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ΕΥ Ε Ρ ΓΕΤΑI

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ 

TO ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΝ ΕΠΙ ΣΤΗ Μ ION 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΧΑΙΩΝ 

Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι ΕΛΛ. ΚΟΙΝΟΤΗΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΙΔΗΣ 

DUC DE 1_υΥΝΕΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΑΚΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ 

ΣΙΜΩΝ Γ, ΣΙΝΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡ. ΣΟΥΤΣΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΜΟΥΝ ΑΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

HILARION ROUX

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ 

HEINRICH SCHLIEMANN 

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 

ΣΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ I. ΠΡΩΙΟΣ 

ΟΘΩΝ A. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 

GEORGES CLEMENCEAU 

Α. Ε. Η. GOEKOOP 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ 1927-1929

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΠπΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΤΣΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΓΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΡΔΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΡ. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΛΑΝΔΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΤΙ A. Υ. ό πρΐγκιψ Διάδοχος Bernhard τού Sachsen Meinin- 
gen. — Breslau.

Ή A. Υ. ό πρΐγκιψ Φρειδερίκος Κάρολος τοΰ Hessen. Cronberg
i. Taunus. (Schloss Friedrichshof).

ΤΙ A.B.Y. ό πρΐγκιψ τής Ρουμανίας Κάρολος.
ΉΑ.Β.Υ. ό πρΐγκιψ Διάδοχος τής Σουηδίας Γουσταΰος Άδόλφος. 
J. Beloch. — Roma. Via Pompeo Magno 5.
Ελευθέριος K. Βενιξέλος. Άθήναι.
James Gordon Bennett.—New York.
Erich Bethe. — Leipzig. Davidstrasse 1.
Robert De Billy — Γαλλία.
F. W. von Bissing.—Mtinchen. Georgenstrasse 10.
G. Bonni. — Roma. Via Genova 30.
Max Bonnet.—Montpellier. Villa aux Roses (Pierre Rouge).
R. C. Bosanquet.—Liverpool. — Bedford Street 40.
Alfred Brueckner. Berlin. Friedenau. Rubens str. 40.
Ernst Buschor. Άΰήναι οδός Φειδίου 1.
Chamonard J. — Paris. 3, square du Croisic XVe.
Τωσήφ Χατζιδάκης, Ηράκλειον (Κρήτης) — Μήλος.
G. Clemenceau, aucien President du Conseil.--Paris.
Giuseppe Ang. Colini. —Roma. Via Farini 17, int. 7.
Ludwig Curtius. — Ρώμη. Via Sardegna 79.
Ό Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Δαμιανός.
R. Μ. Dawkins.—Plas Dulas, Llandulas N. Wales.
Prince Demidoff. — Άθήναι.
Charles Diehl. — Paris, aven. Wagram 75.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος.
Wilhelm Dorpfeld.—Berlin. Lichterfelde 1. Hortensien Str. 64. 
Βίκτωρ Δούσμανης.—’Αντιστράτηγος, οδός Μενάνδρου 35.
Hans Dragendorff. — Freiburg i. Br. Universitat.
Engelbert Drerup. — Nijmegen. Holland. Universitat.
Garret Droppers. — Ή. Π. ’Αμερικής.
Fr. von Duhn.—Heidelberg. Neuenheim. Werrgasse 7.
F6lix Durrbach.—Toulouse. Rue du Japon 40,
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Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927η'

Adolf Erman. — Berlin. Dahlem, Peter Lenestrasse 72.
Sir Arthur Evans. — Youlbury Berks, near Oxford.
Ernst Fabricius.—Freiburg· i. Br. Gothestrasse 44.
Ernst Gardner.Tadworth (Surrey) Farm Corner.
Percy Gardner. — Oxford. Canterbury Road 12.
Ό Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γεννάδιος.
Ό Μακαριώτατος Πατριάρχης ’Αντιόχειας κ. Γρηγόριος.
Gherardo Ghirardini.—Bologna. Via dell’Indipendenza 54.
Earl Granville. — ’Αγγλία.
Angelo de Gubernatis. — Roma Universita.
Federico Halbherr.—Roma. Via Atenula 21.
Rudolf Heberdey. — Graz. Mandell Strasse 26.
Paul Hermann.—Dresden- Stephanienstrasse 13.
B. Hodge Hill. — Άθήναι, οδός Ρηγγίλης 23.
Fr. Hiller von Gaertringen. — Berlin. Westend, Ebereschen Allee 11. 
Otto Hirschfeld. — Berlin. Charlottenburg Mommsenstrasse 6. 
Maurice Holleaux. — Paris. Quai de la Tournelle 27.
Andre Joubin. — Paris.
Georg Karo. — Halle a. S. An der Universitat 12.
Sir Frederic George Kenyon.—London. British Museum.
Otto Kern. — Halle a. S. Friedenstr. 23.
Ό Σ. Μητροπολίτης Σάρδεων κ. Κλεόβουλος. Κων/πολις.
Hubert Knackfuss.—Miinchen Adelheidstr. 10.
Παύλος Κουντουριώτης. — Άθήναι Νικοδήμου 1.
Rodolfo A. Lanciani. — Roma. Piazza Sallustio 24.
Philippe Legrand. — Lyon. 60. Avenue de Noailles.
Θεόδωρος Λιμπρίτης. — Άθήναι. 3η? Σεπτεμβρίου 131 A.
Emmanuel Loewy. — Wien. Untere Donaustr. 29.
G. A. Macmillan. — London. S‘ Martin’s Street.
Lucien Magne. — Paris. Rue de l’Oratoire du Louvre 6.
Rev. J. P. Mahaffy. — Dublin (Ireland), Provost of Trinity College. 
E. Martini. — Prag. Deutsche Universitat.
Horace Marucchi.— Roma. Santa Maria in Via 7 A.
G. Mendel. — Paris. Rue de l’Observatoire 8.
Ed. Meyer. — Berlin. Lichterfelde W. Mommsenstr. 7/8.
William Miller. — Άθηναι.
Gabriel Millet. - Paris. XIVe 34 Rue Halle.
Φωκίων Νεγρης.— ’Αθήναι Τρίκορφων 6.
Charles Nizet. — Paris. 7 Avenue de Breteuil.
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’Επίτιμοι 'Εταίροι θ'

Th6odore Ouspensky. — Leningrad. Rue Wassilios 7/2.
Ettore Pais. —Roma. Via di Ripetta 102.
R. Paribeni. — Roma. Via dei Prefetti 22.
Giovanni Patroni. — Pavia, Universita.
Guiseppe Pellegrini. — Padova Via Massimo 9.
Paul Perdrizet.—Strasbourg. Universite.
Luigi A. Pernier.—Firenze. Universita.
Giulio de Petra.—'Napoli — Pallonete. Via S. Chiara 32.
Ernst Pfuhl. — Basel. Schonbeinstrasre 42.
Alfred Philippson. — Bonn. Konigstrasse 1.
Charles Picard. — Paris, XIV®. Boul. Arago 97.
Νικόλαος Πολίτης. — Παρίσιοι.
Edmond Pottier. — Paris. 72 Rue de la Tour.
A. von Premerstein. — Marburg. Universitat.
Karl Purgold. — Gotha. Reinhardtsbrunnenstr 43.
G. Radet. — Bordeaux. 9bls Rue de Cheverus.
Sir W. M. Ramsay.—41, Braid Avenue, Edimburgh.
Pember W. Reeves.—London.
Salomon Reinach. — Boulogne-sur-Seine- Avenue Victor Hugo 16 
Theodore Reinach. —Paris. 2, Place des Etats-Unis.
E. Reisch.—Wien XVIII. Karl Ludwigstrasse 28.
C. Ricci.— Roma. Piazza Venezia 11.
R. B. Richardson.—Woodstok Connecticut.
La Comtesse de Riencourt.—ΆΑήναι.
Al. Rostowitz-bey. — Le Caire.
Antonio Salinas.—Palermo, Via Emerico Amari 130.
Rev. A. H. Sayce. — 8, Clalmers Cresent, Edimburgh.
Gustave Schlumberger- — Paris. VIII® 29 Avenue Montaigne. 
Hans Schrader· —Frankfurt a. Main, Sclmmannstr. 49.
Sir Cecil Smith· — London. Victoria and Albert Museum.
Antonio Sogliano·—Napoli. Via Carlo Altobelli 25.
Vittorio Spinazzolla· — Bologna.
Mrs E· Arthur Strong· —Roma. British .School. Palazzo Odescalchi 80. 
F· Studniczka. — Leipzig. Leibniz Strasse 11.
Ludwig von Sybel·-—Marburg i. H. Svbelstrasse 1.
Hidenaka Tanaka. — Krotov ’Ιαπωνίας. Πανεπιστήμιον.
Hermann Thiersch·—Gottigen. Friedlanderweg 39.
Ό Σεβασμ. πρώην Μητροπολίτης ’Αθηνών κ. Θεόκλητος.
Albert Trapman·
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I Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

Α· Ι· Β. Wace, London Victoria and Albert Museum.
Otto Walter.—Oester. Archaolog. Iustitut. Athen.
Carl Watzinger·—Tubingen, Lenaustr. 6.
Th· Wiegand· — Berlin, Dahlem, Peter Lennestr. 30.
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Excellenz.—Westend 

bei Berlin. Eichen — Allee 12.
Wilhelm Wilberg • — Wien. Mozartgasse 4.
Ulrich Wilcken.— Berlin. Westend, Leistikow Str. 2.
Adolph Wilhelm. Wien IX, Schlickgas.se 5.
A· Willems. — Bruxelles. Universite.
Paul Wolters· — MiinchenNW2 Elvira Str. 4/Or.
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Σημ. — ΟΙ δι’ αστερίσκου σημειοΰμενοι εταίροι είναι ισόβιοι.

1. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. Άγγελόπουλος Γεώργιος.
3. * Άγγελόπουλος Ήλίας.
4. Άγγελόπουλος Θεόδωρος.
5. Αδαμάντιου Αδαμάντιος.
6. Άθανασάκης ’Ιωάννης.
7. Άλεξάκης Χαρίλαος.
8. Άλιβιζάτος Άμίλκας.
9. Άναγνωστόπουλος Γεώργιος.

10. Άναγνωστόπουλος ’Ιωάννης.
11. Άναστασιάδης Τάσος.
12. Άξελός ’Ιωάννης.
13. * Άποστολάκη ’Άννα.
14. Άποστολίδης Χρίστος.
15. Άρβανιτόπουλος Απόστολος.
16. Άσημακόπουλος Σαράντος.
17. * Βάσος Τιμολέων.
18. Βέλτσος Νικολ. Γεώργιος.
19. Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
20. * Βιζουκίδης Περικλής.
21. * Βολονάκης Μιχαήλ.
22. * Βορέας Θεόιριλος.
23. Βουγιούκας Γεώργιος.
24. Βρυζάκης Αθανάσιος.
25. Γαλανός Σπυρίδων.
26. * Γαρδίκας Γεώργιος.
27. Γεδεών Μανουήλ.
28. * Γεννάδιος ’Ιωάννης.

29. Γερογιάννης Κωνσταντίνος.
30. * Γεωργιάδης Αθανάσιος.
31. Γιαννόπουλος Δημήτριος.
32. Γκίζης Βαρθολομαίος.
33. Γοΰδας Μιχαήλ.
34. Γουδής Δημήτριος.
35. Γουσιος Κωνσταντίνος.
36. Γροϋνδμαν Άχιλλευς.
37. * Δεληγιώργης Λεωνίδας.
38. * Δεμερτζής Αλέξανδρος.
39. Δέφνερ Μιχαήλ.
40. * Δηλιγιάννης ’Επαμεινώνδας.
41. Δημητριάδης Δημήτριος.
42. * Δημητριάδης Χρίστος.
43. Διαμαντόπουλος Άνδρέας.
44. Διαμαντόπουλος Διονύσιος.
45. Διοσκορίδης Χαράλαμπος.
46. Δόσιος Κωνσταντίνος.
47. * Dorpfeld Wilhelm.
48. Δουκάκη Ευανθία.
49. Δραγάτσης Αθανάσιος Ί.
50. * Δραγάτσης ’Ιάκωβος X.
51. Δρόσος ’Ιωάννης.
52. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
53. Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
54. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
55. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
56. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
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ιβ Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας

57. Εύαγγελίδης Δημήτριος.
58. * Εύαγγελίδης Μαργαρίτης.
59. * Εύταξίας ’Αθανάσιος.
60. * Εύταξίας ’Ιωάννης.
61. * Ζαΐμης ’Αλέξανδρος.
62. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
63. * Ζησίου Κωνσταντίνος.
64. * Ζυγομαλάς ’Αντώνιος.
65. Ζωγράφος Γεώργιος.
66. Ζωγράφος ’Ιωάννης.
67. Ζωγράφος Κωνσταντίνος.
68. Ήλιόπουλος Βασίλειος.
69. Ήλιόπουλος Παναγιώτης.
70. * Ήλιόπουλος Χρίστος.
71. Θεοδότου Σόλων.
72. * Θεοδωρακάκης Στυλιανός.
73. * Θεοδωράκης Γεώργιος.
74. Ίωαννίδης Γ ’Ιωάννης.
75. Ίωαννίδης Χρίστος.
76. * Καββαλιεράτος ’Άννινος Μιλτ.
77. * Καββαδίας Παναγής.
78. * Καζάζης Νεοκλής.
79. Καλαποθάκης Μιχ. Δη μητριός.
80. Καλιτσουνάκης ’Ιωάννης.
81. Καλογερόπουλος Παναγιώτης.
82. Καμπάνης Νικόλαος.
83. Καντιάνης Νικόλαος.
84. Καπερώνης Νικόλαος.
85. * Καπετανάκης Νικόλαος.
86. Καπρουλάς Γεώργιος.
87. Καράκαλος Νικόλαος.
88. Καρανδρέας ’Απόστολος.
89. Καραχάλιος Θεμιστοκλής.
90. * Καρκούλιας Ηρακλής.
91. * Καρολίδης Παύλος.
92. Καρόλου Νικόλαος.
93. Καροϋζος Χρίστος.
94. Κασσαβέτης ’Αλέξανδρος.
95. * Καστόρχης Δημήτριος.

96. * Καστριώτης Παναγιώτης.
97. Κάτσανος Νικόλαος.
98. * Καυταντζόγλου Ιωάννης.
99. * Κεραμόπουλος ’Αντώνιος.

100. * Κλοντηρόπουλος Γεώργιος.
101. Κοκόλης Σπυρίδων.
102. Κολλιαβάς Γεώργιος.
103. Κολλινιάτης Ήλίας.
104. Κολλινιάτης Σπυρίδων.
105. Κολοκοτσάς Εύάγγελος.
106. Κοσμόπουλος ’Ιωάννης.
107. Κοτζιάς Νικόλαος.
108. Κουγέας Σωκράτης.
109. * Κουμανούδης Πέτρος.
110. * Κουρουνιώτης Κωνσταντίνος.
111. Κρανιώτης’Ιωάννης.
112. Κρητικός Εύάγγελος.
113. Κριεζής ’Αλέξανδρος.
114. Κριεζής Άνδρέας.
115. * Κριεζής ’Αντώνιος.
116. Κριεζής Εμμανουήλ.
117. Κριμπάς ’Αθανάσιος.
118. Κριμπάς Βασίλειος.
119. Κτένας Κωνσταντίνος.
120. Κυπαρίσσης Νικόλαος.
121. * Κύρης Μιχαήλ.
122. Κυριαζής Σπυρίδων.
123. Κυριάκός ’Ιωάννης.
124. Λαμπίκης Βασίλειος.
125. * Λαμπρόπουλος ’Αλέξανδρος.
126. * Λεονάρδος Βασίλειος.
127. * Λιβαδάς Μιχαήλ.
128. Λιβαδάς Νικόλαος.
129. Λιβαδάς Παντελής.
130. Λιβιεράτος Σπυρίδων.
131. Λιμπερόπουλος Παναγιώτης.
132. Λογοθέτης Κωνσταντίνος.
133. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
134. Μαγιάσης Σωτήριος.
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135. Μάζαρης Δη μητριός.
136. Μακκά Ξανθίππη Π.
137. * Μακκάς Δη μητριός.
138. * Μακκάς Νικόλαος.
139. Μακρής Γεράσιμος.
140. Μαλαπέτσας Θεόδωρος.
141. Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
142. Μάμος Πιπΐνος.
143. * Μαντζάκος Χρίστος.
144. * Μαντζοΰφας Άνδρέας.
145. Μαντούδης Μιχαήλ.
146. * Μανωλιδης Σωκράτης.
147. Μαργαρίτης Σπυρίδων.
148. Μαρινάτος Σπυρίδων.
149. Μαυροΰλιας Ιωάννης.
150. Μενάρδος Σιμός.
151. * Μερκουρης Σπυρίδων.
152. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
153. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
154. Μεσολωράς Παναγιώτης.
155. Μηλιάδης ’Ιωάννης.
156. * Μητσόπουλος Χρίστος.
157. Μιχαηλίδης Μιχαήλ.
158. * Μουσης ’Ιωάννης.
159. Μουτσόπουλος Δημήτριος.
160. Μουτσόπουλος Φώτιος.
161. Μπαβαβέας ’Αδαμάντιος.
162. Μπαλάνος Νικόλαος.
163. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
164. Μπαχαρίας Στυλιανός.
165. * Μπενάκης ’Αντώνιος.
166. * Μπενάκης ’Εμμανουήλ.
167. Μπένσης Βλαδίμηρος.
168. Μπέρτος Νικόλαος.
169. Μπουρνιάς ’Αντώνιος.
170. * Μυστακίδης Βασίλειος.
171. Ναισοΰλης Βασίλειος.
172. * Νεγρεπόντης Μιλτιάδης.
173. Νικητόπουλος Άνδρέας.

174. * Νικολαΐδης ’Ιωάννης.
175. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.
176. * Noack Ferdinand.
177. Νομικός Δημήτριος.
178. Νομικός Μάρκος.
179. * Ξανθουδίδης Στέφανος.
180. Ξυγγόπουλος Άνδρέας.
181. Οικονόμος Γεώργιος Π.
182. * Οικονόμος Παναγιώτης II.
183. Οικονόμου ’Ιωάννης.
184. Οικονόμου Μιχαήλ.
185. Όρλάνδος ’Αναστάσιος.
186. * Παγανέλης Σπυρίδων.
187. * Παγανέλης Στάμος.
188. * Πάλλης Αγαμέμνων.
189. * Παναγιωτόπουλος. Άνδρέας.
190. Παναγιωτόπουλος Κων/τΐνος.
191. * Παντελίδης Εμμανουήλ.
192. Παππαδάκης Κωνσταντίνος.
193. Παππαδάκης Νικόλαος.
194. Παππαδόπουλος Θωμάς.
195. Παππαηλιοΰ Χαράλαμπος.
196. Παππαθανασίου Πάνος.
197. Παππαϊωάνου Γεώργιος.
198. Παππαϊωάνου Ιωάννης.
199. Παππάίωάννου Πάνος.
200. ΓΙαππαμιχαήλ Γρηγόριος.
201. * Παππαναστασίου Αλέξανδρος.
202. Παππαναστασίου Σπυρίδων.
203. Παππανδρέου Γεώργιος.
204. Παππανδρέου Πάνος.
205. Παππαντωνίου Απόστολος.
206. Παππαντωνόπουλος Νικόλαος. 

' 207. ΙΊαππασπυρίδου Σέμνη.
208. ΙΙαππαφλέσσας Γρηγόριος.
209. Παππαφλέσσας ’Ιωάννης.
210. Παππαφλέσσας Κωνσταντίνος.
211. * Παπποΰλιας Δημήτριος.
212. Παπποΰλιας Κωνσταντίνος.
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ιδ' Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

213. Παράσχος Κωνσταντίνος.
214. Πατσουράκος ’Ιωάννης.
21 δ. Πεζάς Σταμάτιος.
216. Πεζόπουλος Εμμανουήλ.
217. Πελεκίδης Ευστράτιος.
218. ΙΙεσματζόγλου Γεώργιος.
219. ΓΙετιμεζάς Θρασύβουλος.
220. Πετροκόκκινος Δημήτριος.
221. Πίππας Δημοσθένης.
222. Πιτίδης Μιχαήλ.
223. Πλυτάς ’Αμβρόσιος.
224. * Πολίτης Νικόλαος.
225. * Πολυγένης Κωνσταντίνος.
226. Πολυχρονιάδης Κωνσταντίνος.
227. Πορτοκάλης ’Αλέξανδρος.
228. Πουλίτσας Παναγιώτης.
229. Πουλόπουλος ’Απόστολος.
230. Πουλόπουλος Ήλίας.
231. Πουρής Μιλτιάδης.
232. Πρινάρης Κίμων.
233. * Πώπ Γεώργιος.
234. Ραγκαβής ’Αλέξανδρος.
235. * Ράλλης Γεώργιος.
236. * Ράλλης Κωνσταντίνος.
237. Ρεδιάδης Περικλής.
238. Ρϊζος Σταμάτιος.
239. Ρινόπουλος Μιχαήλ.
240. Ροζάκης Σταμάτιος.
241. Ρουμπάνης ’Ιωάννης.
242. Ρουνιος Κωνσταντίνος.
243. Ροΰψος Λουκάς Κανακάρης.
244. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
245. Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
246. * Ρωμανός ’Άθως.
247. * Ρώσσης Ζήκος.
248. Σαδοΰκας Χρίστος.
249. * Σακελλαρόπουλος Σωτήριος.
250. Σαρσέντης Λυκούργος.
251. Σεργόπουλος ’Ιωάννης.

252. * Σημαντήρας Κωνσταντίνος.
253. Σκάσσης Ερρίκος.
254. Σκάσσης Θωμάς.
255. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
256. Σκοτίδας Ευάγγελος.
257. * Σκουξές ’Αλέξανδρος.
258. * Σκουλοόδης Στέφανος.
259. * Σκούφος Θεόδωρος.
260. * Σοφοόλης Θεμιστοκλής.
261. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
262. * Στάης Σπυρίδων.
263 Σταθακόπουλος Παναγιώτης
264. Σταθάτος ’Αντώνιος.
265. * Σταμελάτος Γεώργιος.
266. * Σταμοΰλης ’Αναστάσιος.
267. Στάμος ’Ιωάννης.
268. Στασινόπουλος Σΰριος.
269. Σταυρόπουλος ’Άγγελος.
270. Σταυρόπουλος Σπυρίδων.
271. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
272. Στεργιόπουλος Παναγιώτης.
273. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
274. * Στρέϊτ Γεώργιος.
275. * Studniczka Franz.
276. * Σφακιανάκης Παναγιώτης.
277. Σφήκας Δημήτριος.
278. * Σωτηριάδης Γεώργιος.
279. Σωτηρίου Γεώργιος.
280. Τετενές ’Όθων.
281. Τξηρός Κωνταντΐνος.
282. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.
283. Τρικουπης Σπυρίδων.
284. Τσακαλώτος ’Αθανάσιος.
285. Τσιπούρας Δημήτριος.
286. Τσουκλείδης Σπυρίδων.
287. * Τσοΰντας Χρίστος.
288. Τσόχας Γεώργιος.
289. * Fabricius Ernst.
290. * Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος.
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291. * Φιλάρετος Γεώργιος.
292. Φιξ Ιωάννης Καρ.
293. Φουρίκης Πέτρος.
294. * Χαβιαράς Νικήτας.
295. Χαριτάκης Γεώργιος.
296. Χαρίτος ’Ιωάννης.
297. * Χατζάκος Ματθαίος.

