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Έν’Αθήναις, έντφ ΓΓανεπιστημίω, τή 16 ’Ιανουάριου 1883, 
ήμερα Κυριακή, ώρα 10?) προ μεσημβρίας συνελθόντων 
τεσσαράκοντα τεσσάρων έταίρων τής’Αρχαιολογικής ’Αθη
νών Εταιρίας είς γενικήν επέτειον συνέλευσιν, ό πρόεδρος 
A. Α. Κοντόσταυλος προσεφώνησεν αυτούς ώς έξης*

’Αξιότιμοι, κύριοι,

Το έτος τοΰτο είναι το πρώτον κατά το όποιον έχω την τιμήν 
να έμφανισθώ ενώπιον ύμ.ών ώς πρόεδρος τής ήμετέρας Εται
ρίας, είναι όμ,ως τό δεύτερον από τής εκλογής μου ώς τοιούτου, 
διότι κατά τό έτος 1880 ειχον περιέλθει τό πρώτον τή εύμενεϊ 
ψήφω υμών εις την προεδρεί'αν ταύτην, διαδεξάμενος εις αυτήν, 
ώς ένθυμεϊσθε, τον αοίδιμον Φίλιππον Ίωάννου, όστις, ζών τότε 
ακόμη, έπέμεινε νά αποχώρηση ένεκα τής αδυναμίας εις ήν πε- 
ριήγαγεν αυτόν τό πλήρες έξοχων πρός τήν πατρίδα υπηρεσιών 
γήρας αύτοΰ. ’Οφείλω δέ νά ομολογήσω ύμΐν, ότι τήν άρνησιν 
τήν όποιαν τό κατ’ άρχάς άντέταξα πρός αποδοχήν τής ύποψη- 
φιότητος εις τήν πρώτην εκείνην προεδρείαν ούδέν επί τέλους 
κατενίκησε καί άνήρεσεν ή ή πρός τοΰτο έκδηλωθεΐσα γνώμη καί 
έπιθυμία αύτοΰ έκείνου του άοιδίμου προκατόχου μου. Βεβαίως 
δέ μ,όνη ή τοιαύτη παρόρμησις ήτο δυνατόν νά έμπνευση εις έρ.έ 
τό άπαιτούμ.ενον θάρρος πρός άνάληψιν έργων, τά όπο α δυσχερή 
καί βαρέα καθ’έαυτά τυγχάνοντα, άναλόγως τών δυνάμεών 
μου, καθίστανεν έτι μάλλον δυσχερή καί έτι μάλλον βαρέα αυτή 
ή τοΰ προκατόχου μου εκτάκτως καί πολυειδώζ περιφανής άξια.
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’Αλλά καί ο άνήρ, όστις μετά την πρώτην ταυ την εκλογήν μου 
καί κατά την έν τω μεταξύ έπελθοΰσαν αποδημίαν μου ανεδει- 
χθη πρόεδρος της ήμετέρας Εταιρίας, ύπήρξεν άναμφιβόλως 
υπέρτερος έμού καί ένεκα των προς αυτήν μ,ακρών καί ευδόκιμων 
υπηρεσιών καί ένεκα των πολλών καί ειδικών αυτού γνώσεων. 
Τούτων ούτως έχόντων γίνεται δήλον, άξιότιμοι κύριοι, δτι άν 
κατά τό παρελθόν τούτο έτος δεν έφάνησαν προσκόψαντα τά της 
Εταιρίας, άλλ’ έξηκολούθησαν μάλιστα καί πως προαγόμενα, 
τούτο οφείλεται άποκλειστικώς εις την δεδοκιμασμένην εμπειρίαν 
καί τον άκάματον ζήλον τών άλλων τού συμβουλίου μελών, ΰπό 
τής προς τό έργον δυνάμεως τών όποιων έκαλύπτετο καί άνε- 
πληροΰτο άποχρώντως ή αδυναμία ή εμή.

Έν γένει δέ εις τά κατά την επιμέλειαν τών αρχαιοτήτων έν 
Έλλάδι άφορών δεν δύναμ,αι βεβαίως νά ΐσχυρισθώ, ότιτά πάντα 
έ'χουσιν ήδη ώς άριστα καί ότι τά πάντα χωροΰσιν ώς έδει. Τό 
παρελθόν όμως άνασκοπών καί ποριζόμενος έξ αυτού την άναν- 
τίρρητον άπόδειξιν περί τής κατ’αυτό βαθμιαίως έπελθούσης 
λίαν σπουδαίας, υπό πάσαν έ'ποψιν, προόδου, δύναμαι μετά θάρ
ρους νά έμβλέψω εις τό μέλλον, πάσαν την δυνατήν βελτίωσιν 
τών παρ’ ήμΐν αρχαιολογικών πραγμάτων, μετά πεποιθήσεως, 
έκ τού μέλλοντος τούτου προσδοκών. Εις πάσαν δέ περίπτωσιν 
επιπόλαιος μόνον καί ανεπαρκής επομένως κριτής, ήδύνατον’ 
άποδώσν) ολιγωρίαν καί αμέλειαν οίανδήποτε εις τά έξ άρχής 
συμβούλια τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας περί τά άνατεθειμένα 
αϋτοϊς έ'ργα, διότι αυτά ήδη τά ανέκαθεν καί μ-έχρι τοΰδε τα- 
κτικώς έκδιδόμενα ένιαύσια πρακτικά τών συμβουλίων τούτων 
άναμφισβητήτως άποδεικνύουσιν, ότι ουδέποτε είχον παύσει 
ταΰτα πάσαν καταβάλλοντα προσπάθειαν καί παν μετερχόμενα 
μέσον πρός πάσαν δυνατήν διόρθωσιν καί θεραπείαν τών οπωσ
δήποτε περί τά αρχαιολογικά κακώς έγόντων· ’Αλλά τό επιχεί
ρημα τούτο δεν είναι βεβαίως εύκολον, ούτε δύναται νά φαν ή 
τοιούτον εις όντινα άναλογισθή, ότι τό έ'δαφος τώ/ αρχαιολογι
κών ερευνών καί τής αρχαιολογικής μερίμνης δέν είναι μικρά τις 
καί περιωρισμένη ή σποραδικώς μ-όνον άπαντώσα περιφέρεια, 
άλλ’ ότι τό έ'δαφος τούτο είναι τό έ'δαφος τής Ελλάδος άνε-

/
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ξαιρέτως. Τίνα δέ, άπειρα αληθώς μέσα, απαιτούνται προς 
τοιαύτην ενέργειαν, είναι εΰνόητον εις πάντα, όστις άπλώς 
τυγχάνει καλής πίστεως άνθρωπος. ’Εγώ δέ σήμερον εις τά 
είρημένα πρακτικά των άπ’ αρχής συμβουλίων τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας άναφερόμενος, είς τά όποια όλα ανεξαιρέ
τως τά γενικά ζητήματα, τά προς τό έ'ργον τής Εταιρίας 
ταυτης σχετιζόμενα, έκτενώς καί λεπτομερώς, κατά καιρούς, 
άνεπτύχθησαν καί έξηγήθησαν, απέχω νά ποιήσωμαι ιδιαιτέ
ραν τινά, καθόλου ή κατά μέρος περί αυτών λόγον, θεωρών 
τό τοιοΰτον ώς πεοιττήν παλλιλογίαν. Ζητώ δέ μόνον την 
άδειαν νά έπαναλάβω την ευχήν υπέρ τής δραστήριας τής κυ- 
βερνήσεως ενέργειας προς συγκέντρωσιν έν Άθήναις όλων των 
άνά τήν άλλην Ελλάδα ευρισκομένων αρχαιοτήτων όσαι μ.ή 
συναπτόμεναι πρός τό έδαφος δύνανται νά θεωρηθώσι χρήσιμοι 
πράς μελέτην καί διδασκαλίαν καί επομένως πρός προαγωγήν 
καί διάδοσιν παρ ’ ήμΐ'ν τής τέχνης καί τής επιστήμης.

Ήδη άπόκειται είς υμάς, αξιότιμοι κύριοι, άφοΰ άκροασθήτε 
τών εκθέσεων του κυρίου γραμματέως καί του κυρίου ταμίου 

ερί τών ύπό του συμβουλίου πεπραγμένων κατά τό τελευταίου 
τούτο έτος, νά κρίνητε καί άποφασίσητε περί τών εφεξής πρα- 
κτέων. ’Αλλά πριν ή επιτρέψω άλλεπαλλήλως τόν λόγον είς τά 
δύο είρημένα μέλη του συμβουλίου, θεωρώ, ότι έχω απαραίτη
τον καθήκον νά έπικαλεσθώ την δικαίαν Ικτίμησιν υμών διά τάς 
λίαν εργώδεις υπηρεσίας αυτών, τάς όποιας άμφότεροι έξετέλε- 
σαν μετ’ άφοσιώσεως καί μετά νοημοσύνης, αϊτινες είσίν άξιαι 
τής ευγνωμοσύνης πάντων ήμών-

Μετά ταΰτα παρελθών ό γραμματευς Στέφανος Α. Κουμα- 
νούδης άνέγ'νω εκθεσιν τών έν τω ετει πεπραγμενών ύπο 
τοϋ Συμβουλίου, έ'χουσαν ώς έξης·

ΚΥΡΙΟΙ,

Ό λόγος ό περί τών πεπραγμένων κατά τό λήξαν έ'τος ύπό 
του Συμβουλίου άρχεται κ’ εφέτος κατά τά είθισμένα από τών
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άφόρώντων εις τους εταίρους τους συγκροτοΰντας την Εταιρίαν, 
οϊτινες καί άν δεν είναι οΐ μ,όνοι παράγοντες των χρημάτων δι’ών 
τελούνται τά αρχαιολογικά έργα, (διότι ΰπάρχουσι καί άλλοι, 
λ. χ. τό αρχαιολογικόν λαχεΐον, καί αί έκτακτοι τινών προσφο- 
ραί,) είναι όμ.ως πάντοτε ό κύριος πυρήν, περί όν παν στοιχεΐον 
δυνααοποιόν της Εταιρίας προστίθεται, είναι τά συγκεκριμένα 
καί αισθητά πρόσωπα τά έ'γοντα τό άφηρημένον όνομα Εταιρίας.

Ένεγράφησαν λοιπόν καθ’ όλον τό έτος εις τό μητρωον της 
Εταιρίας ημών προς τοϊς ΰπάρχουσι νέοι εταίροι εΐκοσιέξ. Τό 
νά έγγράφωνται δ’ έκάστοτε νέοι εταίροι είναι σωτήριον ούτω 
διατηρείται αδιάκοπος ή του γένους διαδοχή, διότι οΐ γεραίτεροι 
η έκλείπουσι φυσικώς η άποκάμνουσι συνεισφέροντες. Έκ των 
εΐκοσιέξ κάτοικοι μ.έν της πρωτευούσης ήσαν εΐκοσιτέσσαρες, δύο 
δέ έκ του εξωτερικού- Έκ του όλου δέ των εταίρων άριθμοΰ, 
όστις είναι μέγας άλλ’ εις πολλά της γης μέρη διεσπαρμέ/ος, 
καί διά τοΰτο όχι κατ’ ακρίβειαν γνωστός ήμΐν, άπέθανον έν τω 
έτει, καθ’ όσον έμάθομεν, τέσσαρες, ών εις καί ό χρηστός ημών 
συμπολίτης Μιχ. Καραμάνος, όστις άπ’ άρχής της Εταιρίας 
διατελέσας εταίρος συντρέχων χρηματικώς κατέλιπεν αυτή καί 
διά της άπό 29 ’Ιουλίου 1865 διαθήκης του κληροδότημα πεν- 
τακοσίων δραχμών, τέταρτος αυτός έν διαστήματι 45 έτών,όσα 
μέχρι τοΰδε ζή ή Εταιρία ημών. Διέγρ άφησαν δέ κατ’ άπόφα- 
σιν τοΰ Συμβουλίου έκ τοΰ μητρώου τής Εταιρίας τέσσαρες 
τών λαβόντων δίπλωμα τακτικού εταίρου, ώς μη έκπληρώσαν- 
τες ουδέ άπαξ την περί συνδρομής ύπόσχεσίν των-

Συνδρομ-ήν δέ κατέβαλαν έντός τοΰ έτους εταίροι έν όλω 161, 
καί δη 149 έκ τών έν Άθήναις κατοικούντων, 6 έκ τών έν ταΐς 
έπαρχίαις, 6 έκ τών έν τώ έξωτερικώ. ΓΙρός τούτοις συνέδρα- 
μον καί 12 σωμ.ατεϊα ήτοι κοινά, 4 μεν κοσμικά, 8 δέ ίεραί μο- 
ναί. Έκ τών κοσμικών έδωκεν. ώς συνήθως, τό μ.έγιστον ποσάν 
τό ήμ,έτερον Πανεπιστήμιον δραχμ.άς χιλίας, μετ’ αυτά δέ έρ
χονται δήμοι τρεις, ό Έρμουπολιτών Σύρου δρ. 200, ό ΙΙει- 
ραιέων δρ. 100, ό Λεβαδέων δρ. 100- Έκ τών μ.ονών επτά εί
ναι τής στερεάς Ελλάδος, μία τής ΙΙελοποννήσου.

Τά ονόματα τών συνδραμόντων εταίρων τε καί σωματείων
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καί το ποσόν της έκάστου συνδρομής θέλουσι κατά το σύνηθες 
αναγραφή εν τελεί της έκθέσεως ταύτης. ’Ενταύθα δ’ έξαιρετι- 
τικώς μνημονεύομεν τούς δόντας άπά 100 δραχμών καί ανωτέρω. 
Είναι· ό έν Πετρουπόλει Ίω. Κοντογιαννάκης, δούς την προ ετών 
τακτικήν συνδρομήν του, δρ. 560, οί ενταύθα Μιχ. Μελάς δρ. 
280, Μενε'λ. Νεγρεπόντες δρ· 100, ό Μηθύμνης άρχιερεύς Νι
κηφόρος Γλύκας δρ· 101,50, όστις καί άλλην δωρεάν πάνυ φι
λοτιμώ ς έποιήσατο τη Εταιρία.

'Έκτακτον δέ γενναίαν προσφοράν προσήνεγκεν εις την Εται
ρίαν ή Έλληνικη έν Λονδίνω κοινότης διά τού πρφην πρεσβευ- 
τού της Ελλάδος έν ’Αγγλία ’Αλεξάνδρου Κοντοσταύλου, τού 
προέδρου ημών, δρ. 16,582. Ό δέ Νικόλ. Γ. Καραμάνος άνε- 
ψιός τού προμνημ.ονευθέντος κληροδότου, άφοΰ προθύμ-ως κατέ
βαλε το ρηθέν κληροδότημα τού θείου του, έδωρήσατο τη Εται
ρία καί έξ ονόματος εαυτού καί τών αδελφών του ώς κληρονόμων 
τού πατρός των Γ. Καραμάνου, χρηματίσαντος ταμίου τηςΈται- 
ρίας, τάς 300 έκείνας δραχμάς, περί ών εϊπομεν πέρυσιν, ότι 
εδικαιούντο οί κληρονόμοι νά τάς άπαιτήσωσι παρά της Εται
ρίας, ώς προερχομένας έκ λάθους λογιστικού τού πατρός των·

Ό δέ έν Αονδίνω Άλέξ. Α. Ίωνίδης προσήνεγκεν έκτάκτως 
δρ· 112 καί ό έν ΓΙόρτ-Σάϊδ τής Αίγυπτου Νικόλ. Σταμέλος 
έδωρήσατο την αξίαν ενός κερδηθέντος ύπ’ αυτού κλήρου τού 
αρχαιολογικού λαχείου, δρ. 68,24, καί ή Τράπεζα Κωνσταντι
νουπόλεως ομοίως την αξίαν δύο τοιούτων, δρ· 136,48.

Ταΰτα μέν ούτως· έπί πόσον δέ άνέβη τό όλον τού έτους ει
σόδημα, συμπεριλαμβανομένων καί τών έκ τών κεφαλαίων τής 
Εταιρίας προσιόντων τόκων καί τής έκ τού αρχαιολογικού λα
χείου καί εί τίνος άλλης είσπράξεως, θέλετε ακούσει μετ’ολίγον 
παρά τού ταμίου.

’Έργα αρχαιολογικά έντός τού έτους διεξήγαγε τό Συμβού
λιου τά έξής. Πρώτον άνασκαφάς εις έξ διάφορα μέρη, αΐτινες 
πάσαι υπήρξαν ευτυχείς, άναδείξασαι πολλά καί καλά αρχαία, 
κινητά τε καί ακίνητα, προβιβάζοντα μεγάλως τήν γνώσιν τού 
αρχαίου βίου.

Τούτων τών ανασκαφών ή Λρώτη, ήτις μάλλον άνακάθαρσις
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όνομαστέα, έγένετο έπί της ενταύθα Άχροπό.Ιεως, ής το έδαφος 
άπό πολλοΰ ήδη χρόνου διενοεΐτο το Συμβούλιον να καθαρίσν) 
καί έρευνήσν] τα μήπω έρευνηθέντα [Λερή αυτής. Έπεχειρήθη τό 
εργον τή 15 Μαρτίου, έπιστατοΰντος του γενικού εφόρου των 
αρχαιοτήτων Παναγ. Εΰστρατιάδου, του καί ου άβουλου τής 
Εταιρίας, καί εξακολουθεί ακόμη.

Σημείωσις περί του έργου, έπιδοθεΐσα ήμΐν άρτίως παρά του 
έπιστατοΰντος, λέγει· « Έκαθαρίσθη ήδη το κατά μεσημβρίαν του 
Παρθενώνος μέρος, [/.ετακινηθέντων των αύτοΰ κειμένων λίθων 
του ναοΰ ριετά προσοχής καί άφαιρεθέντων των νεωτέρων ρυπα
ρών χωμάτων καί οίκοδομ-ητικών υλών καί ερειπίων. Μετεβι- 
βάσθη έπειτα ή εργασία εις τό κατ’ άνατολάς του Μουσείου [Λε
ρός τής άκροπόλεως, όθεν προέβη εφεξής έν συνεχεία εις τό προς 
βορράν αύτοΰ [Λερός, τείνουσα μέχρι του βράχου, ένεκα τών 
πολλών καί ποικίλων αρχαίων τών έρρΐ[/.ένων ενταύθα έκπαλαι 
καί υπαρχόντων έν τοΐς κατωτέροις στρώμασι τών χωμάτων. 
Καί συνελέχθησαν (Λεν ήδη έν τοΐς χώμασι πλεΐστα καί λίθινα 
καί πήλινα καί χαλκά αρχαιότατης εποχής λείψανα καί τής αρ
χιτεκτονικής καί τής γλυπτικής καί τής κεραμευτικής, έν οις καί 
αγαλμάτων γυναικείου εύμέγεθες, άλλ’ έ'τι πλείονα είναι έλπίς 
νά συλλεχθώσι. Καί είναι μέν ταΰτα σχεδόν πάντα κολοβά καί 
τά πλεΐστα δύσμορφα, άλλ’ούχ ήττον- σπουδής καί μελέτης 
άξια, ώς μαρτυροΰντα την τής τέχνης βαθμιαίαν πρόοδον έν 
Άθήναις. »

Έδαπανήθησαν μέχρι τοΰδε δρ. 7221,17.
Δευτέρα καί τρίτη άνασκαφή έγένετο έν Τανάγρα, καί θε- 

σκιαΐς τής Βοιωτίας, έπιστατοΰντος του έφορου τών κατά την 
στερεάν Ελλάδα αρχαιοτήτων Παναγ. Σταματάκη, ού την έκ- 
θεσεν άναγινώσκομεν ένταΰθα κατ’ έπιτομήν (1).

Τετάρτη άνασκαφή κατ’ έξακολούθησιν έκ τοΰ παρελθόντος 
έτους εγένετο ή έν τώ ίερω τοΰ ’Ασκληπιού έν τή Έκιδανρία, 
έπιστατοΰντος τοΰ έφορου τών κατά τάς νήσους αρχαιοτήτων

(I) Ή δλη έκΟεσις έκριΟη ύστερον πρέπον νά δημοσιευΟή έν τοότω τώ τεύχει 
τών πρακτικών, καί παρεμπρός θέλει την εΰρεϊ ό αναγνώστης έν τώ οίκείω το'πιρ, 
μετά καί τοΰ προσήκοντος σχεδιογραφώματος.
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Παναγ. Καββαδία. Ταυτής της ανασκαφώ; τα πορίσματα έγνω- 
ρίσθησαν ήδη εις το κοινόν της Ελλάδος διά δημοσιεύσεων έν 
περιοδικούς καί έφημερίσι της πρωτευούσης. Άναγινώσκομεν δέ 
καί ενταύθα έπίτομον σημείωσιν, έπιδοθεΐσαν ήμΐν υπό του έπι- 
στατησαντος (1).

Έδαπανήθησαν δρ. 3932,59.
Ό δε Α. Ζηνόπουλος μηχανικός πάνυ φιλοτίμως κατεσκεύασε 

το δημοσιευόμενον σχέδιον των τελευταίων άποκαλυφθέντων 
ερειπίων.

Πέμπτη άνασκαφή καί επισκευή όμοΰ έγένετο έν τή Κορινθία- 
’Εκεί παρά τον ποταμόν Χιλιομοδίου κατά την διασταύρωσιν 
της αμαξιτού της εκ παλαιάς Κορίνθου εις Καλαμάκιον άγούσης 
καί της έκ νέας Κορίνθου εις "Αργος, καί δη κατά την θέσιν την 
όνομαξομένην κοινώς Μεγάλη πόρτα, είχεν εΰρεθή τυχαίως τω 
1881 κτιστός αψιδωτός τάφος, έ'χων έπί των εσωτερικών δι’άμ- 
μοκονίας έπικεχρισμένων τοίχων γραφάς πολύχρωμους ίκανώς 
σωζομένας· Καί πρώτον μέν, όπως δυστυχώς ενίοτε παρ’ήμΐν 
συμβαίνει, οί έργάται τής κατασκευαζομένης τότε αμαξιτού καί 
κτίσται άλλοι κτίζοντες παρακείμενον υδρόμυλον κατέστρεψαν 
έκτος ολίγων μερών τάς τρεις έκ τών τεσσάρων πλευρών του 
τάφου. Πεμφθείς δ’ύστερον τέλη Φεβρουάριου ό έφορος Π. 
Σταματάκης προς έπίσκεψιν του κτίσματος, άνηρεύνησε διά σκα- 
φής τά διασωθέντα αυτού μέρη, εύρεν έν τώ έδάφει αυτού λεί
ψανα λαρνάκων σαρκοφάγων, έξ ού συνεπέρανεν, ότι πρόπαλαι 
είχε συληθή ό τάφος καί άνήνεγκεν εις τό Συμβούλιον έν εκθέσει 
λεπτομερεΐ τάς παρατηρήσεις του περί τών γραφών μετά καί 
προχείρου σχεδίου του κτίσματος, έπειπών καί τούτο, ότι ύπάρ- 
χουσιν έν τοΐς πέριξ καί ετέρων όμοιων τάφων έρείπια, ών τινα 
έδει νά έρευνηθώσι. Έπανελθύν δέ εις ’Αθήνας έκόμισε καί τινα 
δείγματα τού κεχοωματισμένου επιχρίσματος καί άπεικάσματα 
μορφών τινών, ειλημμένα δι’ έπιθέσεως διαφανούς χάρτου, ιδία 
δέ τής μορφής πρεσβύτου ΐσταμένου ορθού έν σχήματι πενθοΰν- 
τος. Έκ τής άξιολογότητος τούτων τών άπεικασμάτων παρεκι-

(1) Ό αναγνώστης θέλει ευρεΐ ολόκληρον και τακτήν την έκθεσιν παρεμπρος εν 
τούτω τω τεύχει μετά και τον προσήκοντος σχεδιογραφήματος.
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νήθη το Συμβούλων νά πέμψϊ) εύθΰς κατόπιν τον Δ. Φίλων 
(άτε του Σταματάκη μεταβάντος αλλαχού) ΐνα επί πλέον έςε- 
τάσν) καί άσφαλίση διά περωικοδομήσεως τό κτίσμα, άμα δέ 
παρεκάλεσε καί τον δόκιμον παρ’ήμΐν ζωγράφον Νικηφ. Λύτραν, 
ΐνα άπελθών εκεί ίδγι, αν είναι δυνατόν νά έξαιρεθή τό έχον τάς 
γραφάς κονίαμα καί κομισθή εις ’Αθήνας, ή, αν τούτο άδύνατον, 
απεικόνιση τό όλον πιστώς διάχρωμάτων ώς όμοωτάτων. ’Επειδή 
δέ ή έκ τού τοίχου έξαίρεσις έφάνη αδύνατος, άνευ βλαβών σημαν- 
τικών τής λίαν εκτεταμένης ζωγραφιάς, έγένετο ύπό τού Λύτρα 
επί οθόνης ή απεικόνισες ισομεγέθης τώ πρωτοτύπω καί παρι- 
στώσα τά μέν σαφή καί άρτια, τα δέ άμυδρά ή κολοβά, όπως 
έσώζοντο, καί κομισθεΐσα εις ’Αθήνας έςετάθη επί πλαισίου ξύλινοι» 
καίΐδρύθη προσωρινώς έντώ’Εθνικώ Μουσείω. Είναι δέ ύψους μέν 
2, 92, πλάτους δέ 3, 52, τό πρώτον καί μόνον έως τώρα δείγμα 
τοιαύτης τών άρχαίων ζωγραφιάς έν Έλλάδι· διότι όσα άλλα 
λείψανα γραφών έντοιχίων περιήλθον μέχρις ημών καί ύπό δια
φόρων περιηγητών ιστορήθησαν, έν Αίγίνη λ. χ. καί ε’ίπου άλλοθι, 
ή εύρέθησαν έν κακή καταστάσει καί ύστερον έ'τι πλέον ή καί 
όλοτελώς έφθάρησαν, ή ήσαν μικρά τινα καί όλως άσήμαντα.

Περί τών γραφών τού Κορινθιακού τούτου τάφου δέν δυνά- 
μεθα νά διαλάβωμεν έπακριβώς, διότι πρός τούτο μακρά προ- 
απαιτεΐται έ'ρευνα, όποιαν δέν ηΰκαιρήσαμεν νά ποιήσωμεν. Εις 
τέσσαρας έπαλλήλους χώρας ήτοι ζώνας οριζοντίους διαιρείται ή 
έζωγραφημένη τού τοίγου έπιφάνεια, έξ ών ή μέν κατωτάτη έχει 
κανοΰν ένέχον οπώρας καί άνθη, έ'τι δέ όρώνται καί δύο πτηνά καί 
σωρός άλλος οπωρών διαφόρων, ένθυμίζων ήμϊν την γραφίδα τών 
'Ολλανδών Segbers, Huysum καί άλλων, ή δέ δευτέρα πρός τά 
άνω έχει μορφάς ανθρώπων μοναχάς ήτοι μονας μεταξύ νυμφών ή 
κογχών (niches), ίσταμένας όρθάς έν άποστήμασι συμμέτροις, ή 
δέ τρίτη χώρα, ή καί πεοιεργοτάτη πασών, αλλά καί λίαν δυσεί- 
καστος, έχεε πολλάς (περί τάς 10 ή 13) μορφάς ανθρώπων τών 
μέν εις διαφόρους θέσεις καί οίον περί τράπεζάν τινα έπιμήκη 
έπί κλίνης άνακειμ,ένων καί καθημ-ένων, τών δέ ένθεν καί ένθεν 
κατά τά δύο άκρα τής τραπέζης άλλως διατεθειμένων μετά καί 
σκευών τινών· ή δέ τέταρτη χώρα ή ανώτατη, ούσα εις τετρά
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γωνα διηρημένη διά καθέτων γραφών, έχει γραφήν σταφυλών 
άνηρτημένων. Ταΰτα περίπου έχει ή αρκτική πλευρά, μικρόν δέ 
τι μέρος τής δυτικής πλευράς διασωθέν έχει προτομήν νεανικήν 
επί στήλης Έρμ.οειδοΰς· καί υποκάτω έν άλλω έδάφει δενδρυλ
λίου γεγραμμένον.

Τοσαΰτα [/.έν περί τής είκόνος· έν ω δέ χρόνω αύτη άντεγρά- 
φετο ΰπο του ζωγράφου καί εβδομάδας τινάς ύστερον, ό Δ. Φίλιος 
έξήτασε τό τε κτίσμα επί πλέον, καί τά πέριξ δέ, ένθα ομοια 
άλλα κτίσ[/.ατα έν έρειπίοις κεϊνται περί τά 30, ώς έγραφεν ήμϊν, 
άλλ’ έν ούδενί εύρε σωζομένας τοιχογραφίας, εί μή που γραμμάς 
μάνας κεχρωματισμένας, δηλούσας τήν εις χώρας διαίρεσιν· άνέ
σκαψε δέ καί τάφους άλλοίους, του κοινοτέρου δηλ. είδους, έν 
τή θέσει του ’Ισθμού τή καλουμένη « Κυράς Βρύση » ώς καί έν 
άλλη καλουρ.ένη «Κοράκου βρύση» έζ ών καί κτερίσματά τινα 
έκόμισεν εις ’Αθήνας, έν οίς καί αία λήκυθος των λευκών, όποΐαι 
αί Άττικαί. ’Επί τέλους περιωκοδόμ.ησε καί ήσφάλισε τόν κτιστόν 
τάφον δι ’ άψΐδος. Περί πάσης δέ τής έργασίας του ύπέβαλεν εις 
το Συμβούλιου έκθέσεις έχούσας πολλάς λεπτομέρειας.

Έδαπανήθησαν εις το ολον εργον δραχ. 3869, 15· Θεωροΰ- 
ριεν δέ, δχι υπερβολικόν τδ ποσον απέναντι · του έπιτευχθέντος 
αποτελέσματος, του δτι δηλ. περιεσώθη τό κτίσμα καί άπεικο- 
νίσθη ή ζωγραφία του. "Αν ή εύρεσις αΰτοϋ έγίνετο κατά τά 
πρώτα έτη τής συστάσεως του νέου ήμών Ελληνικού κράτους, 
δτε τά πάντα παρ’ ήμΐν ήσαν άσθενή ή ανοργάνωτα, άναμφι- 
βόλως ήθελεν άφανισθή, χωρίς ή ιστορία τής καλλιτεχνίας νά 
καρπωθή τι. *Ας συγχαρώμεν λοιπόν τή ήμέτέργ έπί ποσόν προω- 
δευμένη έποχή καί ας έλπίζωμεν κρείττονας ένεργείας τών μεθ’ 
ήμάς έν τοΐς τοιούτοις.

"Εκτη άνασκαφή μεγάλη έπεχειρήθη έπιστατοΰντος τού αΰτου 
Δ. Φιλιού τή β'. τού μηνός ’Ιουνίου ή έν ΈΛενσΐη, έ'ργον, 
έφ’ ό άπό πολλού ή Εταιρία παρεσκευάζετο, τά δέ πλειόνων 
έτών Συμβούλια αυτής έκ συνεννοήσεως μετά τής Κυβερνήσεως 
προσεπάθουν νά έλευθερώσωσι πρώτον τόν χώρον, έφ’ού έ'μελλον 
νά έργασθώσι δεόντως οί σκαφείς. Ώς έκ προτέρων λογοδοσιών 
ήξεύρετε, έσκοπεύετο ή έξαγορά καί καθαίρεσις πολλών οικιών
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κέιμενων εντός τοΰ ίεροΰ περιβόλου της Δήμητρος, ώς καί ή με- 
τάθεσις της αυτόθι εκκλησίας- Τά Συμβούλια δέ της Εταιρίας, 
ίνα διευκολύνωσι τοΰτο, προκατέβαλλον υπέρ του Δημοσίου τό 
τίμημα εις τους έξοικιζομένους ϊδιώτας, αρχής γενομένης άπό 
τοΰ έτους 1877- Τό δέ παρελθόν θέρος, άν καί ακόμη έμενόν 
τινες οίκίαι άνεξαγόραστοι διά την δυστροπίαν τινών ιδιοκτητών 
ή διά τό ότι αύται ήσαν έπίδικοι, άλλαι δέ καί έξαγορασθ είσαι 
δεν ειχον καθαιρεθή διά διάφορα αίτια, άν καί ζητηριάτιά τινα 
άλλα προκαταρκτικά, αναγόμενα εις την μεθοδικωτέραν τής μελε- 
τωμένης άνασκαφής πορείαν, δεν είχον εντελώς λυθή, ου ως τό 
Συμβούλιον έκρινεν όχι καλόν την περαιτέρω άναβολήν τής ένάρ- 
ςεως τής άνασκαφής καί έπροτίριησε νά έχη μάλλον δυσχερείας 
τινάς έν τή τοΰ έργου διεξαγωγή, παρά περιμένον την τελείαν 
άρσιν πάντων τών κωλυμάτων νά [όλέπγ τους μήνας καί τά έτη 
παρερχόριενα μέ κίνδυνον καί τοΰ νά έγκαταλειφθή ή όλη επι
χείρησες, όπερ δεν ήτο όλως άπίθανον, ώς έχουσι τά παρ’ήμΐν- 
Οΰτω λοιπόν άπεφασίσθη ή έναρξις τοΰ έργου, ίνα καί πάλιν 
δοκιμασθή καί ένδειχθή ή άλήθεια τής άρχαίας ρήσεως' άρχή δέ 
τοι ή pa συ παντός-

Κατά γνώριην δέ όμόθυμον τοΰ Συμβουλίου, σχηματισθεϊσαν 
εκ λόγων σπουδαίων, αί σκαπάναι τών σκαφέων κατηνέχθησαν 
πρώτον όχι έκεΐ τοΰ εδάφους, ένθα τις απλώς οΰτω θεωρών τά 
πράγματα θά ένόμιζε πρέπον, έν τή θέσει δηλ- τοΰ πολυμαρμά- 
ρου σωροΰ τών διπλών προπυλαίων τοΰ ίεροΰ περιβόλου, ίνα 
οΰτω καλώς ή έργασία άρχομένη άπό τών έν χθαμαλώ τόπω 
δήλων έρειπίων καί δηλότερα αυτά καθιστάσα προχωρήσει έπί 
τά ανωτέρω κείμενα άδηλα, άλλά έκρίθη δέον Όμηρεκώς νά 
χωρήσωμεν, έμβάλλοντες εις μέσα τά πράγματα, εις αυτό δηλ. 
τά τελεστήριον ή μέγαρον τής θεάς, τό τόσον άτελώς προ ενός 
περίπου αίώνος ύπό τής Εταιρίας τών ές ’Αγγλίας Dilettanti 
έρευνηθέν καί ύστερον πάλιν όλοτελώς έπικαλυφθέν τά δέ προ
πύλαια τοΰ περιβόλου, τά προ εικοσαετίας όπωσοΰν πλειότερον 
έρευνηθέντα ύπό Γάλλων καί νΰν όντα ίκανώς έμφανή, ήδύναντο 
νά περιμείνωσιν έπί τινα χρόνον άκόμη την τελείαν αυτών άνα- 
κάθαρσιν. Καί δέν μετενόησε τό Συμβούλιον έπί τή άποφάσει
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ΐίόυ ταύτη. Ήδη πολλά, έντός επτά. μηνών καί σπουδαία καί 
απροσδόκητα ένεφανίσθησαν πράγματα έκ της οΰτω ένηργμένης 
άνασκαφης, έξ ών ούκ ολίγα τινά καί έγνωρίσθησαν εις τό κοινόν 
διά δημοσιεύσεων έν περιοδικοις καί άλλα θέλουσι προσεχώς γνω- 
ρισθή, μετά καί σχεδίου των ανεσκαμμένων τόπων όπερ παραγ- 
γελθέν ηδη κατασκευάζεται (1). Ή όλη δαπάνη άνέβη εις δραχ.
19,832: 21.

Τοσαΰτα μέν περί άνασκαφών. 'Επισκευήν δέ τινα αρχαίου 
κτίσματος κατά τό ληξαν έτος άλλην παρά την τοΰ Κορινθια
κού τάφου, περί ης εϊπομεν, δεν έχομεν νά σημειώσωμεν. Μόνον 
αυλόγυροι τινές της ενταύθα Άττάλου στοάς, βλαπτόμενοι έκά 
στοτε παρά των περικτιόνων καί διά τούτο κατά παν σχεδόν 
έτος έπεσκευαζόμενοι, έπεσκευάσθησαν κ’ εφέτος διά δαπάνης
δρ. 400: 30.

"Ετερος δέ αυλόγυρος μέγας, ό της άνασκαφης της περί τό 
Δίπυλον καί την νεκρόπολιν τού έξω Κεραμεικού, εις όν πέρυσιν 
έδαπανήθησαν υπέρ τάς 3 χιλ. δρ. δέν έκπληροι τόν σκοπόν του, 
νά καθιστά δηλ. τόν εντός χώρον άπρόσβατον εις τους άναγώ- 
γους καί καθάριον, δι’ οΰς λόγους εϊπομεν πέρυσιν έν τη λογοδο
σία, διηγηθέντες πιστώς καί ίστορικώς, πώς ή Εταιρία δέν έβοη- 
θηθη άπό έτών υπό τών διοικητικών αρχών, ώς έδει, ΐναή άσχη- 
μοσύνη τών τόπων έκείνων έκλειψη καί ό πέριξ άηρ μη μολύνη- 
ται προς βλάβην της υγείας της πόλεως. Τά Συμβούλια της 
Εταιρίας ουδέποτε ήσαν αναίσθητα πρός τό ύφεστώς κακόν καί 
προς τάς μομφάς τάς πολλάκις υπό της δημοσιογραφίας έξενε- 
χθείσας. ’Αλλά πρέπει νά πεισθη τό κοινόν της πρωτευούσης, ότι 
άνευ της νομίμου άρωγής τών διοικητικών αρχών ούδέν θέλει 
κατορθώσει ή Εταιρία διά μόνων τών χρημάτων της. Ή δέ 
άρωγη αΰτη, τόσα έτη έπιζητουμένη έγγράφως τε καί προφορι- 
κώς παρ ’ ών δει, δέν έρχεται.

ΆγοραΙ δέ ένταΰθα αρχαίων έργων τέχνης καί έπιγραφών 
πρός πλουτισμόν τών της Εταιρίας συλλογών έγένοντο ΰπό τού 
Συμβουλίου καί κατά τό έτος τούτο, πολύ δέ πλείονες η άλλοτε, 
δαπανηθέντος ποσού δραχμών 19,286: 80. Μόνον άπαξ έν έτει

(1) ’Ίδε παρεμπρός τήν όλην εζΟ;β;ν το5 έπωτατήσαντος, ώς καί τό σχέδιον.
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1876 είχε δοθή διοε αρχαία ποσόν πλησιάζον τό έφετεινόν, δραχ- 
μαί 15,563.

Περί τής ποιότητος των άγορασθέντων δεν δυνάμεθα να έκτα- 
θώμεν ■ *Ας έκτιμηθώσι κατά την αξίαν των παρα των μελλόντων 
να ϊδωσιν αυτά καί μελετήσωσι. ’Αρκεί μόνον νά εί'πωμεν, δτι 
είναι μεταξύ αυτών καί τινα σπάνια, ίσως καί κάνεν μοναδικόν.

