κοίλου, σώζεται μό-

(*) Γνωστόν οτι και του Διονυσιακού έν Άθήναι; Θεάτρου 13 είναι 
αί κερκίδες καί ΰπετέδη παρά πολλών οτι είχε τινα ο άριθ[/.!>; ουτο; πρό; 
τά; 13 έπί Άδριανου φυλά; σ/εσιν. ΤΑρά γε δέν άποδεικνύεται νΰν ή 
υπόδεσι; αυτή ούχί βάσιμο;; Τό τη; Επίδαυρου Θέατρού έχει 12 κερκί
δα; καί κατ’άκολουθίαν 13 κλίμακα;.
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νον ό ώς θεμέλιον χρησιμεύων κατειργασμενος βράχος 
(εις ύψος 1,70 κατά την Νότιον Είσοδον, ένθα και 
κάλλιον διατηρείται) μικράν έχων -τρός την ορχήστραν, 
ώς συνήθως ο: τοίχοι ούτοι, κλίσιν, καί κατ’ ακολουθίαν 
ούχί εντελώς προς τον έμπροσθεν τής Σκηνής τοί
χον παράλληλος. Ίχνη δε έπιστρώσεως κατά τά ανοίγ
ματα (πλ. 4,10 περίπου) των Εισόδων είσί πολλαχοϋ 
κατάδηλα.

Τής ’Ορχήστρας εκτός τοϋ βραχώδους έδάφους 
ανωμάλου καί μάλιστα κατά τό πλησίον τοϋ τοίχου τής 
Σκηνής μέρος (έπιστρώσεως ίχνη δέν φαίνονται, πάντως 
όμως Οά υπήρχε τοιαύτη) σώζεται άριστα διατετηρημέ- 
νος καί μετά πολλής τέχνης καί έπιμελείας είργασμένος 
ό 'Υδραγωγός. Τά ανοίγματα αύτοϋ, έν είς έκάστην 
κερκίδα αντιστοιχούν, ώς έκ τοϋ ίκανώς πεταλοειδούς 
σχήματος τής ’Ορχήστρας, τά μέν έν τώ μέσω εί
ναι βραχύτερα, μακρότατα δέ τά δύο τελευταία, ών, ώς 
γνωστόν, τό εν μόνον άπεκαλύφΟη, τό καί φέρον την κα
μαρωτήν οπήν (ΰψ. αυτής 0,50, πλάτ. 0,40 περίπου) δι’ής 
τό ύδωρ διοχετευόμενου είς άλλον αφανή ύπ’αύτό τό βρα
χώδες τής ’Ορχήστρας έδαφος οχετόν, έξήρχετο, τίς 
οίδέ που, καί πιΟανώτατα συνήγετο είς Δεξαμενήν, όπως 
είς διαφόρους χρησιμεύση άνάγκας. ’Αλλά ταϋτα Οά όείξη 
βέβαια καί ασφαλή ή άνασκαφή, όταν ποτέ συντελεσθή. 
Οί δέ χωρίζοντες τά άνοίγματα άπ’ άλλήλων λίθοι (α ί 
γ έ φ υ ρ α ι) (μ. 0,75, πλ. 0,73, πάχ. 0,30) ρομβοειδές 
πως έχουσι τό σχήμα, ώς διευΟυνόμεναι κατά τον κ. Χά- 
γερ προς τό κέντρον Α, (βλέπε διάγραμμα) τό κέντρον 
δηλ. όλου τοϋ άπό τοϋ δευτέρου άναβαΟμοϋ καί άνω μέ
ρους τοϋ Κοίλου, έν ω ό κατώτατος άναβαΟμος καί τής 
’Ορχήστρας τά τόξα (καί κατ’άκολουΟίαν καί ό υδρα
γωγός) κέντρον έχουσι τό Β. Αλλά περί τούτου άς εϊ-
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πωσι τά δέοντα οί αρμόδιοί. Επικαλυμμάτων των άνοιγ- 
μάτων ίχνη δεν σώζονται· άλλ’ού.τε -/είλος υπάρχει προς 
υποδοχήν αυτών. Πάντως δμως ύπήρχον τοιαΰτα, άλλα 
πώς τεθειμένα έμοί τουλάχιστον άδηλον. Είναι δέ τδ μέ- 
σον μήκος τών ανοιγμάτων 1,80 (του τελευταίου έξαι- 
ρουμένου, ου τδ μήκος 2,90), τδ πλάτος 0,73 καί τό 
βάθος του μέν κατά τδ μέσον 1,00 του δέ τελευταίου 
1,15. Φέρουσι δέ πολλαχοΰ οί λίθοι αυτών έσωθεν τά 
ήμισφαιρικά εκείνα εξογκώματα, κυροΰντα καί ταΰτα την 
περί αυτών κοινήν γνώμην,δτι δηλ.είς ούδέν άλλο ή πρδς 
εύχερεστέραν τών λίθων λήψιν έν τή μετακινήσει αυτών 
έχρησίμευον. Θυμέλης δέ ή τοιούτου τίνος κατασκευάσμα
τος ίχνη δέν έφάνησαν οϋδαμοΰ τής 'Ορχήστρας.

Τής Σκηνής, κατά τήν εΰρυτέραν τής λέξεως ση
μασίαν, ούδέν άλλο σχεδδν σώζεται ή τής κατα- 
σκευής τά έδάψη. Καί πρώτον του εμπρόσθιου τοί
χου μετά τών δύο πρός-τά κέρατα του Κοίλου προεξε- 
χουσών πτερύγων (αβγδεζη) αΰτοϋ (*) σώζεται τό άξιό- 
λογον κρηπίδωμα έξ 27 πλίνθων ύμηττείου λίθου (ώς 
έκ του άνασκαφέντος μέρος έστιν είκάσαι) συγκείμενον, 
άκατεργάστων μέν κατά τά άκρα, άπεξεσμένων δέ κατά 
τδ μέσον, ένθα κατά σύμμετρα απ'άλλήλων διαστήματα 
(1,38 ΓΜ) ύψοϋντο κίονες (διάμετρος 0,48—0,50), ών 
ίχνη ώς καί τής διά μολύβδου γομφώσεως αυτών άρί- 
δηλα σώζονται. Ή κατά τδ μέσον πλίνθος έφερεν, ώς 
τά ίχνη δεικνύουσι, δύο κατά τά άκρατης, ένθα είναι 
καί λειοτέρα ή επιφάνεια, κίονας εις μείζονα απ' άλλή
λων άπόστασιν (2,10), μείζων οΰσα καί αυτή όλων τών