298. Χατζής ’Αντώνιος.
599. * Χατζιδάκης Γεώργιος.
300. Χριστίδης Δημήτριος.
301. Χριστόπουλος Μιχαήλ.
302. Χριστόπουλος Σπυρίδων.
303. Χρυσάφης ’Ιωάννης.
304. Χρυσουλης Γκίκας.
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1927 

ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕ1ΣΑ ΕΝ ΤΗ. ΓΕΝΙΚΗ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΤΗ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1928

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

KVQLOL,

Προ παντός απολογισμοί» τοΰ επιστημονικού έργου τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό έτος 1927, τό Δ. Συμβούλων 
στρέφει εύγνώμονα την άνάμνησιν προς τούς άνδρας εκείνους, οι 
οποίοι μετέστησαν εκ τοΰ κόσμου τούτου, ΐνα παραχωρήσωσι την 
θέσιν αυτών εις νέαν συνέχειαν.

Είτε δι’ έργων επιστημονικών εϊτε διά λόγων ένισχύσεως είτε 
δι’άλλης συνεργασίας γενικωτέρας και άπωτέρας, άλλ’ εκ τοΰ αύτοϋ 
κοινού πνεύματος τής προαγωγής τής επιστήμης άπορρεούσης, 
έργασθέντες επί τοΰ εύγενεστάτου τών πεδίων καί πεσόντες είτε εν 
μέσω αγώνι εϊτε ώς γηραιοί καί τετιμημένοι απόμαχοί, άπήλθον 
έκ τής χορείας ημών καταλείποντες εις τούς έπιζώντας τό σεμνόν 
αυτών παράδειγμα.

Ό απέραντος αγρός τής επιστήμης ό άνευ εθνικών ή φυλε
τικών ορίων αναπεπταμένος προς πάντας καί άποδίδων έκάστφ 
μετ’ άφθαστου δικαιοσύνης τον καρπόν άνάλογον προς την ποιό
τητα τής καλλιέργειας — είναι τό μέγα κριτήριον, ένθα θάττον ή 
βράδιον έκαστος εργάτης κατακτά την προσήκουσαν ίεραρχικήν 
θέσιν, έδραίαν καί ανεπηρέαστου από πάσης φιλικής προωθήσεως 
ή εχθρικής άντιδράσεως, από δέ τής θέσεως ταύτης δρα ούτος 
κατά την κοινήν άντίληψιν τών έπαϊόντων καί εν τή ζωή καί 
μετά θάνατον.

X
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2 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1927

Τής κοινής ταύτης καί απαθούς κρίσεως ή πρώτη έκδήλωσις 
επέρχεται φυσικώς, δταν συντελουμέντις τής επιγείου ζωής ενός έκα
στου οί περιλειπόμενοι συναγωνισταί ραψωδοΰσι των ηρώων τα 
έργα, ΐνα ούχΐ μόνον εκείνους κλεΐσωσιν, άλλα και αυτοί άντλήσωσι 
σθένος προς συνέχειαν τοΰ ατίμητου άγώνος τής επιστήμης.

Υπέρ τα όγδοήκοντα έτη φέρων, πνευματικώς δέ ακμαίος καί 
παραγωγικός, μετήλλαξε τον βίον ό γνωστότατος Ιταλός φιλόλογος 
καί επιγραφικός Domenico Comparetti.

Ό βίος τοΰ Comparetti είναι παράδειγμα επιμόνου ζήλου προς 
μάθησιν καί επιστημονικήν πρόοδον άδιάλειπτον. Γράψας τάς πρώ- 
τας αΰτοϋ φιλολογικός πραγματείας μεταξύ των φιαλών καί των 
δοχείων τοΰ φαρμακείου, έν τώ όποίω ύπηρέτει δι’ ένδειαν ώς 
φαρμακοτρίβης, άγνοούμενος δέ άκόμη καί υπό των ιδίων αΰτοϋ 
συμπολιτών, έως ού ό πολύς Ritschl έδημοσίευσεν αύτάς έν τώ 
Rlieinisches Museum, έξηκολοΰθησεν ό Comparetti εργαζόμενος 
μετ’ όλιγωτέρων εμποδίων διά τής βοήθειας τοΰ εύγενοΰς δουκός 
Gaetani καί έφθασεν όντως σύν τώ χρόνω εις επίζηλον περιωπήν.

Άπό τής καθαρός φιλολογικής εργασίας όρμηθείς καί μετά τάς 
πρώτας έκείνας πραγματείας αύτοΰ περί τοΰ επιταφίου τοΰ Ύπερεί- 
δου καί περί τοΰ χρονογράφου Λικινιανοΰ έπεξετάθη κατά μικρόν 
ό Comparetti εις την επιγραφικήν, ειτα δέ καί εις την καθ’ όλου 
άρχαιολογίαν. — Σπουδαίαν συμβολήν εις τήν επιστήμην άποτε- 
λοΰσιν αί έργασίαι τοΰ Comparetti περί τοΰ νόμου τής Γόρτυνος, 
περί τών χρυσών ένεπιγράφων ελασμάτων τής Πετιλίας, περί τοΰ 
Γοτθικοΰ πολέμου τοΰ Προκοπίου, περί τής έν Ήρακλεία έπαΰ- 
λεως τών 11ισώνων, περί τοΰ Βιργιλίου κατά τον μεσαίωνα. — Έκ 
τούτων φαίνεται ή πολυμέρεια τοΰ άνδρός, έπεκταθεΐσα καί εις τήν 
έρευναν τοΰ φιλλανδικοΰ έπους Kalevala καί είς λαογραφικάς καθ’ 
όλου μελέτας. Περί τάς 200 αύτοΰ πραγματείας έφιλοξένησαν τό 
ύπ’ αύτοΰ έκδιδόμενον άλλοτε Museo italiano di antichita classica 
καί τά Monumenti antichi, τά έκδιδόμενα ύπό τής Εθνικής ’Ακα
δημίας τών Lincei, ή Rivista di Filologia καί άλλα περιοδικά 
Ιταλικά καί ξένα. Τον Comparetti συνέδεσε προς τήν νέαν Ελλάδα
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μακρά αύτοϋ διαμονή έν Κρήτη, τής όποιας πλεΐστα επιγραφικά 
μνημεία, έκτος τής επιγραφής τής Γόρτυνος, έμελέτησε και έξέ- 
δωκε.— ’Αποθνήσκων ό σοφός άνήρ κατέλιπεν έτοίμην έκδοσιν 
των ’Ανεκδότων (Historia arcana) τοΰ Προκοπίου.

Δεύτερον άπώλεσεν ή Εταιρεία τον επιτίμων έταΐρον Walther 
Amelung:, επί μακρά έτη διευθυντήν τής έν 'Ρώμη Γερμανικής 
’Αρχαιολογικής Σχολής. Ό Amelung, μαθητής γενόμενος τοΰ δια
πρεπέστατου αρχαιολόγου Ερρίκου Βτυηη,έκληρονόμησε παρ’εκεί
νου τήν προς τήν άρχαίαν πλαστικήν ιδιαιτέραν κλίσιν, διαμείνας 
δε έπίμακρόν έν Ιταλία άπέβη διά τής ένδελεχοΰς μελέτης βαθύ
τατος γνώστης των ’Ιταλικών μουσείων καί ιδιωτικών συλλογών. 
Αί πλεΐσται αύτοϋ αρχαιολογικοί μελέται, αί πληροΰσαι τούς τόμους 
τών περιοδικών τοΰ Γερμανικοΰ άρχαιολογικοΰ ’Ινστιτούτου, 
δικαίως έξησφάλισαν εις τον Amelung έξαίρετον θέσιν έν τή Ιστο
ρία τής ’Αρχαιολογίας, ώστε μετά τον θάνατον τοΰ αειμνήστου 
Furtwangler, τοΰ δευτέρου έκείνου Winckelmann, άδιστάκτως νά 
θεωρήται ό κράτιστος τών πλαστικών καί γνήσιος έκπρόσωπος τοΰ 
Γερμανικοΰ κλασσικισμοΰ.

Κορωνίς τών συγγραμμάτων αύτοϋ είναι ό μέγας έπιστημονι- 
κός κατάλογος τών πλαστικών έργων τοΰ Βατικανοΰ, εις δύο συμ- 
πεπυκνωμένους τόμους κειμένου καί δύο τόμους πινάκων, έργον 
άναμφισβητήτως σπουδαιότατον καί απαραίτητον εις πάντα περί 
τήν Ελληνικήν πλαστικήν άσχολούμενον. Τήν θλΐψιν επί τώ θανάτω 
τοΰ Amelung αύξάνει τό γεγονός ότι άπήλθεν ούτος μόλις συιι- 
πληρώσας τό εξηκοστόν δεύτερον έτος τής ηλικίας του.

Δύο μόνον έτη πρεσβύτερος τοΰ Amelung έξέλιπε γνωριμώτα- 
τος τών ’Αθηνών φίλος καί διακεκριμένος συνάδελφος, ό έν τή 
Σορβόννη καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας καί μέλος τής ’Ακαδημίας 
τών Επιγραφών Γουσναΰος Foug&res.

’Από τής ορεινής χώρας τοΰ Ίόρα όρμώμενος καί έθισθείς 
από παιδικής ηλικίας εις τον λεπτόν καί αρωματικόν αέρα τής 
πατρίδος του, τον ζωογονοΰντα καί έμπνέοντα, προσήλθεν εις τήν 
αρχαιολογίαν φέρων εΰρωστον τό σώμα, ποιητικήν τήν ψυχήν καί
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4 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

λεπτήν την διάνοιαν. Ή αρμονική αΰτη σύνθεσις τής ύπάρξεώς 
του άπέδωκεν, άν δχι πολ?ιθύς, πάντως δμως άρ ιστούς καρπούς. 
Ό,τι διακρίνει κυρίως τον Fougeres είναι ή άνάγνωσις τοΰ μεγάλου 
βιβλίου τής Ελληνικής φύσεως καί τής Ελληνικής χώρας και ή 
αριστοτεχνική άπόδοσις των εντυπώσεων αυτού κατά τρόπον μεγα- 
λόγραμμον και όντως κλασσικόν, μακράν παντός υπεραισθητικού 
φόρτου και πάσης κενολόγου λεπτολογίας, μεστόν δε έμπνέοντος 
ποιητικού αρώματος άναμιμνήσκοντος τήν υψηλήν του γενέτει
ραν. Ή αισθητική αΰτη έκτίμησις τής Ελληνικής χώρας δεν είναι 
άμοιρος σημασίας εις τον περί τήν Ελληνικήν τέχνην καί τήν 
αρχαιολογίαν καθ’ όλου ασχολούμενου, διότι ή Ελληνική φύσις 
είναι σημαντικώτατον πλαίσιον τής όλης είκόνος, τού μεγάλου 
Ελληνικού θαύματος! Κατά τούτο αί λαμπραί περιγραφαί τού 
Fougeres, ώς αύται διετυπώθησαν έν ταϊς «Άθήναις» καί εν τή 
Grece pittoresque καί έν τω οδηγώ αύτώ τής Ελλάδος, είναι βοη
θήματα πολύτιμα προς άποκάλυψιν τοΰ Ελληνικού πολιτισμού 
καί των παραγόντων τού Ελληνικού πνεύματος καί τής Ελληνικής 
ψυχής. Μόνον δέ εκείνοι, οί όποιοι είναι ευαίσθητοι καί ευσυγκί
νητοι δύνανται νά νοήσωσι βαθέως τά αρχαία καλλιτεχνήματα, 
προϊόντα ούχί μόνον πνεύματος υπέροχου, αλλά καί ψυχής εξαίρε
τους συναισθηματικής. ’Αλλά δεν ΰπήρξεν απλώς ποιητής αρχαιο
λόγων ό Fougeres, αλλά καί κράτιστος επιστήμων, τής δέ επιστή
μης αυτού τρανόν δείγμα είναι τό ογκώδες βιβλίον περί τής 
Μαντινείας καί τής ανατολικής ’Αρκαδίας, ένθα κατέθεσε τά πορί
σματα τής ύπ’ αυτού γενομένης άνασκαφής τής Μαντινείας καί 
γενικώτερον ήρεύνησε ίστορικώς καί άρχαιολογικώς τήν ανατολικήν 
’Αρκαδίαν. ’Αξιόλογοι είναι επίσης καί άλλαι αυτού πραγματεΐαι 
περί τής ζωφόρου τού Παρθενώνος. Τελευταίου ήσχολεΐτο εις νέαν 
έκδοσιν τού συγγράμματος τού μακαρίτου Collignon περί τού 
Παρθενώνος, εις τήν συγγραφήν τού περί τού Μυκηναϊκού πολι
τισμού μέρους μεγάλης ιστορίας τής αρχαιότητας, έκδιδομένης έν 
Γαλλία, καί εις τήν συμπλήρωσιν καί άποπεράτωσιν τού εγχειριδίου 
τής κλασσικής αρχαιολογίας. — Ό πρόωρος θάνατός του άνέκοψε
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το επιστημονικόν του έ'ργον, θλιβόμεθα δέ διά τούτο ώς αρχαιολό
γοι, Άλλ’ επίσης μεγάλην θλϊψιν αισθανόμενα κα'ι ώς Έλληνες, 
διότι ό Fougeres παρά την άρχαίαν Ελλάδα είχε στρέψει την 
ψυχήν του και την καρδίαν του κα'ι προς την νέαν Ελλάδα, μάλι
στα δέ προς τον λαόν αυτής, τον όποιον έξετίμησε και ήγάπησεν 
άδόλως και είλικρινώς. Διεδήλωσε δέ τοΰτο σπεύσας εκ των πρώτων 
παρά τό πλευράν τοϋ αειμνήστου Θεοφίλου Homolle προς ϊδρυσιν 
τοϋ Συνδέσμου προς ύπεράσπισιν των δικαίων τοϋ Ελληνισμού έν 
Γαλλία, τω 1907, ότε οί εκλεκτοί φίλοι τής Ελλάδος ένόμισαν δτι 
ένεργότερον έπρεπε νά δράσωσι υπέρ τής χώρας ημών.

Καί ώς διευθυντής τής έν ’Αθήναις Γαλλικής Σχολής από 
τοϋ 1914 ό Fougeres ανέπτυξε πάσαν την ευγένειαν τής ψυχής 
του προς πάντας, απερχόμενος δέ έξ ’Αθηνών μετά τά κεκινημένα 
έτη εκείνα, ΐνα άναλάβη την έν τή Σορβόννη καθηγεσίαν τής 
αρχαιολογίας, άφήκε παρ’ ήμΐν μόνον φίλους.

Καί ό Sir Charles Walston (Waldstein), άλλοτε Διευθυντής 
τής έν Άθήναις Αμερικανικής Σχολής, μετά ταΰτα δέ καθηγητής 
τής αρχαιολογίας έν Κανταβριγία τής ’Αγγλίας, ανήκει είς τήν 
’Αθηναϊκήν καί τήν Ελληνικήν έν γένει οικογένειαν, τής οποίας 
ύπήρξεν αγαπητός ξένος.

Άρξάμένος διά τών «Δοκιμίων περί τής τέχνης τοϋ Φειδίου» 
τής εύρυτέρας συγγραφικής αύτοΰ σταδιοδρομίας ό Walston, έσχε 
τήν ευκαιρίαν νά έπεκτείνη αυτήν τε καί τήν επιστημονικήν του 
δράσιν, δτε από τοϋ 1899 μέχρι τοϋ 1903 διηύθυνε τήν ένταϋθα 
’Αμερικανικήν Σχολήν. Τότε διεξήγαγε τάς άνασκαφάς τών Πλα- 
ταιών, τής Ερέτριας καί ιδία τοϋ Άργους μετ’ άξιολόγων πορι
σμάτων καί έδημοσίευσε μετ’ άλλων συνεργατών αξιόλογα βιβλία.

Μετά τήν έν Άθήναις καί έν Έλλάδι αρχαιολογικήν αύτοϋ 
εργασίαν, ό Walston (τότε ακόμη γνωστός ώς Waldstein) έγένετο 
καθηγητής έν Κανταβριγία καί ϊδρυσεν έκεΐ μουσεΐον έκμαγείων. 
Έκεΐθεν είργάσθη καί προς συγκρότησιν διεθνούς έπιτροπής υπέρ 
συλλογής εράνων διά τήν άνασκαφήν τής παρά τήν Πομπηίαν 
Ήρακλείας. Έδημοσίευσε δέ καί πολυτελές σύγγραμμα περί τής
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Ήρακλείας, ΐνα κίνηση τό παγκόσμιον ενδιαφέρον. Άλλ’ ή Ιταλία 
μετά τινας αμφιταλαντεύσεις άπέκρουσε τον διεθνή έρανον. - 
Σημειωτέον ότι ή διεθνής αΰτη αρωγή έπρόκειτο να είναι μόνον 
οικονομική, καταλειπομένης τής επιστημονικής εργασίας εξ ολο
κλήρου εις τούς Ιταλούς αρχαιολόγους. — Ή ’Ιταλία έπεφύλαξεν 
εις έαυτήν τήν τιμήν καί τής δαπάνης καί τής άποκαλύψεως τής 
Ήρακλείας. ’Όντως δέ τή 169 Μαί'ου 1927 ό φιλόμουσος Βασιλεύς 
τής ’Ιταλίας ένεκαίνισε τάς εργασίας ταύτας δι’ άργυράς σκαπάνης 
φερούσης τήν επιγραφήν: effodiendum est Herculanum!

Έκ των τελευταίων έργων τού Walston ήτο καί τό περί τού 
Άλκαμένους, ένθα ύπάρχουσι πολλαί όρθαί παρατηρήσεις. “Αξιόν 
σημειώσεως προς χαρακτηρισμόν τού άνδρός είναι καί τό ενδια
φέρον αυτού περί ζητήματα πολιτικά καί όργανώσεως πολιτικής, 
καρπός δέ τής κατευθύνσεως ταΰτης είναι τό σύγγραμμά του 
Aristodemocracy (1916).

Άπέθανεν ό Waldstein κατά τον πλοϋν προς τήν Νεάπολιν, 
αφού είχεν έπισκεφθή διά τελευταίαν φοράν τάς προσφιλείς του 
’Αθήνας.

Έκ των ήμετέρων παλαιών εταίρων άπώλεσεν ή Εταιρεία τον 
επίτιμον πρόεδρον τού Άρείου Πάγου Κωνσταντίνον Σημαν
τήραν, τον επίτιμον Διοικητήν τής Εθνικής Τραπέζης καί Καθη
γητήν τού Πανεπιστημίου Ίωάννην Ευταξίαν καί τον άλλοτε 
καθηγητήν τού Πανεπιστημίου Ίωάννην Ζωγράφον, πάντας 
μετ’ άφοσιώσεως ευλαβούς καί αδιάλειπτου προσηλωμένους προς 
τήν εθνικήν άποστολήν τής Εταιρείας. Άπέθανον καί οί. τρεις 
πιστοί τηρηταί τού προς τήν πατρίδα καθήκοντος καί τιμήσαντες 
αυτήν διά τής εύρείας αυτών επιστήμης. Άπώλεσεν ή Εταιρεία 
ωσαύτως καί τον καθηγητήν Χαραλάμπην Διοσκορίδην μετά 
πολλού ζήλου πάντοτε παρακολουθήσαντα τά τών έργων αυτής.

Προώρως δέ όλως άπεβίωσε καί ό έκ τών νεωτάτων εταίρων 
Δημήτριος Μάζαρης, διευθυντής εν τφ Πανεπιστημίφ, κατα- 
θλίψας τούς γνωρίσαντας αυτόν.

Κλείοντες τον πένθιμον τούτον απολογισμόν θερμήν άπευθύ-
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νομεν την συμπάθειαν ημών κα'ι από τοΰ βήματος τούτου προς την 
έν Άθήναις ’Ιταλικήν ’Αρχαιολογικήν Σχολήν έπ'ι τή προώρο) κα'ι 
σκληρά απώλεια τοΰ νεαρού κα'ι εύέλπιδος εταίρου αυτής Domenico 
Zancani, δστις πριν προφθάση να άνοιξη τήν γην, ΐνα λάβη εξ 
αυτής τήν τροφήν τής ζωής του, προσέφερεν αυτός τήν ϋπαρξίν 
του τροφήν εκείνης!

Και ήδη έπιτελέσαντες το νενομισμένον καθήκον προς τούς 
διαπρεπείς άνδρας, οϊτινες τιμηθέντες υπό τοϋ εθνικού τούτου 
καθιδρύματος άντετίμησαν πάντοτε τό σπουδαιότατον αυτού εργον, 
έρχόμεθα να έξετάσωμεν κατά πόσον τό εργον τούτο τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας άνταπεκρίθη και κατά τό έτος 1927 προς τήν 
εύλογον άξίωσιν ούχ'ι μόνον των εταίρων αυτής, αλλά κα'ι τής εύρυ- 
τέρας κοινής γνώμης, ήτις δεν περιορίζεται εντός των στενών ορίων 
τής ήμετέρας πατρίδος.

1. Έν Άθήναις έξηκολούθησεν ή Εταιρεία τήν άνασκαφήν 
τοϋ Ωδείου τοΰ Περικλεούς διά τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Άρχαιο- 
?ιογικού Μουσείου κ. Παναγ. Καστριώτου.

Μετά τήν κατά τό προπαρελθόν έτος συντελεσθεΐσαν άποκάλυ- 
ψιν τοϋ βορείου τοίχου τοϋ ’Ωδείου μήκους 63 μ., 40, ή εργασία 
προέβη κατά τό 1927 εις τήν έξερεύνησιν τοϋ τοίχου τής δυτι
κής πλευράς.