^Ιωρεαϊ δε αρχαίων εις την Εταιρίαν έγένοντο τό έτος τοΰτο 
μέτριαι κατά τε τό ποσόν καί τό ποιόν. Τά ονόματα των δωρη
τών θά περιληφθώσιν εις την εκθεσιν ταύτην, όταν τυπωθή. Άνε- 
γράφοντο δε μετ ’ ευγνωμοσύνης καί έν δηλώσεσιν, άς τό γραφεΐον 
της Εταιρίας κατεχώριζεν έκάστοτε εις τάς εφημερίδας της 
πρωτευούσης. ’Αλλά δωρεάς άξίας πολλοί! λόγου έχομεν την 
πεποίθησιν, καθώς καί άλλοτε προς υμάς διά πλειόνων είπομεν, 
ότι τότε θά λάβωμεν, όταν καί του Κράτους καί της Εταιρίας 
αί συλλογαί έν οίκοδομαΐς συντετελεσμέναις διαταχθώσιν εύπρε- 
πώς. Προ τούτου οί έ'χοντες αρχαία συμπολϊται θά προτιμώσι 
νά τά φυλάττωσιν έν ταΐς ίδίαις αυτών οίκίαις. Άλλ ’ ύπάρχουσι 
βεβαίως καί έξαιρέσεις, ότε ίδιαίτεραι περιστάσεις παρακινοΰσί 
τινας νά δεικνύωσιν ήδη άπό τοΰδε την έλευθέριον διάθεσίν των 
πρός τό κοινόν της Ελλάδος. Όλη συλλογή βαρύτιμος Αιγυ
πτιακών άρχαιοτήτων ότι προπέρυσιν έδωρήθη τή Ελληνική 
Κυβερνήσει παρά του ομογενούς Ίωάννου Δημητρίου του έκ 
Λήμνου, πάντες γινώσκετε, ώς καί ότι αύτη παραληφθεΐσα παρά 
τής Εταιρίας διευθετήθη έν μια τών αιθουσών τού Μετσοβείου πο
λυτεχνείου. Άγγέλλομεννΰν, ότι ό γενναίος δωρητής συμπληρών τό 
δώρόντου έπεμψε τον παρελθόντα ’Ιούνιον επτά ετικιβώτια πλήρη 
άρχαιοτήτων εις τό Ύπουργεΐον Παιδείας, άπερ ωσαύτως παρε- 
δόθησαν τή Εταιρία, άλλά δέν άνοίχθησαν άκόμη, άπαιτήσαν- 
τος του δωρητοΰ την αναβολήν τής άνοίξεως, εως οΰ εΰκολυνθή 
νά πέμψγι καί τόν κατάλογον τών έν αΰτοΐς περιεχομένων.

Περί του έν τώ ΙΙολυτεχνείω Μουσείου τής Εταιρίας καί 
ιδίως περί τών δύω έ'τι προσληφθεισών αιθουσών καί περί δια
σκευής αυτών καί έπιπλώσεως, ΐνακαταστώσι πρόσφοροι εις υπο
δοχήν τών έκ του Βαρβακείου μετακομισθέντων άρχαίων, έρρέθη- 
σαν έν τή περυσινή λογοδοσία το3 Συμβουλίου ικανά, ότε καί
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ήλπίζετο, ότι έντός τριών [Ληνών Οχ ήτο δυνατόν νά άνοιχθώσιν 
εις τό κοινόν αί δύο αϊθουσαι, αλλ’ αί έργασιαι αί πολλαί καί 
ποικίλαι ιδού άπήτησαν άλλους εννέα ρίνας, καί [κόλις σήμερον 
δυνάρ,εθα να άγγείλωριεν, ότι κατά τα (/.έσΧ του προσεχούς [Ληνός 
θέλει άνοιχθή ή αία των αιθουσών τούτων, ή δε άλλη ύστερώ- 
τερα, ει καί πάντα τα έπιπλα κ’ εκείνης ήδη κατεσκευάσθησαν. 
Την όλην δέ επιστασίαν τών έργων της διατάξεως είχεν έφ’ εαυ
τού ό έπιρλητης τού της Εταιρίας Μουσείου Άθαν. Σ. Κου- 
[Λανούδης, προστεθέντος έτι καί ενός τρίτου κλητηρος πρός τοΐς 
δυσίν ΰπάρχουσι, τοΐς λίαν άπησχοληρ,ένοις έν ταΐς έτέραις αίθού- 
σαις, αί όποΐαι ήνοίγοντο εις τό κοινόν καθ’ έκάστην. Έδαπα- 
νήθησαν εις τά διάφορα Μουσειακά έργα δρ. 28,303: 85· Εκ 
τούτων αί 1451 έδόθησαν ιδίως διά συγκολλήσεις αρχαίων. Ο 
αυτός έπιρλητης συνέτασσεν ώς επί τό πλεΐστον καθ’όλον τούτο 
τό διάστηρια καί τόν χατάΐογον τών είσρεόντων πάντοθεν αρ
χαίων της Εταιρίας (1). Έφθάσαρν δέ έν αύτω τόν γενικόν 
άριθρν 13,273 (2). ΓΙέρυσιν ό άριθρς ήτο 12,569. — Ήνοί- 
γετο δέ τό Μουσεΐον διά τε τους εταίρους καί δι ’ άπαν τό κοινόν 
τής πρωτευούσης καθ’ έκάστην, πλήν τής Κυριακής, καί τό έκ 
τών εισιτηρίων είσπραχθέν εφέτος ποσόν άνέβη είς δρ. 1639. 
’Άλλαι δέ 20 δραχρ,αί εΐσεπράχθησαν έκ πωλήσεως καταλόγου

(1) Τά αρχαία τής Εταιρίας, α καταγράφονται εις τόν κατάλογον τοοτον, 
είναι αποτεθειμένα έν διαφόροις τόποις, τά μέν πλεΐστα έν τοΐς όπογείοις τοΰ 
Βαρβακείου καί έν τώ Μετσοβείω πολυτεχνειω (πλήν τών έν αύτώ Αιγυπτιακών, 
Μυκηνοίίων, Νάυπλιακών, Σπαταίων καί Άχαρνικών, & εις ίδιους καταλόγους 
καταγράφονται) καί έν τώ ’Εθνική) Μουσείω, όχι ολίγα δέ έν ταΐς περιοχαΐς του 
λεγομένου Βουλευτηρίου, τής Άττάλου στοάς, τών Γιγάντων, του Κατηφόρη, 
έτι έν τοΐς ΰπαίθροις του Έθνικοϋ Μουσείου, τής έξω τοΰ Διπύλου νεκροπόλεως, 
του Διονυσιακού Θεάτρου, τοΰ Ασκληπιείου, τέλος έν αυτή τή Άκροπόλει παρα 
τώ τών απομάχων φυλακείω καί έν ιδιαιτέρα) έκεϊ πλησίον οίκίσκω, διασκευασθέντι 
εις προσωρινόν Μουσεΐον.

(2) Σύγκειται 6 άριθμός ουτος έκ τών Ιξής καθ' ϋλην ειδικών αριθμών· λίθινων 
3821, χαλκών 972, (έξ ών 100 σταθμά), σιδηρών 48, μολυβδίνων 2140, (έξ ών 
1149 σύμβολα καί 355 σταθμά), αργυρών 56, χρυσών 187, οστέινων 95, θαλί- 
νων 244, διαφόρων υλών 295, πήλινων αγγείων 2799, πηλ. μορφών 1287, πηλ. 
μητρών ή τύπων 146, πηλ. λύχνων 544, πηλ. σκευών 261, πηλ. θραυσμάτων 
247, πηλ. πυραμιδοειδών καί κωνοειδών 102, πηλ. φακοειδών καί άρτοειδών 28) 
πηλ. λαβών αμφορέων ένεπιγράφων 4. Ίστέον δέ, οτι αί λαβαί αμφορέων αί ένε*
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ιών Μυκηναίων αρχαίων, ον ΰπο του Sf°! Έρ· Σχλίε(/.αν συν- 
ταχθεντα Γαλλιστί καί τυ-ωθέντα εις τρισχίλια σώματα παρα-

πίγραφοι (Ι-κ Ρόδου, Θάσου, Πάρου, Κνίσου, Κολοφώνος και άλλων τόπων) 
συυ,ποσοΰνται νΰν υπέρ τας 10 χιλιάδας, έξ ών μέγα μέρος έξεδόθη υπό A. Du
mont εν τώ βιβλίω Inscriptions cdramiques de Grfece, Paris, 1871. 

Νομίσματα 8έ ΰπάρχουσι τά έξης*

Χρυσά-

'Ελληνικόν (έξ ήλέκτρου). . .
'Ρωμαϊκά (ών τό εν νομισματο'σημον)
Βυζαντινά. . .................................
Βενετικά ..............................................
Κουφικόν και Περσικο'ν ....

Αργυρά.

Ελληνικά...................................................
'Ρωμαϊκά (έν οίς και έκ κράματος billon)
Παρθικών βασιλέων.................................
Βυζαντινών, μέσων και νεωτέρων χρόνων,

Έκ κράματος potin.

Numi Alexandrini......................................

1
3

249
5
2

260

570
240
167
107

1084

509

ΚίβδηΛα νεώτερα-

’Αργυρά...............................................................................................................12
Χαλκά...................................................................................................................12

24
Άλλα δέ χαλκά έτι ίιπάρχουσιν διαφόρων εθνών και εποχών, άκατάτακτα υπέρ 

τάς 20 χιλιάδας, ών τά πλεϊστα εντελώς άχρηστα ώς έφθαρμένα.
’Έτι σημειοΰμεν, ότι τών πήλινων της Εταιρία; άγγείουν υπάρχει Γαλλιστί έκ- 

δεδομένο; κατάλογος υπό Μ. Collignon, τυπωθεί; έν ΓΙαρισίοις τώ 1878, τών 
δέ πήλινων μορφών ώσαύτως Γαλλιστί υπό .1, Martha, έν Παρισίοις, 1880. Έν 
οέ τώ πέρυσιν έκδοθέντι βιβλίω του L. ν. Sybel τώ έπιγραφομένω Katalog der 
Sculpturen ZU Athen, Marburg, 1881, ε’ίδομεν οτι και τά της Εταιρίας 
λίθινα γλυπτά περιεγράφησαν σγεδόν πάντα. Άναφέρομεν και τόν έξης έπίτομον 
κατάλογον τών Άθτ[νησι Μουσείων· Die Museen Athens, von Dr A. Milch- 
hofer. Allien, Karl Wilberg, 1881. Άς εύχηθώμεν δέ και Ελληνικού κατα
λόγου εκδοσιν.
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λαβουσα δώρον ή Κυβέρνησης έπεμψεν εις την Έτοαριαν, ίνα 
πωλήται ττρος όφελος του ταμείου αυτής.

Ή Βιβ,Ιιοθήχη της Εταιρίας ηύΕησε τδ έτος τούτο πλειότε- 
ρον παρά άλλοτε, καί έκ δωρεών ρ.εν, άλλα μάλιστα διότι κατ’ 
ευκαιρίαν τινά έκ παλαιοπωλικοΰ έν Ευρώπη εργαστηρίου ήγο- 
ράσθησαν όχι ολίγα περιηγητικά καί μουσειογραφικά βιβλία εις 
Γαλλικήν, Γερμανικήν καί ’Αγγλικήν γλώσσαν, ών τι να καί 
βαρύτιμα διά τάς έν αΰτοΐς εικονογραφίας καί σχέδια τόπων καί 
κτισμάτων, δοθέντος ποσού δραχ· 2440: 85 διά 46 τόμους (έν 
οίς καί τά δετικά). Έκρίθη υπό του Συμβουλίου πρέπον ν’άρ- 
χίση ή Εταιρία νά συνειθίζη εις δαπάνας όγι γλίσχρας υπέρ 
κτήσεως βιβλίων άρχαιολογικών, διότι έν πρωτευούση πόλει, ο'ία 
αί νυν Άθήναι, ένθα καί ομογενείς καί αλλογενείς λόγιοι πολλοί 
διαρκώς διαβιοϋσιν η διέρχονται έπί βραχύ διατρίβοντες, δεν 
έπαρκεΐ εις τάς πολλάς αυτών χρείας μία η δύο δημόσιαι βιβλιο- 
θήκαι, ή ’Εθνική σύν τή τής Βουλής, αΐτινες ούδ’ αϋταί είναι 
όσον ήθελέ τις έπιθυμήσει, πλούσιαι. ’Αλλά καί πλουσιώταται αν 
ήσαν, πολλάκις συμβαίνει τό βιβλίον ου έχει τις μεγίστην χρείαν 
έν ρητή τινι ημέρα καί ώργ, νά μη εΰρίσκεται πρόχειρον- τότε 
άσπάσιον έπικούρημα γίνεται τρίτη τις ή καί τετάρτη βιβλιο
θήκη, προσιτή εις τούςχρήζοντας. Αί δέ Άθήναι, τό τής Ελλά
δος Μουσεΐον, κατά τό δοθέν αϋταϊς ύπό τών αρχαίων δνομα, 
νά φιλοτιμώνται πρέπει καί έν τή νέα αυτών αναβιώσει ώς εστία 
φωτός άνά πάσαν τήν ’Ανατολήν, νά μή ύστερώσι πολύ τής 
αρχαίας των δόξης. Είρήσθω δ’ ένταΰθα χάριν Ιστορίας, ότι ή 
Εταιρία ημών άπό τής έν έτει 1837 πρώτης συστάσεώς της 
μέχρι του 1858 ούδέ έν βιβλίον ήγόρασε- τόσον τά ήμέτερα τότε 
ήσαν ασθενή- αλλά μόνον όσα τή έχαρίζοντο έλάμβανε, όλιγο- 
στά βέβαια κ’ έκεΐνα καί ούδέ πάντα ύλης αρχαιολογικής- πρώ
τον δ’ έν έτει 1859 έδαπάνησε ποσόν τι δΓ αγοράν τού Συντάγ
ματος τών Ελληνικών έπιγραφών τού Βοικχίου καί έκτοτε μετά 
δειλίας μέν ώς είκός καί φειδοΰς, συστηματικώς δέ, εις άρχαιο- 
λογικών βιβλίων αγοράς προέβαινε καθ ’ έκαστον έτος, νΰν δέ 
έχώρησεν ολίγον γενναιότερον.

Τά δέ δωρηθέντα καθ ’ όλον τό έτος βιβλία καί φυλλάδια eivai
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18. Πίναξ αυτών ώς καί τών άγορασθέντων θέλει προσαρτηθή 
ταύτη τή εκ.0εσει, δταν τυπωθή. Προεχουσι δε εν τοΐς δωρηθεΐ- 
αιν, ώς συνήθως, τα πεμφθέντα παρά τών Κυβερνήσεων της 
Ρωσσικής καί της Γερμανικής αυτοκρατορίας. ’Έστω δέ γνω
στόν εις τους εταίρους, ότι πάντων τών βιβλίων τής Εταιρίας 
υπάρχει κατάλογος έν δελτίοις.

Παρελήφθησαν δε it τφ έτει τούτω παρά του γλύπτου Λαζ. 
Φυτάλη έξειργασμέναι αι μαρμάριναι προτομαι τών προέδρων τής 
Εταιρίας ’Ιακώβου Ρίζου καί Φιλίππου Ίωάννου καί έτέθησαν 
έν τφ δωματίω δπου ή βιβλιοθήκη τής Εταιρίας έν τφ Πολυ- 
τεγνείμ».

Υπέρ δέ τών έν ταΐςέπαρχίαιςτοχ) κράτους πολλών αρχαιοτή
των, αί όποΐαι δσον είναι έπιθυμητάν δεν έφορεύανται, (διότι οί τρεις 
μόνοι παρά τής Κυβερνήσεως υπάρχοντες διωρισριένοι έφοροι δέν 
έπαρκοΰσιν)- τά Συμβούλια τής Εταιρίας από πολλών ήδη έτών 
μεριμνώσι μέν καί θέλουσι νά πράττωσιν δτι συντελεστικόν προς 
την αυτών συντήρησιν, δυσκολεύονται δέ πολύ διά την σπάνιν 
του χρειώδους προσωπικού καί τών χρηματικών μέσων. "Ομως 
δέ το δυνατόν έγένετο καί τούτο τό έτος εις τινα μέρη. Προς 
τήν Θεσσαλίαν ιδίως, την αισίως συσσωματωθεισαν τφ Έλλη- 
νικω βασιλείω, έτρεψε τό Συμβούλιον τήν προσοχήν του, λαβόν 
αφορμήν τάς πληροφορίας, ας περιηγηταί πρώτον ομογενείς καί 
αλλογενείς, έπειτα δέ καί ό τής Εταιρίας άντιπρόεδρος έδωκεν, 
ό δίς τον τόπον έπισκεψάμενος κατά τό παρελθόν θέρος, προσέτι 
δε καί δσα τινές άλλοι λόγιοι έκεΐθεν διά τών έφημερίδων ή διά 
γραμμάτων πρός τήν Εταιρίαν έδήλωσαν. "Οθεν ήδη από τού 
Απριλίου μηνος ήλθε το Συμβούλιον εις αλληλογραφίαν μετά 

τού νομάρχου Θεσσαλίας Θ. Θεοχάρη, ον παρεκάλεσε νά μεριμνήση 
ώιαιτατα υπέρ σωτηρίας τών κατά τήν χώραν άργαίων καί 
άμα έδήλωσεν αύτω, δτι προθύμως θέλει καταβάλλει πάσαν 
δαπανην ήτις ήθελε χρειασθή πρός περισυναγωγήν αυτών εις 
δημόσια καταστήματα. Ευρε δέ εν τω άνδρί μεγάλην προθυμίαν 
προς τοιαύτην ενέργειαν, δστις καί οίκοθεν ήδη πρότερον είχε 
διατάζει εις τους υπ αυτόν τά δέοντα δι ’ έγκυκλίων. "Υστερον 
δε καί αντίτυπα τού άρχαιολογικοΰ νόμου λαβών σταλέντα αΰτφ
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παρά τοΰ Συμβουλίου διένειμεν εις τάς δημοτικάς άρχάς προς 
οδηγίαν των. Έφιλοτιμηθησαν δε καί αί επιτόπιοι άρχαί έν 
Λαρίση, Τυρνάβω, Βώλω, Ραψάνη, Βελεστίνω να έκτελέσωσι 
το καθήκον αυτών, ωσαύτως δε καί τινες των νεωστί διορισθέν- 
των καθηγητών καί διδασκάλων συνέπραξαν, καί ούτω περιεσυ- 
νάχθησαν όχι ολίγα αρχαία, ιδίως έν Λαρίση μέν έν τω Διδα- 
σκαλείω, μ,έχρι τοΰδε 166 γλυπτά η ένεπίγραφα μάρμαρα, έν 
Τυρνάβω δέ έν τώ δημαρχείο) 8, καί άλλαχοΰ τινα, έξ ών καί 
αντίγραφα έστάλησαν εις την Εταιρίαν. Ένέκρινε τό Συμβού- 
λιον έν μηνί Νοεμβρίω καί τόδε" να κτισθη έν τη αϋλη τοΰ έν 
Λαρίση Διδασκαλείου δαπάνη της Εταιρίας οικοδομή τις μέτρια, 
ΐνα περιλάβη τά συναχθέντα καί συναχθησόμενα αρχαία, όσα δέν 
κριθώσιν ώς μετακομιστέα εις τό Κεντρικόν Μουσεϊον τών ’Αθη
νών. ’Ήδη δέ καί σχέδιον έποίησεν της οικοδομής ό μηχανικός ό 
έκεΐ, παραγγελία τοΰ νομάρχου. Έν τοϊς πέριξ δέ του Βώλου 
προς βορράν τοΰ χωρίου Διμ.ήνι γνωσθέντος την παρελθοΰσαν 
άνοιξιν δτι υπάρχει τύμβος τις πάνυ. αρχαίος, έ'χων ομοιότητα 
προς τους Μυκηνών καί Μενιδίου, άξιος έρεύνης, έσκέφθη τό 
Συμβούλιον νά πέμψη άμ.έσως πρός τοΰτο τον έφορον Σταμα- 
τάκην, άλλ’ άνεβληθη ή αποστολή, ένεκα μάλιστα τοΰ ότι ό 
Σταματάκης ήν τότε άπησχολημένος έν Δελφοϊς καί άλλαχοΰ 
περί έργα μη έπιδεχόμενα διακοπήν. Είχεν όμωςληφθη ηδη πρό- 
τερον πάσα φροντίς παρά τοΰ έπάρχου Βώλου Ίω. Κοντάκη, 
τοΰ καί εκ προτέρων της Εταιρίας λογοδοσιών γνωστοΰ ΰμΐν ώς 
φιλάρχαιου, όπως μη τυχόν ό τύμβος λάθρα άνοιχθη καί συληθη. 
Προσεχώς δέ θά γίνη ή δι’ άνασκαφης αϋτοΰ έξέτασις, ληφθεί- 
σης ηδη της άδειας παρά τοΰ Υπουργείου. Εις τάς άνωτέρω δέ 
καταλεχθείσας περισυναγωγάς καί έπιμελείας αρχαίων έδαπάνη- 
σεν ή Εταιρία όχι πλέον τών 302 δραχμών. ’Άν προσθέσητε 
καί 456 δραχ. ας κατέβαλε υπέρ αγοράς δύο αρχαϊκών έπιτυμ.- 
βίων αναγλύφων έκ Λαρίσης, ά μετεκομίσθησαν ενταύθα, γίνεται 
τό όλον τών δαπανηθέντων δραχμαί 758, ποσόν βέβαια μικρόν' 
αλλά έγνώσθη ούτω εις τούς κατοίκους της νεωστί έλευθερωθείσης 
χώρας, ότι έστι τις καί έν Έλλάδι ό προνοών υπέρ σωτηρίας 
τών προγονικών μνημείων καί ή πρός αυτά στοργή δέν είναι
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αποκλειστικόν ιδίωμα των εκ δύσεως καί βορρά περιηγητών. 
"Ινα δε τούτο στερρώς πιστευθή παρά των κατοίκων εκείνων των 
μερών ώς καί της λοιπής Ελληνικής επικράτειας, χρεία πολλής 
έτι καί συντόνου παρ’ ημών ένεργείας ώς καί παρά τής Κυβερ- 
νήσεως.

Καί υπέρ των έν Ό.Ινμπία αρχαίων, ά οί Γερμανοί σκάψαν- 
τες άνέδειςαν, έκρινε δέον τό Συμβούλιον νά δαπανήση καθώς 
πέρυσι, ούτω κ’ εφέτος, ποσόν τι εις εργασίας, ας ΰπέδειξεν ό 
έφορος Κωνστ. Δημητριάδης ώς απαραιτήτους καί κατεπειγού- 
σας, χάριν έξασφαλίσεως ή καλλίονος τών εΰρεθέντων συντηρήσεως 
έν όσω δεν άποφασίζεταίτι όριστικώς περί αυτών, καίέδαπανήθησαν 
δρ. 1143: 55. Παρά δέ του Υπουργού τής Παιδείας έρωτηθέν 
τό Συμβούλιον, όποιαν έχει γνώμην περί τού τόπου, ένθα πρέπει 
όριστικώς νά μείνωσι τά πολύτιμα ταύτα καί διδακτικώτατα 
αρχαία, άπήντησεν έγγράφως έν μηνί Άπριλίω, ότι πάντα τά 
έργα τέχνης τά μη στενώς συνδεόμενα μετά τών οικοδομών καί 
προ πάντων ό Έρμης του ΓΙραξιτέλους πρέπει νά μετακομισθώ- 
σιν εις το έν Άθήναις κεντρικόν Μουσεΐον, ένθα ή έπίσκεψις αυ
τών καί μελέτη παρά τών άπανταχου γής άρχαιολόγων εύκο- 
λωτέρα θά γίνεται καί καρποφορωτέρα ή έν τή άποκέντρω ’Ολυμ
πία, τή έστερημένν) βιβλιακών καί άλλων βοηθημάτων· Πρέπει 
δέ νά γίνη ώς τάχιστα ή μετακόμισές των, ί'να μη, χρονίζοντος 
του πράγματος, πάθωσί τι άνήκεστον καί ύστερον άνωφελώς 
μετανοώμεν.

Πρός τούτοις άναφέρομεν, ότι έπλήρωνεν ή Εταιρία καθ’όλον 
τό έτος μισθούς άρχαιοφυλάκων έν Χαιρωνεία, Τανάγρα, Θε- 
σπιαϊς, Μυκήναις, Ναυπλία καί Νεμέα. Εΐσήχθησαν δέ καί τινα 
λίθινα αρχαία άγορασθέντα χρήμασι τής Εταιρίας εις τάς συλ- 
λογάς τάς έν Τανάγρα καί Θήβαις, ών ή σημείωσις έκάστοτε 
στέλλεται εις το ημέτερον Συμβούλιον. ’Ιδίως δέ τον κατάλογον 
τών έν τή Θηβαϊκή συλλογή άρχαίων προεβίβασεν άπό τού άρ. 218 
μέχρι του 243 ό μέχρι προ μικρού έπαρχιακός αυτόθι δημοδι
δάσκαλος Επαμ. Κορομάντζος, ό γνωστός ύμΐν καί έκ προτέ- 
ρων λογοδοσιών.

Τά έςής ρηθησόμενα άναφέρονται εις τάς σχέσεις, ας ώς έκ
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της φύσεως των πραγμάτων, έ'χει ή Εταιρία προς την Κυβέρ- 
νησιν, καί εις βουλεύματα αΰτης καί προτάσεις καί εϋχάς.

ΈΕηκολούθησε το Συμβούλιον δι’ όλου του έτους προκατα- 
βάλλον άτόκως υπέρ τού Δημ.οσίου δι’αλλαςτε δαπάνας αρχαιο
λογικής, ώς έκάστοτε παρίστατό τις χρεία έν τω Υπουργεία) 
Παιδείας μή προβλεφθεΐσα έν τω του Κράτους προϋπολογισμέ, 
καί μάλιστα διά έςαγοράν ιδιωτικών οικιών καί γηπέδων αρχαιο
λογικής σημασίας έν ΆΘήναις, Πειραιεΐ καί Έλευσϊνι, χάριν 
μ-ελλουσών άνασκαφών. Μία τούτων τών γενομένων αγορών eivat 
ιδιαιτέρας μνείας άξια ή του έν τη Ώρωπία γη Άμ.φιαραείου, 
εις ην τά μάλιστα συνετέλεσε το Συμβούλιον, άποστεΐλαν έπί 
τούς τόπους έν μ,ηνί Άπριλίω τον αντιπρόεδρον καί τον γραμ.- 
ματέα της Εταιρίας, ϊνα παρατηρησαντες τά σωζόμενα έν τη 
Θέσει Μαυροδηλεσι έρείπια, τούς αυτόθι ένεπιγράφους καί γλυ
πτούς λίθους ώς καί τόν περίβολον, πιστώσωσιν, ότι όντως ή 
αρχαία θέσις του μ.αντείου περιέρχεται εις κτησιν του δημ.οσίου, 
καθώς έλλόγως παρεδέχθησαν οί δοκιμ-ώτεροι τών ίστορησάντων 
τά μέρη έκεινα (1). Άφοϋ οί απόστολοι έβεβαίωσαν τοΰτο, έτε 
λέσθη ή αγορά.

Πέρυσιν εϊχομεν είπεΐ έν τη λογοδοσία, ότι το 1881 έν μηνί 
Νοεμβρίω τό Συμ-βούλιον έ'γραψεν εις τό Ύπουργεΐον Παιδείας, 
ότι είναι πρόθυμ-ον νά προκαταβάλη άτόκως την δαπάνην προς 
έςοικοδόμησιν καί της τρίτης πλευράς του Εθνικού Μουσείου, 
ϊνα παρασκευασθη ούτω χώρος πλείων προς υποδοχήν καί τακτι
κήν ϊδρυσιν τών πολλών του Κράτους καί της Εταιρίας λίθινων 
γλυπτών, τά όποια δεν πρέπει νά είναι έσκορπισμένα εις διά
φορα μέρη. Λυπούμεθα δέ σημ,ερον λέγοντες,ότι καί μέχρι τοΰδε 
δεν έλάβομεν παρά του Υπουργείου άπάντησιν εις την πρότασιν

(1) Μόνος ίσως ό Γάλλος Haiiriot έν τή περί των δήμων ’Αττικής πραγμα- 
τεια του έθεσε τό Άμφιαράειον εις άλλον τόπον, κατά τήν 'Αγίαν Παρασκευήν, 
όν τόπον επεσκε'ψαντο ώσαύτως οί της Εταιρίας απόστολοι, άλλα δεν εϋρον τους 
λόγους του άνδρός πειστικούς. ’Ιδιαίτατα δέ συνηγορουσιν υπέρ τής θε'σεως Μαύρο- 
δήλεσι τά κατά χώραν καί νυν έ'τι ευρισκόμενα βάθρα ενεπίγραφα καί εις όρος 
(όρόσημον) του περιβόλου έχων τά* «Όρος* μή τοιχοδομεΐν εντός τών δρων ιδιώ
την. ■ (Ίδε Bui. de cor. hel. 1879, σ. 437 ). τοιαΰτα δηλ. μνημε?**, όποΤ# 
είναι πάνττ] άπίθανον, ότι μετεκομίσθησαν έπεισε άλλαχόθεν.
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ημών εκείνην- Έν τούτοι; τά λίθινα αρχαία τη; Εταιρία; τα 
όποια καθ’ έκάστην πληθύνουσιν,εΐτ ’ έζ άνασκαφών εϊτ’ έζ άγο- 
ρα.; καί δωρεών προερχόμενα,δέν έχομεν πώ; νά τα οικονομήσω- 
μεν, διότι τα υπόγεια του Βαρβακείου τά είσέτι κατεχόριενα ύπό 
τη; Εταιρία; είναι ήδη προ πολλοΰ ύπερπεπληρωμένα. "Οθεν 
έξακολουθοΰμεν μέν στέλλοντε; εί; τό ’Εθνικόν Μουσεΐον έκά- 
στοτε όσα λίθινα άποκτώμεν (*) άλλα, παντάπασι δεν εΰχαρε- 
στούμεθα βλέποντε; αυτά δι’ ελλειψιν του προσήκοντα; χώρου 
άποτιθέμενα όπου καί όπω; δεν θέλομεν. Έσχάτω; δε ίδόντε; 
έν τω προϋπολογισμώ του Κράτου; έγγεγραμμένον ποσόν 50 χιλ. 
δραχμών διά πρόοδον τή; οικοδομή; του Μουσείου, ευχόρ,εθα νά 
ψηφισθή ύπό τή; βουλή;, ύστερον δέ κατά πόδα νά άκολουθήση 
ή του έργου έκτέλεσι;.

Χρεωστοΰμεν δέ καί τό έξή; νά εϊπωμεν,ον σχετικόν πω; προ; 
τά ανωτέρω’ ότι τό Συμβούλιον εί; αίαν του Υπουργείου Παι
δεία; προ; την Εταιρίαν γενοριένην άνακοίνωσιν έν μηνί Όκτω- 
βρίω 1881, τή; όποια; τό άντικείριενον έν τή περυσινή προ; τού; 
εταίρου; λογοδοσία ύπεδηλώθη ώ; δυσχερέ; καί δυσαπόδεκτον 
καί διά τούτο τότε άνεβλήθη ή περί αυτού άπόφασι;’ τό Συμ
βούλιον, λέγοριεν, διασκεφθέν κατ’ έπανάληψιν, άπήντησε τή 8 
Μαρτίου 1882, ότι προκαταβολήν μόνον άτοκον ήδύνατο νά 
παράσχγι εί; την Κυβέρνησιν, έπαρκή προ; ΐδρυσιν των έν τω 
Έθνικφ Μουσείω λίθινων γλυπτών καί δή όχι ένό; ή δύο τών 
ριεγάλων, άλλά πάντων μεγάλων τε καί μικρών, όσα χωρεΐ ή 
β* πλευρά, κατά τινα δυνατήν έν τφ παρόντι τάξιν, ούδόλω; 
δέ αυτό τό Συμβούλιον νά μετάσχη τού έργου τή; ίδρύσεω; διά 
ίδια; του έπιτροπή;. Εί; την πρότασιν ταύτην,ούσαν πρακτικήν 
βεβαίω; καί σκόπιμονπρό; ο τείνει καί Κυβέρνησι; καί Εταιρία, 
δέν έλάβομεν μέχρι τοΰδε άπάντησιν. Έν δέ τω προύπολογισμφ 
τού Κράτου; διά τό 1883 είδομεν έγγεγραμμένον ποσόν προ; 
μετακόμισιν άμα καί ΐδρυσιν γλυπτών έν τω Μουσείω, μόνον 
1500 δραχμών, δηλ. ίσον καί τω μη δ εν ί.

Ετι λέγομεν, ότι καί κατά τό ήδη λήξαν έτο; τό Συμβού
λιον έσύστησεν εί; τήν Κυβέρνησιν έπαναληπτικώ; τον Δ. ΦΟαον

(*) Κατά τό έτο; τοξίτο 117 χομμάξία Ιστάλησαν,

X
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ίνα διορισθή έφορος αρχαιοτήτων, άφοΰ ήδη Ικανόν χρόνον ΰπη- 
ρέτησεν εις έργα αρχαιολογικά, ώς εν ταΐς προηγουμέναις δυσι 
λογοδοσίαις έδηλώθη. Ωσαύτως δ’έσύστησεν ώς διοριστέον έφο
ρον καί τον δρ“ Α. Δ. Οΐκονόμον, όστις είχε σπουδάσει αρχαιο
λογίαν έν Εϋρώπγι ώς υπότροφος τής Κυβερνήσεως. Άλλ’άφοΰ 
εκείνος άπήλθε προ ενός καί ήμίσεος έτους εις Θεσσαλονίκην 
ϊνα διευΟύνη τό εκεί γυμνάσιον, άντ’ αύτοΰ έσύστησε τό Συμ- 
βούλιον τον δρα Χρηστόν Τσούνταν, όστις επίσης ένέκυψεν εις 
άρχαιολογικάς μελέτας καθ ’ όν χρόνον έν Γερμανία έσπούδαζε. 
Γνωστόν δέ είναι, ότι ή Κυβέρνησις αυτή άναγνωρίσασα την 
μεγάλην χρείαν έφορεύσεως,ήν εχουσιν αϊ του τόπου ήμών πολυ
πληθείς αρχαιότητες, άφ’ ότου [Λάλιστα ηΰξήθη τό βασίλειον, 
εΐσήγαγεν προ πολλοΰ εις την Βουλήν νομ,οσχέδιον περί προσθή
κης δύο ετι εφόρων, καθ’ ά είχε παρακαλέσει τό Συμβούλιον 
καί τό νομοσχέδεον ψηφισθέν έκυρώθη. Όθεν δεν βλέπομεν τήν 
αιτίαν δι’ήν αναβάλλεται τόσον καί ό διορισμός των προσώπων. 
'Ένεκα τής αναβολής ταύτης τό Συμβούλων προσέλαβε εσχάτως 
καίτόν ρηθέντα Χρ. Τσούνταν εις έ'μμισθον υπηρεσίαν τής Εταιρίας, 
καθώς πρότερον τον Φίλιον. Άλλ’ εύχεται νά μή διατελέση 
επί πολύ ετι βαρυνόμενος ούτω ό τής Εταιρίας προϋπολογισμός, 
νά διορισθώσι δέ παρά τής Κυβερνήσεως οΐ δύο νυν θεωρηθέντες 
άξιοι συστάσεως, εις τό μέλλον δέ νά νομοθετηθώσι καί άλλαι 
θέσεις εφόρων, διότι κατά τήν πρό πολλοΰ διαβιβασθεΐσαν εις 
τήν Κυβέρνησιν γνώμην του Συμβουλίου, χρείαν έχει ή αρχαιο
λογία τουλάχιστον δεκαπέντε εφόρων, όσοι είναι οί τοϋ βασιλείου 
νομοί.

Δύο έτι έχομεν ευχάριστα αγγέλματα ν ’ άναγγείλωμεν τοΐς 
Έταίροις. Περί τά άκρα των ’Αθηνών τά προς άνατολάς καί 
μεσημβρίαν καί δύσιν έδίδοντο κατά καιρούς κακώς άδειαι οικο
δομών καί έπεκαλύπτοντο ουτω τόποι αρχαιολογικής σημασίας, 
οιτινες έπρεπε νά τηρώνται κενοί διά μελλούσας άνασκαφάς, καί 
οδοί δέ έχαράττοντο επιβλαβείς εις αρχαία σωζόμενα κτίσματα, 
περί ών όχι άπαξ έποίησεν ή Εταιρία παραστάσεις εις την 
Κυβέρνησιν, ιδίως δέ ήτησε παρ’ αυτής νά συγγνωματεύγι πάν
τοτε ό Γενικός έφορος των αρχαιοτήτων εις πάσαν μεταβοήήν η
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ρύθμισιν της ρυμοτομίας έν Άθήναις καί Πειραιέϊ, γινομένην έν 
τω Υπουργείω των ’Εσωτερικών, ΐνα ούτω προλαμβάνωνται αΐ 
εις τάς αρχαιότητας έπιφερόμεναι βλάβαι. Καί αύτη ιχέν ή αί- 
τησις αν θά εΐσακουσθή κατά τρόπον καθολικόν, κανονικόν καί 
διαρκή, άγνοοΰμεν, είδικώς όμως διά εν τουλάχιστον μέρος των 
’Αθηνών έγένετό τις προ μικρού άπόφασις καλής διαρρυθμίσεως. 
Κατά παραγγελίαν δε του επί των ’Εσωτερικών ύπουργοΰ κλη- 
θέντες δύο των Συμβούλων της Εταιρίας μετά καί του Γενικού 
εφόρου τών αρχαιοτήτων, ΐνα ΐδωσι πώς έν τω τμήματι τών 
δημοσίων έργων έσχεδιάσθη ή αίτηθεΐσα τροποποίησις τών περί 
τό Όλυμπίειον οδών, αΐτινες νυν κακώς εχουσιν, είδαν ότι καλώς 
έγένετο τό νέον σχέδιον, άτε ικανοποιούν τάς εύλογους άπαιτη- 
σεις τής άρχαιολογίας καί έςέφρασαν την επί τούτω ευχαριστίαν 
τού Συμβουλίου. ΙΙεριμένεται δε νυν ή έκτέλεσις τών καλώς 
άποφασισθέντων.

Τελευταϊον άγγέλλομεν, ότι μετ’ού πολύ έκπληροΰται εις τών 
πόθων, όν εί'χομεν πολύν ήδη χρόνον άπαντες, νά ίδωμεν έπα- 
ναλαμβανομένην την εχΰοσιτ τής ’Αρχαιολογικής Έψηριερίδος, 
ήτις προ εννέα ετών είχε διακοπή. ’Αφού ΰπερενικήθησαν ού μι- 
κραί δυσχέρειαι διά τής επί τό σκοπιμώτερον μεταβολής τού 
παλαιοτέρου κανονισμού, άπεφασίσθη πρό τίνος ή έπανάληψις 
τής έκδόσεως τής έφημερίδος έξ ονόματος καί δαπάνη τής 
Εταιρίας, συγχορηγούσης καί τής Κυβερνήσεως. ’Ήδη δε 
καί ύλη ικανή συνήχθη διά τό πρώτον φυλλάδιον, όπερ έκδίδε- 
ται εντός τού προσεχούς μηνός. Προοιωνιζόμεθα δε άδιάκοπον 
εφεξής την πρόοδον τού έργου πρό πάντων έκ τού ότι πλειότεροι 
εύτυχώς άπό τίνος χρόνου ήρςαντο παρ’ ήμΐν εις άρχαιολογικάς 
επιδιδόμενοι μελετάς, ών την άμιλλαν προς φιλοπονίαν θέλει 
διεγείρει βεβαίως καί τό πλήθος αύτό τών καθ’ έκάστην έκ τής 
γής άναθρωσκόντων αρχαίων ένεργεία τής Εταιρίας.

Τοσαΰτα είχε νά έκθόση εφέτος τό Συμβούλιον.
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Μετά ταϋτα παρελθών ό Ταμίας Π. Έμ. Γιαννόπουλος 
έ'λεξε τάδε.