(*) Tb ολον μήκος είναι 29,70, το δέ μήκος τών πλευρών της απο- 
καλυφθείιτης πτέρυγος 1) 5,70, 2) 2,08, 3) 2,10. Της άλλης πτέρυγος 
ή μόνη άποκαλυρΟεΐίτα βραχύτατη πλευρά έχει μήκος 1,90. Πλάτος τοΰ 
κρηπιδώματος 0,52—0,00, πά/_. ή ΰψος 0,18—0,22, μήκος τών πλίνθων 
1,15—1,30 περίπου.
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άλλων πλίνθων. Μόνον δε αί όνο έσχαται κατά τάς βρα- 
χυτάτας πλευράς των πτερύγων έχουσι μέν τά άκρα αυ
τών επίσης ακατέργαστα καί την κατά τό μέσον έπιφά- 
νειαν ώμαλισμένην, άλλ’ ούτε κίονος ούτε γομφώσεως 
οίασοήποτε ίχνη φέρουσιν. Τον λόγον τούτου, ώς καί τον 
τοΰ ακατέργαστου των πλίνθων κατά τά άκρα, άς 
άνεύρωσιν οι αρμόδιοι, αν είς έξήγησιν τοΰ άκατερ- 
γ ά σ τ ο υ όέν άρκή ή ύπόθεσις, ότι ήν άφανές, άποκρυ- 
πτόμενον ύπό τοΰ καί νΰν ύψηλοτέρου, έτι όέ μάλλον 
τοιούτου καθιστάμενου διά της έπιστρώσεως, εδάφους της 
Ο Ρ X ή σ τ ρ α ς.

’Όπισθεν όέ τοΰ κρηπιδώματος τούτου είς άπόστασιν 
2,17 γαλλ. μέτρ. καί προς αυτό παράλληλος σώζεται ή 
β ά σ ι ς ετέρου τοίχου (ΘΕ) έξ εγχωρίων λίθων (μ. 31,55, 
πλ. 0,60—0,80, πάχ. ή ύψος 0,26) καί επ' αυτής κατά 
τό προς Νότον μέρος δύο περίπου μέτρα άπό τοΰ πέρα- 
τος σπόνδυλος κίονος άρραβδώτου (διάμετρος 0,48, ύψος 
σωζόμενον 0,25) χωρίς, ούτε κατά τό έτερον άκρον, έν 
όμοια τινι θέσει καί άποστάσει, ούτε καθ' όλον τό άλλο 
μήκος τής βάσεως, να όυνηθή ν’άνεύρτ] καί άλλων όμοιων 
ίχνη ό τά παρόντα γράφων. "Ας είπωσι λοιπόν καί περί 
τούτου οί αρμόδιοι τά είκότα.

Παρ’έμοΰ δέ καί τόδε άς ρηθή, ότι ή βάσις αϋτη (ΘΕ) 
μακροτέρα ούσα, ώς ήδη έσημειώθη, τοΰ προ αυτής κρη
πιδώματος, πρ.ο έχει αϋτοΰ περισσότερον κατά τό προς 
Βορραν μέρος ή κατά τά προς Νότον, ώς καί έν τω Δια- 
γράμματι δηλοΰται, χωρίς όμως νά φαίνηται ότι έξηφα- 
νίσθη λίθος τις.

’Όπισθεν δε καί τακτής τή· β ά σ ε ω ς υπάρχει έν 
σχήματι ορθογωνίου παραλληλογράμμου, τοΰ οποίου (*)

(*) ’Ακριβέστερα παρατήρησις ία’ επεισεν «τι ο σπόνδυλος δεν εκειτο 
κατά χώραν.
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όμως ελλείπει ή έτέρα των μακρών πλευρών, έσκαμμέ- 
νος <5 βράχος (λμνξο) προς υποδοχήν θεμελίων, ών λεί
ψανα κατά χώραν σώζονται (πλ. 0,80—0,85, βάθ. 0,40). 
Ή άπόστασις άπό τής β ά σ ε ω ς του δευτέρου 
τοίχου τής προς αυτήν παραλλήλου μακράς πλευράς 
του παραλληλογράμμου είναι 4,80 περίπου, τό δέ μή
κος αυτής 36,30. Των βραχειών πλευρών τής μέν προς 
Βορράν, κατά τδ άκρον τής οποίας ή τομή του βράχου 
συμπίπτει ακριβώς μέ τήν έσω γραμμήν τής β ά σ ε ω ς 
(ΘΕ), τό μήκος είναι 6,10, τής δέ έτέρας 6,40. Καί τώ 
οντι κατά 0,30 προέχει τής έσω γραμμής τής β ά σ ε ως 
ΘΕ ό εις τό πέρας τής κατά τό Νότιον μέρος βραχείας 
πλευράς κατά χώραν κείμενος εντός τοϋ έσκαμμένου βρά
χου λίθος.

Ού μόνον δέ έκ τού Διαγράμματος αλλά καί έκ τών 
άνώ είρημένων γίνεται δήλον ότι οΰδ’ ισάκις άπέχουσι 
τών άκρων τής β ά σ ε ω ς ΘΕ αί δύο αύται βραχύτεραι 
πλευραί, άλλ’ ή μέν προς Βορράν 1,20, ή δέ προς Νό
τον 1,75. Έκτος δέ τούτων καί άλλας τινάς, ως καί έν 
τώ Διαγράμματι δηλοϋται, δεικνύει ό βράχος τ ο μ ά ς, 
ών όμως άξιαι μνείας είναι κατά μέν τό προς Νότον μέ
ρος ή κατά τήν γραμμήν ΦΧΨΩ έν είδει θυρώματος (ΰψ. 
ή βάθ. 0,20 περίπου) κατά δέ τό προς Βορράν ή κατά 
τήν γραμμήν πρστ ίσως δέ καί τήν προέκτασιν αυτής 
υφχψ (ύψος ή βάθος 0,30), ώς αί μόναι πιθανώς.ΰπ’ αν
θρώπινης χειρός πρός τινα σκοπόν πεποιημέναι. Παντα- 
χοΰ δ’ άλλαχοΰ δεικνύει καθ’ ήμάς ό βράχος τό φύσει 
ανώμαλον αΰτοΰ έδαφος. ’Όπισθεν δέ ή κατά τά πλά
για άλλου τίνος οικοδομήματος ίχνη ή μέχρι τοϋδε 
σκαφή τουλάχιστον δέν έδειξεν, είμή τομάς τινας ωσαύ
τως έν τώ βράχω κατά τό πρός Βορράν μέρος, αίτινες 
όμως δέν έδηλώθησαν έν τώ Διαγράμματι,
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Τοιαΰτα καί τοσαΰτα είναι, Κύριε Πρόεδρε, τά μέχρις 
ημών περισωθέντα καί ές αεί περισωθησόμενα, ώς ελ
πίζω, λείψανα του Θεάτρου της Ζέας.