Ό τοίχος ούτος δεν σφζεται έν συνεχεία, άλλλά κατά τεμάχια 
και ταΰτα έπεσκευασμένα εις διαφόρους έποχάς έκ παντοίου υλικού. 
Κατά τήν ΒΔ γωνίαν σώζεται και τοϋ τοίχου τούτου έν μέρει 
ή διά μαρμάρινων πλακών έπένδυσις. ’Όπισθεν δε αυτού δεν υπάρ
χει άναλημματικός τοίχος, ως ύ τής βορείου πλευράς, διότι ό δυτι
κός τοίχος προστατεύεται υπό τού ’ισχυρού ανατολικού αναλήμμα
τος τοϋ Διονυσιακού θεάτρου. Κα'ι τό ανάλημμα τούτο τοϋ θεάτρου 
άπεκάλυψεν ή άνασκαφή μέχρι βάθους 7 μέτρων και εις μήκος 
25 μέτρων, άποτελεΐται δέ τούτο έκ δέκα περίπου επαλλήλων 
δόμων. ΙΊαραλλήλως αυτού, είς βάθος 5 μέτρων, εύρέθησαν τάφοι
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χριστιανικοί τοΰ 6ου και τοΰ 7ου αίώνος ώς και οστά παιδιών 
εντός πίθων.

Παρά τό πρόπυλον τοΰ Ωδείου ευ ρ έθη και άλλο τμήμα τοΰ 
υδραγωγείου τής Έννεακρούνου, άποτελουμενού εκ τετραγοόνου 
πήλινου όχετοΰ κεκαλυμμένου διά πλακών. Τό πρώτον τμήμα τοΰ 
υδραγωγείου τοΰτου είχεν άνεύρει ό κ. Καστριώτης τώ 1914 κατά 
την άνατολ. πλευράν τοΰ ’Ωδείου.

Εις άπόστασιν 9 μ., 40 προς νότον τοΰ ΙΙροπύλου καί είς άπύ- 
στασιν 25 μ. καθέτως από τής βορείου πλευράς τοΰ Ωδείου, άπε- 
καλύφθη κατά τό 1927 τμήμα τοίχου, μήκους 3 μέτρων, άνήκον 
είς την μεσημβρινήν πλευράν τοΰ οικοδομήματος. Διά τής εύρέ- 
σεως ταύτης έξακριβοΰται τελειωτικώς τό τε μήκος τής δυτικής 
πλευράς καί τό σχήμα τοΰ όλου Ωδείου. Ήτο άρα τοΰτο, ορθο
γώνιον, έχον διαστάσεις 63 μ. 40 X 25 μ. 10. Ή δέ δήλωσις τοΰ 
Παυσανίου ότι τό Ώδεΐον ήτο τετράγωνον δεν πρέπει νά ληφθή 
μαθηματικώς, άλλ’ εύρΰτερον. Τό αυτό ισχύει καί περί τοΰ Θερσι- 
λείου τής Μεγαλοπόλεως, όπερ χαρακτηρίζεται μέν υπό τοΰ αύτοΰ 
Παυσανίου (8,32,1) ώς τετράγωνον, άλλ’είναι καί εκείνο έν τή πρα- 
γματικότητι ορθογώνιον διαστάσεων 64 μ. X 52 μ. Όμοιον δέ τι 
συμβαίνει καί ώς προς τάς Έρμαϊκάς στήλας, τάς οποίας καλεΐ 
μέν ό Παυσανίας (8,43,6) «τετράγωνον εργασίαν» άλλ’ έ'χουσιν 
αΰται τομήν ορθογώνιον, ώς όρθώς παρατηρεί ό κ. Καστριώτης 
μετά τον κ. Τωμαΐον.

Τό ορθογώνιον σχήμα τοΰ ’Ωδείου φέρει καί προς ορθογώνιον 
σχήμα τής σκηνής τοΰ Ξέρξου, ήτις, ώς γνωστόν, έλήφθη ώς πρό
τυπον τοΰ κτίσματος τοΰ Περικλέους. Έκ τοΰτου δέ τινες υπέθεσαν 
ότι τό ορθογώνιον σχήμα τών σκηνών καθ’όλου είσήχθη είς τήν 
Ελλάδα μετά τά Μηδικά κατά μίμησιν ανατολικών προτύπων, τά 
όποια φαίνονται ότι καί άλλως μαρτυροΰνται διά Περσικών καί 
Αιγυπτιακών άναγλύφων. Έκτοτε δέ κατά τον Frickenliaus καί 
τό σχήμα τής σκηνής τών θεάτρων είναι ορθογώνιον.

Τοιαΰτα είναι τά τελευταία πορίσματα τής εργασίας τοΰ 
κ. Καστριώτου..

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:42 EEST - 54.226.8.97



Γενική έκϋεσις τού Γραμματέως 9

2. Τός έν τώ Άμφιαρείω τού Ώροοπού άνασκαφάς έξηκο- 
λούθησεν ή Εταιρεία διά τοϋ Διευθυντοϋ του Επιγραφικού Μου
σείου κ. Λεονάρδου καί κατά τό έτος 1927, έγένοντο δέ αύται 
επί άμφοτέρων των οχθών τοϋ χειμάρρου.

Κατά ταύτας άνεκαθάρθη μέγα μέρος υδραγωγείου, δι’ ού 
έτροφοδοτεϊτο κρήνη και ό ανδρικός λουτρών, έφέρετο δέ τό υπό
λοιπον ύδωρ εις τον χείμαρρον. ’Άλλο ύδραγωγεΐον διασταυρού
μενον έ'φερεν ύδωρ εις την κρήνην, άνεκαθάρθη δέ καί τούτο καί 
έμελετήθησαν αί ένδιαφέρουσαι αυτού λεπτομέρειαι.

Ωσαύτως, ώς άνακοινοΐ ό κ. Λεονάρδος, έξηκριβώύη ότι έν τω 
ναφ τό ύψος τού δαπέδου τοϋ προνάου είναι διάφορον τού ύψους 
τοϋ δαπέδου τού σηκού, όπερ είναι ύψηλότερον μέν έν τή νεωτέρα 
περιόδφ, χθαμαλότερον δέ έν τή άρχαιοτέρα, έμελετήθησαν δέ πολ
λοί αρχιτεκτονικοί λεπτομέρειαι τής κατασκευής τοϋ ναού. Έβε- 
βαιωθη προς τούτοις ότι ύπήρχον θρανία καί έν τφ προνάω καί 
έν τω σηκω τού ναού.

Έπΐ τής δεξιάς όχθης τοϋ χειμάρρου έ'σκαψεν ό κ. Λεονάρδος 
προς άνατολάς τού άγορανομίου καί άπεκάλυψε περαιτέρω μέγα 
οικοδόμημα έκ πλειόνων δωματίων.

Έκ των κινητών ευρημάτων άξια μνείας είναι επιγραφή όρο- 
σήμου καί ψήφισμα προξενιάς υπέρ Άγνοδήμου ’Αθηναίου, τοϋ 
υου π. X. αίώνος, καί τινα νομίσματα, ών έν άργυροΰν τοϋ Άδρια- 
νού, φέρον όπισθεν την έπιγραφήν restitutori Achaiae καί κοπέν 
τώ 120 μ. X.

Άλλ’ επίσης σπουδαία, αν μή σπουδαιοτέρα, είναι ή σχεδια- 
στική έργασία, ή οποία συνετελέσθη κατά τό 1927 έν τώ Άμφια- 
ρείω. Παλαιός πόθος τοϋ τε κ. Λεονάρδου καί τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας ήτο ή έκπόνησις γενικού διαγράμματος τοϋ Άμφια- 
ρείου, όπερ θά χρησιμεύση διά την περί τών άνασκαφών τούτων 
συγγραφήν, ή όποια θά περιλάβη πάσαν την εργασίαν την γενομέ- 
νην από τοϋ 1884 μέχρι σήμερον διά τοϋ κ. Λεονάρδου. Είναι 
προφανής ή σημασία τοϋ διαγράμματος τούτου, ευχαρίστως δέ 
έξαίρομεν καί τήν επιμέλειαν καί . την ακρίβειαν, μεθ’ής ό κ. Κ.
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10 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1927

Μπίρης συνέταξεν αύτό. Ή έκπύνησις σχεδίων ανασκαφών, γενικών 
τε καί μερικών, είναι αναπόφευκτος ύποχρέωσις και δή όφείλουσα 
εγκαίρως να έκτελήται, διότι ανευ τούτων πάσα άνασκαφή ύπόκει- 
ται εις οριστικήν απώλειαν διά την επιστήμην.

3. Έν Θήβαις έξηκολούθησε τάς από ετών έκτελουμένας 
εργασίας ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου κ. Ά. Κεραμόπουλλος. Αί 
έργασίαι αΰται τής Άρχ. Εταιρείας, καταλαβοΰσαι ήδη ένδιαφέ- 
ρουσαν θέσιν έν τή επιστήμη ένεκα τής άνευρέσεως τής οικίας τοΰ 
Κάδμου, έπιδιώκουσι τήν τελείαν άποκάλυψιν τοΰ Καδμείου λει
ψάνου και τήν έτι μείζονα διαφοότισιν τής σπουδαίας ταύτης περιό
δου τής Ελληνικής αρχαιολογίας. Άλλ’ ή ΰπαρξις τής νεωτέρας 
πόλεως επ’ αυτών τών λειψάνων τοΰ οικοδομήματος, ή λόγω τής 
βραδύτητος τών άπολλοτριώσεων έπιβράδυνσις τής εργασίας κα'ι ή 
ένεκα τής μεγάλης καταστροφής τοΰ αρχαίου στρώματος γεννω- 
μένη κατ’ανάγκην παράτασις και δυσκολία τής έρεύνης, είναι πάντα 
αίτια τής βραδύτητος τοΰ ρυθμοΰ τής άνασκαφής, άλλ’ έν ταύτφ 
και κέντρα προς έπίμονον περαιτέρω έξέτασιν τοΰ τόπου.

Κατά τό 1927 άνέσκαψεν ό κ. Κεραμόπουλλος τά βαθύτερα 
στρώματα τών έν μέρει ήδη πρότερον άποκεκαλυμμένων διαμερι
σμάτων τοΰ ανακτόρου τοΰ Κάδμου, άφοΰ άπεμάκρυνε πολλά νεοι- 
τερα χώματα και άπεμόνωσε τά κεκαυμένα έρείπια τοΰ κτίσματος. 
Ή έργασία ένετοπίσθη μετά ταΰτα έντός θαλάμου προς νότον τών 
μέχρι τοΰδε έρευνηθέντων μερών. 'Η διέλευσις νεωτέρων υδραγω
γείων διά τοΰ μέρους τούτου έχει ταράξει τά πράγματα τοΰ ανακτό
ρου. Άλλ’ ακριβώς έντός τών χωμάτων, αμέσως έξω τών υδραγω
γείων τούτων, εύρέθησαν μικρά έλαφος χρυσή καθημένη, οίνοχόη 
χρυσή μετά κοκκιδωτής διακοσμήσεως ώς και δισκία όρμου χρυσοΰ 
συνδεδεμένα διά κρίκων. Ωσαύτως εύρέθησαν έν τώ θαλάμη) τούτοι 
ικανά ακόσμητα αγγεία καί έν κεκοσμημένον άναγόμενον εις τήν 
δευτέραν ύστερομινωϊκήν έποχήν. Παρά τήν ΝΑ γωνίαν τοΰ θαλά
μου εύρέθη σκεΰος χαλκοΰν κρικοειδές μετά τορευτών κοσμημά
των όστρέων, αγνώστου ακόμη χρήσεως. Άξιόλογον πόρισμα τής 
άνασκαφής είναι κα'ι ή διαπίστωσις οριζοντίου κα'ι καθέτου ξύλο-
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δεσίας των τοίχων, πράγμα το όποιον είχε πρότερον (ρανή μόνον 
κατά τινα γωνίαν τοϋ μεγάρου.

4. Έν Νέα Άγχιάλω έξηκολούθησεν ή Άρχ. 'Εταιρεία τάς 
άνασκαφάς τής μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής διά τοΰ 
καθηγητοΰ τής Θεολογικής Σχολής κ. Γ. Σωτηρίου. Κατά τάς 
εργασίας ταύτας ή έρευνα έστράφη εις την άποκάλυψιν των προσ- 
κτισμάτων τής βασιλικής, τά όποια είχον άναφανή πέρυσι.

Παρά τον νότιον πύργον τοΰ αίθριου άνεσκάψη έν τοιοΰτο 
παράρτημα κείμενον παρά την νοτίαν πλευράν τοΰ αίθριου καί έχον 
σχήμα παρεκκλησίου, άλλ’ έν άντιθέτω προσανατολισμοί καί μετά 
δύο εισόδων. Ένεκα των κινητών ευρημάτων πλήθους τεμαχίων 
ύαλων, προερχόμενων έκ δοχείων κανδηλών, ψιαλιδίων κ.τ.τ., πηλ. 
λύχνων, όρειχαλκίνων σταυρών, μονογραφημάτων τοΰ Χριστοΰ κ.ά. 
είναι προφανές τό συμπέρασμα ότι τό διαμέρισμα ήτο σκευοφυ
λάκιο ν. Αριστερά τής αιγίδος τοΰ σκευοφυλακίου εύρέθη μικρά 
δεξαμενή εξυπηρετούσα τό διαμέρισμα τοΰτο. Καί ό νότιος πυλών 
τής βασιλικής, συνεχόμενος προς τό σκευοφυλάκων, ήτο παράρτημα 
τούτου, διότι αριστερά τοΰ πυλώνος τούτου άνευρέθη τό χωνευ
τηρίου, τετράγωνον κτίσμα έπενδεδυμένον δι’όρθομαρμαρώσεως.

’Αλλά καί έν τή βορεία πλευρά έρευνήσας ό κ. Σωτηρίου 
εύρεν αντίστοιχα άρχιτεκτονικώς παραρτήματα, διαφόρου όμως 
προορισμού.

Πρώτον άνευρέθη ανάλογου διαμέρισμα παρά την Β. πύλην 
τοΰ νάρθηκος ήτοι ό βόρειος πυλών, κατά τοΰτο μόνον διαφέρων 
τοΰ νοτίου καθ’ όσον έχει τρεις εισόδους αντί δύο. 'Υπό τών 
εισόδων τούτων όδηγουμένη ή έργασία άπεκάλυψε πύργον τής 
βορείου πλευράς αντίστοιχον προς τον νότιον.

Άλλ’ άξιον ιδίας καί έπιμεμελημένης έρεύνης έγένετο τό σκευο
φυλάκων, διαμέρισμα έπεστρωμένον διά πλακών μαρμάρινων, αί 
όποΐαι έν μεταγενεστέρα έπισκευή έκαλύφθησαν διά τετραγώνων 
πλίνθων. Κατά τούς τοίχους εύρέθησαν δύο κόγχαι. Προ τής εισό
δου τής έκ τοΰ αίθριου υπάρχει πειόσχημον κτίσμα έκ πλίνθων, 
περαιτέρω δέ κατά τό κέντρον εύρέθη κορμός κυλινδρικού κίονος
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12 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

και ίωνίζον κιονόκρανού, διαφέρον πολύ άλλων ιωνιζύντων κιονό
κρανων εύρεθέντων έν τω ναω. Κατά τό κέντρον τής διαμέτρου 
τής άψΐδος εύρέθη κολυμβήθρα κυκλική έσωτερικώς, διά κορασα- 
νίου έπεστροψένη κα'ι έ'χουσα έν τω πυθμένι μαρμαρίνην πλάκα 
και προς άνατολάς οπήν μετά μολυβδίνου σωλήνος, δι’ ου ήρχετο 
τό ύδωρ. Ή άνεύρεσις τής κολυμβήθρας καθιστά άναμφισβήτητον 
τον προορισμόν τοΰ διαμερίσματος ώς βαπτιστηρ ίου.

"Αξιόν σημειώσεως είναι ότι κατά τά ανώτερα στρώματα τού 
βαπτιστηρίου ειχεν εύρει ό κ. Σωτηρίου τάφον ευτελή μετ’ ανδρι
κού σκελετού, έφ’ ού ούδεμία ύπήρχεν επιγραφή, αλλά μόνον 
τεμάχιον 'Ρωμαϊκής επιτύμβιου επιγραφής, έν δεύτερα χρήσει 
(. ■ . ΤΑ ΕΥΜφΟΡΟΕ) κατά τον άνασκάψαντα. Ή γενομένη έντός 
τού βαπτιστηρίου ταφή αΰτη έτάραξε και ίσοπέδωσεν έν μέρει τά 
πράγματα, ώστε νά μή φαίνεται αμέσως ή κάτωθεν ύπαρξις τής 
κολυμβήθρας. Τον τεθαμμένον έκεΐ συνδέει ό κ. Σωτηρίου μετά 
των Σλάβων Βελεγεζητών, οί όποιοι άναφέρονται εις τός πράξεις 
τού 'Αγίου Δη μητριού ώς έγκατεστημένοι περϊ τάς Θήβας τάς 
Θεσσαλικάς, και εις τούς οποίους πιθανώς οφείλεται καί, ή κατα
στροφή τής πόλεως.

"Αλλο παράρτημα άνέσκαψεν ό κ. Σωτηρίου κατά τήν βορείαν 
πλευράν καί προς Α. τού νάρθηκος, έν αύτώ δε εύρέθησαν τά λεί
ψανα των ανόδων εις τον γυναικωνίτην.

Προς τό διαμέρισμα τούτο συνέχεται άλλο μέγα διαμέρισμα 
βαΐνον προς άνατολάς καί περιβάλλον ίσως δλον τον ναόν έν 
εϊδει στοάς.

Διά τής εργασίας ταύτης τής άνασκαφικής ώς καί διά έκκαθα- 
ρίσεως άλλων λεπτομερειών τού σημαντικού τούτου χριστιανικού 
κτίσματος τής Ν. Άγχιάλου συνετελέσθη ή άνακάλυψις τού τε 
συνολικού καί τού έπί μέρους σχεδίου σπουδαιοτάτου μνημείου 
τής χριστιανικής Ελλάδος, τού οποίου ή υπό τοΰ κ. Σωτηρίου 
άγγελλομένη προσεχής επιστημονική μελέτη θά διαφώτιση άξιολό- 
γως τήν Ελληνικήν πρωτοχριστιανικήν περίοδον.

5. Έν Νικοπόλει περιωρίσθη ή Εταιρεία κατά τό 1927 εις
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καθαρισμόν των μέχρι τοΰδε ανεσκαμμένων χώρων διά τοϋ καθη- 
γητοΰ τοϋ γυμνασίου κ. Χρίστου Κοντοϋ, δστις επιμελέστατα 
έπέβλεψε την εργασίαν. Ήτο δέ απόλυτος ανάγκη τοϋ καθαρι
σμού τούτου, ΐνα και τα σημαντικά ταϋτα αρχαία συντηρηθώσι καί 
ή μέλλουσα επί νέων βάσεων νά συνεχισθή άνασκαφική εργασία 
διευκολυνθη. Δεν είναι ανάγκη νά έξάρωμεν την σημασίαν την 
έξαίρετον, την οποίαν έχει ή Νικόπολις διά την χριστιανικήν αρχαιο
λογίαν, παρασχοϋσα μέχρι τοϋδε ούχί μόνον λίαν ενδιαφέροντα 
οικοδομήματα, αλλά καί άξιο λογιότατα ψηφιδωτά.

Κατά τάς εργασίας ταύτας τοϋ καθαρισμού άνεΰρεν ό κ. Κον
τός καί αναθηματικήν επιγραφήν επί κυβικού βάθρου λέγου- 
σαν κατά τήν οίκείαν έκθεσιν: Αύτοκράτορι \ Καίσαρι θεού υίω | 
Σεβαστώ | Αΐγειοι ή, όπως ίσως όρθότερον πρέπει νά άναγνω- 
σθή, Άργεΐοι. Ή επιγραφή έχει μετακομισθή προφανώς εκ τής 
'Ρωμαϊκής Νικοπόλεως.

6. Έν τω Άσκληπιείω τής Επίδαυρου έξηκολούθησε 
σκάπτων καί κατά τό 1927 ό Καθηγητής κ. Καββαδίας, άπεκα- 
λύφθη δέ ολόκληρον τό δάπεδον τοϋ ετέρου των σκελών τής στοάς, 
ή οποία έφερεν από τοϋ Άρτεμιτίου καί τής Στοάς τοϋ Κότυος 
εις τάς Άκόας. Ωσαύτως ήρχισεν ή άποκάλυψις καί τοϋ ετέρου 
σκέλους τοϋ άγοντος προς τήν κρήνην καί τάς Άκόας. Τό κατά
στρωμα τών δαπέδων τούτων είναι άδρομερές ψηφιδωτόν μετά 
ρομβοειδών σχημάτων συγκεντρικών.

7. Έν Κάτω Γουμενίτση τών Καλαβρύτων ό Έφορος κ. Κυ- 
παρίσσης συνεπλήρωσε τήν έξέτασιν τού μυκηναϊκού νεκροταφείου, 
σκάψας τρεις ακόμη λαξευτούς Μυκηναϊκούς τάφους. Καί κατά τήν 
τελευτά ία ν ταύτην εργασίαν εύρέθησαν αγγεία τής τελευταίας μυκη
ναϊκής περιόδου, δμοια προς τά πρότερον εύρεθέντα.

Κατά τήν έν Γουμενίτση διαμονήν του ό κ. Κυπαρίσσης άνεϋρε 
καί άλλο νεκροταφείου Μυκηναϊκόν, μεγαλύτερου καί σπουδαιότερον, 
ιός λέγει έν τή έκθέσει του,κείμενον δέ έν Προστοβίτση τής Τριταίας.

8. Έν Στυμφάλω έξηκολούθησεν ή Εταιρεία τάς άνασκαφι- 
κάς έργασίας διά τοϋ καθηγητοΰ κ. Όρλάνδου.
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Ή άνασκαφή ένετοπίσθη κατά τό 1927 έν xfj αγορά της 
αρχαίας Στυμφάλου, ή οποία κεΐται έν τη έκτάσει μεταξύ τού 
περιβόλου τής πόλεως και τής μεγάλης κατατομής.

Κατά τό δυτικόν άκρον τής περιοχής ταύτης ό κ. Όρλάνδος 
ήρεΰνησε την άλλοτε σημειωθεϊσαν πύλην τοΰ τείχους, από τής 
οποίας ώρμάτο ή προς τόν Όρχομενόν καί Φενεόν οδός. Ή εργασία 
άπεκάλυψε σύνθετόν τι κτίσμα έν εϊδει προπύλου έχοντος δύο κίο
νας μεταξύ παραστάδων, όπισθεν δέ αυτών εγκάρσιον τοίχον μετά 
θύρας. Κατά χώραν εύρέθησαν αί ιωνικά! βάσεις τοΰ ετέρου των 
κιόνων και άμφοτέρων των παραστάδων. Εντός των χωμάτων 
εύρέθησαν τεμάχια των κορμών τών κιόνων καί τών παραστάδων, 
κατά τό άνώτερον ήμισυ ριόνον ραβδωτών, κατεσκευασμένων δε έκ 
πωρολίθου. Ό κ. Όρλάνδος άνεστήλωσε προχείρως τά αρχιτεκτο
νικά ταΰτα τεμάχια.