Κύριοι·

Ό έντυπος ισολογισμός, δν φέρετε άνά χεΐρας, παριστάνει τά 
έσοδα καί έξοδα της εταιρίας κατά τδ ληξαν έτος 1882.

Ό τύπος του ισολογισμού τούτου διαφέρει τοΰ των παριρ ■ 
χημένων ετών κατά τούτο, ότι τά τε έσοδα καί έξοδα διγιρέ- 
θησαν εύλόγως εις κύρια τοιαΰτα καί εις διαφόρων λογαριασμών, 
περί ών μετ’ ολίγον ό λόγος.

’Από της 1Ί5 Νοεμβρίου 1882 διετάχθη γενική εφαρμογή του 
νέου νομισματικού συστήματος, δι ’ αναγωγής των παλαιών δραχ
μών είς νέας- καί ή μέν Κυβέρνησις έβαλεν ευθύς εις πράξιν την 
εφαρμογήν, αΐ τράπεζαι όμως, ώς καί πάντες οί ιδιώται, επειδή 
ηγγυζε τό τέλος τοΰ έτους, έξηκολούθησαν είς τάς ληψοδοσίας 
καί τά βιβλία των, την προτέραν τάξιν μέχρι της 31 Δεκεμ
βρίου τούτ’αύτό έπραξε καί τό ΰμέτερον συμβούλιου, έπιφυλα- 
χθεν την εφαρμογήν τοΰ νέου συστήματος άπό της 1Ί5 ’Ιανουά
ριου- 1883, άφ’ ότου γενησεται, κατ’ αυτό, ή αναγωγή τών είς 
τά νέον έτος μετενεχθησομένων μερίδων, τών άπαρτιζουσών την 
κατάστασιν της περιουσίας της εταιρίας.

’Ενταύθα οφείλω νά υποδείξω ύμΐν, Κύριοι, ότι ή τακτική 
έτησία συνδρομή τών εταίρων, ώρισμένη ούσα είς δραχ. 15 πα- 
λαιάς, ίσοδυναμεΐ προς νέας δραχ. 13 39. Έρωτάται ή συνέ- 
λευσις, εννοεί νά είσπράττηται τοιαύτη καί είς τό μέλλον ή έτησία 
συνδρομή, η, οπερ καί εύλογώτερον, παραδέχεται την τροπήν 
καί αύτης είς νέας δραχ. 15 ; [Όμοφώνως ή συνέλευσις παρε- 
δέχθη τό δεύτερον, ό δέ κ. Γραμματεύς λαμ-βάνει σημείωσιν της 
άποφάσεως ταύτης].

Μετά τά είρημένα, είσέλθωμεν είς την καθ’ έκαστον άνάλυσιν 
τών κονδυλίων τοΰ ισολογισμού, παρερχόμενοι έν σιγή τά μη 
έχοντα ανάγκην άναπτύξεώς τίνος.
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ΕΣΟΔΑ.

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΔΡΑΧ. 6,856,50.

Το έτος τούτο ύπερέβη πάντα τά παρωχημένα, διότι πολλοί 
των καθυστερούντων εταίρων έπλήρωσαν την συνδρομήν των, 
τουλάχιστον διά τά τελευταία δύο έ'τη, καί νέοι ένεγράφησαν. 
Εις μόνον το γεγονός τοΰτο άποβλέπων τις, παρατηρεί ότι τά 
πράγματα της εταιρίας ημών εϋοδούμενα όσημέραι, εφελκύουν 
πλειοτέραν του κοινού την έκτίμησιν καί επιμέλειαν- δεν είναι 
έ'τη πολλά, καθ’ά, μόλις διπλάσιος των του συμβουλίου μελών 
ΰπήρξεν ό αριθμός τών συνερχομένων εις τάς συνελεύσεις έταί- 
ρων- ουδέποτε δέ συνήλθε μέχρι τής περυσινής πολυαριθμοτέρα 
συνέλευσις·

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΔΡΑΧ. 16,898,89-

"Εκτακτος εις τό είδος, αλλά καί εις τό ποσόν ! Ό κ. γραμ- 
ματεύς έμνημόνευσε πρό μικρού, ότι τής συνδρομής ταύτης, τό 
όλον σχεδόν, προσεφέρθη ΰπό τής Ελληνικής έν Λονδίνω κοινό- 
τητος, προτροπή του τότε έν ’Αγγλία πρεσβευτοΰ τής Ελλάδος, 
νΰν δέ προέδρου τής εταιρίας κ. Κοντοσταύλου.

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΡΑΧ. 2000.

Ευτελής κατήντησεν ή συνδρομή αΰτη του Υπουργείου,μόλις 
άνταποκρινομένη εις τους τόκους, εις οΰς υποβάλλεται ή έταιρία, 
προκαταβάλλουσα δαπάνας τής Κυβερνήσεως πρός αρχαιολογικούς 
σκοπούς, μή προβλεπομένας έν τοΐς έτησίοις προϋπολογισμούς του 
Υπουργείου τής Παιδείας·

ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΔΡΑΧ. 7280-

Τό κονδύλιον τοΰτο κατ’ ανάγκην αναγράφεται εις τά έ'σοδα, 
άντανακλ^ δέ εις μείωσιν ίσου ποσοΰ έκ τής εις χρεώγραφα περί-
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ουσίας της εταιρίας, ώς βλέπετε εις τάς παρατηρήσεις της κά
τωθι τοΰ ισολογισμού καταστάσεως τοΰ λογαριασμού τούτου.

ΛΑΧΕΙΟΝ ΔΡΑΧ. 107,090,47-

Ή ειδική επί τοΰ λαχείου Επιτροπή, έπεμεληθη όσον αυτί) 
δυνατόν, άλλ’ ουδέποτε κατώρθου την έγκαιρον εΐσπραξιν ένεκα 
καθυστερησεως τινών έκ των πολυαρίθμων ανταποκριτών αυτής' 
κατά το ληξαν έτος κατωρθώθη ή άπό πάσας τάς περιόδους τοΰ 
λαχείου έκκαθάρισις καί δυνατή είσπραξις, ελάχιστων ύπολειπο- 
μένων έτι'· ή πείρα ώδηγησεν εις μέτρα, υποσχόμενα τοΰ λοιπού 
πλέον έγκαιρον την εϊσπραςιν.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ.

Κατά τον ύπ’ δψιν ισολογισμόν, τά κύρια έσοδα του έτους
1882 συμποσοΰνται έν ολω.........................δραχ. 174,046,58
εάν άφαιρεθώσιν αί προειρημέναι των δη
μοσίων χρεωγράφων . . . δρ. 7,280 — 
καί τά έκ των καθυστερουμένων 
του λαχείου είσπραχθέντα, ήτοι 
της Περιόδου A' δρ. 140,11

» Β' » 527,57
» Γ' » 3587,46
» Δ' » 78,31

» Ε' » 7404,88 11,738,33

---------------- 19,018,33

τά πραγματικά τοΰ έτους έσοδα περιορίζονται εις δρ. 155,028,25

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΡΑΧ. 173,129,46.

Αί μερίδες αύται εις έσοδα, έχουσι τάς αντιστοίχους αυτών 
καί εις έξοδα, πιστοχρεούμεναι άμοιβαίως κατά την σχετικήν 
προς ταύτας ληψοδοσίαν τοΰ έτους, διά μετακινησεως κεφαλαίων.
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Η μεταξύ του συνόλου αύτώ> εις έσοδα δραχ. 173,129,46
καί είς έξοδα » 183,306,34

διαφορά είς χρέωσιν » 10,176,88
πρόςτό σύνολον τών κυρίων εσόδων δρ· 174,046,58 

καί εξόδων » 163,869,70

διαφορά είς πίστωσιν. . δρ. 10,176,88

συντελεί είς τό ίσοζύγιον της όλης ετήσιας διαχειρίσεως.

ΕΞΟΔΑ.

γραφειον δραχ. 3940. + 1618.-}-2580,85 = 8138,85.

Τακτικα είσι τά δύο πρώτα κονδύλια, έκτακτον δε αύξησιν 
παρουσιάζει ή διά την βιβλιοθήκην δαπάνη προς αγοράν βιβλίων, 
δετικά αύτών κλπ.

Τό ΰμέτερον συμβούλιου, προβαΐνον είς τον εκ παντός τρόπου 
αξιοπρεπέστερου καταρτισμόν των της εταιρίας μουσείων, ώφειλε 
νά έπιληφθή σπουδαιότερου καί του καταρτισμού αξίας λόγου καί 
ειδικής προς την αρχαιολογίαν βιβλιοθήκης' εντεύθεν ή ρηθεΐσα 
δαπάνη καί ή συνέχεια τοιαύτης, ή καί μεγαλητέρας έν άνάγκγι, 
είς τό μέλλον.

ΜΟΤΣΕΙΑ ΕΝ OAS3 ΔΡΑΧ. 51,601,65-

Εΰλογήσωμεν, Κύριοι, την συγκυρίαν περιστάσεων, αΐτινες 
έβοήθησαν, επί σειράν ετών, τό ύμ.έτερον συμβούλιου, ώστε νά 
επιτύχα), τή αρωγή του μεγάλου πατριώτου Άβέρωφ, ον θερμώς 
έπεδίωκε σκοπόν, ήτοι νά ίδα) επί τά αυτό, εντός τού κεντρικού 
μεγάρου τού Μετσοβείου πολυτεχνείου, συγκεντρωμένα τά τιμαλ- 
φέστερα αρχαία τής Εταιρίας,καί την είς την έπιμ-έλειαν αυτής 
έμπιστευθεΐσαν συλλογήν αιγυπτιακών αρχαιοτήτων,τής βαρυτί
μου πράς τό έθνος δωρεάς τού έν Άλεξανδείιρ ετέρου μεγάλου 
πατριώτου Ίωάννου Δημητρίου τού έκ Λήμ,νου ! καί πώς άλλως 
ήτο δυνατόν νά λησμονηθώσιν αί θλίψεις καί στίνοχωρίαι,άςύπέ-
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στη ή Εταιρία, επί σειράν ετών, περισυνάγουσα εκ των άνα- 
σκαφών αυτής, εξαγορών καίέκτινων δωρεών, καί έπισωρεύουσα 
τα άρχαΐα αύτης, έντός ολίγων στενοχωρημένων δωματίων καί 
εις τα υπόγεια του Βαρβακείου, άπό τό όποιον ήπειλήθη ποτέ ότι 
καί βία ήθελεν έκεΐθεν έξωσθή !

ΑΡΧΑΙΟΘΗΚΑΙ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ κλπ. ΔΡΑΧ. 30504,85.

Μετά τον καταρτισμόν της αιθούσης των μυκηναίων αρχαίων, 
καί της έτέρας τών αιγυπτιακών, τό συμβούλιον έπέτυχεν, ώς 
γνωρίζετε, την παραχώρησιν καί ετέρων δύω αιθουσών· άπό του 
έτους 1881 ηρξαντο δαπάναι σπουδαΐαι προς κατασκευήν τών 
άρχαιοθηκών, σπουδαιότεραι δέ κατά τό λήξαν 1882, προς συμ- 
πλήρωσιν αυτών καί προς ταξινόμησιν καί τοποθέτησιν τών αρ
χαίων μετ’ ολίγον άνοίγεται εις θέαν του κοινού ή αίθουσα τών 
αγγείων, παρουσιάζουσα την δέουσαν αρμονίαν αυτών προς τάς 
περιεχούσας αυτά αρχαίοθήκας’ διά δέ την συναρμολογίαν καί 
συγκόλλησιν τών εις θραύσμ,αταπάντοτε περισυναγόμενων αρχαίων 
έκ τών άνασκαφών, διατηρείται πρό ετών άδιαλείπτως, κατάλ
ληλος προς τούτο τεχνίτης, καθ ’ ημερομίσθιον άμ.ειβόμενος.

ΑΓΟΡΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΡΑΧ. 19,288,80-

Καί τό κονδύλιον τούτο υπερβαίνει πάσας τάς προηγουμένας 
κατ’ έτος δαπάνας εις άγοράν άρχαίων.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΔΡΑΧ. 37,190,62.

Έν συνόλω λαμβανομένη ΰπ’ οψιν ή δαπάνη, διά τάς εις έξ 
διάφορα σημεία ένεργηθείσας, κατά τό 1882, άνασκαφάς, είναι 
μεγαλητέρα παντός άλλου προηγουμένου έτους' αί έν Άκροπόλει, 
Έλευσΐνι καί Έπιδαύρω, έξακολουθήσουσι καί κατά τό άρξάμε- 

νον έτος μέχρι πέρατος αυτών" ελλείψει δέ κωλυμάτων, έπανα- 
ληφθησονται αί έν Τανάγρα καί Θεσπιαΐς, καί μάλιστα αί έν 
Μυκηναις.
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΧ. 12,877,60.

Καί δι’ αύτάς, οΰδέν άλλο έτος έδαπανήθησαν πλειότερα.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΡΑΧ. 9660.

Εις τό Συμβούλιου έπροτάθη ή αγορά οικοπέδου τίνος μετά 
οίκίσκου άνωγαίου παρά, τον "Αγιον Δανιήλ, εκ πηχεων 2778. 
πρός άνασκαφήν. Μετά ώριμον σκέψιν περί της χρησιμότητας αϋ- 
τοΰ, έπείσθη τδ Συμβούλιου δτι καί μετά την άνασκαφήν μετα- 
πωλούμενον τό οϊκόπεδον τούτο αποδώσει τό τίμημα έκτος των 
κατά πασαν πιθανότητα εύρεθησομένων αρχαίων· προέβη επο
μένως εις την αγοράν επί τι μη μάτι των δραχ. 9660-

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΤΡΙΑ ΕΞΟΔΑ.

Έκ τοΰ όλου αθροίσματος των εξόδων δραχ. 163,869,70 
άφαιρουμένου τοΰ διά την περίοδον Ε' τοΰ 
λαχείου κονδυλίου................................................. » 3,259,18

τά εις τό έτος 1882 άνηκοντα έξοδα περι
ορίζονται είς...................................................... » 160,610,25

Ταΰτα δέ, πρός τά έκτεθέντα ανωτέρω 
καθαρά έσοδα τοΰ αύτοΰ έτους 1882 έκ δρ· 155,028,25

Είσί πλειότερα κατά.................................δραχ. 5,582,27

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΡΑΧ. 183,306,34.

Έρρέθησαν καί περί αυτών ανωτέρω τά δέοντα έν τω όμοει- 
δεΐ αυτών κονδυλίιρ « Έσοδα».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

Κατά την λογοδοσίαν τοΰ έτους 1881, τό συμβούλιου είπε 
τους λόγους, ένεκα τών όποιων ολίγα έτελέσθησαν έργα, καί ότι
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έκ του περισσεύματος των εσόδων προς τίχ. έξοδα, ηύξησεν ή περι
ουσία της Εταιρίας, διά της αγοράς δημ.οσίων χρεωγράφων, 
αξίας δραχ. 110,905,10- κατά τό λήξαν όμως 1882, έτελέ- 
σθησαν έργα σπουδαία διά την επιστήμην καί συγχρόνως δαπα
νηρά- ό κ· Γραμματευς έξέθηκεν ήδη ΰμϊν λεπτομερώς τά καθ’ 
έκαστον ·

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ή άνάλυσις των άποτελουσών την Κατάστασιν ταύτην δια
φόρων μερίδων, εις ας άπολήγουσι τά αποτελέσματα των ετη
σίων ληψοδοσιών, καί ή κατ’ άντιπαράθεσιν σύγκρισις αυτών εις 
τάς «Παρατηρήσεις», παρέχουσι πάσαν αναγκαίαν διασάφησιν 
προς κατάληψιν τών λεπτομερειών.

ΠΙΝΑ3 ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.

Όπισθεν του ισολογισμού υπάρχει, έντυπος ωσαύτως, ό πίνα 
τών απολογισμών άπό του έτους 1858, ήτοι άπό τής άναβιώ- 
σεως τής Εταιρίας, μέχρι του 1882 συμπεριλαμβανομένου.

Καί εις τον πίνακα τούτον έδόθη ό τύπος διαιρέσεως εις κύρια 
έσοδα καί έξοδα, καί εις διαφόρων λογαριασμών τοιαΰτα, οίος 
έδόθη καί εις τον ισολογισμόν.

Κατά πρώτον εις τον ισολογισμόν του έτους 1880, προσηρ- 
τήθη άναλυτικόςπίναξ άπολογισμών διά τά έτη 1870 έως 1880, 
ήτοι διά περίοδον, άφ’ής ήρξατο καί βαίνει αισίως ή άνάπτυξις 
τών τής Εταιρίας πραγμάτων" εις δέ τον ισολογισμόν του έτους 
1881, προσηρτήθη όμοιος αναλυτικός πίναξ καί τών άπολογι- 
σμών άπό του έτους 1858 καί εντεύθεν.

Υπέδειξα προφορικώς τότε την διπλήν χρησιμότητα τοϋ πίνα- 
κος τούτου παριστάνοντος, εις μέν τάς καθέτους στήλας, άνα- 
λελυμένως τά έσοδα καί έξοδα έκάστου έτους, όριζοντίως δέ, τά 
γενικά άθροίσματα τών κατ’ έτος όμοειδών εσόδων καί εξόδων, 
ώστε,ώς έν κατόπτρω, βλέπει τις έπί τά αυτό, την κατ’ έτος άνά- 
πτυξιν καί την κατάστασιν τών οικονομικών τής Εταιρίας. Είπα

3

4̂
Χ
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— 34

προσέτι τότε ότι, καίτοι συντόνου προσπάθειας καταβληθείσης, 
άπέβη αδύνατος ή έξ αλληλουχίας συναρμολογία καί συγκέντρω
σες των από της συστάσεως της Εταιρίας (1837) μ-έχρι του 
1857 ετησίων λογαριασμών αυτής-

’Επειδή ή έν τοιαύτη λεπτομερείς εξακολούθησες της δημο- 
σιεύσεως κατ’ έτος πάντων των μέχρι τοΰδε απολογισμών είκοσι 
πέντε ετών, επί προσθήκη καί τών έπερχομ-ένων, ήθελε σχημα
τίσει σινδόνα χάρτου πλατυτάτην καί δύσχρηστον, έν τω φυλ- 
λαδίω έκαστης έτησίας λογοδοσίας προσαρτωμένην, δεά τούτο ό 
ίι'χ χεϊρας πίναξ παριστάνει, έν τη πρώτη στήλη εσόδων καί 
εξόδων, τό άθροισμα τωνάπολογισμών τής πρώτης περιόδου τών 
ετών 1858 εως 1870’ έν τή δεύτερα στήλη, τό άθροισμα τών 
άπολογισμών τών ετών 1870 εως 1881, το όποιον, μ,ετα τού 
έν τή τρίτη στήλη απολογισμού τού τελευταίου έτους 1882, απο
τελεί δευτέραν περίοδον έν δέ τή τελευταία στήλη τό γενικόν 
άθροισμα πάντων όμού τών απολογισμών άπό τού έτους 1858.

"Οθεν καθ ’ άπαν τό διάστημα τών είκοσι πέντε έτών (1858- 
1882), είσεπράχθησαν έκ κυρίων εσόδων δρ. 1,406,634,24 
καί έπληρώθησαν εις κύρια έξοδα. ... » 1,350,008,22

’Επί διαφορά πλέον δραχ- 56,626,02 
Είσεπράχθησαν δέ ώσαύτως 

έκ διαφόρων λογαριασμών . . δρ. 919,118,17 
καίέπληρώθησανομοίως. . . » 975,744,19

Έπί διαφορά μεϊον » 56,626,02

ίσοζύγιον
’Επί τών κυρίων έσόδων τών άπολογισμών, παρατηρεΐται έν 

γένει μ.έν, ότι κατά την πρώτην περίοδον τών δεκατριών έτών
άπό τού 1858 έως 1870, είσεπράχθησαν έν όλω δρ. 145,058,75 
ήτοι μέσω όρω δραχ. 11,158,37 κατ’έτος· κατά δέ την δευ
τέραν περίοδον δώδεκα έτώ/ άπό τού 1870 έως 1881, εισεπρά- 
χθησαν δρ. 1,087,528,91 · προσθέσει εις ταύτας καί τών κατά 
τό 1882 είσπραχθέντων 174,046,58, άποτελεΐται όλον δραχμών 
1,261,575,49, ήτοι κατά μέσον όρον δραχ. 105,131,29 τό 
έτος, η ολίγον τι μ.εΐον τού δεκαπλάσιου τού τής πρώτης περιό
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δου μέσου δρου■ Είδικώτερον δετήν προσοχήν έφελκύουσι δικαίως 
τά της Β' περιόδου κονδύλια· 1) των τόκων έν γένει δραχμαί
269,308,06 + 31,047,15 = 300,355,21, ών τά δύο τρίτα
προέρχονται έκ της κατά τό 1869 μεγάλης δωρεάς της των 
φιλάρχαιων ’Επιτροπής· 2) τά της έξαργυρώσεως δημοσίων χρεω-
γράφων δραχ. 167,177,39 -1- 7280 = 174,457,39, ών τό'έν
τρίτον πηγάζει άπό έξαργύρωσιν κληρωθεισών ομολογιών της 
αύτης δωρεάς, τό δέ υπόλοιπον άπό έξαργύρωσιν άλλων κληρω
θεισών όμ.ολογιών καί εντόκων γραμματίων καί 3) τό κονδύλιον
του λαχείου δραχ. 501,544,82 + 107,090,47=608,635,29,
δπερ, δυνάμει Β· διατάγματος, ηρξατο έκδιδόμενον άπό του 
έτους 1875·

Έπί δέ των κυρίων έξόδων των άπολογισμών, παρατηρεΐται 
ωσαύτως έν γένει μέν, ότι κατά την πρώτην περίοδον δεκατριών 
ετών, έδαπανηθησαν δραχ. 140,370,86, ήτοι μέσω όρω κατ’ 
έτος δραχ. 10,797,77, κατά δέ την δευτέραν περίοδον τών 
δώδεκα έτων, άπό 1870 έως 1881, έδαπανηθησαν δρ· 1,045, 
767,66- προσθέσει δέ καί τών κατά τό έτος 1882 δραχμών 
163,769,70, άποτελεΐται όλον δαπανών δραχ. 1,209,537,36, 
ήτοι κατ’ έτος δραχ. 100,794,78, ολίγον τι μεΐον τοΰ δεκα
πλάσιου τών της Α’ περιόδου δαπανών.

Είδικώτερον δέ την προσοχήν έφελκύουσι καί ένταΰθα,τά κον
δύλια Μουσεία, άρχαιοθηκαι,καί αγορά αρχαίων ηθελεν έρωτησεί 
τις, έδαπανηθησαν εις κατασκευήν άρχαιοθηκώνκλπ. δρ· 99,130. 
όπως φυλαχθώσιν έν αΰταΐς αί άγορασθεΐσαι αρχαιότητες αξίας 
δραχ. 141,956,26; φαίνεται, αλλά δέν έχει οΰτω τό πράγμα. 
— Προερρέθησαν, έν τη αναπτύξει τών όμοειδών έξόδων τοΰ 
ίσολογισμ-οΰ, οί λόγοι οΐ έπιβαλόντες τον καταρτισμόν τοΰ Μου
σείου της Εταιρίας ώς οίόν τε αξιοπρεπούς’ τά έν αύτφ δέ κατα
τιθέμενα αρχαία, δέν είναι μόνον τά έξ αγοράς, αλλά καί τά έκ 
τών διαφόρων άνασκαφών της έταιρίας έν Άθηναις, καί έκτος 
αυτών, άνευρεθέντα, ών τά έκ μαρμάρου παρεδόθησαν τά πλεΐ- 
στα εις τό κεντρικόν Εθνικόν μουσέΐον πρόπολλοΰ- προσέτι δέ καί 
τά έκ δωρεών, ών γενναιότερα καί κατά τοΰτο ή δωρεά αρχαίων
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της των φιλάρχαιων ’Επιτροπής, ήγορασρ-ένα παρ’ αυτής άντί 
δραχ. 17,000 περίπου-

Καί ή [λεν έπιστηριονική άξια των έν τώ ρ,ουσείω συγκεντρω- 
ρ-ένων, αποτελεί θησαυρόν άνεκτίρ.ητον' επειδή δε περί της αγο
ραίας αξίας ό λόγος, καί είκοσαπλασία τής σηρ,ειουρ,ένης ανω
τέρω άν ύπολογισθή σήρ,ερον ή άξια των άγορασθέντων, δεν 
είναι υπερβολή, κατ ’ αναλογίαν τής τιρής εις ήν ήγοράζοντο 
προ δέκα καί εϊκοσιν ετών, καί των υψηλών τιρ.ών, εις ας αγορά
ζονται κατά τά τελευταία ταΰτα έτη' άλλ’ εις την άξίαν τού
των προσθετέα καί ή τών άπό τάς άνασκαφάς τής Εταιρίας 
καί έκ δωρεών άποκτηθέντων , ήτις δεν υπολογίζεται κατωτέρα 
τής προρρηθείσης' καί ιδού ή ώς έγγιστα ολική αγοραία άξια 
τών άρχαίων τής Εταιρίας.

Άφορρ-ήν εις παρατήρησιν δικαίαν δίδει καί τό έν τω πίνακι 
τών άπολογισρ.ών «Κύρια έξοδα» κονδύλιον « Μετοχαί Εθνικής 
Τραπέζης δραχ. 12,397,65», έν σχέσει πρός το έν τή Κατα- 
στάσει «περιουσία τής Εταιρίας» κονδύλιον «12 ρ,ετοχαί τής 
’Εθνικής Τραπέζης δραχ. 48,000».

’Εκ τών δώδεκα τούτων ρ,ετοχών, αί οκτώ άπετέλουν τό 
τελευταΐον χρηρ,ατικόν κατάλοιπον τής διαχειρίσεως άπό τής 
συστάσεως τής Εταιρίας ρ.έχρι του 1855,5τε καί έκοιρ-ήθη αυτή' 
αί δέ λοιπαί τέσσαρες ήγοράσθησαν, τρεις έκ χρηρ,άτων τής 
Εταιρίας καί ρ.ία έκ του κληροδοτήρατος δραχ· 3000, τοΰ έν 
ρ.ακαρία τή λήξει άρχιεπισκόπου Πατρών Κυρίλλου' τούτων ρ.ό- 
νω/ τών ,τεσσάρων τήν άξίαν παριστάνει τό έν τώ πίνακι κονδύ
λιον τών δραχ. 12,397,65, αί δέ άρχικαί οκτώ ρ-ετοχαί, έσώ- 
θησαν καί περιήλθον αυτούσιοι εις τήν ρ.ετά τήν άναβίωσιν τής 
Εταιρίας διαχείρισιν' αί δώδεκα δέ όρ.οΰ, άπό τριών ήδη έτών, 
ένεκα τής άλληλλοδιαδόχου ύπερτιρησεως αυτών, ύπελογίσθησαν 
πρός δραχ. 4000, καί έντεΰθεν τό έν τή Καταστάσει τής Εται
ρικής περιουσίας κονδύλων τών δραχ. 48,000·

Έκ τής συγκεντρώσεως τών άπολογισρ.ών προκύπτει άδιστά- 
κτως, οτι καθόσον ηύπόρει ή Εταιρία, κατά τοσοΰτον καί έδαπά- 
νων τά κατά καιρούς συρ.βούλια εις τά έπηγγελρ-ένα παρ ’ αυτής 
έργα,έπί ριάλλον άναπτυσσόρ,ενα· άλλ’ έδαπάνων καί ρ.ετά προ-
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νοίας μεμελετημένης, χάριν τοΰ αβέβαιου πολλάκις μέλλοντος, 
καί προς επάρκειαν εις εκτάκτως παρουσιασθησομένην ανάγκην 
μεγάλων υπέρ τοΰ σκοπού αΰτης δαπανών, ύπερβαινουσώντυχόν 
τά τακτικά εισοδήματα.

Προστίθεται δέ έν τελεί ότι άπαττα τά δημόσια χρεώγραφα 
καϊ άλλοι τίτλοι, οί άποτελοΰντες την περιουσίαν της Εταιρίας, 
ϋπάρχουσι κατατεθειμένοι εις την Βιομηχανικήν Τράπεζαν,παρά 
τη όποια υπάρχει συμπεφωνημένος καί άλληλόχρεως λογαρια
σμός έντοκου καταθέσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εται
ρίας· υπάρχει δέ καί πίστωσις μέχρις έννενηκοντα χιλιάδων 
δραχμών , ης γίνεται χρησις προσωρινώς έφ’ όσον αί διά λογα
ριασμόν της Κυβερνήσεως γινόμεναι καταβολαί άπαιτήσωσι 
τοΰτο.

Ταΰτα ικανά προς τελείαν κατάληψιν της διαχειρίσεως του 
ύμετέρου συμβουλίου καί της οικονομικής καταστάσεως της 
Εταιρίας' οΐ έλεγκταί, οΰς εκλέξετε σήμερον, δώσουσιν ύμΐν,έντη 
προσέχει συνελεύσει,οϊας έγκρίνουσι συμπληρωτικάς πληροφορίας·
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων και εξόδων της

ΕΣΟΔΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

ςγνδρομαι. Τακτικαι................................................................ . . Δρ. 6836 50

» ’Έκτακτοι................................................................. 16898 89

» Ειδικαι................................................................. 2000 —
25755 39

ΤΟΚΟΙ ΕΝ Γενει. Έχ χρεωγράοων και καταΟε'σεων . . . . . )) 24777 15

ΕθΝ. Τραπεζα. Μέρισμα 22 μετοχών δύο έξαμηνιών. • («) » 6270 —
31047 15

Δημ. Χρεόγραφα. Έξαργύρωσις κληρωθεισών ομολογιών . . » — — 7280

Μοτςεια. Έξ εισιτηρίων εί; αυτά......................................... — — 1630 —

Λαχειον. Περίοδο; A'.................................................... ..... . 140 11

» » Β'................................................................ 527 57

» » Γ'................................................................ 3587 46

» » Δ'................................................................ 78 31

» » Ε'................................................................ 7404 88

» » ς-'................................................................ 92430 95

» > Ζ'................................................................ 2721 19

107090
743

47
57Διάφορά ....................................................................................... — —

Κληροδοτήματα........................................................................... — - 500 —

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 174046 58

Βιομ. Τραπεζα............................................................................ 111000 —

ΑπΟΛΗΨΊΣ. Προκαταβ. λ/σμώ Δημοσίου............................. 43890 83

» » » Εταιρίας......................................... 9284 —

ΤπΟΛΟίπΟΝ 31 Δεκεμβρίου 1881..................................................... 8954 63
173129 46

(α) ’Ήτοι των 12 μετοχών της Εταιρίας και

» 10 » εκ του κληροδοτη'ματος Ροίμα.
22 Τό δλον δραχμαι. . — — 347176 04
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— 39 —

ΡΧΛΙΟΛΟΓΙΚIΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1882.

ΈΞΟΔΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Γραφειον. Προσωπικόν............................................................................ 3940 —

» Γραφική υλη, χάρτης, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ. . . . )) 1618 —

» Βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων και δετικά................................... » 2580 85 8138 85

Μογςειλ. Προσωπικόν.................................................................................. » 1810 —

» ’Αρχαιοθηκαι, συγκολλήσεις κλπ................................................... )) 30504 85

)) 19286 80 51601 65

)) 400 30

ιΑναςκλφαι. Άκροπο'λεως............................................................................ )) 7221 17

» Τανάγρας ................................................................................... )) 3507 50

» 18832 21

)) 3932 59

» Θεσπιών.................................................................................. » 3419 65

» Πειραιώς *............................................................................ )) 177 50 37590 92

ΐίΠΑΡΧ. Αρχαιότητες. Προσωπικόν εφο'ρων, φυλάκων κλπ. και έξοδα 
των κατά τάς επαρχίας μουσείων και μνημείων. )) — — 12877 60

iKINHTA. Αγορά γη^ε'δων...................................................................... » — — 9660 —

ΔΙΑΦΟΡΑ . . . ........................ » — — 1130 16

^.αχειον. Περίοδος TL'.................................................................................. )) 3564 05

» » q'................................................................................. » 36047 29

» » Ε'........................................................................................................ )) 3259 18 42870 52

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 163869 70

ΪΙΟΜΗΧ. ΤΡΑΠΕΖΑ ... .............................. )) 111841 42

ΙΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΐ. Λογαριασμώ Δημοσίου ......................................... )) 61688 02

» Εταιρίας..................................................... )) 9384 —

ΠΟΛΟΙΠΟΝ Ταμείοr Μεταφερδμενον εις την διαχείρισιν του 1883., . )) 392 90 183306 34

' · - - .............. Τά ολον οραχμαι — — 347176 04
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας της

Μ Ε Ρ I Λ Ε Σ

'Υπόλοιπα3Ι Δεκεμ. 1882 Πράξεις κατα τό 1882

Χρε'ωσις Πίστωσι Χρε'ωσις Πίστωσις

Ακίνητα. Οΐχόπεόα έν Άθτ[ναις χαι οίχία έν Κη-
φισία.............................................. (α) 17321 — — — 9660 — --- —

Εθνικιι Τραπεζα. 12 μετοχαι αύτης . . . 48000 — — — — — —

» » ΚατάΟεσις έντοκος . . . 10061 — — — — — —

Δημ. Χρεόγραφα. Όμολογ.διάφορων έθν.δαν. (6) 311806 23 — — — — 7280 -tk

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ Λογαριασμω Δημοσίου . . (γ) 43195 57 — — 61688 02 43890 8 3

» » Εταιρίας . 1100 — — — 9384 — 9284 -

ΒιΟΜ. ΤΡΑΠΕΖΑ.Ανοιχτός λογαριασμός . . (ε) — — (ε) 10767 16 111841 42 111000 -

ΤλμειΟΝ. 'Υπόλοιπα της 31 Δεκεμβρίου χαι πι-
στο/ρειυσεις τοΰ έτους . . .(ς·) 8954 63 — — 338221 41 346783 4

440438 43 10767 16 530794 85 518237 9 7

440438 43 10767 1 6

971233 28 529005 1 6

529005 13

442228 15
’Ισοζύγιο

'Εν Άθτ]ναις, τη 5 Ιανουάριου 1883.

'Ο Ταμίας

II. Εμμ. Γιαννοπογλος.
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1882

'Υπόλοιπα 31 Δεχεμβρ.1882

Χρέωσις Πίστωσις

(α) 26981

48000 —

10061 —

(6) 304526 23

(γ) 60992 76

(δ) 1200 —

— — (ε) 9925 74

(ς) 392 90

452153 89 9925 74

9925 74

442228 15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(α) Ακίνητα λ/σμός τοϋ 1881 Δρ. 17321·—

1882 » 26981.—
9660—

(γ) ΓΙροκαταβολαι εν γένεε >, 1881 » 43195.57

λ/σμω Δημοσίου 1882 )) 60992.76
17797.19

» Εταιρίας » 1881 )) 1100—

1882 » 1200.—
100—

(ε) Βιομηχ. Τραπεζα » 1 81 )) 10767.16

1882 » 9925.74
841.42

ΓΙλειο'τερα... 28398.61

(β) Δήμος. Χρεόγραφα » 1881 )) 311806.23

1882 )) 304526.23

(ς·) Υπολοιπα 1881 »> 8954.63
» 7280—

1882 » 392.90 8561.73 15841.73

ΙΙαραθεςις
Αΰξησες της περιουσίας χατά τό 1882 δρ. 12556.88

Λ/σμός του έτους 1881 429671.27

» 1882 442228.15

Διαφορά Ιπι πλέον, ίση τη ανωτέρω 12556.88
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— 42 —

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. — πιναξ των

Α'. ΕΙΣ II Ρ Λ Ξ Ε I Σ 1858-70 1870-81 1882 Ό λ ο ν

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΣτΝΔΡΟΜΑΙ. Έτησιαι................................... 81079 81 60086 78 6856 50 148023 09
» ’Έκτακτη................................... » 24482 28 19070 50 16898 89 60451 67
» Ιν.ο'/αι................................... » — — 46995 — 2000 — 48995 —

Τοκοι και Μερίσματα Έν γε'νει . . . )) 34047 17 269308 06 31047 15 334402 38
Δημοσία Χρεόγραφα. Έξαργύρωσι;. )) — — 167177 3·., 7280 — 174457 39
Μοτςεια. Έξ εισιτηρίων............................. )) — — 4992 84 1630 — 6622 84
Ακίνητα. Ιΐώλησις ακινήτων . . . . ■ » — — 11490 — — — 11490 —

» Ενοίκια........................................ » — — 550 — — — 550 —
Κληροδοτήματα.............................................. )) — — 5000 — 500 — 5500 —
Διάφορά . .............................................. » 1292 05 155 87 743 57 2191 49
Αρχαιολογική Εφημερις και φυλλ. λογοδ. )) 943 40 990 65 — — 1934 05
Επιστροφή Χρημάτων................................... » 1759 50 167 — — — 1926 50
Λαχειον.......................................................... )) 1454 54 501544 82 107090 47 610089 83

145058 75 1087528 91 174046 58 (α) 1406634 24
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά................................................................ » ____ — 72500 ____ ____ ___ , 72500 —
ΠρΟΚαταβολαι ΆποληφΟεΐααι .... » — — 278507 94 53174 83 331682 77
Βιομηχανική Τραπεζα (Άλληλο/ρεως λ μο; )) — — 387418 95 110000 — ' (α) 498418 95
ΙΊαρακατλθηκαι........................................ )) — — 14148 50 — — 14148 50
ΤαμειΟΝ. Οπολοιπα διαχειρι’σ.μέχρι του 1858 » 2367 95 2357 95

147426 70 1840104 30 338221 41 (α) 2325752 41

(α) Κύρια έσοδα . . . δρ. 1,406,634,24 

(α) Διάφοροι λ σμοί . . » 919,118,17

2,325,752,41

Έν Άθη'ναις, τ5) 5 ’Ιανουάριου 1883.
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^ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΤΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1858-1882.