Ή ο’ άνεύρεσις αυτών όιήγειραν ώς είκός, την επιθυ
μίαν της διά σκαφής έρεύνης καί του υπό την Κ αστ έλ- 
λ α ν (Μουνυχίαν) χώρου, ένθα έφαίνοντο μέν ποτέ ίχνη 
Θεάτρου καί έν τοΐς Τοπογραφικοϊς χάρταις έσημειοΰντο, 
δεν ειχεν όμως βεβαιωθή δΓ ασφαλών ενδείξεων ή ΰπαρ- 
ξις αύτοΰ. Άλλ’ ή ερευνά εκεί δέν ήτο εύκολος. Οΰ μό
νον ό του Κοίλου χώρος είχε οι’ έπιχώσεως, επίτηδες 
παρά του κυρίου της γης γενομένης, άρδην μεταβληθή, 
αλλά καί ό περί την Σκηνήν καί την Ό ρ χ ή σ τ ρ α ν 
τόπος είναι κατά μέγα μέρος καταπλακωμένος υπό οι
κιακών.

Καί κατ’ άρχάς μέν άδεία του ιδιοκτήτου ήρευνήΟησαν 
τά προς Βορράν ανώτατα του Κοίλου μέρη, έ'νθα ίχνη 
τοίχου έφαίνοντο καί άπεκαλύφΟη τώ οντι τοιοϋτος πα
ράδοξος, τό μέν κατά τον ισόδομον τρόπον, τό δέ κατά 
τον πολυγώνιον έκτισμένος. Ό τοίχος άρχόμενος άπό 
Βορρά προχωρεί προς Νότον επί 8,80 Γ. Μ. (πλ. 0,60, 
ύψος 0,46 καί αυτή είναι ή μόνη πλευρά αύτοΰ ή κατά 
τον ισόδομον τρόπον έκτισμένη) ειτα κάμπτεται κατ' ορ
θήν γωνίαν καί προχωρεί πρός Δυσμάς επί δύο περίπου 
μέτρα (ΰψ. 0,60, πλ. 0,30) καί εκεί πάλιν καμπτόμενος 
αναλαμβάνει τήν προτέραν άπό Β πρός Ν διεύΟυνσιν καί 
προχωρών εις μήκος 5 Γ. Μ. (υψ. 1,00, πλ. 0,39) κάμ
πτεται καί αύθις πρός Δυσμάς (μ. 1,89, ύψ. 0,80, πλ. 
0,30—0,40) καί απολήγει εις ουδόν μαρμάρινον (μ 
1,83, πλ. 0,57) θύρας. Άλλ’ άλλο τι εκεί δεν εύρέθη καί 
κατ' ακολουθίαν δέν ήτο δυνατόν να ρηθή άν εΤχε σχέσιν 
τινά καί όποιαν ό τοίχος ούτος πρός τό υποτιθέμενον 
θέατρον. "Ετερος δέ τοίχος κατά τό πρός Νότον μέρος
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τοΰ Κοίλου και επί του αύτοΰ σχεδόν έπιπέδου του ο ύ- 
οο υ του πρώτου, ου ίχνη ωσαύτως έφαίνοντο (μ. 5,00, . 
υψ. 0,70, πλ. ή πάχ. 0,35), ούδεμίαν επίσης μάς πα- 
ρεϊχεν ένδειξιν βεβαίαν (*). Κατέβημεν λοιπόν είς τά 

τω οίκοπέδω Κρητός τινός άνεύρομενκάτω και οη
ύπδ έπίχωσιν 0,30—0,40 Γ. Μ. λείψανα τοίχου από 
Βορρά προς Νότον φερόμενα (μ. 5,60, ΰψ. 0,50, πλ. 
0,40) καί προ αύτοΰ β ά σ ι ν μονόλιθον τετράγωνον (μ. 
1,00, πλ. 0,90) καί [χετά διακοπήν τής συνεχείας είς 
άπόστασιν επτά Γ. Μ. έτερον μικρόν (μ. 1,20) τεριάχιον 
του τοίχου καί προ αύτοΰ βάσιν επίσης έτέραν (0,90— 
0,80). Να σκάψωμεν περαιτέρω ούτε προς Βορράν ούτε 
προς Νότον ήδυνάμεθα. Τά δ' άποκαλυφθέντα ήδύναντο 
μέν, ως έκ τοϋ τόπου ένθα κεινται, νά ύποτεθώσιν ως είς 
τινα των τοίχων τής Σκηνής άνήκοντα (* **), άλλ'ούδεμίαν 
έπίσης (χάς παρεΐχον βεβαίαν ένδειξιν τής ύπάρξεως τοΰ 
Θεάτρου. Αΰτη έβεβαιώθη μόλις την πέμπτην από τής 
ένάρξεως τοΰ έργου ή[χέραν, την δεκάτην δηλ. 'Ιουλίου, 
οπότε είς βάθος δύο Γ. Μ. καί ύπό έπίχωσιν, ής τό κα- 
τώτατον Στρώμα διά τό σκληρόν καί βραχοειδές αύτοΰ 
πολλάκις ύπελείφθη παρά των σκαφέων ως τό φυσικόν 
έδαφος καί είς δεινήν έΟηκε δοκιμασίαν τον γράφοντα 
τά παρόντα, άνεφάνη εν των ανοιγμάτων τοΰ υδραγωγού 
τοΰ περί τήν 'Ορχήστραν. Τό έργον ήκολούθησε κατόπιν 
καί ένταΰΟα τον φυσικόν του δρόμον μέχρι τής 27ης ’Ιου
λίου, οπότε καί διεκόπη δι’ούς οίόατε λόγους.. Των δ’ά-

Π Καί ρ.ετά τήν βεβαίωσιν τής ύπάρςεως τοΰ Θεάτρου τά των τοί
χων τούτων [αενουσιν ακόμη ασαφή καί απροσδιόριστα.