Ένεκα τής διαφοράς τοΰ ύλικοΰ τοΰ προπύλου και τοΰ τείχους, 
προσέτι δέ ένεκα τής μή οργανικής συνδέσεως αύτών, ό κ. Όρλάν
δος νομίζει, πιθανώτατα, ότι τό πρόπυλον προσετέθη μεταγενεστέ
ρους εις την προϋπάρχουσαν πύλην περ! τόν 30ν ή 2ον π. X. αιώνα.

Δευτέρα έ'ρευνα έν τή μεγάλη κατατομή περί κτίσμα κυκλοτερές, 
σημειωθέν ήδη κατά τό 1924, άπεκάλυψεν ότι ή νοτία πλευρά τοΰ 
οικοδομήματος προχωρεί μέχρι βάθους 2 μ. 20 ήτοι μέχρι τοΰ 
φυσικοΰ βράχου και σύγκειται έκ μεγάλων, άδρώς είργασμένων 
λίθων μετά περιτενείας κατά τό αίγυπτιάζον σύστημα. "Ολος ό 
νότιος τοίχος ούτος βαίνει έπ! εύθυντηρίας καί ήτο ορατός, έν ω ό 
βόρειος έβαινε έπ! τοΰ όπισθεν υψηλού βράχου ήτοι έπ! φυσικής 
τρόπον τινά εύθυντηρίας. Εύρέθη πήλινον γεϊσον μετ’έζωγραφη- 
μένων κάτω ανθεμίων, τά όποια τάσσουσι τό άδηλου ακόμη προο
ρισμού οικοδόμημα εις τόν 4ον π. X. αιώνα.

Ή τρίτη καί σπουδαιοτέρα σκάφη έγένετο βοηθούσης, και τής 
μεγάλης ξηρασίας, περί τό κτίσμα εκείνο, τό όποιον κατά τό πρώ
τον έτος τής άνασκαφής έφαίνετο ως πρόπυλον. Ή εργασία τοΰ 
1927 άπεκάλυψε μέγα τετράγωνον οικοδόμημα, διαστάσεων 30 μ. 
20 X 33.55, έχον ορθογώνιον αυλήν περιβαλλομένην υπό στοών
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και δωματίων. Ίκαναί βάσεις των βασταζόντων την στέγην τετρα
γώνων στύλων έκ σκληρού λίθου εύρέθησαν κατά χώραν, είναι δέ 
άρίστης εργασίας. Ή δλη διάταξις καί ή θέσις τού οικοδομήματος 
καθιστά πιθανωτάτην την εικασίαν τού κ. Όρλάνδου δτι πρόκειται 
περί παλαίστρας. Τό δέ κατά τδ 1924 διαφανέν προς βορράν πρό- 
πυλον ήτο ή είσοδος τής παλαίστρας. — Ή άνασκαφή τού σπου
δαίου τούτου οικοδομήματοςθέλει συντελεσθή κατά τό έπιόν έτος. 
Ή άνασκαψή έν γένει τής Στυμψάλου είναι συνδεδεμένη μετά τής 
μεγάλης δυσκολίας, τήν όποιαν γεννά ό κατακλυσμός τού αρχαιο
λογικού εδάφους υπό τού ύδατος τής λίμνης καί απαιτεί μακροθυ- 
μίαν καί υπομονήν, ή οποία ευτυχώς δεν έπέλιπε τον κ. Όρλάνδον.

9. Ένάτην τέλος εργασίαν έξηκολούθησεν ή Εταιρεία έν 
Λέσβω δ ιά τού Εφόρου κ. Εύαγγελίδου.

Κατά τό 1927 ό κ. Εύαγγελίδης έσκαψε περαιτέρω τά θεμέλια 
αρχαϊκού ναού, τον όποιον άλλοτε άνεύρεν έν θέσει Κλοπεδή τής 
περιφερείας Καλλονής. Καί ή σκάφη αύτη άπέδειξεν δτι ό ναός 
ούτος είναι εις μεγίστην κλίμακα κατεστραμμένος, συληθέντων 
των λίθων αυτού, ώστε καθίσταται δυσχερής ή άνάκτησις τού 
διαγράμματος αυτού.

Εις άπόστασιν 5 μ. από των λειψάνων τούτων εύρέθη άλλος 
ναός έκ τού αύτού τραχύτου λίθου κατεσκευασμένος, πληρέστερος 
μέν τού πρώτου, άλλα μή παρέχων άρτιον τό σχέδιον. Μόνον ή ΒΔ 
γωνία σώζεται οπωσδήποτε καλώς μετά τής δυτικής πλευράς καί 
δύο κατά χώραν κειμένων βάσεων κιόνων. Ή δυτική πλευρά έχει 
μήκος 16 μ. 25 καί τρεις αναβαθμούς, τών οποίων ή έξωτερική έπι- 
φάνεια είναι άδρομερώς έξειργασμένη κατά τό μέσον, έχει δέ κατά 
τούς αρμούς στενήν λείαν ταινίαν. Τήν αυτήν άδρομερή έργασίαν 
έχει καί ή άνω ορατή έπιφάνεια, αί δέ βάσεις τών κιόνων εδρά
ζονται έπί έκβεβαθυσμένης κυκλικής έπιφανείας. Αί λεπτομέρειαι 
αΰται ως καί ή παρουσία τών τεκτονικών άγκοόνων δεικνύουσιν δτι 
ό ναός ούτος δέν εϊχεν εντελώς περατωθή. Ό κορμός τών κιόνων 
ήτο άρράβδωτος, αί δέ βάσεις αυτών είχον τήν διαμόρφωσιν τού 
«αιολικού» τύπου. Εντός τού παρακειμένου αγρού εύρέθη καί κιο-
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νόκρανον Αιολικόν, όμοιον προς τά προηγουμένως εύρεθέντα.:—Ή 
στενή πλευρά τού ναοΰ είχε, κατά τον κ. Εύαγγελίδην, οκτώ κίονας 
λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής διαμέτρου βάσεως 0.82 κα'ι τοΰ δια- 
στύλου 1 μ. 27.—Υπολείπεται ακόμη νά άποκαλυφθή και ή μακρά 
πλευρά, ϊνα υπολογιστή καί ταύτης ό άριθ μός των κιόνων. Μεταξύ 
των χωμάτων ευρ έθησαν τεμάχια καλώς έξειργασμένων πωρίνων 
πλακών, τεμάχια άνιίεμωτών ακροκεράμων, οί όποιοι έφερον και 
ανάγλυφα, πόρπη χαλκή γεωμετρικού τύπου μετ’ εγχαράκτων γεω
μετρικών κοσμημάτων καί μικρόν χαλκοΰν άγγεϊον.

Ή Λέσβος είναι σπουδαίος αρχαιολογικός τόπος, σημαντικός 
διά τε την Αίολικότητα τής νήσου καί διά την γειτνίασιν προς 
την Μ. ’Ασίαν, έλπίζομεν δέ ότι επίμονος Ιχνηλασία θό φέρη την 
σκαπάνην καί εις μέρη, τά όποια θά άποδώσωσι πλουσιώτερα καί 
άρτιώτερα ευρήματα.

Παρά τό συντελεσθέν τούτο εύχάριστόν άνασκαφικόν έργον 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καθήκον θεωρεί τό Συμβούλων νά 
ανακοίνωση προς Υμάς καί περί τής θέσεως τού ζητήματος τών 
άνασκαφών τών αρχαίων ’Αθηνών, τό όποιον μέγιστον ενδια
φέρει την Εταιρείαν, άνακινηθέν δέ κατά τό παρελθόν έτος 
πιστεύομεν ότι έσημείωσε σημαντικήν πρόοδον.

Περί τών δικαιωμάτων τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, όπως 
συμμετάσχη έπιστημονικώς εις τό μέγα τούτο έργον, έγένετο καί 
άλλοτε από τού βήματος τούτου λόγος, ούδείς δέ ευτυχώς σήμερον 
θέτει εν άμφιβόλφ τό δίκαιον τής άξιώσεως, όπως ή Εταιρεία 
συνεργασθή προς άποκάλυψιν τών αρχαίων ’Αθηνών, τών όποιων 
τά 3/4 τών ήδη άνασκαφέντων μνημείων οφείλονται εις τήν σκα
πάνην τοΰ ιδρύματος τούτου καί εις τον επίμονον ζήλον τών δρα- 
σάντων έθνικώς εν αύτώ διακεκριμένων Ελλήνων.

Ή οικονομική δυσπραγία καί ή έλλειψις γενικωτέρου εθνικού 
ενδιαφέροντος καθιστώσιν επί τού παρόντος άνεφάρμοστον τήν 
άνασκαφήν ταύτην, ή όποια έν άλλαις περιστάσεσι θά έθεωρεΐτο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:42 EEST - 54.226.8.97



Γενική εκθεσις τού Γραμματέως 17

έθνικόν καθήκον ύψίστης σημασίας. Διά τοΰτο δέ δτε ή εν Άθή- 
ναις ’Αμερικανική ’Αρχαιολογική Σχολή προσεφέρθη να άναλάβη 
την έξερεύνησιν των αρχαίων ’Αθηνών, ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία ουδόλως ήθέλησε να παρεμβάλη δυσκολίαν, άλλ’ έκφράζουσα 
την χαράν αυτής έπ'ι τούτω, έξέφρασε συγχρόνως καί την επιθυμίαν, 
όπως μετά των ’Αμερικανών συμπράξωσι καί Έλληνες αρχαιολό
γοι έκ μέρους τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. "Οντως δέ τό Ύπουρ- 
γεΐον τής Παιδείας, ύπουργοϋντος τοΰ κ. Ριχ. Λιβαθινοπούλου, 
έκάλεσε την ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, όπως έκθεση τά τής συμ- 
πράξεως αυτής ταύτης, ή δέ ήμετέρα Εταιρεία ανέπτυξε τότε προς 
τό Ύπουργειον τάς σκέψεις αυτής περί τοΰ ζητήματος. Τά περί 
τής συμπράξεως τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άνεκοίνωσε τό 
Ύπουργειον τής Παιδείας μετά ταΰτα προς την ’Αμερικανικήν 
Σχολήν. Εις τό σημεΐον τοΰτο εΰρίσκετο έφ’ ικανόν τό ζήτημα, ότε, 
μεσοΰντος τοΰ 1927, ήλθεν εις ’Αθήνας ό Πρόεδρος τοΰ Συμβου
λίου τοΰ Αμερικανικού ’Αρχαιολογικού καθιδρΰματος κ. Έδουάρ- 
δος Κάππς, γνωριμώτατος τών Ελλήνων φίλος καί διακεκριμένος 
επιστήμων, όπως όριστικώς διευθετήση την από μακροτέρου όπωσ- 
δήποτε χρόνου έκκρεμοΰσαν ύπόθεσιν. Ό κ. Κάππς προαγαγών 
οπωσδήποτε τό ζήτημα κατά τάς μετά τοΰ Υπουργείου τής Παι
δείας διαπραγματεύσεις, ένόμισεν ωσαύτως λυσιτελές, όπως καί 
μετά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας είσέλθη εις άπ’ ευθείας δια
πραγματεύσεις περί τών όρων τής συνεργασίας. Οΰτω δέ δι’ ανταλ
λαγής σκέψεων μεταξύ τοΰ κ. Κάππς καί τοΰ Διευθυντοΰ τής ’Αμε
ρικανικής Σχολής κ. Κάρπεντερ άφ’ ενός καί τοΰ Προέδρου καί τοΰ 
Γραμματέως τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άφ’ ετέρου διηυκρινί- 
σθησαν οΰτως είλικρινώς καί σαφώς άμφοτέρων τών μερών αι 
διαθέσεις, ώστε ό κ. Κάππς, ό όποιος άρχικώς έφοβεΐτο την σύμ- 
πραξιν, μετά τό πέρας τής συνεννοήσεως ήδυνήθη νά άποστείλη 
μετά τοΰ κ. Carpenter προς την Εταιρείαν ενθουσιώδη επιστολήν, 
εξαιρούσαν την ευθύτητα καί την λεπτότητα, ήτις έπεκράτησεν έκ 
μέρους τής Άρχ. Εταιρείας. Προσεπαθήσαμεν, Κύριοι, νά διευ- 
κολύνωμεν την έκτέλεσιν τής έργασίας, τό δέ Συμβούλων τής
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Άρχ. Εταιρείας παρά την ευ αισθητόν αΰτοϋ θέσιν απέναντι τών 
έκ παραδόσεως δικαιωμάτων τοϋ ιδρύματος τούτου, ήδυνήθη βοη- 
θούμενον υπό τής αυτής εύΟύτητος κα'ι λεπτότητος τών ’Αμερι
κανών συναδέλφων να ρύθμιση τα πράγματα ούτως, ώστε ή διά 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελληνική συνεργασία, εν ω έθεω- 
ρεΐτο δυσεπίτευκτος, νά καταστή πράγμα. Όφείλομεν νά όμολο- 
γήσωμεν δτι μεγάλως συνετέλεσεν εις την εύόδωσιν τών διαπρα
γματεύσεων κα'ι τοϋ κ. Π. Τσαλδάρη τό προσωπικόν ενδιαφέρον, 
έκδηλωθέν κατά την εις τάς ή μέρας έκείνας συμπεσοΰσαν παρου
σίαν αύτοϋ έν τώ Ύπουργείφ τής Παιδείας. Έκύρωσε δε τής 
συμφωνίας την σπουδαιότητα ή προς παροχήν τής ζητουμένης 
άδειας πρόθυμος έγκρισις τών έν τή τότε Οικουμενική Κυβερνήσει 
κυρίων ’Αρχηγών τών κομμάτων.

Κα'ι έκ μέρους τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί έκ μέρους 
τού τελικώς σχηματίσαντος τήν σύμβασιν καί παρασχόντος τήν 
άδειαν Υπουργείου τής Παιδείας κατεβλήθη ή δέουσα προσπάθεια, 
δπως καταστή δυνατή ή άνασκαφή τών ’Αθηνών. Παν περαιτέρω 
βήμα έξαρτάται έκ τών πέραν τοϋ ’Ατλαντικού φίλων, οί όποιοι 
άναμφισβητήτως έ'χουσι πλήρη έπίγνωσιν τοϋ ένδοξου έργου, τό 
όποιον έπεφύλαξεν εις αυτούς ή Τύχη. Οίαιδήποτε καί άν είναι αί 
αποζημιώσεις τού χώρου, διά μεν τήν ’Αμερικήν θά είναι μικραί, 
απέναντι δε τής δόξης, ήτις είναι συνδεδεμένη μετά τοϋ έργου, 
είναι πάντως μηδαμιναί. Διά τούτο δε καί ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία καί έκ τών γλίσχρων αυτής πόρων διέθεσε καί κτήματα καί 
εισοδήματα υπέρ τής άνασκαφής ταύτης. ’Αλλά παρορμώντες εις 
γενναιότητα τούς ’Αμερικανούς, θεωρούμεν εθνικόν καθήκον νά 
συστήσωμεν καί προς τούς ήμετέρους κατοίκους τού άνασκαπτέου 
χοίρου πάσαν σωφροσύνην.

Τοιοϋτο υπήρξε τό προς τήν άνασκαφικήν έρευναν συνδεό- 
μενον έργον τής Εταιρείας κατά τό έτος 1927.

’Αλλά τό έπιστημονικόν έργον ημών, Κύριοι, δεν σταματά εις
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τάς άνασκαφάς, άλλ’ είναι πολλώ εύρΰτερον. Είναι μάλιστα τόσον 
ευρύ τό στάδιον της αρχαιολογικής εργασίας, ώστε δΰναται νά 
προαχθή ή αρχαιολογική επιστήμη καί άνευ άθρόων καί συχνών 
άνασκαφών. Ή μελέτη είναι εκείνη, ή οποία σχηματίζει τούς άξιους 
τού ονόματος αρχαιολόγους. Ή δε μελέτη δΰναται νά γίνη ούχί 
μόνον έν τώ άνασκαφικώ πεδίω, άλλα καί εν τώ μουσειακφ εργα
στήρια). Ό περιορισμός τής αρχαιολογικής δράσεως εις την άνα- 
σκαφικήν άνακάλυψιν καί την έκ ταύτης άπορρέουσαν πρόσκαιρον 
δόξαν, δεν άνταποκρίνεται ουδέ πρέπει νά άνταποκρίνεται εις την 
αυστηρόν επιστημονικήν άξίωσιν, ή όποια έπάγεται σοβαρωτέρας 
υποχρεώσεις. Σκοπός των αρχαιολογικών άνασκαφών δεν είναι 
απλώς ή αύξησις τών υπαίθρων αρχαίων καί ή πλήρωσις τών μου
σείων δΓ ευρημάτων, άναμενόντων τούς μελετητάς αυτών, άλλ’ ή 
προαγωγή τής επιστήμης διά τής επεξεργασίας αυτών καί ό διαφω
τισμός τών πολλών περί τής αξίας τών νέων μνημείων. Έφ’ όσον 
δέ οί άνασκάπτοντες δεν έπαρκοΰσιν εις τήν επεξεργασίαν τών 
ευρημάτων αυτών, άναγκαΐον είναι τό συμπέρασμα ότι δεν πρέπει 
νά βαρΰνωνται διά νέων ευρημάτων.

Τά μέσα τής επεξεργασίας πάντοτε προθΰμως παρέσχεν ή 
Εταιρεία, διά τούτο δέ διατηρεί αντί πάσης οικονομικής θυσίας τό 
από μέν τού 1837 μετά τινων διακοπών, από δέ τού 1884 άδιακό- 
πως έκδιδόμενον, επιστημονικόν αυτής περιοδικόν, τήν ’Αρχαιολο
γικήν Εφημερίδα. Χάριν δέ τής επιστημονικής ταΰτης δημοσιεύσεως 
δαπανά καί εις φωτογραφικός εργασίας καί εις σχεδιαστικάς τών 
τε τόπων καί τών μνημείων παραστάσεις. — Κατά τό 1927 έξε- 
δόθη έπιμελεία τού Γραμματέως εις τόμος τής ’Αρχαιολογικής 
Έφημερίδος έκ 210 σελίδων, σχήματος τετάρτου, καί τριών φωτο
τυπικών πινάκων, περιέχων πραγματείας τών κ. κ. Σωτηρίου, Οικο
νόμου, West καί Meritt, Wilhelm, Εΰαγγελίδου, Ζέγγελη, Δέφνερ, 
ΓΙαππαδάκι καί Άρβανιτοπούλου, έν δέ τώ παραρτήματι τών κ. κ. 
Γερογιάννη, Καραχάλιου καί Χατζή.

Καί τών Πρακτικών τής Άρχ. Εταιρείας διά τά έτη 1922-1923 
καί 1924 προώδευσεν ή έκτύπωσις, έλπίζομεν δέ ότι προσεχώς θά
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είναι έτοιμος ό τόμος, ώστε νά αρχίση ή έκτύπωσις των Πρακτικών 
των επομένων ετών μέχρι σήμερον.

Καί ή βιβλιοθήκη τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, τό απαραί
τητον τοΰτο εφόδων παντός επιστημονικού καθιδρύματος έπλουτί- 
σί)η διά τετρακοσίων περίπου νέων τόμων. Ενταύθα είναι 
ορθόν νά άναφέρωμεν ότι και ίκανάς δωρεάς βιβλίων έχει ή 
Εταιρεία παρ’ αλλοδαπών τε και ήμετέρων άνδρών καί ιδρυμάτων, 
τιμώντων τό εργον καί την αποστολήν τής Εταιρείας. Μεταξύ 
τούτων άναφέρομεν την ’Αμερικανικήν Σχολήν, τό αρχαιολογικόν 
Ίνστιτούτον τής Τυβίγγης,τούς κ.κ. F.Noack,Hiller von Gartringen, 
D. Robinson, Lawrence κ. ά. ΓΙρός πάντας τούτους έκφράζομεν 
τάς θερμοτάτας ημών ευχαριστίας.

’Αλλά παρά ταύτας τάς δι’έκαστον έτος αρχαιολογικών εργα
σιών προβλεπομένας τακτικός μέχρι τοΰδε υποχρεώσεις, τό Συμ
βούλων ήσθάνθη ότι έχει καθήκον νά προσθέση καί νέον κεφάλαιον 
δαπανών προς ένίσχυσιν νέων έπιθυμούντων νά σπουδάσωσιν 
αρχαιολογίαν έν τή αλλοδαπή.

Ό επιστημονικός ούτος κλάδος έχει τοιαύτην μεγάλην παράδο- 
σιν παρ’ ήμϊν, ώστε αποτελεί αυτόχρημα έγκλημα πάσα παράλειψις 
ψροντίδος, όπως ή παράδοσις αύτη έξακολουθήση, μή διακοπή δε 
ό επιστημονικός χαρακτήρ τής αρχαιολογικής υπηρεσίας, εξ ου κατά 
τό πλεΐστον έξαρτάται ή αγαθή περί ταύτης ύπόληψις.

Μία τών κυριωτάτων φροντίδων προς διατήρησιν τού επιστη
μονικού αρχαιολογικού πνεύματος είναι ή άρτια προπαρασκευή τών 
προοριζομένων δι’ αρχαιολογικός θέσεις. Διά τούτο δέ οφείλει καί 
τό Κράτος, όπως όχυρώνη πάντοτε τάς θέσεις ταύτας δι’ ουσιαστι
κών προσόντων, διότι άλλως θά ήπειλούμεθα υπό εισβολής ερασιτε
χνών καί ώραιολήπτων αισθητικών, εχθρών πάσης έρεύνης επιστη
μονικής καί ενσυνειδήτου θαυμασμού τού καλού. «Όστις δέ μετά 
παιδείας όρά τά καλά ούκ αν, οιμαι, άγαπήσειεν όψει μόνη καρ- 
πωσάμενος τό τερπνόν ούδ’ αν ύπομείναι άφωνος θεατής τού κάλ
λους γενέσθαι, πειράσεται δέ, ως οΐόν τε, καί ένδιατρίψαι καί λόγοι 
αμείψασθαι τήν θέαν».
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Άλλα προς προπαρασκευήν τοιούτων εργατών απαιτείται ούχ! 
μόνον φύσις δεξιά και ενάρετος, άλλα και σπουδή επίμονος καί 
μακρά. Την συμπλήρωσιν των αρχαιολογικών σπουδών τών ήμετέ- 
ρων νεαρών πτυχιούχων φιλολόγων ή τών νεωτέρων αρχαιολογικών 
υπαλλήλων, οϊτινες δεν έ'σχον τήν ευκαιρίαν εΰρυτέρων σπουδών 
εις αλλοδαπά πανεπιστήμια καί μουσεία, ήθέλησε τό Συμβούλων 
νά συνδράμη κατά τό παρελθόν έτος, ήλθε δέ όντως αρωγόν εις 
δύο αρχαιολογικούς υπαλλήλους, τον κ. Μαρινάτον καί τήν Δδα 
Βαρούχα, μεταβάντας προς σπουδάς εις Βερολΐνον κατόπιν εκπαι
δευτικής άδειας, βοηθουμένους δέ καί υπό υποτροφίας τής έν 
Βερολίνω Humboldstiftung, υπέρ τής οποίας προθύμως συνηγόρη
σαν οί κ. κ. F. Noaek καί G. Rodenwaldt.