Β'. Π Λ Η Ρ Ω Μ A I 1858-70 1870-81 1882 Όλον

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΛΑ

Γραφειον. Προσωπικόν,τυπωτικά, έξοδα διά- |

φορά και Βιβλιοθήκη .... Δρ. 18964 92 32570 25 . 8138 85 59674 02
Μογςεια. ’Αρχαιοθηκαι, ουλακεια, επισκευαι

και συγκολλήσεις άρχ. » 4300 82 62504 41 32314 85 99120 08
ΑγΟΡΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.................................... )) 48715 15 73954 31 19286 80 141956 2 b
Αρχαία. ’Άνασκαφαι εν γε'νει........................ » 59139 50 268868 36 37190 62 365198 48

» Επισκευαι και άναστηλώσ. μνημείων )) 5747 95 18174 02 400 30 24322 27
Επαρχιακαι Αρχαιότητες. Προσωπικόν φυ-

ρ λάκ. επαρχιακ. Μουσείων και μνημείων. )) __ — 45343 41 12878 60 58221 01
Επαρχιακαι Αρχαιότητες. Περισυναγωγη

και μεταφορά αρχαίων........................ » — — 3702 53 — — 3702 hd
Τοκοι εν Γενβι............................................... )) __ — 7257 72 — — 7257 72
Ακίνητα........................................................... )) __ __ 13321 9660 — 22981 —
Διάφορά. Ποσοστά εισπράχτορος, εκμαγεία

αρχαίων κλπ.................................. )) — — 3632 23 1130 16 4762 39
» Προτομαι προε'δρων Εταιρίας. » — — 1900 — — 1900 —
» Συνδρομαι εις ξένους προς συντε-

λεσιν άνασκαφών ..... )) — — 500 __ — — 500 —
Απρόβλεπτα ..................................................... )) 2112 52 __ — — 1212 52
Δημοσία Χρεωγραφα....................................... )) 1390 298567 06 __ — 299957 06
Μετοχαι Εθνικής Τραπεζης .... )) __ 12397 65 — — 12397 65
Λαχειον .......................................... )) — — 203074 71 42870 52 245945 23

140370 86 1045767 66 163769 70 (a) 1350008 22
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά ... . . » 1000 72500 73500 __
Προκαταβολαι αποληπτεαι........................ » __ 329846 86 71072 02 400918 88
Βιομηχανική Τραπεζα. (Άλληλό/ρ. λ/μός. )) __ __ 376651 79 111841 42 488493 21
ΓΙαρακαταθηκαι . .......................................... )) ■ _ _ 12139 20 __ — (a) 12139 20
Λάθη Λογιστικά. Κατά τάς προ τοΰ 1870

διαχειρίσεις .... » 300 _ __ __ — — 300 —
IAMEION. 'Υπόλοιπα.................................... )) — — — 392 90 392 90

141670 86 1836905 51 347176 04 2325752 41

(a) Κύρια Ι’ξοδα . . . 3ρ. 1,350,008,22 

(a) Διάφοροι λ/σμοι . . » 975,744,19

2,325,752,41

'Ο Tapia;

Π. Εμμ. Γιαννοποτλος.
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Μετά τρεις δ’ έβδομάδας, τή 6 Φεβρουάριου 1883, ήμερα 
Κυριακή, ώρα 10ϋ π. μ. συνελθόντων αυθις έν τω Πανε
πιστήμια) έταίρων όγδοήκοντα, έν άπουσία του Προέδρου 
ενεκα ,άσθενείας, ό αντιπρόεδρος Σπ. Φιντικλής προσεκά- 
λεσε τήν έξελεγκτικήν έπιτροπήν ν’ άναγνώση εις έπή- 
κοον των έταίρων τήν έκθεσίν της. "Οθεν παρελθών ό 
εισηγητής αύτής Π. Νικολόπουλος άνέγνω τά έξης.

Προς την avvt.hvair
των ‘Εταίρων τής ''Αρχαιολογικής *Εταιρίας■ 

Κύριοι!

ΙΙρός έκπλήρωσιν της δοθείσης ήμιν εντολής Six της τελευ
ταίας άποφάσεως υμών, μετέβημ.εν τήν 30 του άπελθόντος μ.ηνός 
έν τή οικία του ταμίου τής Εταιρίας κυρίου Π. Γιαννοπούλου, 
ένθα ύπάρχουσι τ’ άποτελοΰντα τήν χρηματικήν διαχείρισιν τού 
ταμείου στοιχεία.

Καί δή έλάβομεν ύπ’ οψει τά βιβλία ήτοι τό Καθημερινόν, 
τά στελέχη των διπλοτύπων είσπράξεως τοΰ τε ταμίου καί τοΰ 
είσπράκτορος καί έθέσαμεν το (( Έθεωρήθη » επί τής τελευταίας 
πράξεως τοΰ Καθημερινού τής 31 Δεκεμβρίου Π. Ε. καί επί 
των τελευταίων κεκομ,μένων διπλοτύπων τοΰ Ταμίου ύπ’ άριθ. 
77 καί τοΰ είσπράκτορος ύπ’ άριθ. 181 ώς καί τοΰ τελευταίου 
εντάλματος ύπ’ άριθ. 323.

Έκ τής παραβολής δέ ήν έποιησάμεθα των διπλοτύπων είσ- 
πράΕεως τοΰ ταμίου άπό τοΰ άριθ. 1—·77 καί τοΰ είσπράκτο
ρος άπό τοΰ άριθ. 147—191 καί 1 — 181, πλήν των άκυρω- 
θέντων έκ των τελευταίων ύπ’ άριθ. 58 καί 114, ποός τάς Ιν 
τω Καθημερινω βιβλίιρ έγγραφάς έξήχθη ότι τά καθ’ ολον τό 
έτος 1882 είσαχθέντα εις τό ταμεΐον τής Εταιρίας έ’σοδα συνί- 
στανται κατά τόν έν τω Καθημερινω καταγεγραμμ.ένον ισολο
γισμόν.
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Α'. ΐκ κυρίων εσόδων ήτοι’

1)· Έκ συνδρομών έν γένει............................. Δρ. 25,755.39
2). » τόκων έπί χρεωγράφων καί έπί κατα- 

θέσεων..................................................... )) 24,777.15
3). )) μερισμάτων έπί 22 μετοχών της Έθνι- 

κης Τραπέζης....................................... 6,270.—

4). » επαργυρώσεων κληρωθεισών ομολογιών 
’Εθνικών δανείων.................................. » 7,280.—

5). » εισιτηρίων έν Μουσείοις.................... » 1,630.—
6). )) λαχείων................................................. » 107,090.47
7). )) διαφόρων............................................ » 743.57
8). » κληροδοτημάτων.............................. )) 500.—

Τό όλον Δρ. 174,046.58

Β'. έκ διαφόρων λογαριασμών.

1) . Βιομηχανικής Τραπέζης δρ. 111,000.—
2) . Άπολήψεων προκαταβο

λών λ/σμω Δημοσίου. . )) 43,890.83
3) . Άπολήψεων προκαταβο

λώνλ/σμώ Εταιρίας. . » 9,284.—
4) . Υπολοίπου 31 Δεκεμ

βρίου 1881..................... » 8,954.63 173,129.46

Τό όλον Δρ. 347,176.04

Παραβαλόντες δε τα στελέχη των έκδοθέντων χρηματικών 
ενταλμάτων καί αυτά τά εντάλματα ύπ’ άριθ. 1—306 και 
308 — 323 εις ά είσί συνημμένα τά δικαιολογοΰντα έκάστην 
δαπάνην έγγραφα, προς τό καθημερινόν βιβλίον, έζηγάγομεν ότι 
τά έξοδα συνίστανται’
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Α'. έκ κυρίων εξόδων ήτοι

1). Εξόδων γραφείου....................................... Δρ. 8,138.85
2). » [Λ ουσείων....................................... » 51,601.65
3). » άνασκαφών αρχαίων .... » 37,590.92
4). » επαρχ. αρχαιοτήτων . . . . » 12,877.60
5). » άγορας άκινήτων......................... » 9,660.—
6). » διαφόρων....................................... » 1,130.16
7). » λαχείου........................................ » 42,870.52

163,869.70

Β'. έκ διαφόρων λογαριασμών ήτοι

1) . Βιομηχανικής Τραπέζης Δρ. 111,841.42
2) . Προκαταβολών λογ/σμώ »

Δημοσίου. 61,688.02
3) . Προκαταβολών λογαριασμοί»

Εταιρίας.........................δρ. 9,384.—
4) . Υπολοίπου ταμείου . . » 392.90 183,306.34

Τό όλον δρ. 347,176.04

Κατά τον έν τω καθημ.ερινώ βιβλίω καταγεγραμμένον ισολο
γισμόν ή περιουσία της εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 1882,μετά 
την προσθήκην και άφαίρεσιν τών εντός του έτους 1882 πραγ 
ματοποιηθέντων εσόδων καί εξόδων, αποτελεί ενεργητικόν μέν 
Δρ. 452,153,39· ήτοι 
α') Έκ δύο οικοπέδων έν Άθήναις καί οικίας

έν Κηφισία....................................................Δρ. 26,981.—·
β') Έκ 12 μετοχών ’Εθνικής Τραπέζης. . » 48,000.—
γ') Έξ έντοκων καταθέσεων εις την Τράπεζαν » 10,061.—
δ') Έκ 1093 ομολογιών διαφόρων Εθνικών

δανείων........................................................... » 304,526.23
ε') Έκ προκαταβολών λ/σμώ Δημοσίου . . » 60,992.76
7') Όμ. λ/σμώ Εταιρίας. ...... » 1,200.—
ζ') Έκ μετρητών..................................................» 392.90

Προς μεταφοράν. . . . Δρ. 452,153.89
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Έκ μεταφοράς. . . . Δρ. 452,153.89 
Παθητικόν δε » 9,925.74

Διά τά όφειλόμενα τη βιομηχανική Τραπέζη
απέναντι τού ανοικτού λ/σμού....................Δρ. 442,228.15

ούτω δε ή καθαρά περιουσία της Εταιρίας συνίσταται έκ δραχ. 
442,228.15 παλαιών η νέων δραχμών 394,846,57.

Σχετικά προς τόν λογαριασμόν της καταστάσεως της περιου
σίας της Εταιρίας ό κύριος ταμίας ύπέβαλεν ήμΐν α') τους 
τίτλους της ιδιοκτησίας των έν Άθηναις δύο οικοπέδων καί της 
έν Κηφισία οικίας παριστανομένων έν τη καταστάσει αντί δραχ. 
26,981 ήτοι τό ύπ’ άριθ. 9712 της 21 Σεπτεμβρίου 1851 
συμβόλαιον του συμβολαιογράφου ’Αθηνών Κ. Κοκκίδου, τό ύπ’ 
άριθ. 28664 της 22 Σεπτεμβρίου 1882 δμοιον του συμβολαιο
γράφου ’Αθηνών Γ. Άφεντάκη καί τό ύπ’ άριθ. 32,107 της 
19 Νοεμβρίου 1881 του συμβολαιογράφου ’Αθηνών Β. Λαμ- 
προύλη" β') τό μετά της Βιομηχανικής Τραπέζης ύπ’ άριθ. 
26,638 της 9 Ιουλίου 1879 συμβόλαιον του συμβολαιογράφου 
’Αθηνών Γ· Άντωνιάδου καί τάς άπό 11 Φεβρουάριου 1880 
καί 19 ’Ιανουάριου 1882 άποδείξεις τών διαχειριστών αΰτης έξ 
ών άποδεικνύεται ή εις την Τράπεζαν ταύτην κατάθεσις καί 
φύλαξις τών τίτλων δώδεκα ονομαστικών μετοχών της ’Εθνικής 
Τραπέζης παριστανομένων έν τη καταστάσει άντί δρ. 48,000. 
Τεσσάρων ομολογιών αύτης δι’ έντοκον κατάθεσιν δρ. 10,061 
καί τών κατά την 31 Δεκεμβρίου 1882 μετά τάς προηγηθείσας 
κληρώσεις, ύπολειπομένων έν τη ΐδίεκ τραπέζη χρεωγράφων ’Εθνι
κών δανείων ήτοι

147 ομολόγων τού ’Εθνικού δανείου τών 6,000,000
451 )) )) » )) 25,000,000 πρός 9 %

10 )) )) )) )) » » 8 %
259 )) )) )) )) 4,000,000 )) 8 %
135 )) )) )) )) 60,000,000 )) 6 %

91 )) )) )) )) 10,000,000 )) 8%

1093
παριστανομένων έν τή καταστάσει άντί δραχ. 304,526, 23' 
γ') τά συμβόλαια ήτοι τά ύπ’ άριθ. 29184, 29240, 29390,
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29705, 29876, 29891, 29960, 30078 καί 30171 τοϋ 
έτους 1882 του συμβολαιογράφου ’Αθηνών Ήλ. Γλυκοφρύδου, 
τάς παραγγελίας του Υπουργείου των ’Εκκλησιαστικών ΰπ’άρ. 
12,389 της 5 Μαίου και της 28 Ιουνίου καί 4 Αύγουστου 
1882 καί λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα τών εις λογαριασμόν 
του Δημοσίου γενομένων κατά το 1882 καί μηπω άποληφθεισών 
προκαταβολών δρ. 60,992,76 καί δ') χρηματικά εντάλματα 
δυνάμει τών όποιων έπληρώθησαν προκαταβολικώς διά λογαρια
σμόν της Εταιρίας δρ. 1200.

’Επειδή δέ ή καθαρά περιουσία τής Εταιρίας κατά την 31 
Δεκεμβρίου 1881 συνίστατο έκ δραχ. 429,671,27, επεται ότι 
έπήλθεν αύξησις αυτής κατά τό έτος 1882 έκ δρ. 12,556,88.

Μετά την περαίωσιν του ελέγχου του άφορώντος εις την δια- 
χείρισιν του έτους 1882 ό Ταμίας τής Εταιρίας έξητήσατο νά 
έξελεγχθή καί ή χρηματική διαχείρισις του μηνός ’Ιανουάριου 
έ. έ'. Την αϊτησιν ταύτην άποδεχθέντες, έλάβομεν ύπ’ δψει τά 
στελέχη τών ύπ’άριθ. 1—7 διπλοτύπων είσπράξεως, έξ ών 
έβεβαιώθη ότι από 1—30 ’Ιανουάριου έ. έ'. είσεπράχθησαν τά 
έζή« ποσά εις νέας δραχμάς (κατά τον Νόμον ΣΔ' περί νομι
σματικού συστήματος).

α') Ές υπολοίπου τής 31 Δεκεμβρίου μετατραπέντος εις

νέας...............................................................Δρ. 350.80

β') Έκ τιμήματος λαχείου Ζ' περιόδου. . » 49,443.20

γ') Έξ άπολήψεως προκαταβολών λ/σμώ
Δημοσίου..................................................... » 1,751.74

δ') Έκ τόκων............................................ » 1,499.50

ι') Εξ αντιτίμουκληρωθεισών όμολογ. . . » 801.—

Τό όλον δρ. 53,846.24
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Έπληρώθησαν δε τα έξης ποσά κατά τά ΰπ ’ άριθ.Τ—8 καί
10 — 15 χρημ-ατικά εντάλματα.
α’) Διά προκαταβολάς λ/σμφ Δημ.οσίου. . . Δρ. 8,526,80
β') Διά καταθέσεις είς Βιομηχανικήν Τράπεζαν

απέναντι τοΰ ανοικτού λ/σμοΰ.................... » 40,300,50
γ') Διά έξοδα γραφείου................................... » 135 —
δ') » » επαρχιακών αρχαιοτήτων. . . » 187,48
ε') » » άνασκαφών................................... )) 260,60
Τ ) » )) προς αγοράν αρχαίων .... » 283,93
ζ) » » μουσείων....................................... » 1,482,54

Τά όλον Δρ. 51,176,85

Τοΰ ποσοΰ τούτου άφαιρουμένου έκ των είσπραχθέντων εσό
δων, υπολείπονται δραχ. 2669,34, εύρεθεΐσαι εις τό Ταμεΐον 
της Εταιρίας καί απαρτιζόμενα!-

α') Έκ Τραπεζ. Γραμματ. 26 X 100 = Δραχ. 2600
β') » » 2 X 25 = » 50
γ') » » 3 X 5 = » 15
δ') Έκ χάλκινων νομισμάτων.................... » 4,34

2669,34

Προτιθέμενοι να έξελέγξωμεν καί την διαχείρισιν των είσπρα
χθέντων χρημάτων δυνάμει τών γραμματίων της Ζ' περιόδου 
του λαχείου των αρχαιοτήτων, έπληροφορήθημεν, ότι της τοι- 
αύτης διαχειρίσεως χωριστής καί εις ειδικόν πρόσωπον ανατεθει
μένης, δύσκολος αποβαίνει ήδη ό ελεγχος, τοΰ διαχειριστοΰ μή 
δυναμένου να ύποβληθή ηδη ύπ’ αυτόν, άτε ασχολούμενου είς 
την άπότισιν των πληρωτέων χρηματικών ποσών τοΐς κερδφοις 
άρεθμοΐς κατά την Ζ' περίοδον- αί πληροφορία·, όμως, ας δυνά- 
μεθα να παράσχωμ-εν επί της διαχειρίσεως ταυτης εΐσίν αί έξης.

'Ότι κατα τα δημοσιευθέντα πρακτικό, της επιτροπής τοΰ 
λαχείου τών άρχαιοτητων τα πωληθέντα γραμμάτια της Ζ' 
περιόδου είσίν 28,785,ών τό τίμ.ημ.α προς δραχ. 3 έκαστον άπο-

4
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τελεί ποσόν.......................................................δραχ. 86,355,—
έκπτώσει δε των κρατηθέντων λόγω προρεη-
θεία,ς υπό των πωλητών προς 10 % . . . ^ροεχ. 8,635,50

'Υπολείπονται'δρ. 77,719,50

Έξ ών είσήχθησαν είςτό Ταρεεϊον της 
Εταιρίας κατά ρεεν το έτος 1882
παλαιαίδρ. 2721,19 η νέαι. . δρ. 2,429,63 
κατά δετό 1883 ’Ιανουάριον ρεήνα » 49,443,20

51,872,83

Υπολείπονται έπορεένως εις βάρος του δια-
χειριστοΰ.............................................................. δρ. 25,846,67
άλλά τοΐς κατόχοις των ύπό της τύχης εΰνοηθέν-
των 200 γραριρεατίων άποδοθήσονται ...» 28,785 =
ώστε πρός εντελή έξόφλησιν των υποχρεώσεων
της Εταιρίας έκ της τελευταίας κληρώσεως,
πληρωθήσονται τω άρρεοδίψ διαχειριστή. . . » 2,938,33

Οίίτω περιωρίσθη ό ελεγχος ήρεών επί ρεόνης της διαχειρίσεως 
καθ’όλον τό παρελθόν έτος καί κατά τον Ιανουάριον του ένε- 
στώτος του Ταρείου κυρίου Π. Γιαννοπούλου. Έκ του ελέγχου 
δε τούτου ούδερεία έναπέρεεινεν ήρεΐν άρεφιβολία περί τής άκρι 
βείας, ρεεθ’ής τότε Διοικητικόν συρεβούλιον καί ό Ταρείας δια
χειρίζονται την περιουσίαν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Έν Άδήναις, τήν 6 Φεβρουάριου 1883.

Ή εξελεγκτική επιτροπή

Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Γ. ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 
Π. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Μετά ταϋτα δ άντιπρόεδρος ήρώτησεν, άν έχη τις των 
εταίρων νά ποιήση παρατηρήσεις. Ούδε'ις έπήρε φωνήν. "Οθεν 
είπών δ άντιπρόεδρος· προβαίνομεν είς την έκλογήν του Συμ- 
βουλίου, έκάλεσε δύο ψηφολέκτας παρά τδ βήμα καί ήδη 
έμελλε ν’ άναγνωσθή παρά του γραμματέως δ κατάλογος 
των ψηφηφορησόντων, οτε παρουσιασθείς δ εταίρος Θεμ. Ν. 
X. Φιλαδελφεύς ήθελε νά ποιήση τάς έαυτοϋ προτάσεις περί 
των τής Εταιρίας πραγμάτων, ώς εΐχεν έν τή πρώτγ) Συνε- 
λεύσει δηλώσει τον σκοπόν του. Επειδή δέ παρά του προε- 
δρεύοντος καί παρ’ άλλων εταίρων τω έγένετο παρατήρησις, 
δτιτώρα μέν νά άνακοπή ούτως ή σχεδόν άρξαμένη έκλογή 
δέν είναι πρέπον, ύστερον δέ μεταξύ τής πρώτης καί δευτέ- 
ρας κατά τόν οργανισμόν ψηφηφορίας δύναται νά διατυπώση 
τάς προτάσεις του, ΐνα ληφθώσιν ύπ’ όψιν ώς άντικείμενον 
άλλης προσεχώς συγκαλεσθησομένης Συνελεύσεως, άνεχώ- 
ρησεν. Οί εταίροι έπειτα έψήφισαν διά δύο ψηφηφοριών, 
καθ’ ά κελεύει δ όργανισμός, τό νέον συμβούλιον ώς έξής’

ΙΙρόεδρον τόν Άλ. Ά. Κοντόσταυλον διά ψήφων 74
’Αντιπρόεδρον τον ίΣπυρ. Φεντεκλήν )) )) 66
Ταμίαν τόν H. Έμ. Γεαννόπουλον » » 71
Γραμματέα τόν ΤΕτέφ. Λ.. Κουμανούδην » )) 74
Συμβούλους δέ τούς Αημ. Χεμετέλον » )) 69

Λύβ. Καφταντζόγλονν » » 61
Γ. Άντωνεάδην » » 61
2τ. Αραγοόμην » » 60
II. Ευστρατεάδην » » 50
KL. Μυλωναν » » 50
Γ. ΛΙεκολαεδην )) » 45

Τό άποτέλεσμα των δύο ψηφηφοριών άφοΰ άνεκήρυξεν δ
άντιπρόεδρος, διελύθη ή Συνέλευσις περί ώραν πρώτην μετά
μεσημβρίαν.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(Όσων ονομάτων είναι προτεθεψενος άστερίσκος, αυτοί προς 
τη ετήσια συν5pop.η καί καθυστερούσαν συνδρορ.ην κατέβαλαν (*).

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Εθν. Πανεπιςτημιον. .Δρ.1000.— Ανδροποταος Στατρ. • Δρ. 15.—
Αγγεαοποταος Ιω.. . . » 15— Αντωνιαδης Γ. Εμ. . . » 15.—
Αμπανοποταος Λ. . . » 15.— Αργϊροποϊαος Ιακ. . . » 15.—
Αναγνωςτακης Α. . . . » 16.— Αρεταιος Θ................. )> 15.—
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝίΚΟΛ. . . )) 15.— Ατγερινος Αν. ... 15.—

(*) Πε'ρυσι μετά τήν κλεΐσιν των του ϊτους 1881 λογαριασμών, ημέρας δέ 
τινας προ των αρχαιρεσιών του 1882 πολλοί Ιταϊροι (περί τους 40) είχον κατα. 
βάλει Ινός 5] δύο ετών καθυστερούσα; συνδρομάς. Τούτων τά ονόματα καί τά ποσά 
είχομεν υποσχεθη το'τε δτι θίλομεν άνοιγράψει Ιν ταύτη τη Ιφετεινη λογοδοσία 
ο καί ποιοΰμεν νϋν. Είναι οί έξης·

Άναγνωστάκης A............... . 80 — Μακρυγιάννης 0................. —
’Ανάργυρος Π. 11.............. . 30 — Μάμουκας Α...................... —
Άντωνιάδης A. I.............. . 30 — Μαρκο'πουλος I................... . 30 —
’Αργυρύπουλος I............... — Μαυρογιάννης Γ. s . . . . . 30 —
Αυγερινός A..................... . 30 — Μελετόπουλος Α.................. —
Άφεντούλης Θ................. . 30 — Μπουρνιας Γ...................... . 15 —
Βεζάνος Λ. Η................ . 15 — Παλαιολο'γος I................... . 30 —
Δαμασκηνός Ν............... . 30 — ΙΙανταζίδης I...................... . 15 —
Δήμιτσας Μ.................... . 15 — Παπαδημητρακόπουλος Θ.. . 30 _
Διοσκορίδης X.............. . 15 — Πατρίκιος I........................ . 15 —
Ίασεμίδης Π................... . 15 — Παυλίδης Π....................... . 15 —
Ίωαννίδης Γρ.................. . 15 — Ποστολάκας Α................. . 15 —
Καββαδίας Π.................. . 15 — Πρωτόδικός I..................... 30 —
Καλογερας Ν.................. . 30 — Σκουλούδης Σ.................... —
Κανελλόίπουλος Η. . . . . 15 — Σοϊτσος Α.......................... 100 —
Κομπο'της A................... — Σπάθης Ν.......................... —
Κοτζιας Ν...................... — Σχινας Β............................ . 15 —
Κουλουμο'πουλος Θ. . . . 25 — Χατζο'πουλος Ν.................. . 30 —
Κουμανούδης Άνδρ. I. . . 30 —
Κουντουριώτης Α. . . . . 30 — ΜΟΝΑΙ ΙΕΡΑΙ
Κυριάκός Άλ.................. — Μακαριωτίσσης Ιν Βοιωτία. 25 —
Κυριάκός Π.................... — Ταξιαρχών » » 25:—
Κωνσταντινίδης Π. . , . — Άγ. Τριάδος » » 25:—
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Βαρογχας Αλ................ Δρ. 15.—
Βεζανος Λέων. Ηλ. . » 15.—
Βενερ Ν.......................... )) 15.—
Βικελας Δη.μ................. )) 15.—
Βογρτςελας Ιω.............. )) 22.40

Γαλανής Εμ.................. )) 15—
Γερακης Γ. Α.............. )) 15—
ΓΐΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ Π. Εμ. )) 15—
Γραμματικοποτλος Κ. )) 15—

Δαμαλας Ν..................... )) 15—
Δερβος Γ. I.................. 28—
Δημιτςας Μαργ. . . . » 15—
Διοςκοριδης X.............. )) 15—
Δραγατςης Ιακ. X. . . )) 15—
Δραγογμη Ελιζα Στεφ. )) 15.—
Δραγογμης Εμ.............. )) 15.—
Δραγογμης Μ................ » 50—
Δραγογμης Στεφ. . . . )) 15—

Engel Arth................ )) 22.40
Εγςτρατιαδης Π. . . . )) 15—

Ζαχαριογ Δ. Π.............. )) 15—
Ζωγράφος Ιω................... )) 15—

Θεολογης Π.................. )) 50—
Θεοφιλατος Ιω............... )) 15—

Ιαςεμιδης Π................... » lb.—
Ιατριδης Ετθ................. )) 15—
Ιωαννιδης Στεφ. . . . » 28—

Καββαδιας Π................. )) 15—
Καζαζης Ν..................... )) 15—
Καλαποθακης Μ. . . . )) 15—
Καλλιγας Π................... )) 15—
Καλογερας Νικηφ. . . )) 15—
Κανελλοποτλος Ηλ. . » 15—
Καντακογζηνος Αλ. . » 15—
Καραπανος Κ................ )) 28—
Καςτορχης E................ )) 15—
Κατριβανος Αθ............. » 15—
Καφταντζογλοτς Λ.. . » 15—

Koehler Ulr.............Δρ. 28.—
Κοκιδης Δ...................... » 15.—
ΚθΛΓΒΑΣ Λλ...................... » 15.—
ΚολιατςοςΣωκρ. άρχιρ.. » 15.—-
Κολινιατης I..................... » 16-80
Κοντος Κ.......................... » 28.—
ΚΟΝΤΟΣΤΑΓΑΟΣ Αλ. . . » 15.—
ΚΟΝΤΟΣΤΑΓΛΟΣ Ιω. . . . » 15.—
ΙίΟΡΟΜΗΛΑΣ ΔηΜ. ... » 15.—

*ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Π.................... » 30.—
Κογλογμοπογλος Θ. . » 15.—
ΚΟΓΜΑΝΟΓΔΗΣ ΑνΔΡ. I.·» 15.—
Κοτμανοτδης Π. Στ.. » 16.80
ΚΟΓΜΑΝΟΓΔΗΣ Στ. Α. . » 15.—
Κτριακοποτλος Δ. . . » 15.—
Κγριακος Αλ.....................» 15.—
Κτριακος Ιω.......................» 15.—
Κτριακος Π.......................» 15.—
Κωνςταντινιδης Π. . . » 15.—
‘Κωνσταντίνος Γ. . . . » 30.—
Κωςτης Κ. Ν................ » 15.—

Λακών Β..........................» 15.—
Λαςκαριδης Λ................» 15.—
Lheders Ο.......................» 28—

Μαραθεας Ν..................... » 28.—
Μαλακης Σ......................» 16.80
Μαντζακος Χρ............... » 28.—
Μαλικοπογλος Θ. . . » 15.—

* Μανιτακης Εμ.............. » 30.—
Μαμογκας A.................. » 15.—
Μαρκοπογλος Ιω. . . . » 15.—
Ματροκορδατος Γ. Α. » 50.—
Μαςροκορδατος Ν. Α. » 20.—
Μελας Mix......................» 280.—
Μελιςςοςργος Γ. . . . » 15.—
Μιςτριωτης Γ................. » 15.—
Μπογκης Ιω.................... » 15.—
Μτλωνας Κ.....................» 15.—
Μωραϊτης Σπ..................» 15.—

Νεγροποντης Μεν- . . » 100.—
Νεγρεποντης Πλατ. . » 22.40
Νεγρης Ν. . .» 1.6.—
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Νεγρης Φωκ..................Δρ. 15.— Ρενιερης Μ.................. Δρ. 15.—
Νικολαϊδης Γ...............» 15.— Ρηγαδης Ελ....................» 28.—
Ντκολοπογλος Π. . . » 25.— Ριζος Err.......................» 28.—

Ροτςοποτλος Αθ.. . . » 15.—
Oberg Em................... » 28.—
Οικονομιδης Β. Τ. . . » 15.— Σακελλαροπογλος Σ. . » 15.—
Ολγμπιος A..................» 15.— ΣαριπολοςΝ....................» 15.—

SCHLIEMANN Η. . . . » 15 —
Πανταζιδης Ιω................... 15.— Schmidt Jul................» 15.—
Παντελιδης Ιω.............» 45.— Σεμιτεαος Δ...................» 15.—
Παπαβαςιλειογ Γ. . . » 22.40 Σκογζες Ή. Γ............... » 15.—
Παπαγεωργιογ Π. . . . » 22.40 Σκοτλογδης Στεφ. . . » 15.—
Παπαδοπογλος X. . . » 15.— Σκγλιςςιις Ιω. Ις. . . » 15.—
ΙΊαπαδημητρακοπογλοςΘ. 15.— Σογγδοτριις Γ....................» 28.—
Παπανικολαοτ Β.. . . » 15.— Σοτρμελης Δ.............. ... » 15.—
ΓΙαπαρρηγοποιάος Κ.. » 15.— Σογγςος Αλ...................... » 50.—
ΙΙαπαρρηγοπογλος ΓΙ.. » 15— Σταματακης II...............» 15.—
Παππος Δημ.................... » 30— Στεφανογ Στεφ.............» 15.—
Παεχαλιδης Ντεκας . » 15.— Σωτηροπογλος Σ. . . . » 15.—
Πατλιδης Π......................» 15.—
Περρης II..........................» 28.— Τςογχαος Ν.................. » 15.—
Περρης Σπ......................... 28.—
Πετρης Ν..........................» 15.— Φιλαδελφεγς Θ. Ν. . . » 15.—
ΙΙετριδης Δ....................... » 15.— Φιλιος Δ......................... » 15.—
Πολίτης Ν. Γ.............. » 22 40 Φιλιππίδης Γ................ » 15—
ΠΟΣΤΟΛΑΚΑΣ Αχ. ...» 15.— ΦίΝΤΙΚΛΗΣ Σπ................» 15·—
Πραςςας Αλ..................... » 16.80 Φλώρος Στ..................... » 15.—
Πρετεντερης X. Τ.. . » 15.— Φγτλλης Λ.....................» 16.80
Προκοπιος Αθηνών . . » 15.— Φωςτηροπογλος Ιω. . . » 16.80
Πρωτόδικός Ιω.....................» 15.—

Χαρίλαος Εμ................» 50.—
Ραγκαβης A. Α. ...» 15.— Χατζοποτλος Ν. ...» 15.—
Ραλλης Δ.............................» 15.—
Ρανδας Λ............................. » 20.— Ziller Ε....................... » 15.—

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Δήμος Πειραιεων................................................................ Δρ. 100.—
Ζανετος Γ.................................................................................. » 15.—
Μελετοποτλος Αλ....................................................................» 56.—
Μοττζοπογλος Δημ................................................................» 15.—
Μοττζοπογλος Τί>.................................................................... » 15.—

ΕΝ ΚΡΙΣΣΗ

Αθαναζιλδηι Ερ.......................................................................» 15.—
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ΕΝ ΤΗ ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΙ

Ο Δήμος Λεβαδεων..............................................................Δρ. 100.—
Η Μονή Πεντέλης................................................................» 15.—

* » Μακαριωτιςςης εν Βοιωτία.............................» 50.—
* » Ταξιαρχών »  » 50.—

» Αγιας Τριαδος »  » 25.—
» Γενεςιοτ Θεοτοκοτ »...................................» 25.—
» Μεταμορφωςεως τοτ Σωτηρος »....» 25.—
» Πλντοκρατορ.εν Αγγελοκαςτρω Ακαρναν . » 30.—

ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Η Μονή Ταξιαρχών Αιγιογ..............................................» 100.—

ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΗΣΟΙΣ

Ο Δήμος Ερμογποαιτων Στρογ........................................ » 200.—
*Τωαν· Ρωμανός εν Κερκτρα..............................................» 30.—

ΕΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ιωαν. Κοντογιαννακης εν Πετροτπολει . . . . » 560.—
*0 Μηθτμνης Νικηφόρος Γλτκας.................................. » 101.50
*Κεπετζης Στ. εν Κωνςταντινογποακι............................ » 45.—
Βλαστός Στεφ. εν Μασσαλία.............................................. » 28.—
Ιερών. Μτριανθετς αρχιμανδρ. εν Λονδινω ...» 60.40
Ludlow Τη. εν Νεω Εβορακω της Αμερικής . . » 16.80

Έτι εΐσεπράχθησαν οί τόκοι και τα αερίσματα των δωρεών 
καί κληροδοτημάτων ά κατελειπον προ ετών εις την Εταιρίαν 
οί έξης'

Ιωάννης Χατζηπετρος Ιωάννης Α. Κοτμανοτδης

Ιωάννης Ρωμας Κγριλλος Χαιρωνιδης

Ιωάννης Λαδοποτλος Φη,ιππος Ιωαννοτ.
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ΔΩΡΗΤΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΥΤΑ

Ή έν Πετρουχόλε!. Commission Imperiale archeologique 
τό έαυτης Compte rendu pour l’annee 1880. St. Petersbourg,
1881. εις φύλ. μετ’ άτλαντος.

Ή έν Βερολίνω Άκαδηριία των επιστημών, την συλλογήν 

Inscriptiones graecae antiquissimae praeter Atticas in At
tica repertas, ed. Roehl. Berolini, MDCCCLXXXII. εις φύλ. 

ετι δέ τό βον ρ.έρος του γου τόμου του Corpus Inscriptionum 
Atticarum, ed. Dittenberger. Berolini, MDCCCLXXXII. 
εις φύλ.

To έν Κανταβριγία της ’Αμερικής Archeological Institute, 
την έκθεσιν Third annual report of the executive commis
sion etc. Cambridge, 1882, είς 80v.

Ό έν Πετρουπόλει T. Φίλιπποβ ρωσσιστί γεγραμμένον βι- 

βλίον « Σύγχρονα έκκλησιαστικά ζητήματα ». Έν Πετρουχόλει

1882, είς 8ον .
Έκ Παρισίων ήλθεν Annuaire de l’Association pour l’en- 

couragement des etudes grecques en France. 15” annee
1881, είς 80V.

H. Phillips, Basilisks and Cockatrices. Philadelphia,
1882.

H. Phillips, Remarks upon a coin ofSicyon. Philadel
phia, 1881.—Anales del Museo nacional de Mexico τόμου 

βου entrega εΐ» 1881.
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Bon s, <fo Baye, L’industrie acheuleenne dans le Loess 
de la Brie-Champenoise. Chalons-sur-Marne. 1881.

Arthur Engel, Documents pour servir a la numisma- 
tique de ΓAlsace N° 1.4. 5- 6. 7.—Supplement aux qua- 
tre premiers fascicules des documents.— Des meilleurs 
methodes de moulage et de reproduction des medailles. 
1878-1882.

Eloge de M. de Saulcy par G. Schlumberger. Geneve 
1881.

Ή έν Άγράμνι αρχαιολογική Εταιρία το έαυτής περιοδικόν 

Vjestnik δου έτους 1882.
Έκ Κιλίας Schriften der Universitat zu Riel 1880-81. 

τόμος XXVII°s.
Έξ Άρρικης Transformations and migrations of cer- 

taines statues of the Cesnola collection.
Ίφικράτης Κοκίδης χάρτην Ηπείρου καί Θεσσαλίας εις έξ 

φύλλα.

Άθ. Σ. Κουαανούδης. Der Satyr aus Pergamon von. A. 

Furtwaengler 1880.
Π. Περβάνογλους φυλλάδιον L’lstria prima dei Romani.
’Εκ Νέου Έβοράκου έν τεύχος του περιοδικού The century 

illustrated monthly magazine, τό ύπ’ άρ. 4 τού τόμου 24ου 

(Αύγ. 1882), έν ω μία πραγριατεία περί της τώ Cesnola απο

διδόμενης κιβδηλείας αρχαιοτήτων Κυπριακών.

Charles Lucas, Le palais d’Ulysse althaque. Paris, 1881.
Ή έν Βερολίνφ Διεύθυνσις των ’Ολυμπιακών άνασκαφών διά 

του ενταύθα πρεσβευτού της Γερμανίας τά βιβλίον Olympia 
und Umgegend, 1882.

Το Γερμανικόν αρχαιολογικόν Καθίδρυμα τά εαυτού Περιοδι

κόν Mittheilungen etc. Athen, 1882, είς 8°''.
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Ή ενταύθα Γαλλική Σχολή το έαυτης Περιοδικόν Bulletin 
de correspondance hellenique του έτους 1882, εΐς 80ν.

Κυθνιακα ήτοι της νήσου Κύθνου χωρογραφία καί ιστορία 

κτλ. υπό ’Αντωνίου Βάλληνδα. Έν Έρριουπόλει, 1882. 80ν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΣΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Birch, History ef ancient Pottery, 1883.
Leake, Travels in the Morea. 3 vols. Lond. 1830.
Hicks, A manual of greek historical inscriptions. Ox

ford, 1882.
Catalogue of vases in british Museum. 2 vols. 1851-70.
Wood, Discoveries at Ephesus. Lond. 1876.
Blouet etc. Expedition scientif. en Moree. 3 vol. Paris.
Texier, Description de l’Asie Mineure. 3 vol. Paris.
Mionnet, Atlas de geographie numismatiqne. Paris 1838.
Perrot et Guillaume, Expedition archeologique de la 

Galatie etc. Paris.
Lenormant, Monographie sur la voie sacree Eleusini- 

enne· Tome premier, 1864.
Kiepert, Lehrbuch d. alt. Geographie. Berlin, 1878.
Ulrichs, Reisen u. Forschungen in Griechenland, II 

Theile, 1840. 1868.
Ross, die Demen von Attica. Halle, 1846.

» Reisen auf d. griech. Inseln. 3 Bde, 1840-45.
» Konigsreisen in Griechld. Halle, 1851.
» Erinnerungen u. Mittheilungen aus Griechld. 

Berlin, 1863.
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Benndorf, neue arcliaeolog. Untersuchungen auf Sa- 
raothrake. Wien.

Hauser, Niemann, archaeolog. Untersuchungen aufSa- 
mothrake, Γ875.

Conze,Reise aufd.Inseln des thrakischen Meeres,1860.
» Reise auf d. Insel Lesbos 1865.

Curtius, Peloponnesos. 2 Bde.
Leake, die Demen von Attica, tibers. von Westermann, 

1840.
» Topographie von Athen iibers. v. Baiter u. 

Sauppe, 1844.
Heydemann griech. Vasenbilder. Berlin, 1870.
Spon’s Reisen durch Italien etc. Ntirnberg, 1713. 
Stackelberg, Apollotempel zu Bassae.
Vischer W. Archaeolog. u. epigraph. Schriften. Leipzig 

1878.
Botticher Ad. Olympia. 1883.
Biliotti et Cottret, L’ile de Rhodes. Rhodes 1880. 
Weber, Le Sipylos et ses monuments. Paris, 1880. 
Hasse C. Die Venus von Milo, 1882.
Curtius und Kaupert. Karten von Attika, Heft I. 1881. 

Athen und Peiraieus.
Archaeologische Zeitung. Berlin, 1882.
Έφημερίς της Κυβερνήσεως του έτους 1882.

ΔΩΡΗΤΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ.

ΟΙ έυ Αθηυοας Έπ«μ. Άμβροσιάδης.—Να,ποΧ. Μαρτινέλ- 

Χης·—Λάζ· Φυτάλης. — Θ. Κομνηνός. — Δ. Ποενταζης.— Κ. 