(**) Καί τά τοίχου τούτου, οστις, άς ρηθή ένταΰΟα, οΰχί ευπρεπή 
έχει τήν μορφήν, καί νΰν ετι αβέβαια καί ασαφή μένουσιν. 'Απέχει 3ε 
των κεράτων του Κοίλου \ Ι,δΟ,περίπου Γ. Μ. . ·
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ποκαλυφθέντων π αρατίθηριι ώδε συντοριωτάτην περι
γραφήν.

Τά ανοίγματα τοΰ υδραγωγού (9 πιθανώς πάντα, ών 
ριόνον τά 7 έγένοντο καταφανή διά τής σκαφής είναι 
στενότερα (0,60), άβαθέστερα (0,75) καί πολύ των τοΰ 
τής Ζέας ριακρότερα (2,44—2,67) καί κατ’ άντίθεσιν 
προς τά έχει, τά προς τά άκρα (ών καί ένταΰθα ριόνον 
τό εν άπεκαλύφθη) βραχύτερα κατά πολύ των άλλων 
(1,60 περίπου). Οί δέ χωρίζοντες αυτά άπ’άλλήλων λί- 
Oot (γέφυραι) στενότεροι επίσης των τοΰ Θεάτρου τής 
Ζέας (ρι. 0,92—1,45, πλ. 0,43, πάχ. 0,34) εχουσι καί 
τό σχήρια πολύ ριαλλον ροριβοειδές. Καλυρ-ριάτων των 
άνοιγριάτων τοΰ ύδραγωγοΰ καί ένταΰθα δέν άνευρέθη- 
σαν λείψανα. 'Υπάρχει όρ,ως έδώ χείλος (ΰψ. 0,04— 
0,045, πλ. 0,08) προς εισδοχήν αυτών. Τών άναβαθρ,ών 
σώζονται λείψανα τοΰ κατωτάτου πλατέως (περί δευτέ
ρου τοιούτου οΰδέν δύναται νά ρηθή βέβαιον έπί τοΰ πα
ρόντος) επί τοΰ βράχου κυρίως λελαξευριένου φέροντος 
δέ ρ.όνον παρυφήν τινα, ούτως είπείν,. έκ λίθων κατά τό 
προς τον υδραγωγόν ριέρος του. ’Άλλων άναβαθριών ίχνη 
δεν άνεφάνησαν, αν καί ρ„έρος τι τοΰ προς Νότον κέρα- 
τος τοΰ Κοίλου εις ικανόν ύψος άνεσκάφη. Επίσης δέ 
ουδέ κερκίδων ίχνη έγνώσθησαν, άν καί λείψανα τών κα- 
τωτάτων βαθμιδών δύο κλιριάκων παρετηρήθησαν έπί τοΰ 
βράχου λελαξευρ,ένων. Τής ’Ορχήστρας έλάχιστον 
ριέρος έξεχώσθη καί άνευρέθη ριόνον τό βραχώδες αυτής 
έδαφος. Τής δέ Σ κ η ν ή ς οΰδέν άλλο κατά την νΰν 
σ κ α φ ή ν άνευρέθη ή ό προρινηρ.ονευθείς τοίχος, άν εις 
αυτήν πάντως άνήκεν, άπεκαλύφθη 6ρ.ως ή προς τον τοί
χον τούτον προέκτασις τοΰ ύδραγωγοΰ (*) σκεπασριένου,

(*) Ή προέκτασις αΰτη έχει μήκος άπb τοΰ πέρατος τοΰ προς Νότον 
τελευταίου ανοίγματος τοΰ ύδραγωγοΰ, καβόσον ή σκάφη μας έδειξε τά
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όπως καί ό του Διονυσιακού Θεάτρου. Λεπτομέρειας τι- 
νάς άλλας μικρότερου λόγου άξίας παραλείπω, Κύριε 
Πρόεδρε, άφ’ού καί των έρειπίων του Θεάτρου τούτου δεν 
δύναμαι νά επισυνάψω Διάγραμμα. Ό κύριος της γης, 
ούκ οΐδα έκ τίνων όρμώμενος λόγων, βεβαίως όμως ούχί 
συνωδά τώ, άρχαιολιγικώ ενεργών νόμω, έπέχωσε καί 
αύθις τον υπό της ήμετέρας Εταιρίας ά,δρα δαπάνη άνα- 
σκαφέντα χώρον πριν ή προφθάσωμεν καί τών ενταύθα 
άποκαλυφθέντων νά λάβωμεν διάγραμμα τουλάχιστον.

Περί ευρημάτων οϋδέν ζγω νά εί'πω, διότι ταϋτά είσιν 
ανάξια όλως λόγου (*). "Ας σημεκοθή μόνον ένταΰθα ότι, 
έν ω τό Θέατρον της Ζέας έβλεπε προς χειμερινάς Άνα- 
τολάς (ΑΝ), τό τής Μουνυχίας αντίστροφος εβλεπε προς 
Οερινάς Δυσμάς (ΔΒ).

Καί τοιαΰτα μέν, Κύριε Πρόεδρε, *ά κατά την άνα- 
σκαφήν· τό δέ έξ αυτών συμπέρασμα, ως προς τό Τοπο
γραφικόν ζήτημα, τόδε κατά τον γράφοντα τά παρόντα.