Τό Συμβούλων έχει τήν άπόφασιν, όπως καί κατά τό άρξά- 
μενον καί κατά μέλλοντα έτη έξακολουθήση τήν φροντίδα ταύτην, 
φροντίδα, διά τήν οποίαν δύναται νά είναι υπερήφανος ή Εταιρεία, 
όσον υπήρξε καί άλλοτε, δτε άποστείλασα, αύτή μόνη τότε, άνευ 
άλλης βοήθειας, υποτρόφους προς σπουδήν τής αρχαιολογίας εις 
τήν αλλοδαπήν — είδεν έπειτα εξ αΰτών τών πραγμάτων κυρουμέ- 
νην τήν έγκαιρον εκείνην πρόνοιαν αυτής. Καί νϋν εύρισκόμεθα 
έν περιστάσει άραιώσεως, συντελεσθείσης τε καί απειλούμενης, είναι 
δέ άπόλυτον τό καθήκον πάντων, όσοι ένδιαφέρονται περί τής 
τύχης τής υπηρεσίας ταύτης, όπως λάβωσι πάσαν πρόνοιαν, καί δή 
επειγόντως, προς άναπλήρωσιν τών κενών, ΐνα μή εύρεθώμεν, όπως 
ό Δευκαλίων, εις τήν ανάγκην νά δημιουργήσωμεν αρχαιολόγους 
εκ λίθων.

Ύπό τοωΰτο πνεύμα έδρασε, Κύριοι, τό Συμβούλων κατά 
τό 1027, ήτοι τό πρώτον έτος τής νέας αυτού τριετούς εντολής, 
τήν οποίαν μετά ζωηρώς διαδηλωθείσης εμπιστοσύνης άνεθέσατε 
εις αυτό.

Ή Αρχαιολογική Εταιρεία δρώσα έν τή όλη Εθνική οικογέ
νεια καί υπέρ ολοκλήρου τού Έθνους δέν έργάζεται, όπως λησμο- 
νηθή ή νέα Ελλάς διά τής άπασχολήσεως περί τήν άρχαίαν, αλλά
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22 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

τουναντίον σκοπεί, δπως διά τής ακριβούς επιστημονικής μελέτης 
τοΰ αρχαίου βίου διαφωτισθή και προαχθή ό νεώτερος ημών, 
ασχημάτιστος ακόμη, βίος. Ή μεγάλη εκείνη συμβουλή τοΰ Win- 
ckelmann ότι «διά νά γίνη τις άνθρωπος πρέπει πρώτον νά γίνη 
άρχαΐος Έλλην» είναι καί ημών έμβλημα. Οί εχθροί τών ιδανικών 
καί οί ύπέρμαχοι τοΰ υλισμού δεν έγκρίνουσι την οδόν ταΰτην' 
άλλά δεν υπέδειξαν καλλιτέραν. Ιδρύματα ώς τό ήμέτερον έμμέ- 
νουσιν άκλόνητα εις την ένδοξον αυτών παράδοσιν καί θά έξακο- 
λουθήσωσι δεικνΰοντα εις πάντας την οδόν τής άνυψώσεως καί 
τοΰ έξευγενισμοΰ. Ουδέποτε είναι άργά διά νά γίνη τις άνθρωπος.

(Κατά παραδρομήν έξετυπώθη έν σελ. 1 ώς ημερομηνία τής Γεν. Συνελεΰσεως 
τών εταίρων ή 26ή αντί τής ορθής 19η? Φεβρουάριου 1928).
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1927

1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩι ιΩΔΕΙΩι ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Έπανελάβομεν και εφέτος τάς έν τφ ’Ωδείο) τοϋ Περικλεούς άνασκαφάς 
ημών δΤ ολίγων εργατών δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άναλόγως 
τών ολίγων χρηματικών μέσων, όίτινα κατ’ έτος διαθέτει αυτή.

Μετά την από τοϋ παρελθόντος έτους γενομένην εντελή άποκάλυψιν 
ολοκλήρου τοϋ τοίχου τής βόρειας πλευράς τοϋ οικοδομήματος (πρβ. ’Έκθε- 
σίν μου άνασκαφής έτους 1926), δι’ής έμάθομεν και τό μήκος τοΰτου, δπερ 
ήτο 63,40 μέτρ., προέβημεν εφέτος εις την έξερεΰνησιν τοϋ τοίχου τής δυτι
κής πλευράς αϋτοϋ.

Τό οικοδόμημα, ως γνωστόν, αποκλίνει κατά 28° από τοϋ μαγνητι- 
κοϋ βορρά.

Ό τοίχος οΰτος δεν σφζεται καλώς, τμήματα δ’ αϋτοϋ εϋρομεν κατά 
διαστήματα μόνον καί οϋχί έν συνεχεία, έπεσκευασμένα κατά διαφόρους έπο- 
χάς έκ παντοίου ύλικοϋ. Και ό τοίχος όΰτος, ως έν τή ΒΔ γωνία παρατηρείται, 
ήτο έσωθεν έπενδεδυμένος διά μαρμάρινων πλακών έπιμελώς είργασμένων, 
ως ήτο καί έν τή ΒΑ πλευρά.

Βαίνει δέ κατά μήκος τοϋ άνατολίκοΰ αναλήμματος τοϋ θεάτρου τοϋ 
Διονύσου, οϋχί δμως έντελώς παραλλήλως τοΰτου, αλλά με μικράν, ως ε’ίπο- 
μεν, άπόκλισιν, λόγω τοϋ λοξοϋ προσανατολισμοΰ έν σχέσει προς τον άξονα 
τοϋ κτιρίου.

Δεν έφερε δέ όπισθεν άλλον άναλημματικόν τοίχον, ώς ό τής βόρειας 
πλευράς, προς προστασίαν διά την συγκράτησιν τών από τής Άκροπόλεως 
κατερχομένων χωμάτων, ύδάτων καί λίθων, καθότι ένταΰθα προστατεύεται, 
ώς εΐπομεν, υπό τοϋ ΐσχυροϋ άνατολίκοΰ αναλήμματος τοϋ θεάτρου, δπερ 
διήκει καθ’ δλον σχεδόν τό μήκος τοϋ τοίχου τοΰτου.

Άπεκαλΰψαμεν δέ καί τό ανάλημμα τοϋτο τοϋ θεάτρου μέχρι τοϋ στε- 
ρεοϋ εις βάθος 7 μέτρων, έχον περί τούς δέκα αλλεπαλλήλους δόμους καί εις
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μήκος 25 μέτρων. Έκεΐ, εις βάθος πέντε μέτρων, ευρομεν τάφους χριστιανι
κούς τοΰ ζ" και Ζ' αίώνος, έν οίς ύπήρχον πήλιναι λυχνίαι φέρουσαι άνωθεν 
σταυρόν ως και πίθους περιέχοντας οστά μικρών παίδων.

Δυστυχώς ό δυτικός οΰτος τοίχος τοΰ κτιρίου δεν σώζεται μέχρι τοΰ 
τέρματος, καταστραφείς, ώς φαίνεται, εις μεταγενεστέρους χρόνους, καθότι 
ενταύθα συνφκίσθη τό μέρος κατά τούς επί Τουρκοκρατίας χρόνους, ως εΰρο- 
μεν καί εφ’ δλης τής μεσημβρινής κλιτΰος τής Άκροπόλεως ολόκληρον συνοι
κισμόν έκτισμένον έξ υλικού ειλημμένου εξ αρχαίων οικοδομημάτων καί δή 
εξ αύτοϋ τοΰ ’ξίδείου τοΰ επί Άριοβαρζάνου άνοικοδομηθέντος, ώς π.χ. τεμά
χια μαρμάρινων κιόνων άρραβδώτων καί άλλα αρχιτεκτονικά τεμάχια Ελλη
νικών καί 'Ρωμαϊκών χρόνων.

Επίσης ευρομεν μεσημβρινώς καί εγγύς τοΰ προπΰλου τό εκεί διερχό- 
μενον ύδραγωγεΐον τής Έννεακροΰνου, ήτοι τετράγωνον πήλινον οχετόν, 
καλυπτόμενον άνω δι’ οριζοντίων πλακών ΰψ. 0,46, πλ. 0,30 καί πάχους 0,05. 
Τό ύδραγωγεΐον τοΰτο εΐχομεν συναντήσει καί κατά τό πρώτον έτος τής ένάρ- 
ξεως τών άνασκαφών ημών έν έτει 1914 κατά την ανατολικήν πλευράν τοΰ 
κτιρίου κάτωθεν τοΰ έκεΐ διερχομένου Βαλεριανείου τείχους (Judeich Topo
graphic von Athen σελ. 113' πρβ. ΑΕ 1914 σελ. 153). Τοΰτο διέρχεται 
νοτίως τοΰ πρόπυλου διευθυνόμενον προς τον περίβολον τοΰ Διονυσιακοΰ 
θεάτρου καί προ τοΰ άρχαιοτέρου ναοΰ τοΰ Διονύσου (πρβ. Κουροΰνιώτην 
έν ΑΔ 1914 σελ. 153) καί είτα προς την Έννεάκρουνον προς δυσμάς τής 
Άκροπόλεως, δπου άνεκάλυψεν αυτήν ό καθηγητής Dorpfeld (πρβ. F. 
Graeber: «Die Enneakrunos» έν AM 1905 σ. 23).

Εις μήκος 25 μέτρ. καθέτως από τής βόρειας πλευράς τοΰ ’φδείου ημών, 
δλίγφ κατωτέρω τοΰ προπΰλου καί εις άπόστασιν μέτρ. 9,40 εύρομεν τμήμα 
τοίχου μήκ. 3 μέτρ. (πρβ. σχέδιον έν είκ. 1) τής μεσημβρινής πλευράς αύτοΰ 
τοΰ ’Ωδείου, δπερ διευθύνεται προς τάς οικίας Άντωνακοπούλου καί Νάκη, 
τάς μήπω άπαλλοτριωθείσας καί οΰτω δεν ήδυνήθη ή σκαπάνη νά προχω- 
ρήση περαιτέρω εις τήν έντελή μέχρι τοΰ τέρματος άποκάλυψιν τούτου

Ή εΰρεσις τοΰ τμήματος τούτου τής μεσημβρινής πλευράς τοΰ ’Ωδείου 
είναι πολύ σπουδαία καθότι ορίζει τό τέρμα τής δυτικής πλευράς καί οΰτω 
διεπιστώσαμεν θετικώς πλέον έκ τής μέχρι τοΰδε σκαφικής έργασίας δτι αί 
τέσσαρες πλευραί τοΰ Ωδείου δεν έχουσι τάς αύτάς διαστάσεις, διότι ένώ 
ή βορεία έχει 63,40 μέτρ. ή δυτική έχει 25,10. Καί τοΰτο, κατά τον Fric- 
kenhaus, προέρχεται έκ τοΰ σχήματος τής σκηνής τοΰ Ξέρξου, γνώμη, προς 
ήν συμφωνών καί ό συνάδελφος κ. 'Ρωμαίος, λέγει, δτι ή σκηνή τοΰ Ξέρξου 
πρέπει νά είχε σχήμα ορθογώνιον, ώς συμβαίνει συνήθως προκειμένου περί 
τοΰ μέρους τοΰ θεάτρου, τό όποιον λέγεται σκηνή. Διότι ώς γνωρίζομεν έκ 
τοΰ Παυσανίου (8,32,1), δστις άναφέρων τό Θερσίλιον, ήτοι τό Βουλευτή-
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1. Ώδεϊον Περικλεούς νπο Π. Καστριώτου 25

ριον των ’Αρκάδων, λέγει, δη τοΰτο ή το τετράγωνον οικοδόμημα κτισθέν 
κατά ιό σχέδιον τοΰ Άθήνησιν Ωδείου τοΰ Περικλεούς, εξ ου συνάγομεν 
δτι τοΰτο ήτο τετράγωνον παραλληλόγραμμον (πρβ. Άνασκαφαί ’Αγγλικής 
’Αρχαιολογικής Σχολής εν Μεγαλοπόλει εν έτει 1890—2. Excavations at 
Megalopolis — Suppl. Papers of the Journal of Hell. Studies — Dor- 
pfeld — Das griecli. Theater σελ. 133 είκ. 55). Είχε δηλαδή τό Θερσίλιον 
μήκος μέν 66 μετρ., πλάτος δέ 52 μετρ.

Έν τφ ήμετέρω ’ξίδείω έγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε μόνον τό μήκος τής

βόρειας πλευράς, ήδη διά τής εφετεινής άνασκαφής ημών έμάθομεν δτι 
τό μήκος τής δυτικής πλευράς ήτο 25.10 μετρ.

Είναι άρα πιθανώτατον δτι τό ορθογώνιον σχήμα τής σκηνής ε’ισήχθη 
εις την Ελλάδα κατά τά Μηδικά κατά τό σχέδιον τής σκηνής τοΰ Ξέρξου 
490 π. X. καί εντεύθεν άκεκαλΰφθη λοιπόν δτι και τό ί^δεΐον τοΰ Περι- 
κλέους δεν ήτο ακριβές τετράγωνον, ως άναφέρεται, διότι μέ τον χαρακτη
ρισμόν τετράγωνον ό Παυσανίας εννοεί σχήμα έ'χον οΰχί καί τάς τέσσαρας 
πλευράς ΐσας, άλλ’ απλώς παραλληλόγραμον τειράπλευρον, τοΰθ’ δπερ έξά- 
γομεν καί εκ τοΰτου, δτι όμιλών ό Παυσανίας περί τών Ερμαϊκών στη
λών ονομάζει τούς Έρμάς τούτους τετραγώνους (τετραγώνου εργασίας), ενώ
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26 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1927

είναι ό κορμός τούτων απλώς ορθογώνιος μέ μεγαλειτέραν την έμπροσ- 
θίαν πλευράν (πρβ. Παυσανίαν ’Αρκαδικά VIII XLIII, 6 — Ρωμαΐον 
εν ΑΕ 1911 σελ. 157). Ώς απέδειξαν αί άνασκαφαί των ’Άγγλων τό έν 
Μεγαλοπόλει κτίσμα είχε διαστάσεις 66X52, ή δέ σημασία τοΰ τετρα
γώνου, παρά Παυσανία δεν είναι ανάγκη νά έκλαμβάνηται μαθηματικώς 
ακριβής.

Τό έπίμηκες άρα ορθογώνιον σχήμα τοΰ ’Ωδείου δεν άντιτίθεται εις την 
παρά Παυσανία ε’ίδησιν, τουναντίον συμφωνεί έξ άλλου προς την γνώμην 
τοΰ μακαρίτου καθηγητοΰ Frickenliaus περί τοΰ Ωδείου.

Κατά ταΰτην τό ’φδεΐον τοΰ Περικλεούς άφοΰ άναφέρεται ότι εποιήθη 
κατά μίμησιν τής σκηνής τοΰ Ξέρξου ώφειλε νά έχη σχήμα επίμηκες ορθο
γώνιον παρόμοιον προς τό τής σκηνής τοΰ θεάτρου, ως έφηρμόσθη μετα- 
γενεστέρως.

Προς τοΰτοις ή λέξις σκηνή, ανατολικής καταγωγής οΰσα, εισήχθη εις 
την Ελλάδα κατά τους χρόνους των Περσικών πολέμων, ή δέ διά τής λέξεως 
δηλουμένη κατασκευή (κτιρίου) δεν ομοιάζει προς κυκλοτερή κωνικήν σκη
νήν, άλλ’ ήτο έν τή Ανατολή εΰρύχωρον δρτθογώνιον παραλληλόγραμμον 
κτίσμα, ώς βλέπομεν έν τοΐς άναγλΰφοις τών Περσικών και Αιγυπτιακών 
αρχαιοτήτων.

Τό μεταξύ τών δυο αρχαίων οικοδομημάτων, ήτοι τοΰ ’φδείου κα'ι τοΰ 
Θεάτρου, ιδία προς τό μέρος ένθα τό πρόπυλυν (δρ. σχέδιον 1), έχει ΰπο- 
στή μεγάλην άναστάτωσιν και καταστροφήν διά τής οΐκοδομήσεως έν μετα
γενεστέρου χρόνοις, κτισμάτων, ών θεμέλια εΰρομεν ιδίως τών επι Τουρκο
κρατίας χρόνων, ώς εΐπομεν.

Μετά τό πρόπυλον εΰρομεν τό τέρμα τοΰ τοίχου τής δυτικής πλευράς 
συμπιπτον προς τό τής μεσημβρινής τοιαυτης. Ήτο δέ ώς εΐδομεν τό μήκος 
τοΰ τοίχου τής μέν βόρειας πλευράς 63,40 μέτρα, τών δέ τριών άλλων άγνω
στον, καθόσον ό μέν καθορισμός τής ανατολικής πλευράς προέβη μόνον εις 
αρκετόν μήκος άνακοπεις περαιτέρω εκ τής ύπάρξεως εκεί βαλεριανείου τεί
χους και τοΰ εκεί διερχομένου σήμερον ανώνυμου δρόμου (δρ. σχεδ. 1 και 
ΑΕ 1922 σχέδ. άριθ. 1 καί 2).

Ήδη διά τοΰ όρισμοΰ τής δυτικής πλευράς, ώς έκ τής εύρέσεως τμήμα
τος τής μεσημβρινής πλευράς τοΰ κτιρίου, μανθάνομεν τάς διαστάσεις τοΰ 
’Ωδείου ημών, άλλ’ ή εΰρεσις τοΰ τοίχου τής μεσημβρινής ταυτης πλευράς 
μέ ένέβαλεν κατ’ άρχάς εις απορίαν, αν έπρεπε νά ταυτίσω αυτό προς τό 
τής μεσημβρινής πλευράς ή έάν δέν έπεκτείνεται αΰτη περαιτέρω υπό τάς 
άναπαλλοτριώτους οικίας, ώς εΐπομεν ανωτέρω.

Τοιαΰτα τά αποτελέσματα της έφετεινής ημών άνασκαφής. Προς προσα
νατολισμόν παραθέτω και πρόχειρον σχέδιον τοΰ άποκαλυφθέντος τμήματος
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τοϋ τοίχου της νοτίου πλευράς τοΰ οικοδομήματος ως καί των κατά τό πρό- 
πυλον μερών δσον εξηρευνήσαμεν.

Προς τοΰτοις έκαθαρίσαμεν καί τον ήδη από ετών άνεσκαμμένον χώρον 
τοΰ ’Ωδείου, δστις είχε καλυφθή εκ τών από τής Άκροπόλεως κατερχομένων 
χωμάτων καί λίθων.

Έν ’Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1927.

π ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ

2, ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΣΚΑφΑΙ (1927)

Έφ5 έτος σκαφικαί έργασίαι έγένοντο έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τής 
χαράδρας.

Α') επί της αριστερός όχθης. Τοϋ ναοϋ 6 βόρειος τοίχος σΰγκειται τά 
κάτω εκ πέντε δόμων, ών δυο μέν, οί κατώτατοι (1°« καί 20?), ως ύπευθυν- 
τηρία (πρβ. στερεοβάτης, υποδομή, κρηπίς, στοιβή, στρώμα, στορά), εις δέ 
ώς εΰθυντηρία (30S), εις δέ ό τών ορθοστατών (4°?), εις δέ ό τών κατα- 
ληπτήρων (5ος)' καί οί μέν άλλοι έχουσι τους λίθους παρά μήκος κειμένους, 
ό δέ 3ος έχει τους λίθους φορμηδόν, εξέχων έπικαρσίως ένδον τε καί έξωθεν 
ύψος δ’ έχουσιν ό μέν 10? 047, (=11/2 ποδ.), δ δέ 20? 0 463, ό δέ 3ος 0 465, 
ό δέ 40ς 0 77, (= 2 */2 ποδ.), δ δέ 5ος 0 195, (δεκαδάκτυλος). Καί οί μέν 
δρθοστάται (4°? δόμος), έχουσι πάχος 0 69, ήγουν τό πάχος τοϋ τοίχου, ΐσταν- 
ται δέ δίστοιχοι εναλλάξ καί μονόστοιχοΐ’ τοΰ δέ 3ου δόμου πολλοί λίθοι 
είσίν, ως είκαστόν, άλλοθεν ειλημμένοι ή προπαρασκευασμένοι, ΐνα έν άλλψ 
δόμφ παρά μήκος τεθώσι· διότι φέρουσιν έξωθεν, ήγουν επί τής βορείου 
επιφάνειας, άναθυρωσιν, οϊον δ έξ ανατολών 1ος, ήγουν δ δυσμόθεν τής 
παραστάδος, δ 3°ή δ 10ος, δ 120?, 14ος, 170?, 180?, 210ς, 23°?, 27°5, ίσως δέ 
καί δ 2ος κλπ, άλλοι δέ είσιν έξωθεν άποκεκομμένοί' καί δ μέν 1°5 λίθος εξέ
χει τοΰ 4ου δόμου προς βορράν 051, οί δέ άλλοι ± 0 30 — 0 36, εις δέ τών 
δυσμικωτάτων 0 26, δ δέ δυσμόθεν τοϋτου 013 είρήσθω δέ καί οτι ό δυσμι- 
κώτατος πώρος τοΰ 3ου δόμου εξέχει δυσμόθεν τοΰ νοτίου άκρου τοΰ δυσμι- 
κοΰ τοίχου 012. Ό 2°? λίθος εξέχει προς βορράν 0 30, τοσοΰιον δ’ έξέχουσι 
καί οί εξής (δυσμόθεν) πέντε, ήγουν επί τής αυτής κεΐνται καθέτου’ ό 3°? 
λίθος φέρει, ως εΐρηται, έξωθεν άναθυρωσιν δ 4ος καί οί εξής πέντε είσιν 
άποκεκομμένοί έξωθεν. Καί ταΰτα μέν περί τής εξωτερικής επιφάνειας τοΰ 
βορείου τοίχου τοΰ ναοΰ. Ή δέ εσωτερική επιφάνεια τοΰ βορείου τοίχου εν μεν 
τώ προνάω έχει τό άκρον τών κάτω τριών δόμων επί τής αυτής τφ ά1? δόμω 
καθέτου’ καί ό μέν I0? λίθος τοΰ 3ου δόμου, επειδή εν Άμφιαρείφ οί εϊργα-
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σμένοι πώροι έχουσι καθ’ όλου μήκος ± 1 28 (πλ. to ήμισυ τοΰ μήκους, 
ήγουν ± 0 64, πάχ. ± 0 45), τοΰ δέ ορθοστάτου τό πάχος εινε, ως εΐρηται, 
0 69, ή ανέκαθεν εΐχεν, ώς είκάσαι, μήκος 120 (=051+0 69) ή άπεκόπη 
ένδον (έν τώ προνάφ) ολίγον (±008' δηλ. 1 20 + 008 = 1 28), ό δέ 20? λίθος, 
έξέχων, ώς εΐρηται, τοΰ 4ου δόμου 030, εί προς βορράν εΐχεν άναθυρωσιν, 
άπεκόπη εν τώ προνάφ ±029 (δηλ. 030 + 069 + 029 = 128). έν δέ τώ 
σηκφ ή εσωτερική επιφάνεια τοΰ 3ου δόμου τοΰ βορείου τοίχου φέρει άνω- 
μάλως άποκεκομμένον τό άκρον των λίθων κα'ι τό μέν άνω ήμισυ (ύψ. 024 
από τής άνω ακμής τοΰ δόμου) εινε πρόσθεν, ήγουν νοτόθεν, λείως άποκε
κομμένον, ώστε εξέχει τοΰ 4ου δόμου 008—0105, τό δέ κάτω (ΰψ. 0 225) 
εξέχει τοΰ 4ου δόμου άνωμάλως ώς 0 27. Ή άποκοπή αυτή έγένετο, ώς εικά- 
σαι, χάριν θέσεως εδωλίων (πρβ. Βερσάκης AM 1908 256, Dorpfeld AM 
1922 28), δτι δέ καί έν τώ ναω ΰπήρχον, ώς έν τή στοά, θρανία, δηλοΰται έκ 
τριών βάσεων ποδών θρανίου, ών μία μέν κεϊται έν τή τοΰ προνάου βορρα- 
νατολική γωνία, μία δέ έν βορροδυσμική (σώζεται καί 6 ποΰς κατά χώραν), 
μία δέ έν τή τοΰ σηκοΰ βορρανατολική γωνία' έπί τών ποδών τούτων έκειντο 
τά τοΰ θρανίου έπιθήματα φέροντα έπί τής πρόσθιας ύποοκοίλου έπιφανείας 
τό δνομα τοΰ άναθέντος (πρβ. ΑΕ 189 2 53(83 - 88)' έν τή στοά τά έπιθή
ματα ειχον ύπόκυρτον την προσθίαν έπιφάνειαν).