Γιουρδης.—Ν· ΔαμαΧας.— Όθ. ΣτατενότουΧος.— Δ. ΦίΧ’,ος. 

Β. Λάτι^εφ. Δημ. Ψιμό«ουΧος.
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Ή έν Καρύστω οικογένεια Βάσου Δεληγεώργη.— Ό έν Ko- 

ρίνθφ Σταύρος Νικολάου.

Ό Μηθύρινης άρχιερεύς Νικηφόρος Γλύκας.

Ό έν Ξάνθη της Μακεδονίας Κωνς·. Βασιλικάς.
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΡΓΩΝ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1 882.

(Πίναξ Α'.)

Προς τόν Πρόεδρον της 'Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.

Κατά τα τέλη του παρελθόντος Φεβρουάριου κατά διαταγήν 
ύμών μετέβην εις Κόρινθον καί έξήτασα τό έρείπιον του οικοδο
μήματος αρχαίου τάφου, διασώζοντος έν τοΐς τοίχοις αύτου τοι
χογραφίας μετά χρωμάτων· Περί τής έξετάσεως ταύτης του 
τάφου ύπέβαλον ύμΐν λεπτομερή έκθεσιν μετά προχείρου σχεδιο
γραφήματος του τάφου καί αποτυπώματα επί διαφανούς χάρτου 
εικόνων τινών αύτου.

Έκ Κορίνθου δέ μετέβην εις Σικυώνα καί παρέλαβον παρά 
τίνος χωρικού έκ τοΰ χωρίου Μούλκι λέοντα μαρμάρινον σώον 
σχεδόν, καθήμε^ον έπί συμφυούς βάσεως, μήκος έ'χοντα 1, 10, 
όστις εΰρέθη προς άρκτον των ερειπίων Σικυώνος εν τή κοίτη 
τοΰ ποταμού Ζορζί (Έλισσώνος). Τόν λέοντα μετακομίσας έκεΐ- 
θεν εις τό χωρίον Κι,άτου, πρωτεύουσαν τοΰ δήμου Σικυώνος, 
παρέδωκα διά πρωτοκόλλου τω δημάρχω Παναγιώτη Ζούζουλα.

Έκ Σικυώνος δέ έπανήλθον εις ’Αθήνας, καί την 15 Μαρτίου 
κατά διαταγήν υμών μετέβην εις Τάναγραν- ’Εκεί δέ ένήργησα 
άνασκαφάς τάφων έν διαφόροις θέσεσι μέχρι τής 15 Ιουνίου. 
Τάφοι διαφόρων εποχών ήνοίχθησαν περί τούς 300, άλλ’ άπαν- 
τες ήσαν έκ τών κοινών. Κτερίσματα δέ εύρέθησαν έν αύτοΐς 
πλεΐστα, αλλά πρόστυχα, έκτος όλιγίστων άξιων λόγου, τά όποια 
μετεκομίσθησαν εις τό έν Άθήναις μ,ουσεΐον τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρίας. Πάντα δέ τά λοιπά μετά 30 λίθων ένεπιγράφων έπι*
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τυ|λβίων κατετέθησαν εις την έν Σχηματάρι Τανάγρας μεγάλην 
συλλογήν των αρχαιοτήτων, ήτις έσχηματίσθη καί συντηρείται 
δαπάνη της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας. Έκ των εις ’Αθήνας μετα- 
κομισθέντων τα άξιολογώτερά εΐσι τα έξης' α'.) εν ζεύγος ενω
τίων χρυσών,εχοντος έκατέρου 'Έρωτα πτερωτόν- β'.) άγκιστρον 
κολοβόν χρυσοΰν (’ίσως ενωτίου η πόρπης)- γ'.) εις δακτύλιος 
χρυσούς, έ'χων λίθον μικρόν άνευ γλυφής- δ'.) πλεΐστα τεμάχια 
χρυσής λεπτοτάτης κλωστής έστριμμένης καί άνήκοντα ίσως εις 
ύφασμα- ε'.) τέσσαρα ριικρά σφαιρίδια χρυσά διάτρητα. "Απαντα 
δε τά ανωτέρω μετά δύο πήλινων ειδωλίων καί οστών κεκαυμέ- 
νων εύρέθησαν εντός υδρίας χαλκής. Μετεκομίσθησαν δέ καί 4 
κρανία νεκρών σώα μεθ’ ενός σκελετού πλήρους, έξαχθέντα έκ 
τάφων Τανάγρας, καλής εποχής, ώς δεικνύουσι τά έν τοΐς τάφοις 
τούτοις εύρεθέντα κτερίσματα.

Έκ Τανάγρας δέ τον ’Ιούλιον μετέβην εις Δελφούς κατά δια
ταγήν τού Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως, ΐνα φροντίσω περί έξασφαλίσεως τής έκεϊ συλ
λογής τών αρχαιοτήτων καί παραδόσεως αυτής διά πρωτοκόλ
λου τώ έκει φύλακι τών αρχαιοτήτων. Τακτοποιήσας δέ τήν 
συλλογήν καί έξασφαλίσας τά αρχαία εντός έρμαρίων παρέδωκα 
τω φύλακι, όντα γλυπτά καί γραπτά περί τά 140. Αλλα δέ 
τινα αρχαία πάνυ σπουδαία,διεσπαρμένα έν Δελφοϊςτή δεκάκεΐσε, 
μετεκόμισα εις τήν συλλογήν καί εις τόν τόπον τής υπό τών 
Γάλλων προ δύο έτών γενομένης σκαφής έ'ζω τού περιβόλου τού 
ναού τού ’Απόλλωνος, καθ’ήν άνεκαλύφθη μετ’άλλων πολλών 
αρχαίων καί ή στοά τών ’Αθηναίων, ή ΰπό τού Ιίαυσανίου ανα- 
φερομένη. Έξησφάλισα δέ όσον ριοί ήτο δυνατόν καί τόν τόπον 
τής σκαφής ταύτης.

Έκ Δελφών δέ ριετέβην εις Λεβάδειαν. ’Εκεί δέ συνεννοηθείς 
μετά τού οικονομικού έφορου καί γεωμέτρου, κατά διαταγήν 
τού Υπουργείου τών Οικονομικών καί τών ’Εκκλησιαστικών, 
έπέδειξα αΰτοΐς έπιτοπίως τήν περιοχήν τών έρειπίων τών αρ
χαίων πόλεων Χαιρωνείας, Όρχομενοΰ καί Κορωνείας, ινα έςαι- 
ρεθώσι τών δηλώσεων, τάς όποιας οί χωρικοί παρά τόν νόμον 
έποίησαν.
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Έκ Λεβαδείας δέ [χετέβην εις Θήβας. Έχει το αύτο εποιησα 
καί Sta την περιοχήν των ερειπίων Τανάγρας, Ιΐλαταιών, Λεύ- 
κτρων, Θεστπών καί ιερού των Μουσών παρά τον Έλικώνα, ι'να 
καί ταΰτα έξαιρεθώσι των δηλώσεων.

Έκ Θηβών δε τον Αύγουστον ρ.ετεβην εις Θεσπιάς κατά δια
ταγήν ύιχών, ΐνα φροντίσω περί συναγωγής των τη δε κάκεΐσε 
διεσπαρρ-ένων εκεί αρχαίων. Περισυνήγαγον δέ έξ εκκλησιών 
έοηρ,οκκλησίων καί οικιών τών δύο ρ.όνων χωρίων, του Έρηρ,ο- 
κάστρου (Κερησσοΰ) καί Μούλκι του δηρ.ου Θεσπιών, κατά τούς 
δύο (Χήνας Αύγουστον καί Σεπτέμβριον, λίθους γραπτούς καί 
γλυπτούς περί τούς 140 (1), οιτινες κατετέθησαν εΐςτήν έν Έρη-

(1) Εις τήν συλλογήν προσήνεγκον προθύμως αρχαία οί Ιξής πολϊται Έρημο- 
κάστρου καί Μούλκι-

α'.) Οΐ έπίτροποι τής εκκλησίας του αγίου Χαραλάμπους 1) δύο ευμεγέθη 
επιτύμβια ανάγλυφα καλής εργασίας, 2) ανάγλυφου μικρο'ν, παριστάνον νεκροδει- 
πνον, 3) στήλην Έρμου άκέφαλον, Αχούσαν αρχαϊκήν επιγραφήν.

β'.) Βασίλειος Παπανικολάου πρώην δήμαρχος Θεσπιών 1) τεσσαρα τεμάχια 
ψηφίσματος, 2) τέσσαρας στήλας επιτύμβιους ένεπιγράφους.

γ'.) Βασίλειος Χρήστου μικρόν άγαλμα αρχαϊκόν καθήμενον, άνευ κεφαλής, 
δ'.) Μελε'της Μελισσάρης,-φύλαξ τών αρχαιοτήτων Θεσπιών 1) μικρόν άνά

γλυφον έπιτύμβιον, 2) δύο στήλας επιτύμβιους ένεπιγράφους. 
ε'.) ’Αθανάσιος Πετρούλιας στήλην έπιτύμβιον ένεπίγραφον. 
ς·'.) Λεωνίδας Μπαριακτάρης άνάγλυφον έπιτύμβιον.
ζ'.) Δημήτριος Βασιλείου 1) μικρόν άνάγλυφον έπιτύμβιον, 2) στήλην έππώμ- 

βιον ένεπίγραφον.
η'.) Μιχαήλ Χαντζής 1) τεμάχιον αγωνιστικής επιγραφής, 2) τεμάχιον προξε

νικού ψηφίσματος.
θ'.) Κωνσταντίνος Σιλιανίτης 1) στήλην έπιτύμβιον ένεπίγραφον, 2) τεμάχιον 

ψηφίσματος.
ι'.) Λουκάς Παπαϊωάννου 1) τεμάχιον αγωνιστικής επιγραφής, 2) στήλην έπι. 

τύμβων ένεπίγραφον.
ια'.) Δημήτριος Κουρούνης μικρόν άνάγλυφον έπιτύμβιον.
ιβ'.) Μήτρος Μήτσαινας στήλην έπιτύμβιον εχουσαν αρχαϊκήν έπιγραφήν.
ιγ'.) ’Ιωάννης Μελισσάρης δύο τεμάχια ψηφίσματος.
ιδ'.) Ευθύμιος Γκορίτζας κορμόν λε'οντος.
ιε'.) Παύλος Ντρίτζας στήλην έπιτύμβιον ένεπίγραφον.
ις·'.) ’Αναγνώστης Σπανός τεμάχιον ψηφίσματος.
ιζ'.) Βασίλειος Λιάκου I) τεμάχιον ψηφίσματος, 2) τεμάχιον βάθρου αγάλμα

τος ένεπίγραφον.
ιη'.) Γεώργιος Μελισσάρης δύο στήλας έπιτυμβίους ένεπιγράφους. 
ιθ'.) Γεώργιος Στάθης I) τεμάχιον αγωνιστικής επιγραφής, 2) στήλην τετρά- 

γοονον, εχουσαν αναθηματικήν έπιγραφήν.

5
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μοκάστρω Θεσπιών συλλογήν, ήτις εμπεριέχει ήδη πλέον των 
400 αρχαίων, καί ήτις έσχηματίσθη καί συντηρείται καί αυτή 
δαπάνη τής αρχαιολογικής εταιρίας. ’Άν κατόπιν κατορθωθή ή 
περισυναγωγή απάντων των έν τω δήμω Θεσπιών διεσπαρμένων 
άρχαίων, ή συλλογή αΰτη έ'σεται ή καλλιτέρα καί σπουδαιοτέρα 
άπασών των έν Βοιωτία συλλογών. Έκτος δέ τής περισυναγω- 
γής ταύτης, συνεκέντρωσα μετά μεγάλων δυσχερείων, λόγιμ έξα- 
σφαλίσεως, παρά τήν κρήνην Μπαρμπακα, κειμένην παρά τά 
ερείπια Θεσπιών, καί 150 λίθους άρχαίους μεγάλους, ήτοι βάθρα 
θεάτρου, έτερα βάθρα παντός είδους, ών τινα φέρουσι καί επι
γραφής, γείσα, επιστύλια, φατνώματα καί πλίνθους διαφόρων 
μεγεθών, άνήκοντα εις αρχαία οικοδομήματα καί μνημεία. "Απαντα 
δέ ταΰτα παρελήφθησαν καί μετεκομίσθησαν παρά τήν κρήνην 
έξ ερειπίων έρημοκκλησίων, κειμένων περί τά ερείπια Θεσπιών. 
Ένήργησα δέ καί μικράν άποπειρατήριον σκαφήν έν τω έρημοκ- 
κλησίιρ τής 'Αγίας Τριάδας, κειμένω παρά τάς άνατολικάς υπώ
ρειας του Έλικώνος, κατά τήν θέσιν Άρχοντίτζι. Έν τφ έρη
μο κκλη σίω τούτω τω 1878 είγαν εΰρεθή μετ’ άλλων άρχαίων 
καί 4 βάθρα άγαλμάτων φέροντα τά όνόμ,ατα 4 Μουσών, Ουρα
νίας, ΙΙολυμνίας, Θαλείας καί Τερψιχόρης καί επιγράμματα εις 
αΰτάς του ποιητοΰ Όνέστου. Έν τή άποπειρατηρίω δέ σκαφή 
ταύτη άνεκαλύφθη κρηπίδωμα έκ λίθων μεγάλων, καλώς λελεια- 
σμένων, άρχαίου οικοδομήματος, έφ’ ού κεΐται τό έρημοκκλή- 
σιον. Εΰρέθη δέ καί τεμάχιον στήλης, έχούσης κολοβήν επιγρα
φήν αγωνιστικήν, άναφερομένην βεβαίως εις τους αγώνας Μου
σεία καί Έρώτια, οίτινες έτελοΰντο έν τω παρά τω Έλικώνι 
άλσει των Μουσών, καθ’οΰς διηγωνίσθησαν έπών ποιηταί, ραψω
δοί, αύληταί, αύλωδοί, κιθαρισταί, κιθαριμδοί κλπ. Έκ τής έν

κ'.) ’Αναστάσιος Κοννος στήλην έπιτνμβιον ένεπίγραφον.
κα'.) ’Αθανάσιος Μελισσάρης στίξην όμοίαν.
κβ'.) Δημήτριος Κώτσαινας 1) τεμάχιον ψηφίσματος, 2) στήλην έπιτδμβιον 

ενεπίγραφον.
κγ'-) Κωνσταντίνος Κοϊνος τεμάγιον ψηφίσματος.
χδ'.) Παναγιώτης Μελισσάρης στήλην ε’πιτόμβιον Ινεπίγραυον.
χε'.) ’Αθανάσιος Χαντζής άνάγλυφον έπιτιίμβιον ενεπίγραφον.
(7· λ Θεοφάνης Παπαγγελής δυο τεμάχια λίθου ένεπιγράφοο.
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τώ έρημοκκλησίω άνακαλύψεως βάθρων των 4 Μουσών, έκ τοΰ 
άνακαλυφθ εντός κρηπιδώματος αρχαίου οικοδομήματος καί έκ 
των αυτόθι αρχαίων λίθων, ήτοι βάθρων άγαλμάτων, βωμών, 
γείσων, επιστυλίων καί διαφόρων πλίνθων, έξ ών σύγκεινται τά 
ερείπια τοΰ έρημοκκλησίου, άποδεικνύεται, ότι αυτόθι έκειτο τό 
ιερόν τών Μουσών. Ύπεράνω δε τών ερειπίων τούτων έν άπόπτω 
θέσει παρετηρησα καί έρείπια θεάτρου,άλλ ’ ένεκα τοΰ χειμώνοςδέν 
έλαβον καιρόν νά βεβαιωθώ διά σκάφης περί τούτου. Οΰδείς δε 
τών αρχαίων συγγραφέων, ούτε τών νεωτέρων, καθ’όσονγνωρίζω, 
αναφέρει, ότι ενταύθα, έν τφ άλσει τών Μουσών, υπήρχε θέατρον.

Κατά δέ τον ’Οκτώβριον καί Νοέμβριον ένηργησα καί έτέραν 
σκαφην,την έξης (Πίναξ Α).

Προς άνατολάς τών ερειπίων Θεσπιών, μακράν αυτών περί τά 
1100 μέτρα γαλ. παρά την δεξιάν όχθην τοΰ ποταμού Κανα- 
βάρι (Θεσπίου) καί παρά την οδόν την φέρουσαν νΰν έξ Έρη- 
μοκάστρου εις Άρκοπόδι (Λεΰκτρα) καί Κόκλα (Πλαταιάς), 
κατά την θέσιν Δράκος, έ'ν τινι άγρφ έφαίνετο λίθου μεγάλου 
μέρος. Οΰτος δέ ό λίθος άποκαλυφθείς διά σκάφη ς, Ιφάνη, ότι 
είναι κορμ.ός λέοντος μεγάλου, όστις έκάθητο όκλάζων, έ'χων μήκος 
από της ουράς μέχρι τοΰ λαιμοΰ περί τά 3 μέτρα γαλ. Ό κορ
μός προς τό μέρος τοΰ λαιμοΰ φέρει τόρμον τετράγωνον, δι’ ού 
ήνοΰτο μετά της κεφαλής, προσθέτου ούσης, ητις νΰν ελλείπει, 
ως καί οί εμπρόσθιοι πόδες καί ό οπίσθιος αριστερός. Ό δέ δεξιός 
εύρεθείς άπεσπασμένος της θέσεώς του μ,ετεκομίσθη χάριν άσφα- 
λείας εις την έν Έρημοκάστρω συλλογήν τών αρχαιοτήτων. Ό 
λέων, ώς προερρέθη, έκάθητο όκλάζων, καί ητο έστραμμένος 
προς άρκτον, ώς προς άρκτον ήτο έστραμμένος καί ό έν Χαιρω- 
νεία λέων. Ή ουρά αϋτοΰ διέρχεται διά τών σκελών , ώς καί ή 
τοΰ έν Χαιρωνείιμ Τό δέ ένδον τοΰ κορμοΰ τούτου δέν είναι κοΐ- 
λον, όπως τά τεμάχια τοΰ έν Χαιρωνεία. ’Εκείνος συνέκειτο άρ- 
χηθεν έκ πέντε τεμαχίων, κοίλων όντων τών τριών έν μέρει τά 
ένδον. Ούτος δέ ό έν Θεσπιαΐς έκ δύο μόνον, ώς δεικνύει νΰν ό 
σωζόμενος κορμός αΰτοΰ. Ό κορμός τούτου κεΐται νΰν έκτάδην 
παρά τά λείψανα τοΰ βάθρου του, έστραμμένος προς άνατολάς, 
εχων τους πόδας προς άρκτον. Τοιαύτην δέ θέσιν είχcu καί τά
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παρά το βάθρον καταπεπτωκότα τερεάχια του εν Χαιρωνεία. 'Ο 
έν Χαιρωνεία λέων είναι κατεσκευασρεένος έκ ρεαρρεάρου ύπορεέ- 
λανος, είληρερεένου έκ των αρχαίων λατομείων του ορούς Λαφυ- 
στίου (Γρανίτζης), έξ οΰ είσιν είληρερεένοι καί οί λίθοι τοΰ έν 
Όρχορεενώ προϊστορικού ύπογαίου τάφου. Ό δέ έν Θεσπιαΐς είναι 
κατεσκευασρεένος έξ ύπολεύκου ρεαλακοΰ λίθου, είληρερεένου έκ τοΰ 
ορούς Καραντά,κειμένου ρεεταξύ Θεσπιών καί Κρεύσιδος (Λιβαδό- 
στρας). Έκ τοΰ αύτοΰ λατορεείου είσί καί οί πλεΐστοιτών λίθων των 
έρειπίων Θεσπιών καί άπαντες σχεδόν οί ένεπίγραφοι καί γλυπτοί.

Γενορεένης δέ σκαφής περί τον λέοντα, προς άρκτον ρεέν αύτοΰ 
εις βάθος περί το γαλλικόν ρεέτρον έφάνη τό έκ πώρου κρηπίδωρεα 
αύτοΰ, κατεστραρερεένον, οΰ πλίνθοι τινές σώζονται πεπτωκυΐαι 
άτάκτως πρός άρκτον καί δυσρεάς τοΰ λέοντος' προς ρεεσηρεβρίαν 
δέ αύτοΰ εις βάθος πλέον τοΰ ήρείσεος ρεέτρου γαλ. άπο της νΰν 
επιφάνειας τοΰ εδάφους έφάνη πληθύς ρεεγάλη πήλινων αγγείων 
τεθραυσρεένων, ήτοι κανθάρων, ληκύθων απλών καί τινων αττι
κών ρεεγάλων ρεετά καί άνευ γραφών, διαφόρων άλλων αγγείων 
ρεετά καί άνευ γραφών, τερεαχίων πήλινων ειδωλίων, ών δύο 
ρεικρά προσωπεία καλής έργασίας καί διατηρήσεως, τερεαχίων 
στλεγγίδων χαλκών καί σιδηρών, απάντων έν τοΐς χώρεασιν άτάκ
τως έρριρερεένων. Το στρώρεα δέ τοΰτο, το έρεπεριέχον τά κτερί- 
σρεατα, έχει πάχος περί τό ήρεισυ ρεέτρον γαλ. καί έκτείνεται πρός 
άνατολάς ρεέν τοΰ λέοντος περί τά 15 ρεέτρα γαλ. πρός δυσρεάς 
δέ περί ετερα 15. Πρός ρεεσηρεβρίαν δέ δέν προύχώρησεν άκόρεη 
ή σκάφη, ϊνα φαν ή ρεέχρι τίνος έκτείνεται. Ύπό τό στρώρεα δέ 
τοΰτο έφάνη έτερον στρώρεα, έρεπεριέχον άνθρακας, τέφραν, τερεά- 
χια πήλινων άγγείων καί ειδωλίων, τερεάχια στλεγγίδων χαλκών 
καί σιδηρών, τερεάχια ρεαχαιρών, ήλους σιδηροΰς, καί τερεάχια 
οστών, άπαντα κεκαυρεένα. Καί τό στρώρεα τοΰτο έχει την αυτήν 
έκτασιν εκατέρωθεν τοΰ λέοντος, όποιαν καί τό προηγούρεενον. 
ΙΙάχος δέ έχει άπό ενός ρεέχρι τριών δακτύλων. Άνοιχθέντων δέ 
καί δύο ρεικρών όρυγρεάτων όπίσω τοΰ λέοντος, πρός ρεεσηρεβρίαν, 
εύρέθησαν καί εκεί εις τό αυτό βάθος άρεφότερα τά στρώρεατα. 
Έκ τής έρεφανίσεως δέ τοΰ κεκαυρεένου στρώρεατος, καί έκ τής 

έν τε αύτφ καί τώ προηγουρεένω ύπάρξεως κτερισρεάτων καί οστών
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άποδεικνύεται, cm όπίσω καί τοΰ λέοντος τούτου, ώς όπίσω καί 
του εν Χαιρωνείγ, είσί τεθαμμένοι νεκροί' άλλ’ ενταύθα [Λεν επί 
τοΰ αΰτοΰ επιπέδου κεκαυμένοι, έν Χαιρωνεία δέ, ώς είναι γνω
στόν, δέν ήσαν κεκαυμένοι έκτος δύο [/.όνον.

Προχωρησάσης δέ της σκάφης καί έμπροσθεν του λέοντας, 
προς άρκτον εις βάθος περί τα δύο μέτρα γαλ. εύρέθησαν τα θε
μέλια τοίχου έκ μιας μόνης πλίνθου πώρινης, έχούσης πλάτος 
περί το γαλλικόν μέτρον. Τα θεμέλια ταΰτα έκτείνονται προς 
δυσμάς μέν τοΰ λέοντος περί τα 16 μέτρα γαλλικά έκεΐθεν δε 
στρέφουσι προς μεσημ-βρίαν πρός άνατολάς δέ αΰτοΰ έκτείνονται 
ομοίως περί τα 16 μέτρα γαλλικά, άλλάπρός την βορειανατολι- 
κήν γωνίαν είσί κατεστραμμένα καί ίχνη αυτών μόνον διακρίνον- 
ται. Έκεΐθεν δέ στρέφουσι προς μεσημβρίαν άποτελοΰντα την 
ανατολικήν πλευράν περιβόλου, ητις σώζεται έν τισι μέρεσι μέχρι 
σχεδόν της νΰν έπιφανείας τοΰ έδάφους, έχουσα μήκος περί τά 
23 μέτρα γαλλικά καί σύγκειται έκ μιας μόνης πώρινης πλίνθου, 
όπως καί ό τοΰ περιβόλου τοΰ έν Χαιρωνείγ λέοντος. Της πλευ
ράς ταύτης στροφή προς δυσμάς δέν εΰρέθη· Όμοίως δέ καί μετά 
την στροφήν της αρκτικής πλευράς προς μεσημβρίαν έπί δύο 
περίπου μέτρα γαλλικά έξακολούθησις δέν εΰρέθη. Έκ της άνα- 
καλύψεως των δύο πλευρών έζάγεται, ότι οί όπίσω τοΰ λέοντος 
τεθαμμ.ένοι νεκροί θά περιεκλείοντο ύπό περιβόλου, ώς καί οί έν 
Χαιρωνεία, καί ότι έν τω μέσω τοΰ τοίχου της αρκτικής πλευράς 
έκειτο τό βάθρον, έφ ’ ου ΐστατο ό λέων. Ούτω δέ κεΐται έν τω μέσω 
της αρκτικής πλευράς καί τό βάθρον, έφ ’ οΰ ίστατο ό έν Χαιρωνεία 
λέων - Ό περίβολος τοΰ έν Θεσπιαΐς λέοντος, ώς έζάγεται έκτων δύο 
πλευρών αΰτοΰ, είναι μείζων τοΰ έν Χαιρωνεία (μηκ. 32 καί πλάτ. 
23). Τοΰ έν Χαιρωνεία λέοντος ό περίβολος έχει μήκος περί τά 24 
μέτρα γαλλικά καί πλάτος περί τά 15. Άλλ’ οί δύο άνακαλυ- 
φθέντες τοίχοι περί τον λέοντα Θεσπιών ένδέχεται νά μη άπε- 
τέλουν μέρος περιβόλου, αλλά νά ησαν υποστήριγμα τοΰ έδά
φους, διότι προς άρκτον τοΰ λέοντος τό έδαφος έγει κλίσιν μεγά- 
λην, όμοίαν κλίσιν, άλλ’ έλάσσονα, έχει τό έδαφος καί πρός 
άνατολάς, πρός τον άναφανέντα τοίχον. Τό δέ έδαφος τό όπίσω 
τοΰ λέοντος. πρός μεσημβρίαν, είναι υψηλότερου των περί αυτό
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άλλων [Λερών έν είδει λόφου. Έκ τούτων δέ δύναταί τις νά 
είκάση, ότι όπίσω του λέοντος ύπηρχε κωνοειδής σωρός χωμάτων 
(tumulus), όστις ύψοϋτο επί των τεθαμμένων νεκρών· Οί δε 
άνακαλυφθέντες τοίχοι προς άρκτον καί άνατολάς έχρησίμευον 
προς ύποστηριξιν τών χωμ.άτων, ΐνα μη καταρρέωσιν. Έν τώ 
περιβόλω του λέοντος Χαιρωνείας τοιούτον τι δεν παρετηρηθη" 
διότι έκεΐ τά επί του περιβόλου χώματα δέν έ'μειναν κατά χώραν, 
όπως άρχηθεν έτέθησαν, άλλ’ είχαν λάβει προσχώσεις μεγάλας 
έκ του παραρρέοντος χειμάρρου καί μετατοπισθή έξ άνασκαφης 
γενομένης τώ 1819 υπό του άρματωλοΰ Όδυσσέως Άνδρού- 
τσου, ένεκα της όποιας άνεκαλύφθησαν καί τά τεμάχια του λέον
τος. Ή προς άρκτον μεγάλη κλίσις του εδάφους ενδέχεται νά 
προήλθε καί έκ καθιζησεως του έδάφους ένεκα σεισμ.οΰ. 'Η καθί- 
ζησις δέ εικάζεται έκ τούτου, ότι τά θεμέλια τού αρκτικού τοί
χου δεν είναι οριζόντια, άλλά κλίνουσι καί ταυτα προς άρκτον.

Οί έντός τού περιβόλου τεθαμμένοι νεκροί βεβαίως θά ήναι 
πολΐται Θεσπιεΐς, πεσόντες έν μάχη μεγάλη" καί τούτου ένεκα 
ήξιώθησαν τοιούτου μνημείου, οΐου καί οί έν Χαιρωνεία πεσόντες 
ίερολοχΐται Θηβαίοι. 'Ως τοιαύτην δέ μάχην δύναταί τις νά 
είκάση την έν Πλαταιαΐς, καθ’ ην έλαβον μέρος καί έκ τών Θε- 
σπιέων περί τούς 1800. Οί δέ έν Θερμοπύλαις πεσόντες άνδρεΐοι 
καί φιλοπάτριδες 700 Θεσπιεΐς κατά την μαρτυρίαν τού Ηρο
δότου έτάφησαν έκεΐ" έκτος έάν κατόπιν μετέφεραν τά οστά 
αυτών καί καύσαντες αυτά ένεταφίασαν έκεΐ ένθα νυν άνεκαλύ- 
φθη ό λέων μετά τών κεκαυμένων οστών, όπως, κατά τον περιη
γητήν Παυσανίαν, μετέφεραν έκ Θερμοπυλών καί τά τού Λεω- 
νίδου οί Σπαρτιάται καί έ'θαψαν έν Σπάρτη. Άλλά τοιαύτην 
μεταφοράν νεκρών έκ Θερμοπυλών εις Θεσπιάς οΰδείς τών αρχαίων 
συγγραφέων αναφέρει, ούτε ότι παρά τάς Θεσπιάς υπήρχε λέων 
μέγας έπί πολυανδρίου. Τά όπίσω τού λέοντος κτερίσματά είσι 
της πέμπτης II. X. έκατονταετηρίδος. Οΰδέν δέ μεταγενεστέρων 
έποχών. Έκ τούτου δέ δύναταί τις νά είκάση, ότι τό μνημεΐον 
τούτο είναι προγενέστερον τού έν Χαιρωνεία καί ότι έκεΐνο κατά 
μίμησιν τού έν Θεσπιαΐς έγένετο. Διότι ώς οί Θεσπιεΐς τούς υπέρ 
ΤΟς σωτηρίας της Ελλάδος πεσόντας έν ΙΙλαταιαΐς συμπολίτας
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αυτών έτίμησαν δια τοιούτου επίσημου μνημείου, ούτω και ο;_ 
Θηβαίοι St’ όμοιου μνημείου έτίμησαν τους εαυτών συμπολ.ίτας, 
τούς υπέρ της ελευθερίας της Ελλάδος πεσόντας i> Χαιρωνεία, 
αποπλύναντες οΰτω τον κατά τούς μηδικούς πολέμους μηδισμόν 
τών εαυτών προγόνων.

Προς άρκτον δε του λέοντος , μακράν τών θεμελίων του περι
βόλου περί τά 2, 50 ρ.έτρα γαλλικά καί εις το αύτό βάθος, εύρέ- 
θησαν έρριμμέναι έν γραμμή σχεδόν οκτώ στήλαι, πλατεΐαι ενε
πίγραφοι, άλλαι ρ/.έν ύπτιαι καί άλλαι πρηνείς, έ'χουσα έκάστη 
ρ.ήκος μέν περί το γαλλικόν ρ-έτρον, πλάτος δε 0, 42 καί πάχος 
0, 15. (Πίναξ Α’.). Τούτων δε αί ρ.έν επτά έχει έκάστη άνά 12 
κύρια όνόρ.ατα άνευ πατρωνυμικού καί εθνικού, ή δέ όγδοη 10 
ονόματα κύρια άνευ πατρωνυμικού καί εθνικού καί ταύτα. Έν 
τά) β’ στήλη κατά δεξιά τω θεωμένω μετά τά κύρια ονόματα 
από τού στίχου 3 μέχρι τού 12 ύπάρχουσιν άρχικά γράμ
ματα καί συλλαβαί ετέρων ονομάτων. Τά γράμματα ταύτα Α, 
Κ, I, Η, Π, Θ καί αί συλλαβαί ΡΥΘΙ, OUVM δύνανται νά θεω 
ρηθώσιν ώς τιμητικά επίθετα , ήτοι OUYM = Όλυμπιονίκης, 
Πν©1 = Πυθιονίκης, I = Ίσθμιονίκης κλπ. δεικνύοντα, ότι οί 
άναγεγραμμένοι έν τη στήλη ήσαν καί νικηταί αγώνων. Δύναν- 
ται δέ νά θεωρηθώσιν καί ώς πατρωνυμικά,ών ή συνέχεια έξηκο- 
λούθει έν έτέρα στήλη. Τούτο όμως, νομίζω, δεν δύναται νά θεω- 
ρηθή, διότι ή κατά δεξιά τω θεωρ,ένω πλαγία πλευρά αύτής είναι 
καλώς λελειασρ-ένη, ήτιςεΐς το άνω μέρος έχει καί γεΐσον,ώς καί η 
έμπροσθεν' ώστεή στήλη δεν ήνοΰτο ρ,εθ’έτέρας στήλης, αλλ ήτο 
αύτοτελής, ώς καί αί άλλαι. Εύρέθη δέ καί τό άνω ρ.έρος ένά— 
της στήλης, φέρον καί τούτο όρ.οια ονόματα, άλλά κεκαλυμμένον 
ον ύπύ άπολιθώσεων δέν ήδυνήθην ν’άναγνώσω αυτό- Τά γράμ
ματα δέ είσι τής πέμπτης Π. X. έκατονταετηρίδος- “Απασαι δέ 
αί στήλαί εΐσιν όρ.οιόμορφοι· ομοιόμορφα δέ καί ίσορ,εγέθη είσι 
καί τά γράμματα άπασών. ’Ίσως δέ αί στήλαι αύται, άν δέν 
έ'χουσι μετενεχθή ενταύθα έξ άλλου μέρους, ν’ άνήκωσιν εις τούς 
έπίσω τού λέοντος τεθαμμένους νεκρούς, οΐτινές είσι γεγραρ.ρ.ένοι 
έν ταΐς στήλαις κατά στρατιωτικήν διαίρεσιν (ίσως κατ’ ενωμο
τίας). At στήλαι ίσως ισταντο μετ’ άλλων στηλών όμοιων έν
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τή αρκτική πλευρά του περιβόλου εκατέρωθεν καί έ'μπροσθεν του 
βάθρου του λέοντος, ΐνα άναγινώσκωνται ύπό των διαβατών, 
των διερχομένων την έμπροσθεν του λέοντος οδόν. Συν ταΐς 
στήλαις δέ εΰρέθησαν ενταύθα καί τρία μεγάλα τεμάχια πλίνθων 
τετραγώνων καί δύο μεγάλα τεμάχια γείσων, κατεσκευασμένα, 
εκ του αύτοΰ λίθου, ές ού καί ό λέων καί αί στήλαι, ίσως δέ 
άνήκουσιν εις τό βάθρον του λέοντος. Έν ταΐς στηλαις ταύταις 
εΐσί γεγ ραμμένα ένενήκοντα τέσσαρα ονόματα.

’Εγγύς δέ των στηλών προς άρκτον έφάνη λιθόστρωτον όδοΰ, 
χωρούσης προς άνατολάς καί δυσμάς. Τό λιθόστρωτον έχει πά
χος περί τό ήμισυ μέτρον γαλλικόν καί πλάτος άλλου μέν 4, 
άλλου δέ 3, 50. Μήκος δέ τής όδοΰ άνεκαλύφθη μέχρι τέλους 
Νοεμβρίου, οτε ένεκα του χειμώνας διεκόπησαν αϊ έργασίαι, 50 
μέτρα γαλλικά, χωρούσης παραλλήλως τφ περιβόλω του λέον
τος. Εκατέρωθεν δέ τής όδοΰ έφάνησαν επτά τάφοι' δύο προς 
μεσημβρίαν αυτής καί πέντε πρός άρκτον. Τούτων τινές μέν 
ήσαν άπλοι, τινές δέ είχαν τοιχώματα καί καλύμματα έκ πλίν
θων πωρίνων. Τρεις δέ τών τάφων τούτων ήσαν άρχαϊκοί, τά δέ 
κτερίσματα αυτών συγκείμενα έκ πήλινων άγγείων καί στλεγ- 
γίδων ήσαν κατεστραμμένα ένεκα τής πολλής υγρασίας· δύο δέ 
μεταγενεστέρας εποχής'τούτων ό μέν, κεκαυμένος ών, είχε μικρά 
πρόστυχα καί άνευ γραφών πήλινα άγγεΐα καί τινα ΰάλινα τε~ 
θραυσμένα, τρεις χαρωνείους χρυσοΰς οβολούς έκ τών συνήθως έν 
τάφοις μεταγενεστέροις ευρισκομένων, έν ψέλλιον χαλκουν άπλοΰν, 
καί έν κόσμημα άργυροΰν, παριστάνον κεφαλήν γυναικός, σωζο- 
μένην νυν κατά τό ήμισυ' ό δέ έτερος τάφος δεν ήτο κεκαυμένος, 
κτερίσματα δέ είχε τά αυτά, πρόστυχα πήλινα άγγεΐα καί δύο 
χαρωνείους χρυσοΰς οβολούς όμοιους. Οί δέ λοιποί δύο τάφοι 
ήσαν σεσυλημένοι. Τό λιθόστρωτον τής όδοΰ σύγκειται έκ κοινών 
λίθων, έν οίς εΰρίσκονται καί θραύσματα, μικρά καί μεγάλα, 
λίθων καλώς λελειασμένων, καί άνηκόντων βεβαίως εις άρχαΐα 
οικοδομήματα ή μνημεία. Εντός δέ τοΰ λιθοστρώτου, τοΰ πρός 
την έπιφάνειαν μέρους, εΰρέθησαν τοποθετημένα, ώς απλή ύλη, 
καί τά εξής· α’) πέντε πλίνθοι τετράγωνοι, μεγάλαι καί μικραί, 
καλώς λελειασμέναι' β') τρία βάθρα άναγλύφων, ή στηλών έπι-
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τυμβίων" γ') τρία ανθέμια μεγάλα στηλών επιτύμβιων, καλή? 
εργασίας- δ') δύο στήλαι μεγάλαι, ών ή μία φέρει καί αέτωμα 
άνευ επιγραφής' ε’) άνάγλυφον έπιτύμβιον μετ’άετωματίου, έ'χον 
ύψος 1, 48, πλάτος 0, 90 καί πάχος 0, 15, προς το κάτω δέ 
μέρος φέρον εμβολον. ’Επί δέ της βάσεως του άετωματίου έχει 
την δε την επιγραφήν ΕΠίλίολΩΡΑΑφΡΟΔΙΞΙΟΥΡΟΡΛΙΟΥ 
λΕΓΥΝΑΙΚΙ. Το άνάγλυφον είναι καλής εποχής, ή δέ επι
γραφή φαίνεται, δτι ένεχαράχθη έν μεταγενεστέρα ρωμαϊκή εποχή. 
Παριστα δέ γυναίκα καθημένην επί Θρόνου καί έστραμμένην κατ’ 
άριστερά τώ όρώντι- πατεΐ δέ ή γυνή έπί υποποδίου, κάμπτουσα 
μικρόν προς τά όπίσω τον άριστερόν πόδα. Ή μορφή καθημένη 
έχει ύψος άπό των ποδών μέχρι τής κεφαλής 1, 10 μέτρον γαλ
λικόν, φορεΐ δέ χιτώνα ποδήρη καί έπ’αυτού πέπλον πολύ
πτυχον, όστις καλύπτει καί το άνω καί όπίσω μέρος τής κεφα
λής. Ή κόμη είναι κεκοσμημένη εις βοστρύχους πυκνούς κατερ- 
χομένους εις τό μέτωπον καί τά ώτα· Ύπεράνω δέ τών βοστρύ
χων ταινία πλατεία περιβάλλει τήν κεφαλήν. Διά μέν τής 
δεξιάς χειρός, ήν προτείνει προς τά έ'μπροσθεν, έκράτει τι, οπερ 
νυν έστιν έφθαρμένον καί αυτό καί οί δάκτυλοι τής χειρός- τήν 
δέ άριστεράν στηρίζουσα διά του άγκώνος έπί του άνω μέρους του 
Θρόνου, φέρει ύπεράνω του αριστερού μαστού, άλλά καί ταύτης 
οί δάκτυλοί είσιν έφΘαρμένοι. Ή ρίς μετά τών χειλέων καί τής 
κάτω σιαγόνος είσίν άπεσπασμένα. Τά δέ λοιπά μέρη τού σώμα
τός είσιν άβλαβή. ’Έμπροσθεν δέ τών γονάτων τής καθημένης 
ϊστατο μικρόν παιδίον, φέρον τάς εαυτού χεΐρας έπί τών γονά
των αυτής. ’Αλλά τό παιδίον είναι έπίτηδες κατεστραμμένον, 
καί μόνον ίχνη αυτού διακρίνονται. Βεβαίως δέ κατεστράφη έν 
μεταγενεστέργ έποχή, ϊνα τό άνάγλυφον τεθή έπί τού τάφου τής 
Διοδώρας, ότε καί ή έπιγραφή ένεχαράχθη έπί τής βάσεως τού άε
τωματίου. Τό άνάγλυφον εύρέθη έπί τού λιθοστρώτου τοποθετημέ- 
νον πρηνές,καί εις τούτο οφείλεται ή σωτηρία αυτού. "Απαντα δέτά 
ανωτέρω τά έπί τού λιθοστρώτου εύρεθέντα είσί κατεσκευασμένα 
έκ τού αυτού λίθου, έξ ού καί 6 λέων καί αί ενεπίγραφοι στήλαι.