Έν μέν τώ τής Καστέλλας Θεάτρω έχομεν τό τών 
Δοκίμων συγγραφέων «προς τή Μουνυχία Διονυσιακόν» 
(Θουκυδ. VIII § 93), «Μουνυχίασι» (Αυσίας κατ’ Άγορά- 
του § 32 καί 55) καί «Πειραιεΐ Θέατρον» (Εενοφ.Έλλ.ΙΙ 
4,32), εις δ άναφέρονται καί αί ύπ’ άριθ. 101 καί 102 
έπιγραφαί του C. In. Gr., καί είς τό όποιον κατήρχετο 
ό Σωκράτης όπως βλέπη άγωνιζόμενον τον Εύριπίδην 
(Αίλ. Π. Ίστορ. 2,13). Έν δέ τώ τής Ζέας τό Θέατρον, 
ου μνημονεύει ή τό πρώτον ύπό του Γραμματέως τής 
ήμετέρας Εταιρίας καθηγητοΰ κυρίου Σ. Κουμανούόη έν 
’Αθηναίο (τόμ. Λ\ σελ.11) δημοσιευθεΐσα έπιγραφή, κτί-

ϊ/.νη, 10 περίπου Μ. Καθ’ ολον δέ τί> διάστημα τοΰτο ούδενος άλλου τοί
χου επί τών επικαλυμμάτων αύτης έδραζομένου ίχνη δεν εφάνησαν.

(*) Τρία μόνον θραύσματα αγγείων δλως ά’σημ.α καί τεμάχιον αλα
βάστρου.
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σμα δηλ. των Μακεδονικών χρόνων καί μάλιστα τών ύστε- 
ρωτέρων (210—160 π. X.). Ή γνώμη τοΰ Leake, άνδρός 
σοφοΰ τ’ άλλα και άγχινουστάτου, ότι ό του Αυσίου καί 
Θουκυδίδου ακριβέστερος τής τοποθεσίας τοΰ Θεάτρου 
προσδιορισμός ύποδηλοϊ την ύπαρξιν καί άλλου θεάτρου 
κατά τούς τότε χρόνους (5ην καί 4ην έκατονταετηρίδα 
π. X.), δεν φαίνεται καί είς έμέ ορθή, απλή δέ άνάγνωσις 
των Ελληνικών τοΰ Ξενοφώντος (II 4 § 11—32) πείθει 
πάντα, νομίζω, ότι διά τής φράσεως κτό Πειραιεΐ θέα— 
.τρον» ούδέν άλλο ή τό τής Μουνυχίας καί μόνον τοΰτο 
νά δηλώται είναι δυνατόν. Άλλ’ έκτος τούτων καί ή όλη 
άλλη ιστορία τής πόλεως τοΰ Πειραιώς κατά τους τε
λευταίους χρόνους τοΰ ΓΙελοποννησιακοΰ πολέμου καί τούς 
μετά ταΰτα Μακεδονικούς δύναται νά πείσή πάντα, νο
μίζω, ότι άνάγκη κατασκευής νέου θεάτρου έπέστη τότε, 
ότε είχε καταστραφή τόπρός τή Μουνυχία, ή δέ επισκευή 
αύτοΰ ήθελεν άπαιτήσει μεγαλειτέραν ίσως δαπάνην ή ή 
κατασκευή έκ θεμελίων μικροτέρου τοιούτου.

Δεν συμβάλλουσι δ' άρά γε είς υποστήριξή τής γνώ
μης ταύτης καί τεχνικοί τινες λόγοι καί τέλος τά κατά 
τά θεμέλια τών τόξων τοΰ θεάτρου τής Ζέας ευρήματα, 
ών ή έκεΐ άνεύρεσις έν οίκοδομήματι άρχαιοτέρω τής τρί
της έκατονταετηρίδος π. X. θά ήτο κατ' έμέ άνεξήγητος ; 
Διότι πιθανή μέν δύναται νά ή τών άνωτέρο) στρωμάτων 
τής κατά τήν νΰν άνασκαφήν έπιχώσεως αυτών μετα
βολή τις, απίστευτος όμως κατά τον γράφοντα τά 
παρόντα τ ο ι α ύ τ η κατά τά βαθύτατα αυτής στρώματα 
καί δή καί μέγρι τοΰ φυσικοΰ έδάφους μάλιστα, έν τοΐς 
μετά τήν καταστροφήν τοΰ θεάτρου χρόνοις.

. Έν ΆΟήναις τνΐ 1 5γι ’Οκτωβρίου 1880.
Ευπειθέστατο?

Δ. ΦΙΑΙΟΣ.
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Ε Κ Θ Ε Σ I Σ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΡΑΜΝΟΤΝΤΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΪΝΩΝ (*).

Προς τον Πρόεδρον τοΰ Συμβουλίου της Αρχαιολο
γικής Εταιρίας.

Κ,ύροε ϋρόεΠρε,
Ώς γνωρίζετε, προ πολλοί» ή ήμετέρα Εταιρία είχε 

στρέψει τά βλέμματα προς τον άρχαΐον τούτον Δήμον, 
ού μόνον τον καθαρισμόν των ερειπίων του ναοΰ τής Νε- 
μέσεως καί του παρ’ αύτώ σηκού τής Θέμιδος προτι- 
θεμένη, άλλα καί την διά σκαφής έρευναν των εκεί τό
πων, πολύν τον άπό ταύτης έλπίζουσα αμητόν. Άλλ’ αί 
δυσχέρειαι είναι πολλαί καί ποικίλαι, οϋκ έλάχισται δέ ή 
έλλειψις ΰδατος καί αί επί τών εκεί τόπων αξιώσεις των 
χωρικών. Ήναγκάσθημεν λοιπόν επί του παρόντος (συνε- 
πώπτευε δέ τά εκεί έργα επί τινας ήμέρας, ώς γνωρίζετε, 
καί ό Αντιπρόεδρος καθηγητής κύριος Φιντικλής) νά 
περιορισθώμεν εις άποπειρατηρίους τινάς μόνον σκαφάς, 
ών τό εξαγόμενον παρατίθημι ώδε συντόμως.