Έν τφ τοΰ σηκοΰ δυσμικφ τοίχφ τοΰ μέν βορείου τμήματος, ήγουν τοΰ 
βορράθεν τής δυσμικής θΰρας, ό 30ς δόμος καί ό 2°s κεΐνται παρά μήκος, 
ήγουν δέν έξέχουσιν, έπικαρσίως δέ κείμενος ώς εύθυντηρία έξέχει ό κατώ- 
τατος, δ 1°?, τοΰτο δέ διότι διά τό κάταντες τοΰ έδάφους ό δυσμικός τοίχος 
έθεμελιώθη βαθύτερον, διά τον αυτόν δέ λόγον έτι ταπεινότερον κεϊται ή 
ευθυντηρία τοΰ νοτίου τμήματος τοΰ δυσμικοΰ τοίχου, ήγουν τοΰ νοτόθεν 
τής θΰρας.

Τό δάπεδον τοΰ σηκοΰ ορίζεται υπό τοΰ δδοΰ τής δυσμικής θΰρας καί 
τής άνω έπιφανείας τών βατήρων τών έσωτερικών κιόνων κεϊται δέ τοΰτο 
0136 ταπεινότερον τής κάτω άκρας τοΰ 3ου δόμου. Άλλ’ ΰπολογιστέον καί 
τάς τρεις βάσεις τών θρανίων τοΰ προνάου καί τοΰ σηκοΰ' καί έν μέν τώ 
προνάω ή άνω έπιφάνεια τής δυσμικής τοΰ θρανίου βάσεως, έφ’ ής, ώς 
εΐρηται, σφζεται καί ό ποΰς τοΰ θρανίου, κεϊται 0 196 ταπεινότερον τής κάτω 
άκμής τοΰ 3ου δόμου, ήγουν 0 06 ταπεινότερον τοΰ ειρημένου δδοΰ τής δυ
σμικής θΰρας (0196—0136=006)' έν δέ τώ σηκφ, έπειδή ή άνω έπιφάνεια 
τής έν τή βορρανατολική γωνία βάσεως τοΰ θρανίου κεϊται 0043 ταπεινό- 
τερον τής κάτω άκμής τοΰ 3ου δόμου, τό δάπεδον έκειτο 0 153 ύψίτερον τοΰ 
δαπέδου τοΰ προνάου (0196 — 0043=0153). ’Έτι δέ προσθετέον δτι έπί 
τής δυσμικής έπιφανείας τοΰ σηκοπροδομίου τοίχου τό κάτω άκρον τοΰ 2ου 
δόμου έγλυπται μέχρι μέν ύφους άπό τής κάτω άκρας 0 085 εις βάθος έκ δυ-
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σμών προς άνατολάς 0045, όίνω δέ του του ετι ΰψος όσον επί 004 εις βάθος 
0037' ή εντομή αΰτη έγένετο, ως φαίνεται, χάριν πετεΰρου (πρβ ΑΕ 1919 
ιοί α ), τοιαύτην δ’ εντομήν (ΰψ. ± 0095) φέρει και ό εξ ανατολών δυσμό- 
θεν τής παραστάδος 20? πώρος τοΰ 2ου δόμου τοϋ βορείου τοίχου τοΰ πρό
ναου. Αί έντομα! αΰται μαρτυροΰσιν δτι τό πάλαι ενταύθα ήν τό δάπεδον, 
ειτα δέ μετεβλήθη έ’ντε τφ προνάφ και εν τώ σηκφ· και έν μέν τφ σηκφ τό 
δάπεδον, καθ’α έκ τής βορρανατολικής τοΰ θρανίου βάσεως δηλοΰται, ΰψώθη 
κατά 0 093 από τοΰ δδοΰ τής δυσμικής θυρας (0136-0043=0 93), εν δέ 
τφ προνάφ, επειδή ή δυσμική τοΰ θρανίου βάσις κεΐται 0 267 άνωθεν τής 
κάτω άκρας τοΰ 2ου δόμου, εγένετο ταπεινότερον τοΰ όδοΰ κατά 006 (δηλ. 
0 463—0 267—0136=006). Τό δάπεδον τής εισόδου, ήγουν τοΰ στυλοβάτου 
τοΰ προσώπου, τοΰ ναοΰ ήν ΐσόπεδον τφ τότε δαπέδω τοΰ προνάου, τφ κα! 
νΰν διά τοΰ σφζομένου ποδός τοΰ θρανίου δηλουμένω.

Τοΰ σηκοπροδρομίου τοίχου σώζονται έν τφ βορείψ τμήματι έν μέρει 
τρεις δόμοι, ών έπι τοΰ πρώτου έ'γλυπται μοχλοβόθριον χάριν τοΰ άρμοΰ τών 
ΰπερκειμένων λίθων τοΰ 2ου δόμου. Κα! τό μέν μέσον τοΰ σηκοπροδομίου 
τοίχου δέν σφζεται (παρεσΰρθη, ως γνωστόν, μετά τοΰ νοτίου ήμίσεος τοΰ 
ναοΰ υπό τοΰ χειμάρρου), άλλ’ ΰπήρχεν αυτόθι θύρωμα άλλως τε κα! έπειδή 
τό πρόσωπον τοΰ προνάου κατεχόμενον υπό τής προστάσεως ήν ανοικτόν, τό 
δέ θύρωμα τοΰτο κατ’ έπιγραφήν είχε τό νπέ]ρθυρον και τον οδόν λευκόν 
λίθον (ΑΕ 1925/6 39 7)· Κατά τά προειρημένα τό δάπεδον πρώτον μέν ήν 
υπό τό πέτευρον, ήγουν άντεστοίχει υπό τήν κάτω ακμήν τοΰ 2ου δόμου, 
έ'πειτα, καλυφθέντος τοΰ πετεΰρου, ΰψώθη έν τφ προνάφ (πρβ δυσμικήν 
βάσιν τοΰ θρανίου) 0 267 από τής αυτής ακμής, έν δέ τφ σηκφ (πρβ βορρα- 
νατολικήν βάσιν θρανίου) ΰψώθη 0 42 από τής αυτής ακμής (δηλ. 0 463 — 
0 043=0 42), προστεθήτω δέ δτι έν τφ προνάφ κατά τήν ανατολικήν βάσιν 
τοΰ θρανίου τό από τής κάτω άκρας τοΰ 2ου δόμου ΰψος εινε 0 238, 
ήγουν 0 029 ταπεινότερον τοΰ κατά τήν δυσμικήν (0 267 — 0 238 = 0 029), 
αλλά κα! ή κάτω άκρα τοΰ 2ου δόμου τοΰ προνάου κεΐται κατά 0 015 ταπει- 
νότερον τής τοΰ 2ου δόμου τοΰ σηκοΰ (τό ΰψος τοΰ 2ου δόμου έν μέν τφ 
σηκφ εινε 0 463, έν δέ τφ προνάφ 0 448). Οΰτω δέ έκ τοΰ δαπέδου τής τε 
εισόδου (= στυλοβάτου) άμα κα! τοΰ προνάου (κατά τό βόρειον ΰπό τους 
βασμούς τής εισόδου σφζονται κα! λείψανα καταστρωτήρων, έν μέρει φορμη- 

,δόν κα! παρά μήκος κείμενα) άνέβαινον, ως εικάσαι, διά βασμοΰ (όδοΰ λευ- 
κοΰ μαρμάρου ΰψ. 0 153) τοΰ σηκοπροδρομίου τοίχου εις τό δάπεδον τοΰ 
σηκοΰ. Περί τών βασμών τής εισόδου τοΰ ναοΰ προσθετέον δτι έξέχουσιν 
ομοίως κα! προς βορράν (βορράθεν τής παραστάδος).

Έν τφ σηκφ έπ! τοΰ δυσμικωτάτου βατήρυς (ΰψ. 0 255) σφζεται κατά 
χώραν δ κάτω σφόνδυλος, άρράβδωτος, διαμ. κάτω μέν 0 61 άνω δέ 0 575,
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ΰψ. 1 03, επειδή δέ οι άλλοι βατήρες (1ος έξ ανατολών, 2°5, 3°5- ό 40ς εΐνε 
δίνω έφθαρμένος) φέρουσι κεχαραγμένον κύκλον διαμ. 0 79 χάριν τοϋ κάτω 
σφονδύλου (6 βατήρ έχει πλ. Q 0 88), εικάζεται on ό σωζόμενος σφόνδυλος
είνε πέριξ κατά 0 09 άπεξεσμένος (δηλ. ° 79 ^ ° 61 — 0 09).

Περί τοϋ εν τή βορροδυσμική τοϋ σηκοϋ γωνία πίθου έγένετο λόγος 
εν ΠΑΕ 1924.

Βωμός (ΠΑΕ 1884 πίν. Ε'β). Άνακαθαρθέντος τοϋ βωμοΰ άπεκαλύ- 
φθησαν οι έν αύτφ δυο μικροί βωμοί, και ό μέν ανατολικός έχει μήκος 
(δυσμανατολικόν) 1 375 (πλ. 1 65), ό δέ δυσμικός έχει μήκος (δυσμανατολι
κόν) 3 71, έ'φερε δέ έκάτερος πέριξ πλαίσιον λευκοΰ μαρμάρου. Έπι τής 
βορείου πλευράς τοϋ άνατολικοϋ βωμοϋ υπάρχει τετράγωνον κοίλωμα 
(βάθ. 0 09), έχον πλευράς 0 295Χ0 12, επί δέ τής βορείου πλευράς τοϋ δυσμι- 
κοΰ βωμοΰ ύπάρχουσι δυο τετράγωνα κοιλώματα (βάθ. 0 082), ών τό μέν 
ανατολικόν έχει πλευράς 0 30χ0 16, τό δέ δυσμικόν έχει 0 315X0 14· Έκ 
των επί τοϋ πλαισίου άναθυρώσεων συνάγεται δτι έφίδρυτο καί ά'λλος δόμος.

Δυσμόθεν τοϋ βωμοΰ άπεκαλΰφθησαν δυο οχετοί, μεταξύ δέ βάσεις τινές 
αναθημάτων, πάντα έκ τοϋ υπονόμου Δ προς νότον διήκοντα. Καί ό μέν 
ανατολικός, ήγουν ό παραβώμιος, οχετός, ±0 35 άπέχων τοϋ βωμοΰ, έχει 
λίθινα τοιχώματα καί καλύμματα (πλ. ±0 60), έφέρετο δέ έπικαρσίως υπό 
τον υπόνομον Δ, παρ’ δν καί έχει δύο δρθοστάτας, έώντας διάρρουν 0 36 
(ϋψ. 0 78), άνωθεν δέ τούτων έπίκειται πήλινον πειόσχημον τμήμα τοϋ υπο
νόμου Δ· ό οχετός οϋτος έφέρετο ένταΰθα έκ δυσμών υπό βράχον, προερχό
μενος, ως εικάσαι, από βορρά προς νότον σώζεται εις μήκος 5 22 από τοϋ 
υπονόμου Δ, έφερε δέ τό ύδωρ εις την νοτόθεν τού βωμοΰ πηγήν. Δυσμό
θεν τοϋ δχετοΰ τούτου, ΐδρυνται, ωσαύτως βορρονοτίως, άπαντικρύ (άνατο- 
λόδεν) τοϋ ναού βάσεις τινές αναθημάτων, ών μία φέρει τρίγωνον κοίλωμα 
χάριν τοϋ αναθήματος. Τοΰ δέ δυσμικοΰ δχετοΰ, κειμένου δυσμόθεν των 
βάσεων των αναθημάτων, σώζονται λείψανα, ά βορράθεν μέν σύγκεινται έκ 
πήλινων πλίνθων ως στέγης, άλλοθεν ειλημμένων, δυσμόθεν δέ τής πηγής 
έκ κυλινδρικών πήλινων σωλήνων (διαμ. 0 20) μεταξύ δγκολίθων, εικά
ζεται δέ δτι αρχαιότερος ών τοΰ υπονόμου Δ κατελείφθη μετά την τούτου 
κατασκευήν.

Τό βορροδυσμόθεν τοϋ βωμοΰ τμήμα τοΰ υπονόμου Δ φέρει έπι τής 
βορείου πλευράς τμήματα τών εδωλίων τοΰ περιβωμίου παρά μήκος κείμενα» 
έπί τούτων δέ ως καλύμματα (άμφοτέρων τών πλευρών) φέρει πέντε τμή
ματα φορμηδόν κείμενα, έχρήσθησαν δέ ταΰτα προς άλλοις μετά την καθαί- 
ρεσιν τοϋ βωμοΰ καί τοΰ αρχαίου ναΐσκου (πρβ ΔΕ 1891, ΠΑΕ 1924)· 
Ό υπόνομος Δ φέρει πήλινον δχετόν πειόσχημον (διάρρους ±0 14 — 0 16). 
Παρά τό δυσμικόν άκρον τοϋ περιβωμίου ό υπόνομος κάμπτεται, προς την
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καμπήν δέ ταύτην έφέρετο έκ των υποκάτω τοΰ μνημείου Σύλλα, προ τοΰτου 
δέ (δυσμόθεν) είχε τον ροϋν προς τη βορείφ πλευρά τοΰ ναοΰ. Καί κατά μέν 
τα έμπροσθεν τοΰ ναοΰ εκατέρωθεν τοΰ υπονόμου Δ ηΰρηνται λείψανα 
αρχαιότερων υπονόμων κρυπτών, φερόντων ευμεγέθη πώρινα καλύμματα' 
τό δέ προς τή βορείφ τοΰ ναοΰ πλευρά τμήμα τοΰ υπονόμου ένθα μέν φέρει 
ωσαύτως πώρινα καλύμματα, ένθα δέ διέρρει είς βάθος ως 1 50 διά τοΰ 
βράχου τετρημένου, ένθα δέ διά τριών εύρυτάτων σωλήνων πήλινων παρεμ
φερών τοΐς τοΰ έν τώ θεάτρφ υπονόμου, φέρει δέ καί φρεατίαν, ής τό στό- 
μιον (τετράγωνον, πλ. ±0 45X0 48) σύγκειται έκ τεσσάρων ειργασμένων 
λίθων (μαρμάρου καί τριών πώρων)' τό δέ όχετόκρανον ειχεν ό υπόνομος εκ 
τοΰ βράχου τοΰ βορράθεν ό'ρους παρά τά δυσμικά τοΰ ναοΰ, δπου καί σταλα- 
κτίδας τό ύδωρ καταρρέον είς ασκεπές έκδοχεΐον έσχημάτισεν είς μήκος μέν 
δσον επί έν μέτρον, είς βάθος δέ δσον επί δύο μέτρα' ή δέ καταφορά τοΰ 
ύδατος επί μήκους 8 70 ήν ύψ. 0 48. Δυσμόθεν τής φρεατίας ηΰρέθη νόμι
σμα μέγα (διαμ. 0 032, πάχ. 0 004) χαλκοΰν τοΰ πΧ 120, έφ’ου ένθεν 
μέν προτομή 'Αδριανοΰ προς δεξιά καί HADRIANVSAVG III ΡΡ, ένθεν 
δέ 'Αδριανός δεξιούμενος τήν Άχαιΐαν γονυκλινή καί υδρία, πέριξ δέ 
RESTITVTORACHAIAE καί κάτωθεν SC·

Προ τοΰ ναοΰ ηύρέθη στήλη, φέρουσα επιγραφήν ορ[ος], καί άργυροΰν 
νόμισμα Αλέξανδρον καί προξενιά υπέρ Α,γνοδήμου ’Αθηναίου (τήςπΧ 
3Ίς έκατονταετηρίδος).

Περί τοΰ έπιγεγραμμένου βάθρου IG VII 425 426 = ΑΕ 189 2 37(67) 
είρήσθω δτι σφζεται ή ό'ψις καί ή ουρά, λείπουσι δέ αί δύο πτέρυγες.

Β') επι τής δεξιάς όχθης. Έπανελήφθη ή σκαφική έρευνα άνατολόθεν 
τοΰ άγορανομίου, ΰψίτερον δέ επί τής κλειτύος νοτόθεν τοΰ 156 158 159 
(ΑΕ 192 102 είκ. 2) άποκλύπτεται οικοδόμημα πλειόνων χώρων, ών ό μέν 
βόρειος τοίχος, ήγουν ό νότιος τοΰ 156 158, σφζεται είς ύψος 0 63, (πάχ. 0 41ή 
οι δέ άλλοι ως 1 56, ό δέ νότιος τών χώρων τοίχος, δς είνε έπτάδομος 
άντηρίς, είς ύψος 2 97. Νοτόθεν έρευνηθείς ό πώρινος οχετός δ διά τοΰ 
158 είς τήν πομπικήν οδόν 138 κατιών (ΑΕ 1922 102β) έφάνη δτι έφέρετο 
έκ νότου διά τοΰ χώρου 163 καί τοΰ βορείου τοίχου τοΰ 163. Ό χώρος 163 
έχει μήκος δυσμανατολικόν μέν 2 47, βορρονότιον δέ 6 08' καί άνατολόθεν 
μέν έφερεν είσοδον μεταξύ δύο κιονίων, επί δέ τοΰ δυσμικοΰ τοίχου (πάχ.Ο 48) 
φέρει θύρωμα, οΰ τό πλάτος ήν, ως εΐκάσαι, ± 0 90 (ή νοτία παραστάς είνε 
έβλαμμένη)' κεΐται δέ τό θύρωμα ούχί έν τφ μέσφ τοΰ δυσμικοΰ τοίχου- τό 
μέν γάρ από τοΰ βορείου τοίχου μέχρι τής βορείου παραστάδος τοΰ θυρώ
ματος μήκος είνε 1 89, τό δέ εντεύθεν μέχρι τής άντηρίδος 4 19, ώστε, άφαι- 
ρουμένου τοΰ 0 90 (πλ. τοΰ θυρώματος), υπολείπεται νοτόθεν τοΰ θυρώματος 
μέχρι τής άντηρίδος μήκος 3 29. Διά τοΰ θυρώματος τούτου ό χώρος 163
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κοινωνεΤ προς εύρύτερον δωμάτιον (164· μήκος δυσμανατολικόν 4 55)· τοΰτο 
δέ πάλιν δι’άλλου θυρώματος (υψ. 1 56, πλ. 1 00) κοινωνεΐ προς δυσμικόν 
δωμάτιον (165* μήκος δυσμανατολικόν 2 95)' καί τοΰτο δέ τό θύρωμα δεν 
κεΐται έν τφ μέσω τοΰ μεταξύ τοΰ 163 καί τοΰ 164 κειμένου τοίχου’ τό μέν 
γάρ από τοΰ βορείου τοίχου μέχρι τής βορείου παραστάδος τοΰ θυραίου τοίχου 
μήκος είνε 3 14, τό δέ από τής νοτίας παραστάδος τοΰ θυρώματος μέχρι τής 
άντηρίδος είνε 1 78. Έν τφ θυρώματι τοΰτφ ηύρέθη κεραμίδος άπότμημα, 
έφ’ούέν κΰκλφ (διαμ. 0 05) κυκληδόν δ'νομαέργαστηριάρχου Πύθωνος, τής μΧ 
31!3 * 5 έκατονταετηρίδος. Νοτόθεν τοΰ βορείου τοίχου τοΰ 164, από τούτου 0 73 
άπέχων, φέρεται προς τον δυσμόθεν άκραΐον τοΰ οίκρδομήματος τοίχον 
(πάχ. 0 65), προέκτασιν άμα οντα τοΰ δυσμικοΰ τοίχου τοΰ 156, τοίχος δυσμα
νατολικός πάχ. 0 41 καλώς φκοδομημένος, άλλος δέ τοίχος, παράλληλος τούτω, 
φέρεται έν ορθή γωνία από τής βορείου παραστάδος τοΰ θυρώματος, ωσαύ
τως προς δυσμάς. Και τό μέν τοΰ 163 χώρου βορρονότιον μήκος εινε, ώς εΐ- 
ρηται, 6 08, τό δέ τοΰ 164 είνε 5 92, ή δέ διαφορά 0 16 έξακριβωθήσεται 
άμα τή έπαναλήψει τών σκαφικών ερευνών, διότι πολύ τών ένταΰθα χώρων 
έμεινεν έφ’ έτος άσκαφον.