Τό λεθόστρωτον ομοιάζει πρός τάς έπί τουρκοκρατίας λιθο
στρώτου? οδούς (τά γκαλντιρίμια)" είναι δέ βεβαίως εποχής
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μεταγενεστέρας (βυζαντινής) καί ίσως κεΐται επί αρχαίας έπε- 
σκευασμένης όδοΰ, ώς δεικνύουσιν οί εκατέρωθεν αυτής άνακα- 
λυφθέντες τάφοι. Εύρέθη δε το λιθόστρωτον εις βάθος άπό της 
νυν επιφάνειας του εδάφους 1, 50 μέχρι 2 μέτρων γαλλικών. 
Τά δέ αμέσως άνω του λιθοστρώτου χώματα, έ'χοντα πάχος 4 
μέχρι 5 δακτύλων ήσαν ΰπομέλανα καί άνάμικτα μετά διαφόρων 
υλών τά δε άνω αυτών μέχρι της νυν επιφάνειας του εδάφους 
δεν ήσαν τοιαύτα, ούτε κατά στρώματα τεθειμένα, προερχόμενα 
έξ έπισωρεύσεως κατά διαφόρους έποχάς, άλλ’ ήσαν άπαντα 
ομοιόμορφα καί εχοντα πλείστην ομοιότητα προς τά όπίσω του 
λέοντος, προς μεσημβρίαν, χώματα. Ή όμοιότης δ ’ αύτη άπο- 
δεικνύει, ότι τά επί τού λιθοστρώτου χώματα κατέρρευσαν εκεί 
έκτου όπίσω του λέοντος κωνοειδούς λόφου (tumulus) τών 
χωμάτων, ώς προερρέθη, ότε ή αρκτική πλευρά του τοίχου του 
περιβόλου, του εκατέρωθεν του βάθρου του Λέοντος, καί αυτό 
τό βάθρον αυτού κατέπεσον υπό του σεισμού, ή καί κατεστράφη- 
σαν έπίτηδες προς λιθόστρωσιν ή καί έπισκευήν τής οδού. Ό 
λέων, ώς προερρέθη, απέχει τών έρειπίων Θεσπιών πρός άνατο- 
λάς περί τά 1100 μέτρα γαλ. *Αν λοιπόν τό λιθόστρωτον έξα- 
κολουθή ΰπάρχον μέχρι τών έρειπίων τής πόλεως, πολλαί έλπί- 
δες ύπάρχουσιν, ότι οΰχί μόνον έντός αυτού πολλοί λίθοι αρχαίοι, 
γραπτοί καί γλυπτοί, θέλουσιν άνακαλυφθή, αλλά καί εκατέρω
θεν τής οδού πλεΐστοι τάφοι καί μνημεία. Καί πρός άνατολάς 
δέ τό λιθόστρωτον έξακολουθεΐ· άγνωστον δέ μέχρι τίνος σημείου.

Τό δέ όπίσω τού λέοντος μέρος, έν ώ εΐσι τεθαμμένοι οί νεκροί, 
δέν ήρευνήθη είσέτι, διότι, έπελθόντος τού χειμώνος, αί έργασίαι 
διεκόπησαν. Ίσως δέ κατά την έ'ρευναν τού μέρους τούτου ν’άνα
καλυφθή γραπτός τις λίθος προσδιορίζων ακριβέστερου τό μνη
μείου. ’Ίσως δέ καί εις την έ ξακολούθησιν τής άποκαλύψεως τού 
λιθοστρώτου πρός άνατολάς καί δυσμάς ν ’ άποκαλυφθή έν αύτω 
όμοιος λίθος ή καί ή κεφαλή καί οί πόδες τού λέοντος.

Έν Έρηροχάστρω Θεσπιών τή α' Δεκεμβρίου 1882.

'Ο κατά τήν στερεάν Έλλάοα έφορος τών αρχαιοτήτων

Π. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ.
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ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

ΑΝΑΣΙίΑΦΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1882.

(Πιναξ Β'.) (1)

Αί έν τω Τερφ του Άσκληπιοΰ έν Έπιδαυρία άνασκαφαί έπα- 
νεληφθησαν κατά, τάς άρχάς Μαρτίου καί έν πρώτοις συνεπλη- 
ρώθη ή πέρυσιν ατελής ύπολειφθεΐσα άνασκαφη τοΰ θεάτρου (2), 
ώστε το οίκοδ6[Λοηtu.a είνε πλέον καταφανές εν άπάσγι αύτοΰ τ·?) 
ρεεγαλοπρεπεία.

Α'.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.

Έν τω θεάτρω άνεσκάφησαν όλοσχερώς τα οίκοδορεηρεατα της 
σκηνης καί τά άναλήρερεατα ( Schlussmauern) τοΰ κοίλου, καί 
έξηρευνηθη το υπέρ τό κοΐλον τείχος-

Ή άνασκαφη των οίκοδορεηρεάτων της σκηνης κατέδειξεν, ότι 
άνωκοδορεηθη αϋτη έν άγνώστοις ρεεταγενεστέροις χρόνοις έκ τοΰ 
ίδιου κατά ρεέγα ρεέρος ΰλικοΰ δι’άσβεστου καί κεράρεων, καί δΐΥ]- 
ρέθη εις πολλά οίκηρεατα, ών εν εύτελέστατον την κατασκευήν, 
τοΐς έν Όλυρεπία άνακαλυφθεΐσι παρερεφερές· Έν τούτω ήσαν

(1) Τά έν τω πίνακι τοΰτω σγ εδιογραφήματα έγένοντο τά μεν ΰπ’ άριΟ. 1, 2> 
3, 4 υπό τον Νομομηχανικοΰ Άργολίδος κ. Α. Ζηνοπούλου χαρισαμένου τή 
Αρχαιολογική Εταιρία καί προθόμως έλθο'ντο; εις τό 'Ιερόν πρός τοΰτο, τά ίέ

λοιπά υπό τοΰ ζωγράυου κ. Ε. Gillifiron έκ των εις ’Αθήνας μετακομισΟέντων 
αρχιτεκτονικών λειψάνων τοΰ οικοδομήματος.

(2) ΙΙερί των πέρυσι γενομένων άνασκαφών Γδε ’Έκθεσιν μου δημοσιευθεΐσαν 
|ν τοις Πρακτικοΐς της Εταιρίας του έτους 1881, μετά 4 πινάκων,
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— 76 —

έντετειχισμένα ικανά άρχιτεκτονικά [/.έλη και μάλιστα δωρικά έκ 
πώρινου λίθου κιονόκρανα, ών τά μεν της άκμής της ελληνικής 
τέχνης, ώς έκ του σχήματος τής καμπύλης του έχίνου καταφαί
νεται, τά δέ τής έσχατης παρακμής, καί μονόλιθοι άρράβδωτοι 
κίονες, οίτινες έχρησίμευον, καθ ’ ά φαίνεται, ώς στηρίγματα ύπο- 
βαστάζοντα τό έδαφος του πρώτου ορόφου τής σκηνής. Έν τή 
νοτιοδυτική δέ γωνία του μεγάλου τής σκηνής οικοδομήματος, 
ήτοι του όπισθεν του λογείου, εΰρέθησαν εις βάθος 1,20 υπό το 
σημερινόν έδαφος δύο ρωμαϊκής έργασίας αγάλματα, πλησίον άλ- 
λήλων κείμενα, ών τό μέν ’Ασκληπιός, τό δέ Ύγίεια.

Ό ’Ασκληπιός ισταται έπί μικράς έκ του αυτού τεμαχίου 
πεντελησίου λίθου πεποιημένης βάσεως καί φέρει ίμάτιον, καθ’ον 
τρόπον καί τά πέρυσιν ένταΰθα εύρεθέν καί τό έν Φλωρεντία άγαλ
μα του θεού, συν τή διαφορά ότι ό διά του ίματίου τούτου κε- 
καλυμμένος αριστερός βραχίων δέν στηρίζεται έπί του γόμφου, 
άλλ’είνε μικρόν πρός τά έμπρός έστραμμένος, του πλαγίου μέ
ρους του θώρακος άπτόμενος καί διά τής άκρας χειρός τό κρά
σπεδου του έκ τού αριστερού ώμου καταπίπτοντος ίματίου συγ- 
κρατών' έτι δέ διαφέρει τού γνωστού τύπου κατά τούτο ότι την 
δεξιάν δέν έστήριζεν έπί ράβδου, άλλά φαίνεται ότι δι’αυτής θά 
έκράτει τόν περί την ράβδον συνήθως έλισσόμενον όφιν, ώς ίχνη 
έπαφής έν τω δεξιω μηρω δεικνύουσι- Έπί τής βάσεως υπάρχει 
όμφαλός, τό γνωστόν τού ’Ασκληπιού σύμβολου.

Ή Ύγίεια δέ ισταται ώσαύτως έπί μικρας έκ τού αυτού 
λίθου πεποιημένης βάσεως καί στηρίζεται έπί τού δεξιού ποδός, 
έχουσα τόν άριστερόν πολύ προς τά όπίσω έστραμμένον. Φέρει 
δέ ποδήρη χιτώνα έζωσμένον ΰπό τούς μαστούς διά λεπτής ται
νίας, καί ίμάτιον, όπερ έπικαλύπτον διά τού ενός άκρου τόν άρι
στερόν βραχίονα διέρχεται όπισθεν τού σώματος εις τά έμπρό- 
σθια, ένθα τό έτερον άκρου θά έρρίπτετο έπί τού αριστερού πή- 
χεως. Έκειτο δέ τό άγαλμα τούτο πλησίον τού ’Ασκληπιού, 
είνε ίσομέγεθες έκείνφ καί πρός τούτοις τής αυτής έργασίας καί 
μάλιστα τής αυτής χειρός έργον.

Έκ τού τόπου δέ τής εύρέσεως των προκειμένων αγαλμάτων 
καί έκ τού μικρού αυτών μεγέθους συμπεραίνω ότι καί ταΰτα,
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— 11 -
ώς καί το πέρυσιν εύρεθέν μικρόσχημον ωσαύτως άγαλμα, ΐσταντΟ 
πιθανώς έν κόγχαις τών τοίχων των οικοδομημάτων της σκηνής.

Ή άνασκαφή δέ τών αναλημμάτων, άτινα ενιαχού σώζονται 
εις ύψος 2,50, εδειξεν δτι έν έκατέρω τών κεράτων του θεάτρου 
έσχηματίζοντο δύο επάλληλοι κρηπίδες, το μέν ένεκα τοΰ σχη- 
μ.ατος του λόφου, τό δε, ώς φαίνεται, προς κατασκευήν πύλης 
έν τώ διαζώματι. Άλλα περί τούτων πας λόγος άνευ σχεδιο
γραφήματος είνε ακατάληπτος καί κατ’ ακολουθίαν περιττός. 
Έτέρα δέ πύλη ύπηρχεν έν έκατέρω τών- κεράτων έν τώ τοίχω 
τώ υπέρ την άνωτάτην σειράν εδωλίων περιβάλλοντι τό κοΐλον.

Έν τη άνασκαφή ταύτη τών αναλημμάτων εύρέθησαν αρχι
τεκτονικά τινα {/.έλη της σκηνής καί μάλιστα γωνιαΐον ιωνι
κόν κιονόκρανον άνηκον εις τους τον τοίχον τοΰ ύποσκηνίου 
κοσμοΰντας ήμικίονας, έξ ου έπεβεβαιώθη πλέον δτι οί ήμικίονες 
έκεΐνοι ήσαν ιωνικού ρυθμοΰ-

Β'.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩ ΛΟΙΠΩ ΙΕΡΩ.

α) ΘΟΛΟΣ ΤΟΓ ΠΟΛΓΚΛΕΙΤΟΓ.

Περατωθείσης της άνασκαφης τοΰ θεάτρου, έζηκολούθησα τάς 
έργασίας έν τώ λοιπω ίερώ προς άποκάλυψιν ετέρων έπισημων 
οικοδομημάτων καί κυρίως της θόλου τοΰ Πολυκλείτου. Λαβών 
δ ’ ώς όρμητήριον τό στάδιον ηγαγον έκ της αρκτικής αύτοΰ πλευ
ράς μ-εγάλην τάφρον, 28 μ-έτρων μ,ήκους, δι’ής συνήντησα πρώ
τον μ.έν δύο παράλληλα τείχη μ.εταγενεστέρας κατασκευής, είτα 
δέ κρηπίδωμα μεγάλου περιφερούς οίκοδομήμ,ατος, 1 */2 μέτρον 
υπό τό έδαφος κείμενον. Έπεκτείνας την τάφρον άπεκάλυψα κατά 
σειράν δύο ετερα κρηπιδώμ,ατα καί τρεις τοίχους, άπαντα περι
φερή καί συγκεντρικά. Λείψανα τοΰ ενός τών κυκλικών τούτων 
τοίχων είδεν ή άπεκάλυψεν ό Blouet καί ταΰτα σημειοΐ, φαίνε
ται, διά τοΰ e έν τώ έν τή Expedition Scientifique de la Mo- 
ree τοπογραφικώ σχεδίω τοΰ Ίεροΰ, εΐκάζων δτι εινε λείψανα
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τής θόλου του Πολυκλείτου. Ωσαύτως ό Κούρτιος (Pelopon- 
nes) ένταΰθα σημειοΐ περίφερες οικοδόμημα έ'χον διάμετρον (εσω
τερικήν) 20 ποδών, όπερ εκλαμβάνει ώς την θόλον τούτο δε εΐνε 
καταφανώς τό τέταρτον των περί ού 6 λόγος τειχών.

Μετά την έξερεύνησιν καί άνακάλυψιν ταύτην προέβην εις την 
ολοσχερή τού οικοδομήματος άποκάλυψιν καί ούτως άνεφάνη τού
το τοιούτον, οιον εΐκονίζεται έν τώ προσαπτομένω πίνακι (άρ. 
1 καί 3)· ’Επειδή δ’ εν τή άνασκαφή εϋρέθησαν καί άπαντα 
σχεδόν τά αρχιτεκτονικά αυτού μέλη έδυνήθην νά συλλάβω έν
νοιαν τής αρχικής μορφής καί διατάξεως τού νΰν ίκανώς κατη- 
ρειπωμένου εδάφους καί ούτω ν ’άναπαραστήσω αυτό έν τώ πίνακι 

(άρ. 1 “ ).
Τών εξ συγκεντρικών κύκλων έξ ών τό οικοδόμημα σύγκει- 

ται, οί μεν τρεις πρώτοι έχρησίμευον καταφανώς ώς κρηπιδώ- 
μ-ατα, ένεκα τού μεγάλου αυτών πάχους, οί δέ τρεις τελευ
ταίοι είνε κυρίως τοίχοι· ’Επειδή δ’ έν τή άνασκαφή εϋρέθησαν 
πολλοί σπόνδυλοι δωρ'κών καί κορινθιακών κιόνων, ών οί μέν 
έχουσι διάμετρον ενός μέτρου περίπου οί δέ 0, 60, φαίνεται ότι 
τό μέν πρώτον κρηπίδωμ.α έχρησίμευεν ώς βάσις δωρικών κιό
νων, τό δέ δεύτερον κορινθιακών, τό δέ τρίτον ήτο ή βάσις τού 
τοίχου τού οικοδομήματος" οί τρεις δέ μετά τούτο κυκλικοί τοί
χοι άνήρχοντο μόνον μέχρι τού έδάφους τού οικοδομήματος καί 
ούτως άπετέλουν ύπόγαιόν τι, ώς δεικνύουσι καταφανώς πλάκες 
τινες τού έδάφους κατά χώραν σωζόμεναι (άρ. 1 καί 3). Κατά 
ταΰτατό άνακαλυφθέν οικοδόμημα είχε μορφήν τοιαύτην (άρ 1 α), 
οίαν τό έν ’Ολυμπία Φιλιππεΐον, ήτο δηλ. περιφερές οικοδόμημα 
περιβαλλόμενον ΰπό δύο στίχων κιόνων (καί ούχί ύφ’ ενός, ώς τό 
Φιλιππεΐον) ών ό μ.έν έξωτερικός ήτο δωρικού ρυθμού 6 δέ έσωτε- 
ρικός κορινθιακού (άρ. 12, 13, 14), Τπό τό έ'δαφος δ’ αυτού 
υπήρχε παράδοξον ύπόγαιόν σχηματιζόμενον έκ τριών κυκλικών 
συγκεντρικών τοίχων τοσοΰτον άπεχόντων άλλήλων, ώστε μόλις 
έδύνατο διά τού μεταξύ χώρου νά διέρχηται άνθρωπος. Εις τό 
ύπόγαιόν τούτο κατήρχετό τις, ώς φαίνεται, έκ τού έσωτερικού 
τού οικοδομήματος διά κλίμακας. Κατελθών δ’ εις τον πρώτον 
κυκλικόν χώρον είσήρχετο διά θύρας (άρ. 4) εις τον δεύτερον,
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ένθα δεν έδύνατο να βαδίση προς τά δεξιά ένεκα κωλύοντος δια. 
φράγματος, άλλ ’ ήναγκάζετο να διέλθη άπασαν την κυκλικήν 
ταύτην δίοδον, ί'να είσέλθη εις τον τρίτον· ενταύθα ωσαύτως 
ήναγκάζετο να διατρέξη ολόκληρον τόν κύκλον ί'να είσέλθη εις 
τον έν τω κέντρω χώρον. Τό λαβυρινθώδες τούτο ύπόγαιον εδύ— 
νατό τις νά υπόθεση ότι έχρησίμευεν ώς δεξαμενή καί ούτω να 
νομίση ότι τό άνακαλυφθέν οικοδόμημα εΐνε ή πηγή εκείνη ή 
παρά τό στάδιον κείμενη, κατά την του ΓΙαυσανίου άφήγησιν 
(2, 27, 5), ή «τω τε ίρόφω καί κόσμω τω λοιπώ θέας 
άξια», άλλ’ ούδέν άνεφάνη έν ταΐς άνασκαφαϊς δεικνύον ότι έν 
αύτφ είσήγετο η ύπήρχεν οπωσδήποτε ύδωρ. Έκ τών άνασκα- 
φών κατεδείχθη μόνον ότι αΐ δίοδοι αΰται ήσαν τό πάλαι κεναί, 
διότι εύρέθησαν πεπληρωμέναι σπονδύλων κορινθιακών κιόνων καί 
κιονόκρανων, πλακών τού εδάφους, φατνωμάτων, κεραμίδων καί 
πολλών άλλων έκ τού οικοδομήματος καταπεσόντων άρχιτεκτο- 
νικών μελών καί μορφών.

Είνε δε τά κρηπιδώματα καί οί τού ύπογαίου τοίχοι ώκοδομη- 
μένα έκ πώρινου λίθου, τό έδαφος δέ τού οικοδομήματος καί 
δη τό μέν τού έπιστυλίου έκ τιτανόλιθου τά δέ τού έσωτερι- 
κοΰ τού οικοδομήματος έκ μελανός έλευσινίου λίθου, ώς φαίνε
ται, διότι πλάκες τοιαΰται, ρομβοειδείς τό σχήμα, εύρέθησαν 
πολλαί έν ταΐς διόδοις τού υπογείου μάλιστα κείμεναι. Τό οικο
δόμημα δ ’ αυτό ήτο ώκοδομημένον έκ μαρμάρου, τής στέγης 
ολοκλήρου συμπεριλαμβανομένης, πλήν τής έξωτερικής δωρικής 
στοάς (κιόνων, έπιστυλίου, διαζώματος καί γείσου), ήτις ήτο έκ 
πώρινου λίθου κονία έπικεχρισμένου.

Ή διάμετρος τών κιόνων τής έξωτερικής ταύτης στοάς είνε, 
ώς έλέχθη, 1 περίπου μέτρου. Τιθεμένων δ’ αυτών εις άπόστα- 
σιν μιας καί ήμισείας διαμέτρου, κατατέμνεται τό κρηπίδωμα εις 
ίσα μέρη καί ούτω φαίνεται ότι ή στοά συνέκειτο έξ 24 κιόνων. 
Ισάριθμοι καί άντίστοιχοι θά ήσαν πάντως καί οί τής κορινθια
κής, καί τούτω συμφωνεί ή διάμετρος αυτών ούσα κατά την 
άπαιτουμένην άναλογίαν μικροτέρα, δηλ. 0, 60.

Εύρέθησαν δέ τής δωρικής στοάς άπαντα τά άρχιτεκτονικα 

μέλη πλήν τού κιονόκρανου* Έν τούτοις δέ παρατηρητέον ότι αΐ
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μ,ετόπαι είνε κεκοσμημέναε δε’ ωραίου άναγεγλυμμένου ρόδακος 
καί το γεΐσον έ'φερεν έν τη κατά την έμπροσθεν επιφάνειαν υπό τό 
κυμάτιον εγκοπή, ικανά ’ίχνη έρυθροΰ χρωματισμού. Καί της εσω
τερικής δε κορινθιακής στοάς εύρέθησαν άπαντατά μέλη, ή άττι- 
κουργής σπείρα (άρ. 14), τό κιονόκρανον (άρ. 12, 13), 
δπερ περίεργον έχει την μορφήν άτε μή έ'χον τους υψηλούς εκεί
νους καυλοΰς τούς ύπό τόν άβακα έλισσομένους άλλά τούς άνθος 
άνέχοντας ταπεινότερους, τό εις τρεις χώρας διηρημένον έπιστύ- 
λιον καί τό οΰδεμίαν άνάγλυφον παράστασιν έ'χον διάζωμα, 
άμφότερα έκ του αυτού τεμαχίου λίθου, καί τό άνευ γεισιπόδων 
γεΐσον, ούτινος πλάκες τινες φέρουσι καλώς κεχαραγμένα δια
κριτικά γράμματα Θ καί Ρ· 'Έτι δέ εύρέθησαν δοκοί τής στέ
γης, καλύμματα μετά φατνωμάτων (άρ. 11), κεραμίδες, 
σωλήνές τε καίκαλυπτήρες, άνθεμωτοί κεραμίδες (άρ. 16 καί 17) 
κεφαλαί λεόντων έκ τής στεφάνης(άρ. 5, 6, 7)(1) καί τό ύπ’άρ. 
15 είκονιζόμενον περίεργον τής στέγης, ώς φαίνεται, μέλος, όπερ 
αναλογεί πως τώ έκ τής κορυφής τής στέγης τού μνημείου τού 
Λυσικράτους άνερχομένω προς υποδοχήν τού τρίποδος κάλυκι.

Είνε δέ αί άρχιτεκτονικαί αύται μορφαί, ιδίως τά κυμάτια 
(άρ. 8, 9, 11) καί άνθέμια (άρ. 10, 16), άριστουργήματαγλυ
πτικής άναπολούντα εύχερώς τάς μορφάς τού Έρεχθείου. Τούτο 
δέ καί ό τρόπος τής έργασίας των έκ τής υδρορροής κεφαλών 
λεόντων έν άκρα φυσικότητι καί τεχνική έξεργασία πεποιημ-ένων 
ούσών, ύποδηλούσιν ότι τό οικοδόμημα προέρχεται έκ τού δευ
τέρου ήμίσεος τής Ε'. π. χ. έκατονταετηρίδος. Τω συμπερά- 
σματι δέ τούτω δέν άντίκειται ή ύπαρξις τού κορινθιακού κιονο- 
κράνου, διότι καί έκ τής εύρέσεως τοιούτου κιονοκράνου έν τώ 
ναώ τού ’Απόλλωνος έν Φιγαλία καί έξ όσων ό Boetticher έξέ- 
θηκεν έν τώ συγγράμματι αυτού: «Die Tektonik der Hel-

(1) ΤΙ δπ’ άριθ. 6 κεφαλή μετεκομίσθη δπ’ έμοΰ εις ’Αθήνας, ή δ’ δπ’ αριΟ δ. 
είχεν άγορασθή έν έτει 1880 δπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας παρά τίνος ’Αρ
γείου ώς προερχομένη έκ των περιχώρων τοϋ ’Άργους, ό τρόπος όμως τής εργα
σίας καί αί μορφαί αυτής καί τό περιφερές τής όλης πλακάς δεικνύουσιν ότι ανήκεν 
ε’ις τό ύπ’ έξέτασιν οικοδόμημα- φαίνεται δ’ οτι Οά εδρέθη πρό πέντε ετών δτε ο! 
Λιγουριαται ένήργησαν κρυφίως έν τω ίερω άνασκαφάς καί άπεκάλυψαν αρχι
τεκτονικά τινα μέλη καί τηβεννοφόρον άγαλμα.
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lenen» γνωστόν έγένετο οτι το κορινθιακόν κιονόκρανον είχεν 
άναπτυχθή προ του πελοποννησιακού πολέμ.ου.

Τούτων ούτως έχόντων, επειδή τό οίκοδόμ,ημα είνε περίφερες 
καί έκ μαρμάρου τό πλεΐστον πεποιημ-ένον, λαμπράν δε καί μεγα
λοπρεπή είχε την δλην μορφήν, είνε καταφανώς ή περίφημ,ος 
εκείνη Θόλος του Πολυκλείτου, περί ης ό Παυσανίας (2, 27) 
λέγει τα έξης: <( οίκημα δέ περιφερές λίθου λευκού, καλούμενον 
» θόλος, ώκοδόμηται πλησίον, θέας άίμον, έν δέ αύτφ Παυσίου 
» γράψαντος βέλη μέν καί τόξον έστίν άφεικώς ’Έρως, λύραν δέ 
» άντ’ αυτών άράμενος φέρει- γέγραπται δέ έ/ταΰθα καί Μέθη, 
«Παυσίου καί τούτο έ'ργον, έζ ύαλίνης φιάλης πίνουσα». Καί 
κατωτέρω : « Πολύκλειτος γάρ καί θέατρον τούτο καί οίκημα τό 
» περιφερές ό ποιήσας ήν ». ΙΙρόςτί δ ’ έχρησίμ.ευεν ή θόλος αύτη, 
είνε άγνωστον· Κατάτινας, όρμ,ωμένους έκ της έν Σπάρτη Σκιά- 
δος, περιφερούς οίκοδομ-ήματος χρησιμεύοντος προς τούς κατά 
την εορτήν τών Καρνείων τελουμένους μουσικούς άγώνας, καί έκ 
τού παρά τον Ίλισσόν ’Ωδείου, τό αυτό σχήμα έ'χοντος καί τον 
αυτόν σκοπόν έκπληροΰντος,ή Θόλος τού Πολυκλείτου ήτο Ώδέϊον 
άλλ’ έκ τής άνασκαφής τού οικοδομήματος ή εικασία αύτη κατε- 
δείχθη ανυπόστατος, διότι ή διάθεσις αυτού, ουδόλως συμφωνεί 
τή ’Ωδείου. Έν Άθήναις ύπήρχεν οίκημα πλησίον τού βουλευ- 
τηρίου καλούμενον Θόλος, έν φ άνέκειντο αγάλματα καί έτε- 
λοΰντο θυσίαι ύπό τών πρύτανεων (Παυσ. 1, 5,1). Τοιαύ- 
την τινά χρήσιν θά είχεν ίσως καί τό προκείμενον οικοδόμημα- 
έν αύτω δηλ. θά έτελοΰντο θυσίαι καί μάλιστα μυσταγωγίαι τινές 
σχέσιν έχουσαι προς την έν τω Ίερω λατρείαν τού ’Ασκληπιού- 
εις τούτο δέ θά έχρησίμευέ πως καί το παράδοξον λαβυρινθώδες 
ΰπόγαιον.

6'.) ΝΑΟΣ ΤΟΓ ΑΣΚΛΗΠΙΟΓ.

Κατά την άποκάλυψιν τής Θόλου τού Πολυκλείτου εύρίσκοντο 
πρός άνατολάς τού οίκοδομήμ-ατος πολλά αγάλματα καί ένεπί- 
γραφα βάθρα, έ'τι δέ έξέδρα (Πίν. Β'. άρ. 2) χρησιμ-εύουσα 
ώς βάθρον ενός τουλάχιστον αγάλματος. Έκ τούτου έπεξέτεινα 
τάς εργασίας πρός άνατολάς καί εις άπόστασιν 25 περίπου μέτρων

6

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:36 EEST - 54.226.8.97



— 82 —

άπο της Θόλου άπεκάλυψα εν τίνι ύψώματι εις δάσος μεταβε- 
βληαένω το κρηπίδωμα, δωρικού ναού έχοντας μήκος 24, 70 
καί πλάτος 13, 20· ό ναός ούτος είχε τά αετώματα κεκοσμη- 
μένα δι’ αγαλμάτων, έργων των μεταξύ της Ε’. καί Δ’· έκα- 
τονταετηρίδος χρόνων, εΐκονιζόντων έν [Λεν τω άνατολικω Κεν- 
ταυρομαχίαν πιθανώς, εν δέ τω δυτικώ Άμαζονομαχίαν- Ναός 
άρα δΓ αγαλμάτων ποτέ κεκοσμημένος, εις περίβλεπτον έν τω 
ίερω θέσιν καί, τό πάντων σπουδαιότατον, πλησίον της Θόλου 
κείμενος, είνε πιθανώς ό του ’Ασκληπιού.

Περί τών αρχιτεκτονικών μορφών καί της διαθέσεως του ναού 
τούτου οΰδέν δύναμαι νυν νά εϊπω, διότι μόνον αί δύο πλευραί, 
ή ανατολική καί δυτική, άπεκαλύφθησαν. Ή εντελής άποκάλυ- 
ψις του οικοδομήματος θέλει γείνει άμα τη προσέχει έπαναλήψει 
τών εργασιών.

γ'.) ΕΓΡΗΜΑΤΑ.

’Εν τη άνασκαφή τών οικοδομημάτων τούτων εΰρέθησαν έτι 
πολλά πλαστικά έργα, περί ών πας λόγος ένταΰθα θά ήτο ακα
τάληπτος καί κατ’ ακολουθίαν περιττός ένεκα έλλείψεως σχεδιο
γραφημάτων.

Τών αγαλμάτων τούτων τά μέχρι τέλους Μαίου εύρεθέντα 
περιεγράφησαν συντόμως έν ταϊς έν τω Άθηναίω (Τόμ.. I'. τεύ
χος στ’.) δημοσιευθείσαις έκθέσεσί μου. Σπουδαιότατα όμως εώε 
τά εύρεθέντα κατά τάς τελευταίας τών άνασκαφών ημέρας, ήτοι 
τά έκ τών αετωμάτων του ναού προερχόμενα. Έν τη δυτική 
πλευρά άπεκαλύφθησαν κατά μήκος, ώς έκ του αετώματος κατέ
πεσαν, πολλαί μορφαί, ’Αμαζόνες, Νηρηίδες καί άνδρες πολε- 
μισταί, ακέφαλοι άπασαι καί τινες συντετριμμένα'., έτι δέ δύο 
γυναικεΐαι κεφαλαί τοΐς έργοις τούτοις άνήκουσαι. Έν τή άνα- 
τολική δέ πλευρά εΰρέθησαν πολλά τεμάχια, κορμός γυναικάς όκλα- 
ζούσης καί πωγωνοφόρος κεφαλή, ήν έχθρική χειρ κρατεί ήρπαγ- 
μένην έκ τής κόμης Καί ή μ.έν έν τω δυτικοί άετώματι παρά- 
στασις ήτο καταφανώς Άμαζονομαχια, ή δέ έν τω άνατολικω 
ίσως Κενταυρομαχία, εί καί οΰδέν τεμ-άχιον σώματος Κενταύρου 
μέχρι τοΰδε εύρέθη. Είνε δέ τά έργα ταΰτα κάλλιστα την γλυ
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φήν καί εργασίαν, παρεμφερή τοΐς εκ τοΰ ναού τής Άπτέρου 
Νίκης, καί κατ’ ακολουθίαν έκ των τελευταίων χρόνων της Ε'. 
η των μεταξύ της Ε'. καί Δ', εκατονταετηρίδας προερχόμενα.

ΙΙρό τής ανατολικής πλευράς τοΰ ναού εύρέθησαν ετι πολλά 
ενεπίγραφα βάθρα, άκέφαλον τηβεννοφόρον άγαλμα καί μέγα 
άνάγλυφον είκονίζον πωγωνοφόρον άνδρα επί θρόνου μεγαλοπρε- 
πώς καθήμενον, ’Ασκληπιόν πιθανώς, προ αϋτοΰ ίσταμένην γυναι- 
κείαν μορφήν, Ύγίειαν, καί εκατέρωθεν, κατά τάς μικράς πλευ
ράς, Νίκην καί βαδίζουσαν γυναικείαν μορφήν.

Τά αγάλματα ταΰτα θέλουσι δημοσιευθή προσεχώς, οτε ελπίς 
υπάρχει ότι θέλει ληφθή φροντίς ίνα φωτογραφηθώσιν ή σχεδιο- 
γραφηθώσι. Κεΐνται δ’ είσέτι] άπαντα έν τω Ίερω πλήν των έκ 
των άετωμάτων του ναού κεφαλών μετακομισθεισών ήδη εις 
’Αθήνας.

Αί εΰρεθεΐσαι δέ πολλαί έπιγραφαί τινές μεν έδημοσιεύθησαν 
έν τω άνω μνημονευθέντι τεύχει τοΰ ’Αθηναίου τινές δε δημο- 
σιευθήσονται έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι, ής ή έκδοσις άρχε- 
ται προσεχώς.

Έν Ά0ϊ[ν«ις {χηνι Δεχε|υ5ρίω 1882.

Ο Εφορος των Αρχαιοτήτων 

Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ.
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ΕΚΘΕ2ΙΣ

ΙΙΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΕΤΣΙΝΙ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.

(Πίναξ Γ'.)

Πρός τόν Πρόεδρον της Ήρχα\ο2ογΐ'λ.ης 'Εταιρίας 

Κύριε Πρόεδρε,

Κριθείσης αναγκαίας υπό του Συμβουλίου της έν τοΐς Πρα
κτικοί ς του λήξαντος έτους δημοσιεύσεως του υπό του Kou W. 
Dorpfeld (1) κατ’εντολήν σας έκπονηθέντος Διαγράμματος 
των έν Έλευσΐνι άνασκαφών, ή διασαφηνισις αϋτοΰ διά της παρού- 
σης έκθέσεως θά ήναι, ελπίζω, οΰχί ανωφελής·

Δεν αγνοείτε, Κύριε Πρόεδρε, τούς λόγους, δι’ ούς το Συμ
βούλιου έθεώρησε σκόπιμου ν’άργίσγι ή σκάφη οΰχί έκτων Προ
πυλαίων, άλλ’ έκ των προς άνατολάς του Περιβόλου, ούχί μακράν 
του σημείου (6), ένθα ’ίχνη άρχαίου τοίχου ήσαν η δη καταφανή. 
Οί λόγοι οΰτοι δέν ήσαν μόνον επιστημονικοί καί δι’ ολίγων ύπέ- 
δειξεν αυτούς ό της ΰμετέρας Εταιρίας γραμματεύς καθηγητης 
Κ°ί Σ. Κουμανούδης. Ούτω λοιπόν ήρξάμην του έ'ργου την 
2αν ’Ιουνίου κατά τό σημείου (α), όπως δύνωμαι νά μεταχειρισθώ 
καί τον εκεί μικρόν δρομίσκον τόν φέροντα εις την ’Εκκλησίαν (2) 
προς εύχερεστέραν άποκόμισιν των χωμάτων. Ή εργασία τό 
κατ’ άρχάς, ώς ήν επόμενον καί πρέπον, έ'βαινε βραδέως ολίγων

(1) Τω φίλω άρχιτεκτονι και δημοσία εκφράζω τάς ευχαριστίας μου επί τη 
προθυμία μεθ’ ής άνεδε'χθη τήν εντολήν καίπερ σπεΰδων το'τε νά επανέλΟη πρός 
καιρόν οικαδε πρός έκπλήρωσιν' των υπό του στρατιωτικού νο'μου της πατρίδος του 
επιβαλλόμενων αύτψ όποχρεώσεων.