'Άμα άφικομένων εις 'Ραμνοΰντα την 5ην Αύγουστου 
πρώτον ήμών μέλημα υπήρξε νά έρευνήσωμεν διά τών 
σκαφέων, ούς έξ Αθηνών εϊχομεν συμπαραλάβει, τον έν 
τώ Φρουρίω τόπον, ένθα προ έτους ό ήμέτερος Αντι
πρόεδρος είχε παρατηρήσει πρώτος κεχωσμένους τέσσα- 
ρας ένεπιγράοους θρόνους. Άλλ’ οποία ύπήρξεν ή άγανά- 
κτησις ήμών, ότε προσελθόντες εϋρομεν τον μέν χώρον

(*) Της εν ταίς Mittlieilungen (IV. σελ. 277) διατριβής του κυρίου 
I)r Lolling μόλις κατά τήν τύπωσιν της παρούσης έκΟέσεως ελαβον 
•/νώσιν. ' Οσα εκεί μνημονευόμενα ενταύθα δεν άναφέρονται δεν είδον. 
ΙΙόθεν κυρίως προήλθεν ή 0,45 Γ. Μ. περίπου έπίχωσις ΰφ’ ήν τό κρη
πίδωμα εκειτο κατά τήν εκεί μετάβασίν μου δ’:ν γνωρίζω. Καί τό [ϊά- 
θρον δέ τδ τήν έααετρον φέρον επιγραφήν κεχωσαένον ολως καί αόρα
τον ή το.
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ανεσκαμμένου, μετατοπισμένους δέ τούς Θρόνους καί 
δυο αυτών πρόσφατα φέροντας θραύσματα, Καί όμως τά 
γενόμενα είναι ευεξήγητα. Άρχαιοκάπηλοι δηλ. ή και 
των χωρικών τινες εΐχον επιχειρήσει, προ της έγκαταστά- 
σεως τής σταΟμευούσης νυν εκεί ενόπλου φρουράς, τό έρ- 
γον, τις οΐδε τι έλπίζοντες να εΰρωσιν υπό τούς Θρόνους, 
ψευσΟέντες δέ τών ελπίδων άφήκαν αυτό πιθανώς ήμιτε- 
λές. Ημείς τουλάχιστον σκάψαντες εν τώ αΰτώ τόπω 
0,45 Γ. Μ. περίπου βαθύτερου άνεύρομεν κρηπίδωμα εκ 
πέντε μεγάλων λευκών λίθων διά γομφώσεως μολυβδίνης, 
έν μέρει καί νυν έ'τι σωζομένης, συνδεομένων προς άλλή- 
λους καί κατά τό έτερον αυτών άκρον βάθρον έπί τής 
προς την είσοδον του Φρουρίου πλευράς τήνδε φέρον την 
επιγραφήν γράμμασιν, ως βλέπετε, τών Μακεδονικών 
χρόνων

ΞΕΝΟΚΡΑ · · ·
• · NOKPATOYS 
PAMNOYCIOS

(Ξενοκράτης Ξενοκράτους Ταμνούσιος) (*).
Τί ήτο τό κρηπίδωμ,α τούτο μοί είνε άδηλον νά βε

βαιώσω δέ δέν δύναμαι ά-ν οί 4 θρόνοι καθ’ ήν είδε τό 
πρώτον αυτούς ό κ. Αντιπρόεδρος θέσιν έκειντο κατά 
χώραν έπί τού κρηπιδώματος έδραζόμενοι· ή ολόγυρα αύ-

(*) Τών πλίνθων του κρηπιδώματος τά μέτρα έ'χοιισιν ώς έξης*
1) μ. 0,86, πλ. 0,87, ύψος η πάχ. 0,35
2) » 1,09, » 0,47, I) » I» 0,11
3) » 1,63, » 0,95, » η » 0,24
4) » 1,58, » 0,95, η η ο 0,20
5) » 1,56, » 0,95, » ι» η 0,21

Το βάθρον (οπ’ερ προ της ΰρ’ ημών σκαρης μόλις οιεκρίνετο κατά τδ 
άνώτατον μέρος) έ’χει μήκος 1,28 πλ. 0,39 ΰψ. η πάχ. 0,39 σώζεται 
δέ ολον, άνευ κοιλώματος ά'νω, τά δέ μ.ή άναγραρέντα γράμματα η δυσ· 
διά.κριτα είναι η ουδόλως διακρίνονται.
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του εις πλάτος Γ. Μέτρου περίπου καί εις βάθος μέχρι 
του φυσικοΰ εδάφους πάντοτε σκάφη ούδέν έτερον άπε- 
κάλυψεν ήμΐν· μακροτέραν δέ καί άκριβεστέραν δέν έπέ- 
τρεπον οί καιροί. Καί τά μέν κατά τό κρηπίδωμα τοι- 
αΰτα- οί δέ θρόνοι είναι κατά πάντα σχεδόν όμοιοι τοΐς 
είς τό ένταΰθα Εθνικόν Μουσειον έκ του σηκοΰ τής Θέ- 
μιδος μετενεχθεΐσιν ύφ’ ημών μετά τό πέρας των έκεϊ ερ
γασιών μας. Φέρουσι δέ οί μέν τρεις ολίγον τι ό δέ τέ
ταρτος τό πλεΐστον τής άνακλίσεως μέρος, ήτις δέν φαί
νεται νά ήτο μεγάλη (0,30), πάντες δέ κατά τό άλλο 
σώμα διάφορα θραύσματα καί τό λυπηρότερου κολοβήν 
την επ’ αυτών επιγραφήν, ενός ή (οπερ καθ’ήμας πιθανώ- 
τερον) πλειόνων όλως έκλιπόντων καί τώ όντι, ώς νΰν 
αΰτη φθέγγεται,

1 2 3 4
Ίερεύς Ήρω — ’Αρχηγέτου — άνέθηκεν — Διονύσω

καί τών δημοτών—καί τών ς-ρατιωτών -καί ς·εφανωθείς—υπδ της βουλής

(οί αραβικοί αριθμοί δεικνύουσιν ούδέν άλλο ή την τάξιν 
μόνον, καθ’ ήν νΰν έτοποθετήθησαν ύπ' έμοΰ οί θρόνοι) 
έπικυροϊ μέν την γνώμην τών είπόντων ότι εν συνεχεία 
πρέπει ν' άναγνωσθή, άλλ’ ούδέν παρέχει ήμΐν σαφές 
νόημα, ουδέ τό όνομα καν ολόκληρον του άναθέντος. Τά 
γράμματα τών υστέρων Μακεδονικών χρόνων είσίν έπι- 
μελώς γεγλυμμένα καί άναγινώσκονται ευχερέστατα. Δέν 
μετεκομίσθησαν δέ καί ουτοι ένταΰθα διά τό δυσχερές ή 
μάλλον αδύνατον τής διά ξηρας μεταφοράς αυτών (*).