Νομίσματα τφ 1927 ηύρέθησαν 24 χαλκά καί εν άργυροΰν, α καί Άθή- 
ναζε κομισθέντα κατετέθησαν έν τφ νομισματικφ μουσείω.

Β. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΔΜΟΥ ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ

Κατά τό θέρος τοΰ 1927 έπανελήφθη μετά πενταετίαν ή άνασκαφή τοΰ 
Καδμείου ανακτόρου. Έν τφ μεταξύ είχεν άπαλλοτριωθή μέρος τής ιδιοκτη
σίας Σπυρομήλιου - Λογοθέτη (Έφημ. Άρχαιολ. 1909 σ. 57, είκ. 1), ένθα 
έμέλλομεν νά σκάψωμεν. Άλλα καί τοΰ άπαλλοτριωθέντος χώρου μέρος μέν τι 
προς Α κατεπατήθη πάλιν ύπό τοΰ γείτονος Δαούτη, έτερον δέ μέρος προς Ν 
υπό τοΰ Δ. Μακρή, αύτοΰ τούτου, παρ’ οΰ, γενομένου έν τφ μεταξύ κυρίου 
τής ιδιοκτησίας Λογοθέτου, ήγόρασε τον άνασκαπτέον χώρον τό Δημόσιον. 
Έν τφ ύπολοίπω χώρω άνεσκάψαμεν τό βόρειόν μέρος ημείς, (είκ. 1), δπερ 
είναι τό νοτιώτατον τοΰ μέχρι τοΰδε άνασκαφέντος ανακτόρου.

Ήρευνήθησαν τά κατώτερα χώματα τοΰ παλαιοΰ δαπέδου τοΰ ανακτό
ρου μέχρι τοΰ βράχου εις πάντα τά ανεσκαμμένα δωμάτια πλήν τοΰ Ν, Ξ, Ο 
καί Φ (είκ. 1Π)· έν τφ Ν ή έργασία αύτη ήρχισεν, άλλα δεν συνετελέσθη. Τά 
βαθέα χώματα ταΰτα δεικνύουσι θραύσματα αγγείων προμυκηναϊκών, ών ή 
άκριβεστέρα διάκρισις θά γίνη άλλοτε.

Έξετάθη δέ ή νέα άνασκαφή τοΰ οικοδομήματος προς νότον, άποκαλυ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:42 EEST - 54.226.8.97



3. Άνασκαφή τοΰ ανακτόρου τοϋ Κάδμου έν Θήβαις ϋπό Ά. Κεραμοποϋλλου 33

φθέντος ενός μεγάλου σχετικώς θαλάμου (βορ. πλευράς μήκ. 6.20, νοτιάς 
6.40, δυτ. 3.75, άνατολ. 3.80), δστις εινε ίσως ό προς νότον τελευταίος τοΰ 
οικοδομήματος (εικ. 1 ΙΊ). Νοτιώτερον αύτοΰ άφηρέθησαν μέν πολλά χώματα 
και εύρέθη και λείψανον κρήνης άνηκουσης πιθανώτατα εις το «επάνω λου-

Είκ. 1. Τό μέχρι τοΰδε άνασκαφέν άνάκτορον τοΰ Κάδμου. (Τά υδραγωγεία 
τοϋ θαλάμου Ξ δέν εΤνε ακριβώς κεχαραγμένα),

τρόν» (ορα Θηβαϊκά=Άρχ. Δελτ. 1917 σ. 3382), άλλα πάντα ταϋτα εινε ύψη- 
λότερον ή ώστε νά λΰωσιν όριστικώς τό ζήτημα, αν τό άνάκτορον εκτείνεται 
καί νοτιώτερον ή μή.

Τά υψηλά χώματα τοϋ θαλάμου διετέμνοντο υπό δυο νεωτέρων υδρα-
3
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γωχείων εκ πήλινων στρογγυλών σωλήνων, ών τό εν από νότου προς βορράν 
κλίνον, άπέχον δε από τοΰ δυτικού τοίχου 1.70 μ., τό δέ έτερον από δυσμών 
προς άνατολάς, εις άπόστασιν 2.40 μ. από τού βορείου τοίχου τοΰ θαλάμου. 
Ή χρονική σχέσις άμφοτέρων άγνωστος, διότι δεν έσφζοντο κατά την δια- 
σταύρωσιν αυτών. Τό δεύτερον ΰδραγωγεΐον κατέληγε κατά τό δυτικόν μέρος 
τοΰ θαλάμου—έν τοΐς ΰψηλοΐς εννοώ μεσαιωνικοΐς χώμασιν — εις δεξαμενήν 
άποτελουμένην (εΐκ. 2) έκ δύο αγγείων αώτων συγκεκολλημένων εις τά χείλη,

ούτως ώστε τό μεν κάτω, έχον αντί πυθμέ- 
νος πηλίνην πλάκα συγκεκολλη μένην, ϊσταται 
ό'ρθιον και διαπεράται υπό τοΰ προότου ή 
τελευταίου σωλήνος τοΰ υδραγωγείου βαίνον- 
τος προς δυσμάς ή ερχομένου έκεΐθεν, τό δέ 
επάνω εΐνε άνεστραμμένον, πατούν επί τών 
χειλέων του συγκεκολλημένων μετά τών χει- 
λέων τοΰ κάτω. Κατά τον πυθμένα είνε ελλι
πές τό επάνω άγγεΐον.

Πλήν τούτων τών υψηλών υδραγωγεία»', 
έ'τερα τρία διέτεμνον τά βαθύτερα στρώματα 
τοΰ θαλάμου βαίνοντα από νότου προς βορ- 
ράν. Τό δυτικώτατον τούτων εις ύψος 0.35 
από τοΰ δαπέδου τοΰ θαλάμου καί παραλ
ληλίας πλησίον τοΰ δυτικοΰ τοίχου χωρούν, 
στρέφεται προς δυσμάς καί διατέμνον αυτόν 
λοξώς, εξέρχεται τοΰ θαλάμου. Τά αλλά δύο 
εύρίσκονται βαθύτερον υπό τό δάπεδον, βα
θύτατα δέ πάντων τό άνατολικώτατον. Τό 
μέσον απέχει από τοΰ δυτικού τοίχου 1.35 μ. 
Τό ανατολικόν διατέμνει παλαιότατον τοίχον 
αμέσως υπό τό δάπεδον σωζόμενον Ιν μια 
σειρά λίθων, προς ούδένα. δέ άλλον τοίχον 

τής άνασκαφής μου έ'χοντα τεκτονικήν σχέσιν φανεράν.
Τά δύο υδραγωγεία ταΰτα άποκλίνουσιν ολίγον απ’ άλλήλων προς Β (τό 

ανατολικόν τείνει προ τό ανατολικόν τοΰ θαλάμου Ξ) χωριζόμενα μέχρι τής 
άνασκαφής ημών υπό στενής στήλης χώματος (πλ. μέχρι0.35) άθικτου άφ’δτου 
έκάη τό άνάκτορον. Τά χώματα τά πληροΰντα τήν άνοιχθεΐσαν τομήν τών 
υδραγωγείων τούτων περιεΐχον ό'στρακα μυκηναϊκά καί μελανόμορφα καί 
ερυθρόμορφα καί πολλά terra sigillata, οΰδέν δέ μεσαιωνικόν. Οι σωλήνες 
πάντων τών υδραγωγείων είνε στρογγύλοι. Τά τρία τελευταία τ'δραγωγεΐα 
έβλαψαν τό οικοδόμημα σπουδαίως· διότι οχι μόνον τάς διαστρώσεις τών

Εΐκ. 2. Δεξαμενή νεωτέρου ύδρα- 
γιογείου άποτελουμένη έκ δυο 

συγκεκολλημένων αγγείων.
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χωμάτων τής πυρκαϊάς κατέστρεψαν και ενόθευσαν, άλλα και τούς τοίχους 
τοΰ δωματίου (τον νότιον, τον βόρειον και τον δυτικόν) έ'τεμον προχωροΰντα 
προς βορράν, ένθα εΐδομεν προ ετών την συνέχειαν αυτών, ήτις συγκεχυμέ- 
νως ήρμηνεΰθη έν Πρακτ. 1911 σ. 147.

Τό δάπεδον τοΰ δωματίου τούτου ήτο έστρωμένον διά κεραμίτιδος γης 
λευκής άποκρότου, άλλους τε και εκ τοΰ πυρός. ’Άνω τούτου ήσαν τά καύ
ματα, ή τέφρα, οΐ άνθρακες και τά άλλα ευρήματα.

Όταν είχε συντελεσθή ή άνασκαφή τοΰ δυτικοΰ μέρους τοΰ δωματίου, 
ήτοι τοΰ υπό τών βαοθέων υδραγωγείων τεταραγμένου, ή όψις τοΰ τμηθέντος 
χώματος ή όρωμένη άπό δυσμών ήτο ή είκονιζομένη υπό τής εΐκ. 3.

& <------0—
1) δοκός άπηνθρακωμένη βαίνουσα σχεδόν κατακορύφως.
2) δοκός πλαγία έν μέσφ χωμάτων ή πλίνθων».
3) δοκός μικρότερα.
4) τοίχου έρείπια έκ πολλών χωμάτων καί λίθων.
ό) χώματα ή «πλίνθοι» καί όλίγα έπιχρίσματαΧάσβέστου καί όλίγοι λίθοι.
6) 6 βόρειος καί ό νότιος τοίχος λίθινοι.
7) χώματα («πλίνθοι») θπό τήν δοκόν.
8) άμμώδη χώματα ή άργιλώδη μετά λίθων καί πλακών γήινων όπτών συγκεκολλημένων

μετά τών χωμάτων
9) κοίλωμα έκ τής θεμελιώσεως τοΰ περιβόλου τής Ιδιοκτησίας Λογοθέτη κατεδαφισθέντος

ύφ5 ήμών. ΕΙς τούτον έστηρίζοντο τά νότια κρεοπωλεία τής άγοράς, τά κατεδαφισθέντα 
ύφ’ ήμών ώσαΰτως (ΑΕ 1909).

Είκ. 3. Τομή άπό βορρά πρός Ν τών χωμάτων τοΰ θαλάμου Π αμέσως 
καί παραλλήλους πρός τό ανατολικόν ΰδραγωγεϊον.

Όταν ή άνασκαφή προυχώρησε πρός τον άνατολικόν τοίχον, κατωρθώθη 
ή άπομόνωσις τής είκ. 4.

Ή άνασκαφή έγίνετο μετά μεγάλης δυσκολίας, επειδή οί λίθοι τοΰ άνω- 
τάτου στρώματος είχον άποτελέσει μετά τοΰ συνήθως πολλοΰ πηλοΰ έν συμ
παγές δλον, οΰ τήν άκρως δυσχερή άνασκαφήν διεπίστωσα διά πολλοστήν 
φοράν. Ούδείς δύναται μετά τήν άνασκαφήν νά φαντασθή μετά πόσης δυσκο
λίας διεκρίνομεν ποΰ τοΰ συμπαγοΰς ό'γκου τών ερειπίων ήτο επίπαγος έρει-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:42 EEST - 54.226.8.97



36 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

πίων καί ποϋ τοίχος τοϋ οικοδομήματος. Παρά την επίμονον δέ προσοχήν 
ημών δυστυχώς έγένετο βλάβη τις εις τον ανατολικόν τοίχον τοϋ θαλάμου 
ένεκα τής κατά τον τρύγον απουσίας τών καλυτέρων εργατών.

Ό βόρειος τοίχος διετηρήθη είς ϋψ. 2 μ. κατά τό Α μέρος, παρά δέ την 
ΒΔ γωνίαν 1.40, δ νότιος 2.30 ως και δ ανατολικός.

’Αξιόλογος παρατήρησις έγένετο άφορώσα εις τον οικοδομικόν τρόπον: 
Οί τοίχοι ειχον ξυλοδεσιάν όριζόντιον καί κατακόρυφον. Ή πρώτη ήτοι 
κατωτάιη ζώνη ξύλων ήτο είς ϋψ. 0.40 από τοϋ δαπέδου. Ταΰτης έκλιποϋσης

1) πλίνΦος ή δγκος χώματος. — 2) χώματα συμπαγή ή άμορφα.— 3) λίΦοι.
4) δγκοι συμπαγών χωμάτων μετά προσώπου άνω.

Είκ. 4. Τομή βορειονοτία τών χωμάτων τών πληρούντων τόν θάλαμον Γ 
όρωμένη άπό δυσμών.

ένεκα τοϋ πυρός, δ τοίχος «έκάθισεν» φυγών έκ τής κατακορΰφου καί κλίνας 
προς τά ένδον. Εις ύψος 0.68 άπό τής ζώνης ταϋτης ήτο έτέρα. Ή κατα
στροφή ταϋτης δεν είχεν αποτέλεσμα ομοιον τή πρώτη εν τφ βορείφ τοίχιρ· 
διότι ή κλίσις τοϋ ύπερκειμένου μέρους τοϋ τοίχου προς τά ένδον τοϋ θαλάμου 
είναι μικροτέρα ή ή τοϋ κατωτέρω μέρους, ώστε ή βάσις τής δευτέρας ταϋτης 
ζώνης νά έξέχη ολίγον ως στενή βαθμίς. Έν τή είκόνι ή κατάστασις αυτή 
παρεστάθη επίτηδες έν τινι υπερβολή. Προς τό δυτικόν ά'κρον τοϋ βορείου 
τοίχου αί έκκλίσεις αϋται άπό τής κατακορΰφου είναι μετριώτεραι, ίσως ένεκα 
τής ίσχυράς γωνίας αυτόθι. Αί αϋται ζώναι παρατηροΰνται είς τά αυτά ϋψη
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και εις τον ανατολικόν και τον νότιον τοίχον. Εις τον ανατολικόν μάλιστα 
εΰρομέν που καί τους άνθρακας καί τον έσκληρυμμένον ήδη πηλόν, δστις 
έπεκάθητο τοΰ ξΰλου φέρων τό αποτύπωμα των ινών αΰτοΰ, ετερον δέ μέγα 
μέρος πηλοϋ εις την ΰψηλοτέραν ζώνην διακρίνεται ομοίως ως βάσις τοΰ 
ξύλου. Καί δπου δέ οί άλλοτε διά τής ζώνης χωριζόμενοι λίθοι συνηνώθησαν 
καί συνεκολλήθησαν, ή όριζοντία διάκρισις αυτών μαρτυρεί την έκλιποϋσαν 
ζώνην. Εις τον νότιον τοίχον προς ΐσοπέδωσιν τής βάσεως τής ζώνης έτέθη 
τεμάχιον οπτής πλίνθου έν τώ τοίχφ. Όμοία οριζόντιος ξυλοδεσιά εΰρέθη 
εις τον νότιον τοίχον τής γωνίας τοΰ μεγάρου Α (Πρακτικά 192], σ. 34). 
Νΰν δέ μετά προσοχής έπανιδόντες τους εις ικανόν ύψος σωθέντας τοίχους, 
έπιστώσαμεν, δτι καί ό βόρειος τοίχος τοΰ θαλάμου I έχει εις τό αυτό προς 
τό μέγαρον ύψος γραμμήν ζώνης ξύλινης, ής την βάσιν μάλιστα παρεσκεύα- 
σαν καί διά παρεμβολής πλακός λεπτής μακράς, καί ή νοτιοανατολική γωνία 
τοΰ θαλάμου Β καί ό διάδρομος Δ εις τον νότιον τοίχον.

Κάθετον ξυλοδεσιάν μόνον εις τον θάλαμον Π ήκριβώσαμεν καί μάλι
στα μόνον εις τον βόρειον τοίχον, ένθα τά ερείπια ήσαν χωματώδη ένέχοντα 
όλιγωτέρους λίθους κατ’ άντίθεσιν προς τον νότιον καί τον ανατολικόν τοί
χον, οΐτινες μετά των ερειπίων ήσαν έν σώμα σΰμπηκτον (εικ. 5).

Ή κατακόρυφος ξυλοδεσιά τοΰ βορείου τοίχου βεβαιοΰται εις τρία 
σημεία: 1) εις άπόστασιν 0,88 από τής βορειοανατολικής γωνίας· πέραν τής 
άποστάσεως ταύτης μετρεΐται τοΰ ποτέ ΰπάρξαντος ξύλου τό πάχος 0.14' 2) 
εντεύθεν εις άπόστασιν 0.80 προς δυσμάς ήτο άλλο ξύλον έν κοίλω χώρω 
πλ. 0.19 καί 3) εις άπόστασιν έντεΰθεν 0.88 προς δυσμάς άλλο ξύλον πάχ. 
0.14. Αί θέσεις πάντων τών ξύλων ήσαν πλήρεις χωμάτων εΰθρύπτων καί 
καταρρεόντων άμα τή επαφή. ’Ήνοιξα μίαν μέχρι βάθους 0.20 χωρίς νά 
φθάσω είς λίθον καί έπαυσα φοβηθείς μήπως καταστρέφω τον τοίχον. Περαι
τέρω προς τήν ΒΔ γωνίαν δ βόρειος τοίχος είναι βεβλαμμένος ένεκα τών 
νεωτέρων υδραγωγείων άλλ’ είς άπόστασιν 0.85 άπό τής βορειοδυτικής 
γωνίας οί λίθοι κεΐνται έπί κατακορύφου γραμμής, ώστε έχομεν ένταΰθα τήν 
δυτικήν πλευράν ξύλου κατακορύφου, οΰ ή άνατολική πλευρά δέν υπάρχει 
ένεκα τής διαβάσεως τών νεωτέρων υδραγωγείων άπό δέ τής δυτικής έκεί- 
νης πλευράς τοΰ ένταΰθα ξύλου μέχρι τής δυτικής πλευράς τοΰ καταριθμη- 
θέντος άνωτέρω ώς τρίτου άπ’ άνατολών κατακορύφου ξύλου είναι άπόστα- 
σις 2.09 μ. χωρούσα άκριβώς έν άκόμη ξύλον κατακόρυφον, ώστε ή ό'ψις τοΰ 
τοίχου τούτου, πριν έπιχρισθή, θά ήτο ώς ή είκών 5.

Οί άλλοι τοίχοι τοΰ θαλάμου Π θά είχον ωσαύτως ξυλοδεσιάν κατακό
ρυφον, άλλ’ ή βιαία καταστροφή έν τούτοις ήλλοίωσε τήν παλαιάν κατάστα- 
σιν. Είναι δμως ίσως πιθανόν, δτι μόνοι οί εσωτερικοί τοίχοι τοΰ οικοδομήμα
τος, οί μεσότοιχοι, είχον τοιαύτην ξυλοδεσιάν ώς έ'χοντες πολΰν πηλόν, έν φ οί
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έξω κύριοι τοίχοι αύτοΰ ως κατ’ εξοχήν λιθόκτιστοι εΐχον μόνον όριζοντίαν.
Εκ τών ξύλων τοΰ οικοδομήματος πλεΐστα ήσαν πεύκινα, ως έδείκνυε καί ό 

φυσικός σχηματισμός, όν διετήρουν οί άνθρακες, αλλά καί πολλαχοϋ σταγόνες 
ή σταλακτΐται καί ό'γκοι έκβρασθείσης ρητίνης καί άπανθρακωθείσης, άπο- 
στιλβούσης δέ, ως εάν είχε τακή χθες.

Εις άπόστασιν 0.79 από τοΰ βορείου τοίχου τής ΒΔ γωνίας καί παραλ- 
λήλως προς αυτόν εβαινεν επί τοΰ δαπέδου δοκός πάχους 0.20, στηριζομένη 
επί λίθου τοΰ δυτικοΰ τοίχου, δστις εσφυρηλατήθη επί τινα εκατοστά τοΰ 
μέτρου, ϊνα ΰποδεχθή την κεφαλήν τής δοκοΰ. Τοιαύτη διάταξις μαρτυρεί 
ξύλινον δάπεδον τό πόρισμα δέ τοΰτο ένισχύθη εΰρεθείσης 0.75 περαιτέρω 
προς νότον έτέρας δοκοΰ παραλλήλου καί προσέτι από δοκοΰ είς δοκόν συνε
χών πλακοίδών ξύλων, δ έστι σανίδων πάχ. 0.03. ’Αλλά καί έκ τοΰ βορείου 
τοίχου άνεχώρει προς νότον δοκός εις άπόστασιν 0.85 από τής γωνίας· εΐσήρ- 
χετο δέ τό βόρειον άκρον αυτής είς τον τοίχον καί πιθανώτατα συνηλοΰτο ή 
συνεδέετό πως μετά τοΰ αυτόθι κατακορύφου ξύλου τής ξυλοδεσιάς. Τοιουτο
τρόπως αί σανίδες τοΰ δαπέδου έπεκάθηντο επί δοκών άναχωρουσών τών 
μέν από βορρά προς νότον, τών δέ απ’ ανατολών προς δυσμάς καί συμπλ,ε- 
κομένων ή συνενουμένων είς στερεόν δικτυωτόν σχήμα.