(2) Δέν έκρι'θη αναγκαίου νά σημειωθή και οδτος έν τω Διαγράμματι.
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εργαζομένων έν αυτή σκαφέων καί έτι όλιγωτέρων κάρρων. 
’Απ’ ’Ανατολών δέ προΰχώρει προς Δυσμάς, διότι προς έκεΐνο τό 
μέρος έφαίνοντο τα ίχνη του αρχαίου εκείνου τοίχου, ού ανωτέρω 
έμνημόνευσα, καί λόγοι ικανοί ύπήρχον έκ τε της όλης φύσεως του 

εδάφους καί έκ των άνασκαφικών ερευνών των Dilettanti ότι 
προς τά εκεί έπρεπε να ζητηθώσι τά λείψανα τοΰ Ναού εϊ τι είσέτι 
έσώζετο. Ευθύς δ’ έξ αρχής, ένω ή σκάφη μόλις είχε προχω
ρήσει ολίγα προς Δυσμάς Γαλλικά μέτρα, άπεκαλύφθη μot ή 
άσβεστοπλακόκτιστος εκείνη στρώσις, ήν ώς Φραγκικόν,εϊτα 
δέ καί ώς Βυζαντινόν ΰπέλαβον κτίσμα καί ικανόν κατέστρεψα 
μέρος ούχί έκ περιφρονήσεως, άλλα διότι ούκ ήν άλλως γενέσθαι 
καί διότι προς άκριβεστέραν αυτής έρευναν καί έντελεστέραν κατα- 
νόησιν έκτοτε είχα φροντίσει ν ’ άφήσω ικανόν μέρος άθικτον. Προς 
τά δεξιά διεκρώοντο ήδη ολίγον τι τά λείψανα τής κατά τό 
γράμμα (π) ήμιελλειψοειδοΰς Εξέδρας ή Βάθρου καί ή σκάφη 
μοί άπεκάλυψεν, ώς εΐκός, καί τον άσβεστόκτιστον τοίχον, έφ’οΰ, 
ώς έπί θεμελίου, εδράζεται, άλλά ταΰτα άντιπαρήλθον καί έξη- 
κολούθησα τόν προς Δυσμάς δρόμον μου· Καί πρώτον μέν εύρημα 
όχι ολίγον χαροποιήσάν με έφερεν ή σκαπάνη εις φως τά δύο 
τεμάχια του γυναικείου αρχαϊκού κορμού, τοΰ όποιου άκριβής 
περιγραφή μετά εικόνος θά δημοσιευθή έν και ρω εύθέτω έν τή 
’Αρχαιολογική Έφημερίδι. Ούχί δέ μετά πολύ μοί άπεκα
λύφθη ή γωνία (γ) καί ευθύς κατόπιν οί δύο άποτελοΰντες αυτήν 
τοίχοι. Ώς ήδη γνωρίζετε, ευθύς έξ άρχής δεν ήδυνάμην νά 
έννοήσω τίνος οικοδομήματος λείψανα ήσαν ούτοι- άλλά δεν έβρά- 
δυνα γενναιότερον μάλιστα έπιλαβόμενος τοΰ έργου, έφ ’ όσον ύπήρ- 
χεν υπό την έξουσίαν μου χώρος, νά πεισθώ ότι εύρίσκομαι έπ^ 
τά ίχνη τοΰ Μεγάλου Ναού ή μάλλον τής ΓΙρονάου Στοάς 
τής υπό Φίλωνος έπί Δημητρίου τοΰ Φαληρέως κτισθείσης κατά 
Βιτρούβιον (1).

(1) Β-.βλ. VII ίν προοιμίω. « Eleusine Cereris et Proserpinae cellam 
immani magnitudiue Iclinos dorico more sine exterioribus columnis ad 
laxamentum usus saeriQciorum perlexit· earn autem postea,cum Deme
trius Phalerus Athenis rerum potiretur, Philo ante templum in fronte 
columnis constitutis prostylon fecit· ita aucto vestibulo laxamentum 
initiantibus operique summam adjecit auctoritatem.
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Τούτο δ’ εχων έν νώ έ<ρ’ ικανόν χρόνον προς τούτον τον σκο
πόν διηύθυνα τάς εργασίας, άς καί συμπληρώσας κατόπιν, μετά 
την ε’ν τω μεταξύ δηλαδη εξαγοράν καί άλλων επ’ αΰτης κεί
μενων οίκίσκων καί την κατεδάφισήν αυτών, κατώρθωσα ν’άπο- 
καλύψω σχεδόν καθ ’ ολοκληρίαν τα λείψανα της Στοάς, τά όποια 
καί περιγράφω ενταύθα όσον τό δυνατόν λεπτομερέστερον προς 
εΰκολωτέραν κατανόησιν του ΰπ ’ δψιν σας Διαγράμματος.

Του Στερεοβάτου αΰτης έκτισμενου, ώς συνήθως, εκ τετρα
γώνων η μάλλον παραλληλογράμμων πωρίνων πλίνθων ή σκάφη 
προχωρησασα εις ικανόν βάθος άπεκάλυψε που μεν 4, που δε 5 
καί κάπου καί 6 δόμους καί ό τά παρόντα γράφων ικανά συνέ- 
λεξε σημεία των έργασθέντων τάς πλίνθους (Steinmetzerzei- 
chcn ), άτι να δημοσιευθησονται μετά των αναγκαίων σημειώσεων 
έν τγί ’Αρχαιολογική Έφημερίδι. ’Ενταύθα άς ρηθν) ότι οΰχί του 
αυτού πώρου άλλ’ άλλαι μεν σκληρότερου, άλλαι δε μαλακω- 
τέρου φαίνονται οϋσαι αίπλίνθοι (1) καί οΰχί πασαι ομοίως έξειρ- 
γασμέναι, εί καί δε κατά την μεσημβρινήν πλευράν ό δεύτερος 
δόμος, γενομένης άπό των άνω της άπαριθμησεως, φαίνεται 
αρκετά καλώς έξειργασμένος, ό γράφων τά παρόντα έχει λόγους 
νά πιστεύη ότι ολόκληρος ό Στερεοβάτης ήτο κεχωσμένος καί 
όλως αόρατος (2). Αί τρεις βαθμίδες (3) της Στοάς, άς εύκόλως 
διακρίνει πας τις επί του Διαγράμματος καί ή του δαπέδου αΰτης 
έπίστρωσις είναι πεποιημέναι έξ εγχωρίου ύπομέλανος σκληρού 
ασβεστόλιθου, επί δέ του στυλό βάτου ϊσταντο εμ,προσθεν μεν 
(ώς η τεμάχια του κατωτάτου σπονδύλου σωζόμενα (4) καί έν τω

(1) "Ισως δεν έλατομήθησαν πάντες οι πώρινοι λίθοι εν τω αύτώ λατομείω* αν 
δέ εκ Πειραιώς ή και εκ Σαλαμΐνος, ένθα, ώς μέ έβεβαίωσαν, ύπάρχουσιν επίσης 
λατομεία πώρου, έκομίσθησαν, άδηλον μοι είναι.

(2) Κατά την ανατολικήν πλευράν προέχει των βαθμιδών ό στερεοβάτης, ώς 
και τδ διάγραμμα δεικνύει, περί τό έ'ν Γαλ. μέτρον άρά γε προς μείζονα τού οι
κοδομήματος στερεότητα ; Κατά δέ τά δύο αυτής άκρα υπάρχουσι δύο ετι προε- 
ξοχαί, επίσης σαφώς έν τω διαγράμματι δηλούμεναι καί, ώς φαίνονται, μετά 
ταύτα προστεθεισαι. Διά τον αυτόν λόγον ; Περίεργον δέ είναι ότι ενώ κατά την 
μεσημβρινήν πλευράν προεξέχει του Στερεοβάτου ολίγον τι ή κατωτάτη βαθμίς, 
κατά την Βορείαν τάνάπαλιν φαίνεται προεξέχων αυτής ό στερεοβάτης.

(3) "Υψος αυτών 0,32, 0,40, 0,40* πλάτος 0,33, 0,39.
(4) Τού τρίτου κίονος γενομένης τής άριθμήσεως άπό Μ. προς Β. σώζεται
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Αιχγράυψ,ατι διά σκιάσεως του κύκλου δηλωθέντα η αίτήςγορι- 
φώσεως [./.όνον όπ αί [Diibellocher] δεικνύουσιν) δώδεκα 
κίονες έκ πεντελικοΰ [Λαρριάρου Δωρικού ρυθρ,οΰ (διάμετρος 1,97 
περίπου), οϊτινες ουδέποτε είχον άποτελειωθή, διότι δεν φέρουσιν 
είυ.ή κατά τό κατώτατον άκρον των σωζοριένων σπονδύλων την 
άρχην της ραβδώσεώςτων(Ι), κατά δέ τάς πλαγίας πλευράς 
εις έτι κίων, ώς τά ’ίχνη της γορ.φώσεως τά επί της προς 
Βορραν κατά τό πλεΐστο/ σωζοριένης έπιστρώσεως άσφαλέστατα 
δεικ/ύουσιν (2). Τρίτος κίων έν ταΐς στεναΐς πλαγίαι; πλευραϊς 
δεν φαίνεται ύπάρξας (3), άλλά [./.όνον παραστάς, ώς έν 
τω Διαγράριιχατι έδηλώΟη· Δευτέρα δέ σειρά κιόνων παράλληλος 
τη έμπροσθεν δεν υπήρχε καί επειδή τό πλάτος, ήτοι τό βάθος, 
τής Στοάς είναι 11, 50 Γαλ. ρ.έτρα περίπου, άναντίρρητον ότι 
ή στέγη αυτής δεν ήτο λίθινη. Του τοίγου του συνδέοντος την 
Στοάν πρός τον κυρίως Ναόν, ήτοι τον Σηκόν, σώζονται 
υ.ό'λις τά θερ-έλια, πύλης δέ έν τω [/.έσω ’ίχνη δέν έφάνησαν [/.έχρι 
τοΰδε, ουδέ έλπίς είναι, νομίζω, νά φανώσιν έν τοιαύτη των λει
ψάνων καταστάσει, άν τω όντι υπήρξε'ποτέ τοιαύτη, ώς οί Dilet
tanti, ίσως όχι πολύ όρθώς, φρονοΰσιν (ιδε τό ύπ’ αυτών Διά
γραφα καί Bursian Geogr. von Griechenland Erster Band. 
S. 330).

Τοιαΰτα τά τής Προνάου Στοάς λείψανα τά ύπό τής ήιαετέρας

"σχεδόν ολόκληρος ο κατώτατος σπόνδυλος, έφ' ου άναγινώσκεται δι’ οξέος οργάνου 
γεγλυμμένη ή λε'ξις lttar τό ό'νομα των έκτων Dilettanti τίνος πιθανώς. Τούτον 
δέ εννοούσιν Ισωςλεγοντες (σελ. 49 Γερμ. Μεταφρ.) «Nurdas ohngefahr vier 
Fuss hohe Bruchstiick einer Saule hat sich augenscheinlich auf seinen 
ajten Standort erhalten», άν και άλλων κιόνων του κατωτάτου σπονδύλου τε
μάχια φαίνονται κατά χώραν έτι κείμενα και δικαιότερον έκείνοις αρμόζει ή ονο
μασία Bruchstiick.

(1) "Γψ. 0,15 Γ. Μ. περίπου. Κατά τό άνω αυτής άκρον υπάρχει ταινία 
προεξέχουσα, ώς και εν τοις τού Θορικού κίοσιν, (Dilettanti pi. 9,2 σελ. 91 ) 
ούδέν άλλο πιθανουτατα δηλούσα,καίπερ κάλλιστα έξειργασμένη, 1] ότι ό μέλλουν νά 
ξέστ) τάς ρ αβ ο ώσ ε ις ήδύνατο μέχρις εκείνου τού σημείου άμελέστερον και δι’ 
εργαλείων ού/ι πάνυ λεπτών νά έργάζηται, εις την ταινίαν δέ φθάσας έπρεπε νά 
ή ναι προσεκτικώτερος.

(2) Τό μετακιόνιον εδώ είχε πλάτος περίπου 2,40, έν ω τά μετακιόνια τών έμ* 
προσθίων κιόνων έγουσι 2,85 περίπου.

(3) Τό πράγμα θά έξακριβωθη πιθανώς όταν ό έκεΐ τόπος εντελώς καθαρισθη.
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σ-/αφης άποκαλυφθέντα· άλλ’ έκτίσθη άρά γε αΰτη υπό Φίλωνος 
επί Δηριητρίου του Φαληρέως, ώς ό Βιτρούβιος λέγει ; Ό όλος 
τρόπος της οικοδομής αυτής δεικνύει άναρ,φιβόλως έργον πολύ 
νεωτέρων χρόνων του Παρθενώνος καί κατά τούτο φαίνεται ούγί 
άπέγουσα της αλήθειας ή [χαρτυρία του 'Ρωμαίου Άρχιτέκτο- 
νος (1). "Αν όμως υπήρχε μέν εις το αρχικόν του ’Ικτίνου σχέ- 
διον, έκτίσθη δε μόλις περί τα τέλη του 40U αΐώνος π. X. ένεκα 
διαφόρων λόγων, του έζ Έλευσΐνος (2) άρχιτέκτονος έπιστατή- 
σαντος απλώς εις την έκτέλεσιν, η είναι επίνοια καί έ'ργον 
αυτού, του Φίλωνος δηλαδή, δεν εϊ[χαι ό άρμ.όδιος να κρίνω καί 
ευχαρίστως άφίνω την λύσιν του ζητήματος εις τούς δυναμένους 
να τό λύσωσιν. Βέβαιον είναι ότι, ώς καί κατά τάλλα, ώς κατω
τέρω ρηθήσεται, οΰτω καί κατά τούτο, τό έ'χειν δηλ. τοιαύτην 
Πρόναον Στοάν, πρωτοφανής ήτο,έν τή Ελληνική ’Αρχιτεκτο
νική τουλάχιστον, ό έν Έλευσϊνι Ναός.

Καί ταΰτα μ.έν τοιαυτα· ότι δέ ή σκάφη ή άποκαλύψασα τά 
λείψανα τής Στοάς έφερεν εις φως καί άλλων οίκοδο;χη(χάτων 
τοιαυτα δήλον καί έξ απλού επί τού διαγράιχρ.ατος βλέρχχατος. 
Παράδοξον είναι το παραλληλόγραμμον εκείνο κτίσμα (ό) ούτω 
λοξώς εις τον στερεοβάτην προσερειδόμ,ενον καί τρόπον οίκοδοιχής 
έχον μαρτυρούντα (3) χρόνους άρχαιοτέρους των τής οικοδομής 
τού Ναού καί τής Στοάς. Ή (κέχρι τοΰδε σκάφη έ'δειξεν αύτοΰ 
τέσσαρας δόμους, τούς μ.έν τρεις έκ πωρίνων πλίνθων τον δέ άνώ- 
τατον μ.ετά τού δαπέδου έξ έλευσινιακού λίθου πεποιημένους. Ήτο 
δέ τι όλόλιθον (massif) κατά τά φαινόμενα, αλλά προς ποιον 
σκοπόν έκτισμένον δύσκολον νά ρηθή. ΙΙιθανωτάτη δέ είναι ή

(1) "Ιδε καί Άρχ. Έφημ. Π. Γ. Φυλ. Α. έπιγρ. 1.—Τά περί αγοράς οικο
δομήσιμου (ίλης εν αυτή λεγο'μενα δύνανται, ώς καί έκεΐ γράφω, μετά πιθανότη
τας ν’ αναφε’ρωνται εις προπαρασκευαστικά* τινας εργασίας προς οικοδομήν τής 
Στοάς. Χρο'νων δέ φαίνεται ή επιγραφή οΰσα των του δευτέρου ήμίσεος του 4 °" 
π. X. αΐώνος (350-300).

(2) 'Ο Φίλων, ώς ή περί τής Σκευοθήκης επιγραφή μας διδάσκει (Bull, 
de cor. Hellenique 1882· σελ. 541 καί 545) ήτο Έλευσίνιος.

(3) Έσημειώθη έν τω διαγράμματι χυανω χρώματι, διότι δ ανώτατος αύτοΰ 
δο'μος έ'χει τι του πολυγωνίου τρόπου. Τό ΰψος του φθάνει μέχρι που του άνωτά- 
του δο'μου του στερεοβάτου τής Στοάς.
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γνώμη οτι κτιζόμενου του Σηκοΰ κατεστράφη το έμποδίζον μέρος 
αΰτου, το δέ λοιπόν έπεχώσθη, ώς τοΰτο ούχί σπανίως έγίνετο 
εν τή άρχαιότητι. Λείψανα άλλα κατά την φοράν των τοίχων 
του εντός του Σηκοΰ, εί καί ή σκάφη έγένετο κατ’ εκείνο το 
μέρος επίτηδες εις ικανόν βάθος, δεν άνεφάνησαν. ’Ολίγον δ’άπω- 
τέρω άλλου τίνος οικοδομήματος(ε) οΰχί μεγάλου τάς διαστάσεις, 
ώς έκ του σχήματος δήλον, καί άπλοΰ τον τρόπον της οικοδομής 
άπεκαλύφθησαν τά λείψανα, κατά δέ τά γράμματα ζ — ζ άνεφά
νησαν τάΐχνη τοίχου πολυγωνίου έζ έλευσινιακοΰ λίθου μετά των 
ιχνών προστυχού υδραγωγείου καί των λειψάνων καί άλλων 
επίσης προστυχών τοίχων (1). Νά προχωρήσω πρός Δυσμάς 
σκαπτών δέν ήδυνάμην, Κύριε Πρόεδρε, διά τε άλλους λόγους 
καί διότι ή οδός τής παλαιάς ’Αγοράς του χωρίου, ήν βλέπετε 
καί έν τφ διαγράμματι σημειουμένην, ήτο, ούχί μόνον τοις όλί- 
γοις ετι έκεΐ μένουσι κατοίκοις,άλλά καί έμοί αΰτφ επί τοΰ παρόν
τος χρήσιμος. ΙΙρός Βορράν παραλλήλωςτής ’Ανατολικής πλευράς 
τοΰ Στερεοβάτου τής Στοάς οΰδενός κτίσματος λείψανα έφερεν 
εις φως ή σκάφη. Πανταχοΰ δέ ενταύθα ή άναμεμιγμένη μετά 
των χωμάτων λατύπη των πωρίνων πλίνθων ενιαχού δέ καί 
μετά συντριμμάτων αγγείων (2) υπό την άσβ εστοπλακό- 
κτιστον στρώσιν έμαρτύρουν οτι ήδη έκπαλαι είχε γείνει 
τεχνητή ένταΰθα έπίχωσις καί την γνώμην ταύτην έπεκύ- 
ρωσε κατόπιν καί ή κατά τά γράμματα κμηθι σκάφη, περί ής 
έρχομαι ευθύς νά εΐπω ολίγα.

Τούς λόγους οιτινες μέ ήνάγκασαν νά κάμω έν πήδημα, ούτως

(1) ΙΊάντα ταΰτα εμειναν άθικτα δπως κατόπιν έρευνηθώσι και ει δυνατόν εν- 
νοηθώσι καλλίτερον. Πολυγωνίους τοίχους και άλλους, ώς κατωτέρω ρηθήσεται, 
απεκάλυψεν ή ήμετέρα σκαφή, ών επίσης ούχι ευνόητος ό σκοπός.

(2) Τούτων περίεργα και πρωτοφανή, καθόσον εγώ οίδα, είναι τά όμοιάζοντά 
πως τάς και νυν έν χρίσει, έν μοναστηρίοις μάλιστα, κρεμαστάς λυχνίας (κανδή- 
λας) των έκκλησιών. Έν τη ’Αρχαιολογική Έφημερίδι έλπίζω νά άπεικονισθώσι 
τά περιεργότερα κατά τό σχήμα και κάλλιον διατηρούμενα έξ αυτών, ών ό αριθ
μός ήν μέχρι τούδε όχι μικρός σχετικώς πρός τά άλλα άλλων αγγείων θραύσμα
τα, άτινα δέν ήσαν πολλά. Ύπάρχουσιν όμιυς και έν τούτοις τινά άξια λόγου διά 
τάς γραφάς των, πλήν δέ Ινός κατά την γνώμην μου, τά λοιπά πάντα ανάγονται 
εΐς χρόνους άρχαιοτέρους τού δευτε'ρου ήμίσεος τού Δ' π. X. αίώνος. ’Αλλά περ\ 
τούτων αλλαχού πλείονα.
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εϊπεΐ/, καί να. [/.εταβώ έ'ξω του Περιβόλου, πρώτον [/.εν κατά το 
σηαεΐον Ν, επειτα δέ κατα τά Βορειοανατολικά αύτοΰ, ανήγ
γειλα εγκαίρως εις τό Συμβούλιου καί ενταύθα αρκετόν να. ρηθη 
Ιτι άπαξ, ότι καί ούτοι δεν ήταν απλώς καί μόνον επιστημονικοί.
'Ότι ό[/.ως δεν μετενόησα εύνόητον, διότι εκεί έ'φερεν εις φως λίαν 
•περίεργα πράγματα ή σκάφη καί έν πολλοΐς διώρθωσε τάς περί 
-του τείχους του Περιβόλου δοξασίας των Dilettanti. Καί αλη
θώς, ινα πρώτον περί τούτου δι ’ ολίγων κάμω λόγον, ή μεν κατά 
τό γράμμα Ν σκάφη άπεδειξεν, ότι εις ικανόν διάστημα κατά 
την άνατολικήν αύτοΰ πλευράν τό τείχος του Περιβόλου έ'βαινε 
παράλληλον τν) ανατολική της Στοάς πλευρά, πιθανώτατα δέ 
κατά τό σημεΐον Ξ, ένθα καί λείψανα υδραγωγείου ΰπάρχουσιν,
I σχημάτιζε γωνίαν (1), ή δέ κατά τά Βορειοανατολικά αύτοΰ 
μέρη σκάφη έφανέρωσεν ότι πάντη διαφόρως, η όπως οί Dilet
tanti σημειοΰσιν, εϊχον τά κατά τό τείχος του ενταύθα' ή συνέ
χεια δηλαδη αύτοΰ διακοπτομένη πως εδώ, άδηλον ποΰ πάλιν <
έπανελαμβάνετο' διότι τών δύο παραλληλογράμμων τοίχων τοΰ 
τετραγώνου Κ ό μέν εσώτερος καί άλλως μη δυνάμενος νά θεω
ρηθώ συνέχεια τοΰ τείχους τοΰ Περιβόλου άποδεικνύεται έκ τοΰ 
τρόπου της οικοδομής αύτοΰ μεταγενέστερος πολύ ών (2), ό δέ 
εξώτερος φαίνεται μέν κατά τό πλεΐστον αύτοΰ μ.έρος αρχαίος, 
άλλ’ αν ήναι καί λείψανον τοΰ Περιβόλου άμφιβάλλω.

(1) Τά λοιπά της ’Ανατολικής και της Μεσημβρινής αύτοΰ πλευράς, όπως έν 
τώ διαγράμματι φέρονται σημειωμένα, λείψανα ήσαν ηδη καταοανη. Τά τών δυο 
ΙΙόργων τοΰ κατά τήν γωνίαν στρογγυλού και τοΰ κατά τό μέσον που της μεσημ
βρινής πλευράς τετραγώνου οί Dilettanti δεν είδον, ώς φαίνεται,καί όίν εσημείω- 
σαν εν τω Διαγράμματί των. Της δυτικής του πλευράς σώζονται επίσης ολίγα 
λείψανα καί είναι και ταΰτα καταφανή έν τω βράχω έχοντι ούχι ό'λως ευθείαν, 
αλλ’ ολίγον τι καμπύλην τήν γραμμήν, ώς έν τω ήμετέρω έδηλώϋη διαγράμματι, 
καί τό πρός τήν δυτικήν πλευράν τοΰ Ναοΰ έστραμμένον πρόσωπον (ύψος αύτοΰ 
2,00-3,00 Γ. Μ) κάπως ιόμαλισμένον.

(2) Έν τω τοίχω τούτω εις ύψος μέχρι τής έπιφανείας τοΰ σημερινού εδάφους 
πολλαχοΰ σωζομένω υπάρχει έντετειχεισμένον γεΐσον μετά σταγόνων αρχαίου 
ουχί μεγάλου τάς διαστάσεις οικοδομήματος ζωηρά σώζον ί'χνη έρυθροΰ χρώμα
τος. Έν δέ τή δποτιθεμένη παρ’ έμοΰ συνεχεία αύτοΰ, ήν κατόπιν τής υπό 
τοΰ κ. Dorpfeld γενομένης καταμετρήσεως άνέσκαψα (έντώ μεταξύ άφέθη χώρος 
άσκαπτος καί διά τοΰτο δέν δύναμαι νά βεβαιώσω αν ήναι αληθώς τούτου συνέ
χεια), εύρίσκονται καί αύτοΰ τοΰ τοίχου τοΰ Ναοΰ πλάκες έντετειχισμέναι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:36 EEST - 54.226.8.97



91 —

Κατά το προ; Άνατολάς άκρον αϋτοΰ, ένθα καιοίονεί αντη
ρίδα τινά φέρει, αποβαίνει πολύ παχύτερος διά της προσθήκης 
τοίχου εκ τροχρ.αλοπαγών λίθων έκτισαένου, άαφότεροι δέ οί συν- 
δέοντες αϋτον προς τε τον τοίχον Α καί προς τόν εσώτερον του 
τετραγώνου Κ εκ των αυτών τροχριαλοπαγών λίθων ήσαν ώκο- 
δοΐΛηρεένοι (1).

Ό τοίχος Α έχει καί αύτός [αέρος προς Βορραν έκ τροχααλο- 
παγων λίθων έκτισαένον, άλλα κάλλιον έΕειργασιαένον, δλον δέ 
τό λοιπδν αϋτοΰ [Λερός, καθόσον έγένετο γνωστόν, [Λαλιστα δέ το 
πρόσωπον αϋτοΰ άπο τοΰ (τ) ριέχρι τοΰ (β) είναι ώκοδορηψένον έκ 
πωρίνων κανονικών πλίνθων πάνυ καλώς έξειργασρ-ένων καίφερου- 
σών ρ-όνον κατά τάς δυο αϋτών πλευράς περιθώριον (2). ’Από 
τοΰ σημείου (£) καί πέραν προς Άνατολάς τά νΰν όρώρ-ενα δει- 
κνύουσιν ότι ό τοίχος οϋδέν άλλο είναι ή συνέχεια τοΰ Περιβόλου 
άνώρ.αλον τήν έσω επιφάνειαν καί τάς πλίνθους ούχί ώς τάς 
τής εξωτερικής του επιφάνειας είργασριένας φέροντος έν τή νΰν 
αϋτοΰ τοϋλάχιστον καταστάσει. Πλήν όρ-ως τών τοίχων τούτων 
ή σκάφη ρ.άς άπεκάλυψεν ένταΰθα εις ίκανώς μιέγα βάθος άπο 
τής επιφάνειας τοΰ σηρ,ερινοΰ εδάφους προχωρήσασα (6, 50 περί
που Γαλ. [αέτρα) όσα [Λελανι χρώρ,ατι βλέπει ό άναγνώστης έν 
τώ Διαγράρ.ΐΛατι σηρ,ειούρ,ενα.

Καί πρώτον άπεκαλύφθη ή πρώτη σειρά τών έκ τετραγώνων 
πωρίνων πλίνθων ώκοδορ.ηρ-ένων στηλών, ών ή προς τφ τοίχω

(!) Τούτον; άμφοτέρους, τόν μέν λ-ν όπως ανοίξω δίοδον εις τά εντός, τόν 
δέ έτερον, τόν συνδέοντα τούς δύο παραλλήλους τοί'/ους τοΰ τετραγώνου Κ, κυ
ρίως ώς μή επί στερεοί εδάφους Ιδραζόμενον καί άπειλοΰντα πτώσιν, κατέστρεψα, 
αφοί ήδη πάνυ πολλοί είδον αυτούς, ό δέ τρόπος τής οικοδομής των ευκόλως 
γίνεται καταληπτός έκ τοΰ άφεθε'ντος άθικτου μέρους. Ότι δέ πάντες οί τοίχοι 
ουτοι προσθήκας καί μεταβολάς μαρτυροΰσιν, έν ΰστερωτε'ροις χρόνοις γενομένας, 
δήλον. Οΐ Dilettanti τόν έσωτερικόν τοΐχ^ον τοΰ τετραγώνου Κ, ού Ιχνη ήσαν 
καί τώρα άκο'μη ορατά υπέρ τήν έπιφάνειαν τοΰ σημερινοί εδάφους, ΰπέλαβον, ώς 
φαίνεται, ώς συνεχείαν τοΰ τείχους τοΰ Περιβόλου, χωρίς νά παρατηρήσωσιν οτι 
οί φαινόμενοι έκεϊνοι λίθοι ήσαν τροχμαλοπαγεϊς καί έμαρτύρουν δλως διά
φορον τρόπον τειχοδομίας. Διά σκαφής δεν πιστεύω νά ήρεύνησαν τόν τόπον.

(2) Εύκολώτερος καί οΐκονομικώτερος βέβαια είναι δ τρόπος ούτος, εί δέ καί 
χρόνους μαρτυρεί ούχί πολύ αρχαίου;, ώς λέγεται, δεν γνωρίζω. ’Εν τοΐς τής 
Άκροπόλεως οΐκοδομήμασιν αί πλίνθοι όπου έ/ουσι περιθώριον έ'χουσι 
τοιοϋτον καί κατά τάς τέσσαρας πλευράς των,
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ipeiSojAevv), 'όπως έρείδεται, οΰτω δη λοξώς καί εΐσέχουσα τρόπον 
τινά εις αυτόν, άνασκαφεΐσα ριέχρι του στυλοβάτου της εχει 
ύψος 5, 40 Γαλ. ρ.έτρα περίπου, αριθμούσα έν όλω νυν 8 πλίν
θους πάνυ καλώς καί προς θέαν έξειργασριένας. Αί λοιπαί τέσ- 
σαρες σώζονται κατά τό μάλλον καί ηττον, πασαι δέ φέρουσαι 
παραλληλογράμμους κοιλότητας, ή μέν πρώτη, δύο, αί δέ λοιπαί 
τέσσαρες τρεις, κατά τάς τρεις αυτών πλευράς, πλην της προς 
τα έσω έστραμμένης (1). Είτα δέ προγωρήσασα ή σκάφη προς 
τα εντός, ήτοι πρός Μεσημβρίαν, έξέχωσε τά λείψανα τριών έτι 
όμοιων στηλών (2) (τέταρτη, ώς φαίνεται, δέν υπήρχε, τούλά- 
στον ή νυν σκάφη δέν έδειξε), τά λείψανα δύό στρογγυλών κιό
νων (τοΰ ετέρου μόνον τά ίχνη σώζονται, προς αποφυγήν δέ συγ- 
χύσεως έσημειώθησαν ομοίως έν τω Διαγράμματι), παρά τήν 
πρώτην τετράγωνον στήλην προς Άνατολάς όλως παράδοξόν τι 
πράγμα ώςεί θυρίδα καί τέλος εις τά βαθύτατα στρώμ.ατα 
ετέρων τοίχων ίχνη, άπερ ωσαύτως διά μελαινών γραμμ.ών έδη- 
λώθησαν. 'Έμπροσθεν δέ καί κατά τά πλάγια προς Άνατολάς 
ύψοΰτο τοίχος έξ ωμών πλίνθων μέχρι τής επιφάνειας τοΰ σημε
ρινού εδάφους· ούτος δηλοΰται έν τω Διαγράμματι διά τής υπό
φαιου πλατείας ταινίας, έν τω μέσω δέ περίπου κατά τά γράμ
ματα ο-—ο έσημειώθη διά δύο λεπτών γραμμών το μέρος αύτοΰ, 
όπερ άφέθη άθικτον καί ϊσταται ακόμη όρθιον (3). Ύπό τον τοΤ-

(1) 'Από του στυλοβάτου (J-έχρι της αρχής της κο ιλότητος έμέτρησα έν τη 
πρώτη στήλη τή και μόνη άποκαλυφθείση καΟ ’ όλον της τό σωζόμενον ΰ.ψος, ώς 
έρρήθη 2,80 περίπου. Εις τό αυτό ύψος, ώς είκός, φέρουσι και αί λοιπαί τάς κοι
λότητάς των έχούσας μέ μικράς τινας παραλλαγάς ύψος, ήτοι μήκος, 0,30, 
πλάτος 0,20, βάθος 0,10-0,15. Γ. Μ. περίπου.

(2) Τούτων ή πρώτη ήτοι ή άνατολικωτέρα άνασκαφεΐσα μέχρι τού στυλοβάτου 
σώζει νυν τού ύψους της 1,80 τρεις αριθμούσα πλίνθους* ή δευτέρα εκ τού Ινός 
μέρους επίσης μέχρι τού στυλοβάτου της άνασκαφεΐσα, σώζει δύο μόνον πλίνθους’ 
της τρίτης, ήτις επίσης δύο θά σώζη μόνον πλίνθους, έξεχώσθη ολίγον τι μέρος* 
μόνον δέ ή δευτέρα φαίνεται έχουσα και των τεσσάρων πλευρών των πλίνθων τήν 
επιφάνειαν λείαν ενώ ή μεν τρίτη φέρει τήν προς μεσημβρίαν έστραμμένην πλευ. 
ράν ανώμαλον, τής δέ πρώτης τής μεσαίας της πλίνθου προεξέχει προς άνατολάς 
των άλλων δύο πλίνθουν μέρος επίσης μή ώμαλισμένον.

(3) "Ολος ό μεταξύ τούτου τού έξ ώμων πλίνθων τοίχου^ και των προς ταΐς τετρα- 
γώνοις στήλαις χώρος έφερε τεχνητήν έξ άμμου ποταμίας έπίχωσιν,μόλις δέ εις τά 
βαθύτατα στρώματα τής νύν σκαφής υπάρχουσι χώματα άλλα, έν οίς εύρόθησαν
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χον τούτον, καθόσον ή σκάφη κατέστρεψεν αυτόν, άνεφάνησαν τα 
’ίχνη πολυγωνίων έξ εγχωρίου λίθου τοίχων, κυανω δηλούριενα 
χρώρκτι καί περαιτέρω όμοιων τοίχων τα λείψανα άπεκαλύφθη- 
σαν κατά τό γράρ.[χα (η) εις ικανόν ταΰτα ύψος σωζόριενα (1), 
κατά δέ τό ρ-έρος θ—ι έτερος τοίχος εις ύψος ρ,έχρι τής άσβε
στο πλακοκτίστου στρώσεως ήλθεν εις φως έκ πώρων ούτος, 
άλλ’ έκ πολλών καί διαφόρων άλλων οικοδομημάτων ειλημμένων, 
ώς φαίνεται, καί έδώ καί έκίι κατά τά χάσματά του παραγε- 
μισμ,έν ο ς μέ μικρούς συνήθεις λίθους (2). Κατά δέ τά γράμματα 
κ — μ, καί ετέρων καλοκτισμέν ων έκ πωρίνων πλίνθων λεί
ψανα άπεκαλύφθησαν, εις ικανόν μάλιστα ύψος τά κατά τό (χ) 
(φρέατος άρχαίου άρά γε άπομεινάρια ;) σωζόμενα.

'Ότι πάντα ταΰτα, Κύριε Πρόεδρε, τά όποια προσεπάθησα 
όσον τό δυνατόν άκριβέστερον νά περιγράψω, δεν είναι ευνόητα, 
οϊκοθεν φανερόν. Βέβαιον όρ.ως φαίνεται ρ.οι ότι τό οικοδόμ.ημα 
ή τά οικοδομήματα, εις ά άνήκον αί τετράγωνοι στήλαι καί τά 
άλλα έκεΐ λείψανα, δεν ΐσταντο πλέον όρθια, όταν ή Στοά ώκο- 
δομεΐτο αυτής ταύτης πιθανώς χάριν κατεδαφισθέντα καί έπι- 
χωσθέντα, τών δέ τοίχων τινές προς ύποστήριξιν ισω ς τής τεχνη
τής έπιχώσεως είχον κτισθή καί πιθανώς προς τον αυτόν σκοπόν 
είχεν οίκοδομηθή καί ό μέγας έξ ώμων πλίνθων τοίχος, αν καί 
τό ύψος αύτοΰ ύπερβαΐνον την άσβ ε στοπλακόκτ ι στον στρώ- 
σιν (αν ό όφθαλρ.ός δεν ρ.έ άπατα, διότι καταρ.έτρησιν την ποέ-

ολίγα τινά θραύσματα αγγείων, ών άξιον μνήμης τό φε'ρον εγχάρακτον δι’ οζεος 
οργάνου πλοΐον. ’Επίσης δι’άμμου φαίνεται ών επικεχωσμενος και ό μεταξύ 
της ανατολικής πλευράς του εξ ώμων πλίνθων τοίχου και του τείχους του Περί* 
βόλου χώρος και εκ της θέσεως τών στρωμάτων αυτής (της άμμου δηλ.) δεικνύε
ται, ώς πάνα όρθώς ό κ. Dorpfelcl μοι παρετήρησεν, ότι υπηρχεν ήδη ό τοίχος, 
δτε ή επίχωσις εγε'νετο, ριπτομένης άνωθεν και εξ αυτού τούτου τού τοίχου τηί 
άμμου.

(1) Με'ρος τούτου κατά τον ίσόδομον κυρίως τρόπον, είναι έκτισμένον εξ εγχω
ρίου όμιυς πάντοτε λίθου.

(2) Ώς και ανωτέρω ερρήθη, όπου αύτη δεν ήτο άμμος συνε'κευο εκ χωμά
των αναμεμιγμε'νων μετά λατύπης τών πωρίνων πλίνθων και μικρών άλλων 
λιθαρίων και χαλικίων. Έν αύτη δέ ευρέθησαν και τά περισσότερα θραύσματα 
αγγείων και πηλίνων ειδωλίων ολίγα τεμάχια και δύο η τρία σχεδόν ολόκληρα 
της πάνυ συνήθους παραστάσεως, γυναικός έπι θρόνου καθημένης* (Γδε περί τού 
τύπου τούτου Archeolog. Zeitung. 1882, σελ. 266).
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πουσαν δεν ένήργησοί) καί ό τής οίκοδθ[λία.ς του πάνυ καλός τρό
πος δέν (ραίνονται έπικυροΰντα την γναψ.ην [Αου ταύτην. Άλλα 
πάντα ταΰτα ελπίς είναι να διευκρινηση ή έν προσέχει ριέλλοντι 
περαιτέρω σκάφη. Έπι του παρόντος έ/,ρίθη σκόπιριον να έρευνηθή 
διά σκαφης καί ό κατά τά γράυ.ρ.ατα ρ σ τ π χώρος, πανταχοΰ 
δε υπό έπίχωσιν 1,00—1,50 Γαλ. ρ.έτρα (1) άνευρέθη ή άσβε- 
στ οπλακ ό κτ ι στο ς εκείνη στρώσις(2), ητις οϋδέν άλλο 
άπεδείχΟη επί τέλους ούσα η ή στρώσις της αυλής του Ναοΰ (3) 
πιθανώς έν 'Ρωριαϊκοΐς χρόνοις άνακαινισθεΐσα, άν καί τό άσβε- 
στόκτιστον αυτής δεν άποκλείη τους Ελληνικούς.

Καί τφ δντι τά πολλά έκεΐ εύρεθέντα ενεπίγραφα τών 'Ρωμαϊ
κών χρόνων βάθρα, (4), αΐ κατά χώραν ΰπάρχουσαι καί έν τω 
Διαγράμματι σημειούμεναι έκ πώρου ή εγχωρίου λίθου 
βάσεις (έν αις καί τό κατά τό γράμμα (π) ήμιελλειψοειδές κτί- 
σμα), ή ΰπ’ αυτήν τεχνητή έπίχωσις καί ή μή εύρεσις έν ταύτη

(1) Ούχι μεγαλειτέρα ήτο ή καλύπτουσα τό δάπεδον της Στοάς επίχωσις, καί 
άν πιστεύσωμεν τούς Dilettanti, και αΰτη έπαισθητώς αύξηθεΐσα φαίνεται κατά 
τά τελευταία 90 ετη (ιδε σελ. 49 της Γερμ. Μεταφράσεως).