(*) Μέτρα έχουσι πάντες τά αυτά περίπου τών έν τώ Μουσείω νυν 
ευρισκομένων, δηλ. πλ. 0,63, πλ. του καθίσματος 0,3ϋ, ίίψ. μέχρι της 
άνακλίσεως 0,45, βάθος κοιλδτητος 0,13 χαί είσιν εκ του αΰτοΰ λίθου
(πεντελησίου πιθανώτατα) πεποιημένοι. Οί έν τώ Μουσείο^ οί'τινες άμ,-
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Καί, τοιαΰτα μέν τά τής ο'.ημέρου εν τώ φρουρίω σκα- 
φής αποτελέσματα. Ευθύς 2ε μετά ταϋτα ήρξάμεθα σκά- 
πτοντες εν «rtvt κατά τήν άτραπόν τήν είς τό φρούριον 
από τοϋ ναοΰ άγουσαν 300 περίπου βήματα τούτου άπέ- 
χαντι καί ύπό τών άρχαιοκαπήλων προηνεωγμένω Αάκ- 
κω, ένθα έλέγετο ότι έκρύπτοντο λίθοι ενεπίγραφοι καί 
γλυπτά έργα. Τά τής ενταύθα σκαφής οΰχί όλως άκαρ
που άποβάσης, έν μέρει μόνον έγνώρισεν έξ αυτοψίας ό 
κ. ’Αντιπρόεδρος άναγκασθείς νά έπανέλΟη είς ’Αθήνας, 
Καί πρώτον μεταξύ άλλων τετραγώνων ανεπίγραφων εύ- 
ρέθη τω όντι βάθρον φέρον γράμμασι τών Μακεδονικών 
χρόνων τήν εξής έμμετρον επιγραφήν

............Ε . χων ατραπόν ξένε φράζεο σήμα

............ γενητών, ος γεν,εήν έλιπον
• · · ·ών έμολον πύματος βασίλεια Άίδαο 

■ · · ιπαρω θυμόν άποπρολιπών 
'Ο λευκός τού βάθρου (κοίλου τά άνω) λίθος είναι πάν- 

τοθεν άποτεθραυσμένος πλήν τού κατά τό τέλος τών στί
χων μέρους (μ. 1,11, πλ. 1,07, ΰψ. 0,50). Τά δέ γράμ
μα τα έξ αρχής οΰχί έπιμελώς καί βαθέως γεγλυμμένα 
κατέστησαν ύπό του χρόνου κατά τήν αρχήν μάλιστα τών 
στίχων δυσδιάκριτα. Αμφιβάλλω λοιπόν αν καλώς άνέ-

φδτεροι κατεκειντο ί» τώ Σν,κώ της Οέμιδος, ήσκν δε itpb πολλοί γνω
στοί, οε'ρουσι τάς δε τας έπιγραράς’

1
Νεμεσεί
Σώστοατος
άνε&ηχεν

2
Θέμιδι
Συίστρατος
άνεβηκεν.

Τών γραμμάτων της πρώτν,ς λεξεως τής δεύτερα; επιγραφής Τχν\| 
μόνον, άλλ’ ϊχν/j άσραλη, σώζονται. Το δε σχήμα αυτών τούς Μακεδο
νικούς μαρτυρεί ωσαύτως χρόνους, άλλ’ΐσως άρχαιοτε.ους πως τών τών 
άλλων τεσσάρων. Άμρότεροι δέ είσιν ικανές λελωβ^μόνβι και τή< άνα- 
κλ σίνς μόνον ό έτερος σώζει ελάχιστου μέρος.
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γνωσα έν τώ τρίτω στίχω έ μ ο λ ο ν καί έν τώ τετάρτω 
ιπαρω προ τοΰ ι του οποίου διακρίνονται και άλλα 
τινά γράμματα Λ ή Α ή καί A to σχήμα έχοντα, άλλα 
μετά τό κατ’ έμέ ω ούδέν διέκρινα.

Μεγάλη επίσης μοίέφαίνετο ή άπόστασις έν τώ λίΟω 
του Ω από τοϋ Ν της λέξεως ΩΝ, άλλ’ επίσης ούδεν έν 
τώ μεταξύ ήδυνήθην να διακρίνω. Άτυχώς, άν καί μετά 
πολλής έπιμελείας άνηρεύνησα όλους τους εκεί λίθους, 
ούδέν έτερον τεμάχιον του βάθρου άνέϋρον καί οΰτω ά~ 
πέβη, έμοί τουλάχιστον, ή συμπλήρωσις τής επιγραφής 
ανέφικτος καί ή γνώσις του είς ποιον άνήκε τό σήμα 
αδύνατος. / .■

Περί ετέρου τίνος κυλινδρικού, έκ δύο τεμαχίων προσ- 
αρμοζομένων αλλά μη άποτελούντων τό όλον, βάθρου, 
έφ’ ού μόλις ήδυνήθην ν’ άναγνώσω

ο?
εμενος,

αδύνατον δέ ήτο νά λάβω αποτύπωμα, ούδέν εχω νά πα~ 
ρατηρήσω είμή ότι διά τό εύμετακόμιστον τό μετέφερα 
είς το φυλακεΐον άσφαλείας χάριν (ϋψ. σωζόμενον 0,33, 
διάμετρος 0,57, άνω κοΐλον). Μετά δέ ταύτα άνευρέθη- 
σαν, κύριε Πρόεδρε, καί τά εξής γλυπτά έργα. ^

1) Κορμός ταπεινού αναγλύφου (τό από των μαστών 
μέχρι των σφυρών περίπου μέρος), Ό λίθος (πεντελήσιος 
πιθανώτατα) πάντοθεν άποκεκρουσμένος otvai μόνον πρός 
τ’άριστερά (δεξιά τώ όρώντι), άλλ’όχι καθ’όλον τό ύψος 
αυτού, άβλαβης (ΰψ. 0,77, πλ. 0,51, πάχ. 0,09). Γυνή 
ή μάλλον κόρη έρειδομένη έπί τού δεξιού σκέλους έν 
στάσει ούχί όλως κατ’ ενώπιον άνέχει μικρόν τό αρι
στερόν ελαφρώς κατά τό γόνυ αύτό κάμπτουσα.. Περιβέ- 
βλητμι δέ χιτώνα ποδήρη μετά διπλοιδίου διά ταινίας 
υπό τούς μαστούς (ένθα δή καί είναι άποκεκρουσμένος ό
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λίθος) περιεζωσμένη καί άνεχει cot; τρισί δακτύλοις της 
•προς το σώμα κεκλιμένης άριστερας χειρός (ήτις ολό
κληρος καί μόνη των άκρων σώζεται) έλαφρώς τον άπό 
της κεφαλής όπισθεν κατερχόμενόν ποτέ πέπλον. Τό έρ- 
γον, άν ολόκληρον έσώζετο, θά ήτο οχι ευκαταφρόνητο'/, 
καίπερ είς τά καθέκαστα δεικνύον άτελέίας.