(2) Ό τρόπος της οικοδομής αυτής είναι όχι πολύ ομαλός και εύληπτος. Και 
κατά μεν την προέχουσαν πλατείαν ζώνην τού στερεοβάτου κατά τήν ανατολικήν 
πλευράν τής Στοάς επι του άσβεστοχρίσματος ύπάρχουσι πλάκες μαρμά- 
ριναι παραλληλόγραμμοι άρκετού μήκους και πλάτους, (1,05χ0,80 ενιαχού) πά
χους δέ 0,05- 0,06 Γ. Μ. Έν τοις άλλοις όμως αυτής μόρεσιν επι τού άσβεστο- 
χρίσματος ύπάρχουσι μικραι τάς διαστάσεις, λεπτότεραι και όλως ακανόνιστοι, 
πλάκες και ενιαχού παρατηρούνται επ’ άλληλα τό έ'ν υπέρ τό άλλο δύο όμοια επι
στρώματα άποτελούντα όμού πάχος 0,08-0,10 Γ. Μ. Κατά τούς Dilettanti 
(σελ. 54) και άλλη υπήρχεν όμοια επίστρωσις, τής οποίας «die oberflache 
gleiche Hohe mit der oberen Seite der unteren Stufe » είχε. Ταύτης εγώ 
δεν άνεύρον πλέον Ιχνη. Ότι δέ πολλαχού και τής περί ής ό λόγος ενταύθα ού- 
δέν άλλο σώζεται ή τό άσβεστόχρισμα μόνον, οίκοθεν φανερόν. Καθόσον δέ ή νύν 
σκάφη έ'φερε λείψανα αυτού εις φως, φαίνεται ότι ή επίστρωσις κατελάμβανε μόνον 
τον έμπροσθεν τής Στοάς, ή'τοι τον μεταξύ αυτής και τής ανατολικής πλευράς τού 
τείχους τού Περιβόλου χώρον, ολίγον και πέραν τών γωνιών αυτής προς μεσημ
βρίαν και βορράν εκτεινόμενη, ούχι όμως και προς δυσμάς προχωρούσα, μή περι-

β άλλουσα «ούτε'στι τήν Στοάν και τον Ναόν κατά τάς πλαγίας αυτών πλευράς, 
τήν μεσημβρινήν δηλ. και τήν βορείαν.

(3) Ταύτης, δηλ. τής αυλής τού ιερού, μνημονεύει και τό εις Ιεροφάντην 
Χαιρήτιον ψήφισμα, περί ού δηθήσονται αλλαχού τά δέοντα.

(4) Τούτων εν (άρθ. 42* ) εύρέθη επ' αυτής τής στρώσεως έδραζόμενον καί 
άφε'θη (κατά τό γράμμα φ) κατά χώραν άμετακίνητον.
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(τη έπιχώσει) αρχιτεκτονικού τίνος τερι&χίόυ είς την Στοάν η τον 
Ναόν άναφερο;ν-ενου [λάς άγουσιν άναγκαίως είς το συ(Λπέρασ(λα 
οτι τοΰτο είναι τό καί ύπο των αρχαίων, ήδη άφ ’ δτου ή Στοά 
είχε κτισθή, πατού[χ.ενον έδαφος τής αυλής του Ναοΰ (1).

Καί ταυτα ρ.εν τοιαΰτα· καιρός δέ νΟ; να στρέψω τον λόγον 
έπ’ αύτοΰ του Σηκοΰ τα λείψανα, το τταραδοξότατον, άλλα 
καί τό πολυτιμότατου συγχρόνως, καί έν τή νυν αύτοΰ κατα- 
στάσει, εύρηρ.α των ήαετέρων άνασκαφών. Έβράδυνα νά έπι- 
ληφθώ τής έρεύνης αυτών, διότι πολλά έπεπρόσθου;, ώς γνωρί
ζετε, τα κωλύματα. Τέλος οριως κατωρθώθη καί έκεΐ νά σκά- 
ψωρεεν καί τά ριέχρι τοΰδε εξαγόμενα είναι τά έξης.

Καί πρώτον [λέν ό τοίχος του Σηκοΰ στηριζόριενος επί στερεο
βάτου (2) όριοίου την κατασκευήν τω τής Στοάς ήν έκτισρ-ένος ίξ 
εγχωρίου λίθου καί κατά τά ολίγα σωζόρ,ενα λείψανα έκ διπλής 
σειράς πλίνθων άποτελουιαενος είχε πάχος 1,20—1,25 Γαλ, 
ριέτρου. Έκ τοΰ αύτοΰ δέ λίθου ήσαν πεποιηριέναι καί αΐ δύο 
βαθριίδες τοΰ Σηκοΰ άντιστοιχοΰσαι προς τάς δυο άνωτέρας βαθ
μίδας τής Στοάς ής ή κατωτάτη βαθμίς άντιστοιχεΐ πρός την 
εύθυντηρίαν ήτοι τον άνώτατον δόμον τοΰ στερεοβάτου τοΰ 
τοίχου τοΰ Σηκοΰ (3)· ότι δέ κατά τάπρόςΔυσμάς αύτοΰ μέρη καί 
αύτός ό βράχος είχεν έξομ,αλισθή επίτηδες, όπως τοΰ τοίχου τού
του άποτελέση μέρος καί ύποδεχθή την έξακολούθησιν αύτοΰ την

(1) Κατά την θέσιν, ήν ot Dilettanti σημειοΰσι διά του γράμματοςR, άνεΰρον 
εγώ μέχρι τοΰδε δύο παραλλήλως κειμένας μαρμαρίνας πλάκας με άπλοΰν αρ
χιτεκτονικόν κόσμον (μήκος 2,00, πλάτος 1,00 καί πάχ. 0,40 περίπου)· αλλά 
περί αυτών και των έκεΐ τόπων χρηζόντων έτι άνασκαφικής έρεύνης μακρδτερος 
ενταύθα λόγος δέν είναι δυνατόν νάγείνη.

(2) Έλάχιστον μόνον αύτοΰ μέρος, ί'να τ’ ακριβές ρηθή, ή μέχρι τοΰδε σκαφή 
έφερεν εις φως, ούδέν δέ επί των γνωσθεισών πλίνθων παρετήρησα σημεΐον των 
έργασαμένων αύτάς (Steinmetzerzeichen).

(3) Ελάχιστα αύτοΰ λείψανα και κατά τό μή άνασκαφέν μέρος, ώς εικάζω, 
μάς περιεσώθησαν. Τά κατά τό γράμμα β, άτινα ή νΰν σκάφη ’έφερεν είς φως όλό- 
κληοα, και πρότερον, ώς έρρήθη, ολίγον τι ορατά όντα, δεν σώζουσιν ή μόνον την 
πρός τά έξω σειράν των τετραγώνων πλακών τοΰ ορθοστάτου (ύψος 1,12 Γ. Μ.), 
άλλ1 αναμφίβολον ότι και άλλη όμοια υπήρχεν έσωθεν,έπ’ αύτών δέ ήσαν, έν διπλή 
ώσαύτως σειρά, έπιτεθειμέναι, αί πλίνθοι καθ’ όλον τό ύψος του* ότι δέ τό πάχος 
αύτοΰ δέν υπερέβαινε τό 1,25 Γ. Μ., ότι δηλ. δέν είχε παραγέμισμα, εξάγε
ται και έκ τοΰ σωζομένου μέρους τής κατά την πύλην Ω παραστάδος και εκ των
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πρός τα άνω, συνομολογούσε μοι πάντες οί ΐδόντες. Περί δαπέδου 
του Ναού οΰδέν άλλο νά ρηθη δύναται ή ότι ή νυν σκάφη έδειξε 
πολλαχοΰ τδ βραχώδες αυτού άνώμαλον έδαφος, έφ’ ού πολλοί 
των κιόνων (περί ών ό λόγος κατωτέρω) ήδράζοντο, λείψανα δέ 
τινα κατά το γράμμα (X) μόνον άναφανέντα οίονεί έπιστρώσεώς 
τίνος έκ πωρίνων λίθων, χρήζουσιν έτι μείζονος καί άκριβεστέρας 
έξετάσεως, ητις επί του παρόντος δεν ήδύνατο νά γείνη. Μετά 
δέ της άποκαλύψεως του βραχώδους εδάφους συναπεκάλυψεν ή 
σκάφη καί τά άλλα εκεί περισωθέντα, άτυχώς ελάχιστα, άλλά 
καί οΰτω πολύτιμα καί του νυν χωρίου κόσριος διαρκής έσόριενα 
λείψανα (1) του Σηκού εχοντος, ώς άπλοΰν βλέμμα επί τοΰ δια
γράμματος μαρτυρεί, παράδοξον καί πρωτοφανές τη Έλληνικη 
αρχιτεκτονική σχήμα καί προς Αιγυπτιακούς ναούς πολλην δει
κνύοντας ομοιότητα. Μετά της έξ Αίγυπτου εισαγωγής των 
μυστηρίων νά συνεισηχθη άρά γε καί τό κατάλληλον τη νέγ 
λατρείγ σχήμα ναού; ’"Ισως.

ιχνών της συνεχείας αϋτοΰ έν τώ βράχω. Των τετραγώνων πλακών τοΰ ορθοστά
του λεία καί δλως ώμαλισμένη είναι μόνον ή επιφάνεια, της πρός τά έξω πλευ
ράς των, έκ δέ τών επ’ αύτής κάλλιστα σωζομένων οπών της γομφώσεως ό 
μόλυβδος είναι σεσυλημένος.

(1) Ή καλύπτουσα αυτά έπίχωσις ήτο αληθώς καί τώρα ριεγάλη κατά τά δυ- 
σμικώτερα μέρη, ένθα ό βράχος σχεδόν ολόκληρος ( 5,00 Γ. Μ. ύψος περίπου ) 
δέν έφαίνετο, Ινώ πάλιν άλλαχοΰ τό βραχώδες έδαφος τοΰ Ναοΰ άνευρέθη εις 
βάθος 1,00-1,20 Γ. Μ. υπό τό σημερινόν έδαφος της όδοΰ τοΰ Χιυρίου. 
Εις την ανωμαλίαν ταύτην της έπιχώσεως πλήν της φύσεως τοΰ εδάφους συνέβα- 
λον βεβαίως καί οί καταλαβόντες τόν έκεϊ χώρον καί οίκοδομήσαντες έν τοΐς νεω- 
τέροις μάλιστα χρο'νοις. Τά χώματα, πλήν δτι έφερον παντα/οΰ σχεδόν τά ίχνη 
τών νεωτέρων κατοίκων, οΰδέν άλλο έδειξαν τό καινόν εΐμή δτι κατά τήν κατωτά- 
την τοΰ πρός δυσμάς βράχου βαθμίδα έν τινι μέρει αυτής ξυλανθράκων καί τέφρας 
λείψανα άνευρέθησαν, ο! δέ σκαφείς μοί παρετήρουν ένίοτε δτι καί κατά τά κατώ- 
τατά των στρώματα οΰχί νΰν τά πρώτον άνασκαπτόμενα τοΐς έφαίνοντο, δπερ 
οΰδο'λως άπορον. Ότι δέ ήσαν έπισεσωρευμένοι έκεί παντοϊοι λίθοι (Dilettanti 
σελ. 49) έκόρωσε καί ή ήμετέρα σκαφή, ένιαχοΰ δέ καί λείψανα κακοκτίστων, 
έξ αρχαίου δμως δλικοΰ, τοίχων (Βυζαντινών πιθανώς) εις τά βαθύτατα τής 
έπιχώσεως καί δή καί τινων έπί τοΰ βραχώδους έδάφους έδραζομένων παρετήρησα 
καί έσημείωσα έν τώ ήμερολογίω μου. Εί'ς τινα τούτων τών τοίχων, ών, ώς εΐ- 
κός, τήν έξαφάνισιν δέν ήδυνάμην νά άποφύγω, ήτο έντετειχμσμένος πιθανώτατα ό 
τό V άπολογι σμό V δ α π αν ώ ν φέρων ένεπίγραφο; λίθος, ου ανωτέρω έμνη- 
μόνευσα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:36 EEST - 54.226.8.97



97

Καί τώ δντι, Κύριε Πρόεδρε, σχεδόν ολον τό έρεβαδόν τοΰ 
Σηκού, όπως ασφαλώς εκ τοΰ άνασκαφέντος καί περί του κεχωσ- 
[Λενου ετι [κέρους να εικάσωρεεν δυνάριεθα, έκαλύπτετο ύπό κιόνων 
τεσσαράκοντα καί δύο τον άριθρεόν (1), ολόγυρα δέ καί κατά τας 
τέσσαρας αΰτου πλευράς ύπήρχον, τό ρεέν έν τφ βράχιμ λελα- 
ζευρ,έναι, το δε, οπού ούτος δεν ύπηρχεν εις τό άνάλογον ύψος, 
τεχνηταί βαθμίδες (Ψ) οκτώ τον άριθρ,όν (πλάτος αυτών 0, 60 
— 0, 70, ύψος 0, 30 γαλ. μέτρου) ώς ασφαλώς τά περισωθέντα

(1) 'Ως τα λείψανα δεικνύουσιν ουτοι συνέκειντο έκ στρογγυλής έξ εγχωρίου 
λίθου βάσεως (διάμετρ. 1,40, πάχος, ήτοι ΰψος αυτής 0,30 περίπου Γ. Μ.) καΐ 
πωρίνων σπονδύλων άρραβδώτων, ήδράζοντο δέ οΐ [αέν δυσμικώτεροι, ήτοι οί τώ 
βράχω πλησιέστεροι, έπ’ αύτοΰ τοΰ βραχώδους εδάφους, οί δέ άνατολικώτεροι, 
επειδή Ικεΐ ό βράχος άποτόμως, ώς φαίνεται, κοπτόμενος εϊς μεΐζον βάθος άνευρί- 
σκετο έπί θεμελιώσεως έκ τετραγώνων πωρίνων πλίνθων (1,50 Γ. Μ. περίπου) 
άποτελουμένης και άναμφιβόλως επί τοΰ στερεού εδάφους στηριζομένης' τρεις μό- 
νον των μή επί τοΰ βραχώδους εδάφους άμε'σως Ιδραζομένων παρουσιάζουσιν 
ανωμαλίαν τινά εις τον τρόπον τής κατασκευής τής δπ’ αΰτάς θεμελιώσεως· τής 
τέταρτης σειράς,απ’ 'Ανατολών πρόςΔυσμάς γινόμενης τής άριθμήσεως, αί δύο τε- 
λευταΐαι πρός τά δεξιά του άνασκαφέντος μέρους, αίτινες, επειδή έν τη θέσει των 
τά βραχώδες έδαφος έσχημάτιζε κοίλανσιν, ανάγκην είχον υποθέματος, τοΰτο 
δέ δέν ήτο μία τετράγωνος πώρινη πλίνθος, άλλ’ έν μέν τή Ιτέρα δύο 
τεμάχια πώρου πράς άλληλα διά μολύβδου συνδεο'μενα, ώς οί τόρμοι δεικνύου- 
σιν, έν δέ τη έτέρα τεμάχια δύο ούδοΰ Ούρας· καί τής πρώτης σειράς ή τελευ
ταία πρός τά δεξιά κατά τό γράμμα X, ής ή μέν βαθυτέρα θεμελίωσις δέν έγένετο 
είσέτι γνωστή, τό δέ αμέσως δπό τήν στρογγύλην βάσιν τοΰ κίονος δ πό
θε μα είναι ώσαύτως δύο τό σχήμα άπλοΰ βάθρου έχοντες. έγχώριοι λίθοι. Ό 
λόγος τοΰ φαινομένου δέν είναι ίσως δυσεύρετος· πιθανόν δηλ. τά δποθέματα 
εκείνα νά ήσαν άχρηστα, πρός ον κυρίως έποιήθησαν σκοπόν, καί τά έχρησιμοποίη- 
σαν έκεΐ. Δυσκολωτέρα είναι όμως ή έξήγησις τής ανωμαλίας έν τή άποστάσει 
των κιόνων κατά τήν άπ ’ ’Ανατολών πρός Δυσμάς φοράν, 5)ν καί τό διάγραμμα 
δεικνύει, ο'ία ήδύνατο έπί τοΰ παρόντος μετά λόγου νά όποτεθή έκ τών έπί τών θε
μελίων τών μόνον σωζομένων έν πολλοΐς τών κιόνων καί ένω δέν ήτο είσέτι καθ’ 
ολοκληρίαν ανεσκαμμένος καί παντός κωλύματος έλεύθερος ό έκεί χώρος γενομέ* 
νων καταμετρήσεων' όταν καί τό πρός βορράν μέρος άνασκαφή καί νέαι γείνωσι 
καταμετρήσεις (’ίσως τά λείψατα τών έκεΐ κιόνων πλείονα καί κάλλιον διατετηρη- 
μένα έλθωσιν εις φώς) θά δειχθή, αν έτυχεν ή οχι καθ’ολοκληρίαν τοΰ όρθοΰ τό 
νΰν δημοσιευόμενον Δ ι άγρ αμ μα τούς μέν έν τώ μέσω τέσσαρας κίονας ισάκις 
άπ’ άλλήλων άπέχοντας σημειώσαν, τών δέ δύο κατά τά άκρα ίσα πράς άλληλα, 
άλλά τών άλλων τριών πολύ μείζονα τά μετακιόνια. ’Εγώ έμέτρησα ώς άκο- 
λούθως άπ’ ’Ανατολών πρός Δυσμάς τά διαστήματα τών μετακιονίων 6,80, 5,95, 
5,60, 5,60, 6,30 περίπου.

7
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δεικνύόυσι λείψανα. (1). Ή γνώμη μου περί των βαθμιδών τού
των, ότι θά έχρησίμευον εις τους μυουμένους ώς εδώλια, έφ ’ ών 
καθήμενοι έθεώντο τα. κατά τον μΰθον της Δήμητρος καί Κόρης 
ΰπό των ιερέων επί τό θεατρικώτερον διδασκόμενα, έγένετο παρά 
πολλών άσπαστη καί αληθής άποδεικνυομένη μάς άγει είς τό 
συμπέρασμα ότι εδώ έτελοΰντο τα μυστήρια, ότι τοΰτο δηλ. ήτο 

τό ’Άδυτον η Τελεστηριον-
Οί Dilettanti δεν φαίνονται έξακριβώσαντες τά κατά τον εν

ταύθα χώρον καί τούτου ένεκα ούχί ορθά περί αύτοΰ δοξάζου- 
σιν (2). ’Αλλά πώς ήτο κατεσκευασμένον όλον τοΰτο τό μέρος;

(1) Αΐ Ιν τω βρά/ω λελαξευμε'ναι σ/εδόν καθ’ ολοκληρίαν σώζονται, Ιν τω 
άνασκαφίντι με'ρει, των δέ τεχνητών λείψανα μο'νον περιεσώθησαν, άλλα τοιαΰτα, 
ώστε περί της δπάρξεως αυτών οϋδεμία δόναται να Ιγερθη αμφιβολία καί διά 
τοΰτο ώς δπάρχουσαι καί Ιν τω διαγράμματι Ισημειώθησαν.

(2) Χάριν των μή Ιχο'ντων πρόχειρόν τό βιβλίον των Dilettanti καί πρός εϋ- 
χερεστίραν των λεγομένων μοι κατανο'ησιν παραθέτω ΙνταΒθα έχ της Γερμ. Με- 
ταφράσεως ( σελ. 50 καί Ιφεξης) τάδε· « Es war jedoch von der Grundflache 
ein hinlanglich grosser Theil aufgeraumt worden, urn den Fussboden 
aus grauem Kalkstein sehen zu konnen, worauf drei cylinderformige 
Bldeke standen, die aus demselben Materiale wie der Grundbau des 
Fussbodens und mit Mortel iiberkleidet waren. Die Existenz dieses 
Bodens, dessen Grundflache betrachtlich tiefer lagals die der Vorhalle, 
scheint, in Verbindung mit einigen andern bestarkenden Umstanden, 
zu boweisen, dass wir hier nicht an den Fussboden der Zelle denken 
diirfen, sondern an den einer Crypta, d. h. eines geheimen unterirdis- 
chen Gewolbes oder Gemaches, welches fiir gewisse Zwecke theatra- 
lischer Tauscbung angelegt war, dergleichen man bekanntlich gegen 
die, welche sich um die Weihe hewer-ben, anwendete.

Es will uns hinsichtlich dieser Abtheilung bediinken, als obderFels 
nicht herab bis zum Fussboden weggehauen worden sei, sondern sich 
iiber die Linie der Riickmauer hinaus fortziehe. Dieser Mangel der 
Vollendung wiirde aber gegen die iibrige Pracht und die Bedeutung 
des Tempels sehr abstechen, wenn wir diesen Boden fiir den Fussbo
den der Zelle betrachten wollten. Auch war der Boden nicht glatt ge- 
arbeitet, vie der der Vorhalle, wiewohl er aus demselben Stein ge- 
hauen war, sondern rauli gelassen von dem Meissel des Steinhauers.

Wir erfahren von Plutarch, dass in der Zelle Siiulen standen; allein 
die bereits erwahnten Cylinderblocke scheinen fast nicht verjiingt zu 
sein; sie sind aus einem Stein, welcher allein bei Fundamenten und 
bei Mauern gebraucht wurde, die dem Auge verborgen sind. Dagegen 
fand man innerhalb des Tempelraums Bruchstiicke von Saulen, die
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(χέχρι τίνος ύψους προΰχώρουν οί κίονες; ήτο άφώτιστον ολως η 
έφωτίζετο άρυδρώς διά πλαγίων παραθυρίδων ώς οί Αιγύπτιοι 
Ναοί; Τούτο δέ είναι άραγε το πρώτον πάτωρ,α, άφ ’ ού ό 
ναός κατα τά μ,αρτυρούριενα υπό του Πλουτάρχου είχε δύο τοι- 
αΰτα; (1) Εύνόητον ότι εις πάσας ταύτας τάς ερωτήσεις δεν [Αθί

gleieh denen in.der Vorhalle.aus Marmor gehauen waren. Nimmtman 
diese Umstande zusammen, so wird man auf den Schluss gefiibrt, dass 
der Fussboden der Zelle ein Werk von hoherer Vollendug gewesen 
und mittelst irgend einer Vorriohtung liber der Flaehe dieses Bodens 
gelegen habc. »— Μετά τά είρημένα είίχολος είναι ή Ιξέλεγξις των περί του 
βράχου της δυτικής πλευράς, τοϋ δαπέδου και των κιο'νων του Ναοϋ πεπλανημέ- 
νων των Dilettanti γνωμών και πας περί αυτών μακρδτερος λογος είναι περιτ- 
το'ς· άναγζαΐον όμως νά ρηΟη ενταύθα, δτι τό βρα/ώδες του Σηχοϋ έδαφος, 
εφ' ου οί κίονες Ιδράζονται, άν μή ήναι ίιψηλο'τερον, ταπεινο'τερον τοΰ της Στοάς 
δαπέδου βεβαίως δέν είναι, άβάσιμος δ’ ό διϊσχυρισμο'ς των δτι οί κίονες, ώς μαρ- 
τυροϋσι τά λείψανά των (τάς στρογγύλας αυτών βάσεις τάς έξ Ιλευ σ ι ν ιακ ο ΰ 
λίθου φαίνεται δτι δέν παρετψρησαν) ήσαν πεποιημέναι έκ λίθου, ού μο'νον εις θ ε- 
μέλια καί τείχη έγίνετο χρησις, προωρισμένα νά μένωσι κεκρυμμένα καί αφα
νή. Αφανή και μή ορατά ήσαν τό δάπεδον τής Στοάς και1 ό του Σηκού τοίχος εκ 
του αυτού, εξ ού και αι βάσεις έκειναι, πεποιημένα λίθου ; κίονες δε και άλλα κα
ταφανέστατα μέλη παντοίων οικοδομημάτων και εκ πώρου ακόμη δέν υπάρχουσιν 
εν τή Ελληνική Αρχιτεκτονική; Ουχι λοιπόν ούτοι άλλ1 άλλοι είσιν οι λόγοι οί 
δυνάμενοι νά μάς φέρωσιν εις τό συμπέρασμα ότι τό μέρος τούτο του Ναού δέν 
ήτο τό προς θέαν παντι τω βουλομένω πεποιημένον, ότι δηλ. τούτο ήτο τό ’Άδυ
τον ή τό Τελεστήριον καί οί επ' εδάφους κίονες τού Πλουτάρχου (Γδε 
τό χωρίον κατωτέρω) είσιν ουτοι, ών τά λείψανα άνεύρομεν. Άν δέ τω οντι οί 
Dilettanti εξέχωσαν εκεί θραύσματα μαρμάρινων κιόνων (ημείς μόνον τεμάχιον 
μαρμάρινου κιονοκράνου, μήπω δεόντως εξετασθέν, εν τοΐς έκεΐ χώμασι και λίθοις 
μέχρι τουδε εύρομεν) ταύτα άνήκον πάντως εις τούς άνω κίονας, ούς ό αυτός 
αναφέρει Πλούταρχος. Άρχαίας δέ έπιχρίσεως ίχνη ούτε εν ταΐς στρογγύ- 
λαις βάσεσιν, ούτε.εν τοις πωρίνοις σπονδύλοις των κιόνων άνεύρομεν πλέον ημείς* 
Τά εν τισι τούτων (των σπονδύλων) παρατηρούμενα άσβεστοχρίσεως λείψανα εί
ναι πάντως μεταγενέστερα, όπως μεταγενέστερον είναι καθ’ ημάς και το νύν ασβε- 
στόχρισμα τού βράχου άνω (Γδε σελ. 15). Σφοδρά πιθανόν όμως και σχεδόν 
βέβαιον είναι ότι ό Ναός επί τού βραχώδους αυτού εδάφους είχεν άλλο τεχνητόν 
δ ά π ε δ ο ν, ί’σως ά σ β ε σ τ όκ τ ι σ τ ο ν, όπερ άπέκρυπτε φυσικώς εν μέρει, άν 
μή καθ’ολοκληρίαν, τάς στρογγύλας βάσεις.

(1) « Τό δ’ εν Έλευσϊνι Τ ελ εστή ρ ι ον ήρξατο μέν Κόροιοος οίκοδομεΐν και 
τούς επ’ εδάφους κίονας ε'θηκεν οϋτος και τοις επιστυλιοις επεζευξεν* αποθανοντος 
δέ τούτου Μεταγένης ό ιΞυπέτιος το διάζωμά και τους ανω κίονας επεστησον. Ίό 
δ’ όπαΐον έπι τού άνακτόρου Ξενοκλής ο Χολαργεύς εκορυφωσε (Βιος ΓΗρι- 
κλέους § 13)·» Άν ο', επ’εδάφους κίονες, ώς και ανωτέρω εσημειώθη, δέν δύναν- 
γαι νά ώσιν άλλοι ή ούτοι, ών τά λείψανα ’έχομεν προ οφθαλμών, ο Πλούταρχος

8*
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είνοα εύκολον ν ’ άποκριθώ. Επανερχόμενος δε εις την άφήγησςν 
των πεπραγμένων μοι αναφέρω ότι ή σκάφη έφερεν εις φως καί 
τα. λείψανα Πύλης κατά τό γράμμα Ω (ό ουδός αυτής διατη
ρείται αρκετά καλώς, ίσως δέ καί μέρος του υπερθύρου της), 
πρόςΜεσημβρίαν δέ προχωρήσασα άπεκάλυψε την έν τω βράχω 
νύμφην Β καί προς τα επάνω κατόπιν στραφεΐσα τάς έν τω 
βράχω ωσαύτως λελαξευμένας βαθμίδας Ρ (1). Μετά την ύπό 
του κ. Dorpfeld καταμέτρησή ή σκάφη εξηκολούθησε καί έδειξε 
τό προς μεσημβρίαν τέρμα των άνωτάτων βαθμιδών άποληγου- 
σών εις στρογγύλην κοιλότητα δύο περίπου Γ. Μ. την διάμετρον 
καί βάθος 0,50 έ'χουσαν, έκαθάρισε δέ καί ικανόν μέρος του κατά 
τά γράμματα ΕΕΕ ώμαλισμένου βράχου χωρίς νά προέλθγι εις 
φως ούδέν άξιον λόγου. *Αρά γε όπως συγκοινωνώσι προς τό 
βραχώδες τούτο επίπεδον, έν ω πιθανώτατα καί βωμοί καί άνα- 
θήματα άλλα ΰπηρχον, η καί προς άλλον τινά σκοπόν εχρησί- 
μευον αί έν τω βράχω βαθμίδες ; Ίχνη τοιούτων καί εγώ καί 
οί Dilettanti άπεκαλύψαμεν καί κατά την ΒΔ. γωνίαν τού 
Ναού (Δ), άνω δέ τούτων προς τά δεξιά, ήτοι προς βορραν ότι 
υπήρχε καί άλλο τι οικοδόμημα (κατά τούς Dilettanti Πύλη 
Μεγάλη εις την Άκρόπολιν άνω φέρουσα) καί τά νΰν όρώμενα 
λείψανα (Γ) μαρτυροΰσιν. Ή δέ ήμετέρα άνασκαφη καί τού 
κατά τό γράμμα Μ χώρου ικανόν άνέσκαψε καί εΰρέθησαν καί 
έκεΐ μετά καί άλλων λειψάνων τοίχων τινών καί λαξεύματα έν 
τω βράχψ, άπομεινάρια πιθανώτατα κλίμακος.

Τοιαύτα τά έ'ργα, Κύριε Πρόεδρε, της κατά τό λήξαν έτος 
έπταμηνου σκαφης, εις ά ή ήμετέρα Εταιρία έδαπάνησεν υπέρ 
τάς δεκαεξακισχιλίας νέας δραχμάς, υπέρ τάς έκατοντακισχιλίας

τοΰτο τό μόρο; καλεΤ Τελεστί(ριον. Άνάκτορον ^ Μ έγ άρον εκαλείτο, 
ώς φαίνεται, τό άνω πάτωμα ij τουλάχιστον αϋτοΰ μέρος' οτι δέ δ όλος Ναός 
εκαλείτο και Έλευσίνιον μάς διδάσκουσι δύο έπιγραφαί (ι'δε Bull. d. C. Hell. 
1882 σελ. 227 και 237 και Άρχ. Έφημ. Π. Γ. Έπιγρ. άριθ. 1 ).

(1) "Ας σημειωθη καί τοΰτο ενταύθα, οτι ή τέταρτη, από των κάτω γενομένης 
της άριΟμτ{σεως, βαθμίς της στενής κλίμακος, ην ευκόλως εννοεί ό αναγνώστης 
επί τοΰ διαγράμματος, φε'ρει κατά τά άκρα της όπάς γομφώσεως, όμοιων δέ ίχνη 
παρατηρούνται καί ίν τω βράχω Ικεΐ, Ύπηρχεν άρά γε καί ένταΰθα κιγκλίδωμά 
τι; καί πρός ποιον σκοπο'ν ;
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δε μέχρι τούδε ή Κυβέρνησις προς εξαγοράν των εκεί τόπων- 
Τα. έξ αυτών εξαγόμενα ώς προς τα περισωθέντα λείψανα των 
οικοδομημάτων δεν είναι ’ίσως αξιοκαταφρόνητα, τα άλλα όμως 
ευρήματα, μέχρι τούδε τουλάχιστον, ούτε πολλά ούτε πολλού 
λόγου άξια, πλήν ελάχιστων, άτυχώς ήσαν. Περί των κυριωτέ- 
ρων γλυπτικών έργων, ών 45 τεμάχια έ'φερεν ή σκάφη εις φως, 
θά γείνγι, ελπίζω,ό προσήκων λόγος έν και ρω εύθέτω έν τή ’Αρ
χαιολογική ’Εφημερίδι, έν ή κατά σειράν θά δημοσιευθώσι καί 
πάντων των άνευρεθέντων ένεπιγράφων λίθων, 106 τό όλον, 
αντίγραφα. ’Εκεί δέ ωσαύτως, ελπίζω, νά κάμω μακρότερον 
λόγον καί περί των κυριωτέρων θραυσμάτων των αγγείων καί 
των πήλινων ειδωλίων, ούχί πολλών όντων καί τούτων, ώς καί 
άνωτέρω έσημειώθη.—Περί τών άνευρεθέντων νομισμάτων (δύο 
χρυσών Βυζαντινών τών Αύτοκρατόρων Ιουστίνου καί Ιουστι
νιανού, δύο ή τριών άργυρών καί πολλών χαλκών, τών πλεί- 
στων του ’Ιουστινιανού έν διαφόροις έτεσι τής βασιλείας του καί 
διαφόροις πόλεσι κοπέντων έν σωρω δέ άνευρεθέντων) αν κριθή 
εύλογον δύναται νά γείνη άλλαχοΰ παρά τών αρμοδίων ό προσή
κων λόγος. ’Όχι πολλά δέ ήσαν καί τά άνευρεθέντα τεμάχια 
κεχρωματισμένης έξ οπτής γής υδρορροής (μετά μιας κατά τό 
πλεΐστον σωζομένης λεοντοκεφαλής) πολλήν δεικνύοντα την ομοιό
τητα κατά την τέχνην προς τά έν Άκροπόλει καί έν ’Ολυμπία 
εις φώς έλθόντα.—Τοΰ άλλου άρχιτεκτονικοΰ κόσμ.ου τού Ναού 
καί τής Στοάς άνεύρομεν άναμφιβόλως όχι ολίγα τεμάχια, αλλά 
περί αυτών παρατιθεμένων καί τών άναγκαίων εικόνων θά γείνν) 
λεπτομερέστερος λόγος άλλοτε , άφού αί μέλλουσαι άνασκαφαί, 
ώς είναι έλπίς, φέρωσιν είς φώς καί άλλα καί κάλλιον πιθανώς 
διατετηρημένα.—’’Ενταύθα κρίνω σκόπιμον ν’άναφέρω OTt τε
μάχιά τινα καλυπτήρων κεράμων έκ πεντελικοΰ μ,αρμάρου δει- 
κνύουσιν, έκ τοΰ σχήματος τών έγκεχαραγμένων έν αύτοΐς γραμ
μάτων (1), έπισκευήν τής Στέγης έν μεταγενεστέροις χρόνοις, αν 
δέν ύποτεθώσιν άνήκοντα είς άλλο τι μεταγενέστερον κτίσμα· 1

(1) Έν τινι τούτων άναγινώσκονται τάδε τα γράμματα Τ 6 |· έν Ιτε'ρω τινι, 
ώσαύτως χεράμου πιθανώς τεμαχίω, τά NO άμελώς λίαν έγκεγ αραγμένα- εν δέ 
τεμαχίω του γεισοποδίσματος τοΰ άετοΰ τα Τ I Ε.
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Γνωστόν δέ έγένετο ήδη ότι ή Στοά δεν εφερεν άνάγλυπτον διά
ζωμα, μιας τώς μετοπών της περισωθείσης σχεδόν άκερα.ία.ς καί 
μή δεικνυούσης ούτε γλυφής ούτε χρωματισμού τίνος οίουδήποτε 
ίχνη. Άραγε οΰδ’όΝαός ε'φερε ζωοφόρον η ή καταστροφή 
ύπήρζε τοσουτον μεγάλη, ώστε οΰδεν αυτής περιεσώθη μέχρις 
ημών; (1) ’Ήδη οί Dilettanti (σελ. 5) έκπεπληγμένοι προ του 
μεγέθους της καταστροφής των έν Έλευσΐνι ιερών, υπέθεσαν ότι 
τα περί της εισβολής τών ύπό τόν Άλάριχον Γότθων εις Ελ
λάδα ιστορούμενα, δεν είναι ολως άβάσιμα(2). Άλλα καί φυ- 
σικαί αΐτίαι ίσως καί οί κατόπιν χριστιανοί, ήτοι οί Βυζαντι
νοί (3), άναμφιβόλως συνέβαλον τό καθ’εαυτούς εις συμπλήρω- 
σιν του έ'ργου της καταστροφής, αν καί της έγκαταστάσεως αυ
τών έν τω ίερω ΙΊεριβόλω ούχί πολλά διεσώθησαν μνημεία. Καί 
τω δντι πλην τών μνημονευθέντων νομισμάτων ή ήμετέρα σκάφη 
εφερεν ακόμη εις φώς Βυζαντινά πράγματα, πήλινους λύχνους το 
σημεΐον του σταυρού φέροντας καί δίσκων λίθινων τεμάχια επίσης 
τοΰ σταυρού τό σημεΐον γεγλυμμένον έ'χοντα καί εύρεθέντα εντός 
τών ερειπίων οικήματος, ου οί τοίχοι έξ άρχαίων ήσαν λίθων ώκο-

(1) 'Ως γνωστόν, ό Παυσανίας περί τών έν τω ίερω Περιβόλια οικοδομημάτων 
οΰδεν λέγει ύπό ονείρου άποτραπείς (βιβλ. Α. 38, 7) «Τά δέ εντός τοΰ τείχους 
τοΰ ίεροΰ τό τε όνειρον άπεϊπε γράφειν καί τοΐς οΰ τελεσΟεϊσιν, όπόσων θε'ας εί'ρ- 
γονται, δήλα δήπου μηδέ πυθέσΟαι μετεϊναί σφισιν.»

(2) Ό Ζιυσιμος, εις ου την μαρτυρίαν κυρίως φαίνονται στηριζόμενοι οί Di
lettanti, διηγούμενος (Βιβλ. 50> Κεφ. 50ν καί εφεξής) τάς καταστροφάς, ας οί 
έλληνικοί τόποι πάντες, οΰς οί βάρβαροι Ιπέδραμον, υπέστησαν, περί Έλευσΐνος 
ιδίως οΰδένα ποιείται λόγον, άλλα μάλιστα τήν έκ θαύματος σωτηρίαν τών 
’Αθηνών, εις άλωσιν τών όποιων έσπευδεν ό ’Αλάριχος, αφηγηθείς προσεπιλέγει 
« ’Αλάριχος δέ τήν ’Αττικήν πάσαν άπόρθητον άπολιπών δέει τών φασμά
των επί τήν Μεγαρίδα παρήει» μηδέ μνημονεύων ολως τής Έλευσΐνος, περί κα
ταστροφής τής όποιας κατά ταότην τήν εισβολήν τών βαρβάρων άορίστως καί έν 
παρόδιο ποιείται λόγον (Βίοι Φιλοσοφ. Μάξιμος 93-94 καί Πρίσκος 118) καί ό 
Εύνάπιος. ’Απίθανον βεβαίως δέν είναι κατά τήν έξ Έλευσΐνος διάβασίντων οί 
βάρβαροι έπί τήν δήωσιν καί τήν λεηλασίαν τής χώρας τραπόμενοι καί άντίστασίν 
τινα εύρόντες νά έπήνεγκον καί εις αυτά τά ιερά οικοδομήματα βλάβας· άλλά εις 
αυτούς καί μόνους ν’ άποδοθή ή πάσα καταστροφή, ρητώς μάλιστα μή μαρτυρου- 
μένη,^δέν μοί φαίνεται εύλογον.

(3) Τούτων μάλιστα πιθανώς είναι κατασκευάσματα οί μεταγενέστεροι Ικεΐνοι 
τοίχοι κατά τά Βορειοανατολικά τοΰ Περιβόλου πρός άπόκρουσιν άλλων βαρβά
ρων εισβολής.
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δομημένοι. ''Οτι δε κατόπιν κα.1 άλλα βάρβαρα έθνη (1) επηνεγκον 
πιθανώς καταατροφάς εις τα αρχαία ρενηριεϊα κατά τους ρ,έσους 
αιώνας καί ότι ριετά ταΰτα καί οί Φράγκοι κατακτηταί καί οί 
τούτους διαδεξάριενοι Τούρκοι έν ρ.έρει καί τέλος καί των νυν κα
τοίκων οί προπάτορες έν τοΐς επί τουρκοκρατίας δεινοΐς της άρεα- 
θείας χρόνοις δεν Ι'ρεειναν άριέτοχΰι του έργου ούδεριία ανάγκη 
νά ρηθη ενταύθα. ’Αλλά καί ούτως αί ήρ.έτεραι εκεί άνασκαφαί 
ίκανοποιοΰσαε τά [λάλιστα την εθνικήν φιλοτιρ-ίαν, ελπίς είναι 
νά προαγάγωσιν έν πολλοΐς καί την γνώσιν της άρχαιότητος.

Έν ΆΟήναις "trj 4 Μαρτίου 1883.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΟΣ. 1

(1) Ό Lenormant εκ τίνος επιγραφής (Rgcherches arch, a Eleusis άρι0. 
138), ην ύπολαμβάνει Σλαυϊκήν, εικάζει οτι και έν ΈλευσΤνι μοίρα τις τού
των, των Σλαύων δτ-,λ., είχεν έγκατασταΟή κατά τήν (ΐεγάλην των εις Ελλάδα 
εισβολήν.
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