2) ' ϊό ήμισυ περίπου σώματος υδρίας (0,41—0,43) 
στέρεας λουτροφόρου. Γυνή έν ττοδήρει χειριδωτώ χιτώνι 
καί ιματίω κάθηται επί κλισίας καί σφίγγει την δεξιάν 
τοΰ προ αυτής έν τή συνήθει αναβολή Εσταμένου νεανίου. 
Εργασία πάνυ καλή. Διατήρησις μέτρια.

3) Τμήμα (ναΐδοσχήμου) νεκρικού μνημείου καθ' ον 
τρόπον τό άπό τοϋ Θριασίου πεδίου πεποιημένον. (Bull, 
de cor. Hellenique 1880 p. 59). Έν γλυφή λίαν τα
πεινή (καί πιθανώς έν τώ μέσω τής όλης παραστάσεως) 
?σταται γυνή κατ’ ένώπιον (en face) έν ποδήρει, διά ζώ
νης χαριέντως κολπουμένω, χιτώνι καί ιματίω. Τό άνώ- 
τερον μέρος τοΰ στήθους μετά τοΰ λαιμού καί τής κεφα
λής έλλείπει. Τά κάτω άκρα δέν έφαίνοντο. Τοΰ δεξιοΰ 
βραχίονος σώζεται τό άπό τοΰ άγκώνος μέχρι τοΰ καρ
πού τής χειρός μέρος έν έκτύπω γλυφή έπί τοΰ στομά
χου έπακουμβισμένη, τοΰ δέ αριστερού φαίνεται τώ ιμα
τίω κεκαλυμμένον τό άπό τοΰ άγκώνος μέχρι που τής 
αρχής τής χειρός μέρος έν όλως έκτύπω γλυφή καί τοι- 
αύτη θέσει, ώςεί διά τών άκρων δακτύλων άνεΐχε κατά 
τον λαιμόν τό άπό τής κεφαλής όπισθεν καταπίπτον ίμά- 
τιον. (Άρα γ« άνήκει ένταΰθα τό έν Βαρβακείω ύπ’ άριθ. 
3318 έκ Φαμνοΰντος μέγα τεμάχιον ;) Προς τά δεξιά τής 
γυναικός κάθηται έπί θρόνου άνήρ έν καταγραφή 
(en profil) καί έν όλως έκτύπω γλυφή, τον αριστερόν 
βραχίονα, τά νώτα καί τά άπό τοΰ στομάχου καί κάτω 
έμπρόσθια μέρη τοΰ σώματος καλύπτον τώ ιματίω. Τοΰ
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γυμνοΰ δεξιού βραχίονος σώζεται μόνον τό μέχρι τον 
άγκώνος μέρος, ή δέ κεφαλή μετά τοΰ λαιμοΰ και οι πέ
δες έλλειπουσιν. Και όλον δέ το σωζόμενον τοΰ κορμού 
μάλλον του τής γυναίκας είναι λελωβημένον (μ. 1,39, 
•πλ. 1,05, πάχ. του. λίθου έφ’ ου αί γλυφαί 0,11) ό λίθος 
(πεντελήσιος ;) είναι πάντοθεν άποκεκρευσμένος. .

4) Κορμός άνδρός ίσταμένου έν κ α τ α,γ,ρ αφή (βΙΧ 
profil) είς όμοιον, οίον τό άνωτέρω, νεκρικόν μνημειον 
άνήκων (γλυφή ωσαύτως όλως έκτυπος)· ό αριστερός βρα
γιών, τα νώτα καί τά από του στομάχου καί κάτω εμπρό
σθια καλύπτονται τώ ίματίω. Τοΰ γυμνοΰ δεξιού βραχίο
νες σώζεται τό μέχρι τοΰ άγκώνος μέρος.Ή κεφαλή μετά 
τοϋ λαιμού καί οί πόοες μετά τοΰ ,πλειστου τής κνήμης 
έλλειπουσιν. Καί τοΰ σωζομένου δε μέρους ή διατήρησις 
είναι μετριωτάτη.

Τοιαΰτα είναι τά εξαγόμενα, Κύριε Πρόεδρε, τής έν 
Ταμνοΰντι έφθημέρου σκαφής. Γνωρίζετε δέ ότι μετά των 
δύο μνημονευθέντων θρόνων μετεκομίσθησαν είς ’Αθήνας 
καί τά ύπ’ άριθ. 1 καί 2 ένταΰθα περιγραφέντα γλυπτά 
Ιργα διά τό εύκολον τής μεταφοράς αυτών. Ευχής όμως 
έργον θά ήτο καί ή μετακόμισις τοΰ ύπ’ άριθ. 3, ήτις 
διά δαπάνης 150—180 δραχμών δύναται να κατορθωθή,

Έν Άθηνκις τΐί 15γι 'Οκτωβρίου 1880.

Ευπειθέστατες 
Δ; «ΗΛΙΟΣ,
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ.

Σελ. η·ζί/. άντί άνάγνωθι
10 8 κυκλοτερές κυκλοτερές
» 30 Φραγκοκκλήσια, Φραγκόκκλησ^α,
13 18 προηνεωγμένφ προηνεωγμένφ
.» 22 ών τό μεϊζον εξ ών £ν
20 30 Uoyges Voyages
25 3 Συμβουλίου του Συμβουλίου
27 12 ητις ητις διά τά νομίσματα 

ιδίως
41 9 'ΛΟανοσιάδης Άθανασια'δης
55 22 εν τέλει τϊίς § Θές (*)
00 7 άδρ^ί άδρ^
61 3 τ’ άλλα τάλλα
05 14 δς οι
07 22 έπακουμβισμένη έπακουμβισμένον
» 31 καλύπτον καλύπτων
03 5 μετά την παρένΟεσιν Θές άνω τελείαν.
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