Δοκός τις βαίνουσα από δυσμών προς άνατολάς εις ύψος 0.70 από τοΰ 
δαπέδου έχει πάχος ήτοι διάμετρον 0.35. Τεμάχιον χώματος ή ωμής πλίνθου 
εσκληρυμμένης υπό τής πυρκαϊάς δεικνύει έντυπα ίχνη τριών καλάμων. 
Τοιαΰτα τεμάχια χωμάτων ή πλίνθων μετ’ ιχνών καλάμων ή καί θάμνων 
εΰρον καί άλλα σποράδην. Τό εκ τούτου πηγάζον πόρισμα είναι δτι, άφ’ οΰ 
μάλιστα έλλείπουσι κέραμοι, τό οικοδόμημα θά έστεγάζετο διά δώματος 
έσχηματισμένου διά παχειών δοκών, έφ’ ών έπεκάθηντο ίσως άλλαι καί ειτα 
έσχηματίζετο διά καλάμων καί πηλοΰ δόρωσις. Είς ύψος 0.75 από τοΰ δαπέ
δου καί είς άπόστασιν άπό τοΰ δυτικοΰ μέν τοίχου 1 μ., άπό δέ τοΰ βορείου 
2 μ. ευρίσκω διασταυρουμένας δύο δοκούς, έφ’ ών χώματα έρυθρά μετ’ οπτών 
πλίνθων πλακωδών συντετριμμένων ή όμοιων λίθινων πλακών. Τοιαΰται 
διασταυρούμενοι δοκοί ευρέθησαν καί άλλαι υψηλά προς Α τοΰ άνατολικοΰ 
βαθέος υδραγωγείου ήτοι κατά τό κέντρον τοΰ θαλάμου. Δύναταί τις νά 
συμπεράνη έντεΰθεν, δτι τό δώμα τής οροφής έκαλύπτετο υπό τών πλακών 
τούτων τών έν πλεονασμφ οπτών, ας καί κατά τά παλαιά έτη τής άνασκα- 
φής εΰρομεν έν αφθονία. Καί τότε καί τώρα αί πλάκες αύται ευρέθησαν μετά 
πολλών χωμάτων εις τε τά υψηλά καί τά χαμηλά στρώματα τής άνασκαφής. 
’Αλλά συχνά είνε μετά τών χωμάτων ή τοΰ πηλοΰ συνωπτημέναι είς χονδρούς 
όγκους, ώστε νά φαίνωνται, δτι καί έν τοίχοις συνεκτίσθησαν μετά τοΰ πηλοΰ 
τά τεμάχια ταΰτα ως τεμάχια, άφ’ οΰ μάλιστα παρά τό μέγα πλήθος αυτών 
δέν συγκολλώνται προς άλληλα, δσον τουλάχιστον έπείσθημεν έκ δοκιμής
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προχείρου, τοΰ συγκολλητοϋ τεχνίτου άπελθόντος προ τής λήξεως τής εργα
σίας ταΰτης, ήτις πρέπει πάλιν νά έπιχειρηθή. Άλλ’ δμως ή παρατήρησις 
κατά την άνασκαφήν έπεισε με, δτι πολλά τεμάχια πλίνθων πλακωδών οπτών 
ήσαν μετά πολλοΰ πηλοΰ ενεκτισμένα εν τοΐς τοίχοις, καί δτι τοιοϋτοι τοίχοι 
ήσαν κυρίως εις τά υψηλότερα μέρη τοΰ οικοδομήματος. Ό πηλός μετά τών 
τεμαχίων τών πλίνθων εύρίσκονται εν δγκοις συμπήκτοις καί, δπου άπέπεσεν 
ή πλίνθος, κατέλιπε τό ίχνος αυτής γενόμενον επί μαλακού τοΰ πηλοΰ ήτοι 
κατά την ώραν τής κτίσεως. Ό χωρίζων τά δωμάτια Θ καί I τοίχος κατά τό 
βόρειον ά'κρον αΰτοΰ είναι κατεσκευασμένος εκ πολλοΰ πηλοΰ, έφ5 οΰ έπικά- 
θηται μέγας λίθος. Μόνον δέ ή ξυλοδεσιά έστερέωνε τοιοΰτους άτοπους άλλως 
συνδυασμούς οικοδομικών υλικών καί διά τοΰτο καί εκεί πρέπει νά υπήρχον 
προς ταΐς βεβαίαις όριζοντίαις ξυλίναις ζώναις καί τά κατακόρυφα ξυλά.

Ή εκεί παρατηρουμένη αλλόκοτος άνάμειξις τών οικοδομικών υλικών 
υπήρχε καί εν τώ θαλάμο) Π κυρίως κατά τον βόρειον τοίχον. Πιστεύω δτι 
δ νότιος τοΰ θαλάμου τοίχος θά είναι ό έσχατος τοΰ οικοδομήματος νότιος 
τοίχος, επειδή είναι στερεός διά λίθων έκτισμένος· καί τά προ αΰτοΰ δέ ερεί
πια ήσαν λιθώδη καί δεν περιεΐχον ά'νθρακας, επειδή τό πΰρ ήδΰνατο νά 
νέμηται τά μεταξύ τών λίθων χάσματα, νά καταναλώση τήν ξυλείαν καί νά 
μεταβάλη τον νότιον τοίχον καί τοΰ άνατολικοΰ τό νότιον κυρίως μέρος εις 
ένα όγκον μετά τών κρημνισθέντων λίθων. Οί τοίχοι δ’ έσωρεύθησαν προς 
τά ένδον, διότι ή ένδον ξυλοδεσιά έκάη, καί προς τά ένδον τοΰ μεγάλου 
θαλάμου κυρίως έκλιναν ούτοι.

Προ τοΰ βορείου τοίχου τοΰ θαλάμου Π ήσαν έσωρευμένα πολλά λεί
ψανα διαλελυμένα καί ευκόλως καταρρέοντα ή εν δγκοις, πάντα δέ μετά 
πολλών τεμαχίων πλίνθων οπτών ότέ μέν χύδην εν τοΐς λυτοΐς χώμασιν, ότέ 
δέ συμπεπηγότων μετά σκληρών χωμάτων ή ενίοτε άποκολληθέντων μέν 
αλλά καταλιπόντων τον τύπον αυτών.

Ταΰτα, οσάκις δέν προέρχονται εκ τοΰ δώματος, έσωρεύθησαν εκ τοΰ 
κρημνισθέντος τοίχου, δστις ούτως άποδεικνύεται ασθενέστερος τοΰ νοτίου. 
Όμοίαν σύστασιν φαίνεται έχον καί τό σφζόμενον μέρος τοΰ άνατολι- 
κοΰ τοίχου.

' Αν άποβλέψωμεν εις τήν είκ. 3, ής άναλόγους θά ήδυνάμεθα νά έχω- 
μεν πλείονας, καθ’ δν χρόνον έγίνοντο αί άνω σημειούμεναι παρατηρήσεις 
περί δοκών άπηνθρακωμένων, καί συνδυάσωμεν αυτήν προς τήν έκ τής 
είκ. 4 έντύπωσιν, πειθόμεθα, δτι αί δοκοί, πάσαι ίσως, προέρχονται έκ τής 
οροφής καί δτι άλλαι μέν κατέπεσον δρθιαι, άλλαι δέ οριζόντιοι ή καί έν 
μέρει κεκλιμένοι, περικαλυφθεΐσαι δέ υπό τών έπακολουθησάντων χωμάτων 
τοΰ δώματος άπηνθρακώθησαν μέν, αλλά δέν άπετεφρώθησαν καταπνιγείσης 
τής φλογός υπό τών χωμάτων, έν φ δπου ταΰτα έτυχον όλιγώτερα, ώς τό
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νότιον μέρος τοΰ θαλάμου, αί δοκοί κατεκάησαν όμοΰ μετά των λιθωδών 
κρημνισμάτων, άτινα συνεκολλήθησαν μετ’ άλλήλων καί τοΰ νοτίου τοίχου 
εις έν άπιστεύτως σΰμπηκτον ολον.

Οί λίθοι τοΰ νοτίου τοίχου ώς καί οί τοΰ βορείου (τοΰτους δεικνύει ή 
εικ. 3) κατέπεσαν, διότι καείσης τής οριζοντίου ξυλοδεσιάς έκλιναν οί τοίχοι 
προς τά έ'νδον καί κατέρρευσαν, έφ’ δσον δεν εΰρισκον στήριγμα εις αυτά 
ταΰτα τά κρημνίσματα αυτών καί τά τής οροφής.

Ή είκ. 3 είναι ακόμη καί άλλως διδακτική. Ή ύπ’ αριθμόν 1 πλίν
θος τοϋ σημειωματάριου μου είναι προφανώς ό'γκος χώματος, δστις έλαβε 
τάς προκαλεσάσας τό δνομα αΰτοΰ επιπέδους επιφάνειας εκ τής επαφής αυτοΰ 
προς την ξυλοδεσιάν ή διότι ήτο κατά τό πρόσωπον τοϋ τοίχου. Τά άλλα 
χώματα άναλόγως τής συστάσεως καί καύσεως αυτών συνεπάγησαν (άριθ. 2 
καί 4) ή διελΰθησαν υπό τοΰ πυρός. Πάντα δμως προέρχονται εκ τοΰ τοίχου 
ώς καί οί λίθοι' είναι δ’ άξιοσημείωτον, δτι οί λίθοι άνήκουσιν εις υψηλά 
μέρη αυτοΰ καί ήσαν εκτισμένοι επί μαλακών χωμάτων, καθ’ δν τρόπον ό 
μέγας λίθος τοΰ τοίχου τοΰ χωρίζοντος τά δωμάτια Θ καί I, περί ου είπον 
ανωτέρω ι.

Οί δυο δγκοι χωμάτων υπ’ άριθ. 4 έχουσι την άνω επιφάνειαν επίπεδον 
καί επί ημέρας τινάς, καθ’ ας κατείχον την διά τής είκόνος 3 άποτυπωθεΐσαν 
θέσιν, έπιστεΰομεν, δτι εΐχον λευκάζον επίχρισμα, άλλ’ έπειτα έφάνη σχεδόν 
βέβαιον, δτι οΰδέν επίχρισμα ύπήρχεν εις τό ύπτιον πρόσωπον αυτών. Άλλ’ αν 
έπανεγείρωμεν τή φαντασία τους δγκους τοΰτους καί έπαναθέσωμεν επί τοΰ 
τοίχου, καθ’ ον τρόπον επιβάλλει ό τρόπος τής καταπτώσεως αυτών, θά ίδω
μεν, δτι τό ύπτιον πρόσωπον αυτών αποτελεί τήν δψιν τοΰ τοίχου την άνήκου- 
σαν εις τά προς βορράν διομάτια,τά άποχωριζόμενα από τοΰ II διά τοΰ βορείου 
τοίχου τοΰτου, έχοντος πάχος 1,50 μ. Τά χώματα ταΰτα μετακομισθέντα εις 
τό μουσεΐον διερράγησαν εις πλείονα τεμάχια κατά τάς αναγκαίας μετατοπί
σεις, μη όντα ίκανώς συμπαγή. "Οτι δμως μεγάλα μέρη τών τοίχων ήσαν εκ 
πηλοΰ, άποδεικνΰεται καί εκ τοΰτου, δτι πολλά τοιχογραφήματα είνε έπικε- 
κολλημένα επί ισχυρών όγκων χωμάτων.

Τά τοιχογραφήματα τοΰ θαλάμου Π έσωρεΰθησαν ύπό τά ερείπια καί 
κατεστράφησαν μεταβληθέντα τά πλεΐστα εις αφρώδεις εκ τοΰ πυρός δγκους 
αναξίους καί περισυλλογής. Τινά δμως διετηρήθηυαν καί είνε πολλά εκ γωνιών,

1 “Οταν άνέσκαψα τά δωμάτια ταΰτα, δέν ήδυνάμην ούτε έγώ οΰτε οί έργάται νά 
πιστεύσωμεν, δτι τοιοϋτος λίθος ήδΰνατο νά κάΰηται επί χωμάτων εύθρυπτων καί μάλι
στα, άφ’ οΰ τά χώματα κατέρρεον άμα τή επαφή, δέν έχρειάσθη πολλή προσπάθεια 
νά παραχθή κατά τό κάτω μέρος τοϋ τοίχου όπή θέτουσα αυτόν εις κίνδυνον διά τοΰτο 
έβύσαμεν τήν οπήν ταύτην διά λίθων.
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δεικνύουσι δέ τρία στρώματα επιχρισμάτων το υποκάτω φαίνεται ώς βάσις 
τοϋ δευτέρου (πάχ. 0,01-0,02), φέροντος καλλίτεχνα τοιχογραφήματα, έξ ών 
διακρίνομεν οφθαλμόν ανθρώπου μετ’ όφρΰος, θαυμαστόν πόδα αιλουροειδούς 
μικρών διαστάσεων, σπειρόκυμα (laufenden Hund, waves ornament) καί 
άλλα τινά ολίγα, εν οις καί τινα δεικνΰοντα χαρακτάς παραλλήλους γραμμάς.

Τό επάνω στρώμα, Ισοπαχές περίπου τφ μέσφ, εΐνε κεκοσμημένον κατά 
τέχνην κατωτέραν, πολλά δέ τεμάχια δεικνΰουσιν επιφάνειαν άχυρόχρουν, ό'χι 
πολύ λείαν. Ταϋτα άποδεικνΰουσιν, δτι τό οικοδόμημα ειχέ ποτέ τά δυο μεγα
λύτερα τών άνασκαφέντων δωμάτια (τό Ν καί τό Π) καλώς κεκοσμημένα καί 
καί δτι έπεσκεύασαν αυτά ύστερον δι’ άγνωστον λόγον, ή δ’ επισκευή φαίνε
ται περιωρισμένη μόνον εις τάς τοιχογραφίας. Έγένετο δέ κατά δυο τρόπους. 
Εις μέν τον θάλαμον Ν καθηρέθησαν τά επιχρίσματα καί άπετέλεσαν μετά 
χωμάτων γόμωσιν προς ΰψωσιν τοϋ εδάφους αϋτοϋ τούτου τοΰ θαλάμου, 
επεχρίσθη δέ καί έζωγραφήθη έκ νέου οΰτος, εις δέ τον θάλαμον Π επί τών 
παλαιών τοιχογραφιών έπεχρίσθησαν έκ νέου καί εζωγραφήθησαν οί τοίχοι 
(πρβλ. Πρακτ. τής Άκαδ. ’Αθηνών 1927 σ. 482). "Ωστε δεν δικαιούται, στη- 
ριζόμενος εις την επισκευήν ταύτην, νά λέγη τις, δτι τό άνάκτορον δλον, πριν 
καή, είχε κατεδαφισθή καί άνοικοδομηθή.

Ή εν τοΐς προηγουμένοις δημοσιεΰμασί μου (κυρίως Έφ. Άρχ. 1909) 
γνώμη περί πλειόνων ορόφων τοΰ οικοδομήματος φαίνεται εσφαλμένη, επειδή 
έκ τής τελευταίας άνασκαφής ουδέν στήριγμα έχει, τά δέ πρότερον χρησιμο- 
ποιηθέντα τεκμήρια περί τοιαύτης διαμορφώσεως τοΰ ανακτόρου δέν φαί
νονται νΰν έχοντα τοιαύτην αποδεικτικήν δΰναμιν.

Κινητά ευρήματα εύρέθησαν :
1) χρυσοΰν δκλάζον τετράπουν ζφον ως κύων ή μάλλον έλαφος, έχον 

κέρατά ποτέ καί άλλα τινά έξαρτήματα, κατεσκευασμένον έξ έλασμάτων ή 
φύλλων χρυσοΰ, κεκοσμημένον δέ κοκκιδωτώς (granule). Δύο όπαί διαμπε
ρείς κατά τήν βάσιν του καί παράλληλοι προς αυτήν δεικνΰουσιν, δτι ήτό ποτέ 
έπερραμμένον που. Μήκ. βάσεως 0,04 περίπου (εϊκ. 6).

2) Πρόχους τύπου γνωστοΰ (πρβλ. τά έμά Θηβαϊκά σελ. 199 είκ. 143, 1 
καί 2 καί σελ. 155 είκ. 116,2), έπίσης έκ φύλλων χρυσών καί κοκκιδωτώς 
κεκοσμημένη καί φέρουσα πλαγίως διατόρους δύο όπάς, δι’ών προσερρά- 
πτετό ποτέ έξηπλωμένη που (ή οπίσθια σψις αυτής είνε έπίπεδος). "Υψ. σχε
δόν 0,025 (είκ. 7).

3) Τρία τεμάχια χρυσής άλύσεως άποτελουμένης έκ δισκαρίων λεπτών 
καί συρμάτων άναλόγως λεπτών (είκ. 8)

“Ωστε τοιαΰτα έλαφρά χρυσά έξ έλασμάτων αντικείμενα δέν κατεσκευά- 
ζοντο μόνον χάριν τών νεκρών ώς κτερίσματα, ώς συνήθως πιστεύεται, αλλά 
καί προς καθημερινήν χρήσιν τών ανθρώπων.
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Πάντα ταΰτα τά χρυσά ευρήματα εύρέθησαν εν τοΐς κεκινημένοις χώμασι 
των δυο βαθέων καί τό δωμάτιον από νότου προς βορράν διατεμνόντων 
υδραγωγείων. Παραπλεύρως τής προχοΐδος εύρέθη καί τεμάχιον αγγείου 
ελληνιστικού των γνωστών τής Δυτ. κλιτύος τής Άκροπόλεως μετ’ οιναρί- 
δων. ΓΙαρά τι τμήμα τής άλύσεως εύρέθη μελαμβαφές δστρακον. Πάντα δε 
εντός τής πλήρους πάλιν στενής τάφρου τής άνοιχθείσης δι’ εκάτερον 
ύδραγωγεΐον.

4) Χαλκούς κρίκος έχον διάμ. 0.09, πλ. πλευράς 0.076 μέγιστον, 0.055 
έλάχιστον, πάχ. πλευράς 4 χλστ. Μετά την κλεΐσιν τού κρίκου προεξέχει τό

Είκ. 6. “Ελαφος χρυσή έξ ελα
σμάτων συντεθειμένη.

Είκ. 7.
Οίνοχόη Ιχρυσή 
έξ ελασμάτων 
συντεθειμένη.

μεν στενότερον άκρον κατά 0.05, τό δέ πλατύτερον κατά 0.026.
’Έχει εις τό μέσον άμφοτέρων τών προεξοχών οπήν ήλου 
έλλείποντος διαμ. 5 χλστ., εις δέ τό κάτω άκρον τής πλατείας 
προεξοχής ήλον, δστις έξω εινε εσφυρηλατη μένος πλατύτερος 
καί μόλις διά τής περιφερείας τής κεφαλής άπτεται τής στενο- 
τέρας προεξοχής. Άμφότεραι όμως αί προεξοχαί είναι μετ’ άλ- Ε>κ g 
λήλων συγκεκολλημέναι διά «βρασμού», συντήξεως τού χαλκού. Μέρη χρυσής 
Ή εξωτερική επιφάνεια τού ελάσματος, εξ ου έσχηματίσθη τό άλύσεως. 
κρικοειδές σκεύος, κοσμείται διά τορευτών έξεχόντων, αναγλύ
φων δστρέων, πορφυρών τής θαλάσσης, έξεχουσών περί 0.014. Εκατέ
ρωθεν τής σειράς ταύτης τών πορφυρών (23 τον αριθμόν) είναι άνά δύο 
σειράς άχιβαδών (κτενών), 24 ή 25 τον αριθμόν, αντιπόδων διατεθειμέ
νων εν εκατέρφ ζεύγει σειρών. Μεταξύ τών κτενών έκατέρου ζεύγους είναι 
μία σειρά ή δρμος κοκκιδωτός (μαργαριτών), εκατέρωθεν δέ τής σειράς τών 
πορφυρών ζώναι γραμμικαί.

Τό σκεύος εύρέθη εις τήν νοτιανατολικήν γωνίαν τού δαπέδου ένθα
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παρετηρήθη, δτι ΰπήρχεν οπή 0.10 διαμ. καί βάθ. 0.25 τυχαία, καθώς έπί- 
στευον πάντες. ’Αλλά είνε δυνατόν να έχη σχέσιν τινά προς τήν ξυλοδεσιάν, 
προς ήν ΰπεθέσαμεν προς καιρόν, δτι δύναται να σχετίζεται καί τό χαλκοϋν 
σκεύος ως δακτύλιος στερεών δύο όρθια ξύλα συνεχίζοντα αλληλα (ή άποτυ- 
χούσα είκών τού σκεύους θά δημοσιευθή άλλοτε).

5) Πολλά θραύσματα αγγείων άγραφων κατά κανόνα καί τών πλείστων 
μικρών καί λεπτών. Ή πρώτη προσπάθεια συγκολλήσεως αυτών άπέτυχε, 
διότι καί καθ' αυτήν είνε δύσκολος καί πολλά, φαίνεται, τεμάχια λείπουσι. 
Πάντα ταΰτα εΰρέθησαν επί τού δαπέδου ή αμέσως έπ’αυτού εν τοΐς χώμασι.

Δύο λεπίδες όψιανοΰ καί πριόνιον εκ πυρίτου ερυθρωπού (μηκ. 0.03 
περίπου) εΰρέθησαν εν ΰψηλοΐς χώμασι καί άνήκουσι πιθανώς εις τά διαλυ- 
θέντα χώματα τού οικοδομήματος οΰχί δ’εις αυτό τούτο.

Α Δ. ΚΕΡΑΜΟπΟΥΛΛΟΣ

4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Έξακολουθήσας καί κατά τό 1927 τάς έν Ν. Άγχιάλφ δαπάναις τής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας ενεργουμένας άνασκαφάς, έπεξέτεινα τήν ερευνάν 
εις τον χώρον τον ευρισκόμενον περί τον προ τής αγοράς Νέας Άγχιάλου 
παλαιοχριστιανικόν ναόν, καθόσον ειχον άναφανή πέρυσι μετά τήν πλήρη 
άποκάλυψιν τών μερών τής χριστιανικής ταύτης Βασιλικής (ήτοι τού ιερού 
βήματος τού κυρίως ναού, τού νάρθηκος καί τού αίθριου) συνεχόμενα προς 
τάς πλαγίας πλευράς κτίσματα, ως εν τή προηγουμένη εκθέσει μου ειχον 
αναφέρει.

Διά τής εφετεινής άνασκαφής, ήτις ήτο λίαν επίπονος ένεκα τής μεγάλης 
(υπέρ τά τρία μέτρα) έπιχωματώσεως, τής ΰπαρχούσης εις τά πλάγια μέρη 
τού ναού, τά κτίσματα ταύτα διηυκρινίσθησαν, οΰτω δέ κατέστη δυνατός δ 
προσδιορισμός τών μερών τής μεγάλης χριστιανικής Βασιλικής τών θεσσαλι- 
κών Θηβών καί ή έκπόνησις τής συνημμένης κατόψεως (εϊκ. 1).

Ώς έν τή κατόψει τούτη διακρίνεται, ή επί τρία συνεχή έτη έρευνωμένη 
χριστιανική Βασιλική Ν. Άγχιάλου, παρουσιάζει ήδη μεγάλου ενδιαφέροντος 
σύνολον μετά τών τριών κυρίως αυτής μερών: αίθριου, νάρθηκος, καί 
κυρίως ναού (περί ών βλέπε προηγουμένην μου έκθεσιν) καί τών προσκτι- 
σμάτων αυτής, τών ευρισκομένων συμμετρικώς ιδία περί τό αΐθριον, ή 
πρόσοψις τού οποίου είχεν εκατέρωθεν δύο πύργους κατά μικρασιατικά μάλ
λον πρότυπα, ώς έν τή τελική μελέτη μου θ’ αποδείξω.

Κατωτέρω έκθέτω τήν έρευναν τών προσκτισμάτων τούτων, ήν εφέτος 
ένήργησα.
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ιμτ· ■■ ^

Είκ. 1. Κάτοψις τής χριστιανικής Βασιλικής των ΰεσσαλικών Θηβών (Ν. Άγχιάλου).
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ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΑ: 1. Άνεύρεσις σκευοφυλακίου παρά τόν νότιον 
πύργον τοϋ αίθριου. — Πρώτον άνεσκάφη τό παρά τον νότιον Πύργον μόλις 
πέρυσι άναφανέν πρόσκτισμα, τό κείμενον παρά την νοτίαν πλευράν τοϋ 
αίθριου εις σχήμα παρεκκλησίου, έχοντος ό'μως αντίθετον προς τόν ναόν 
προσανατολισμόν. Τό πρόσκτισμα τοϋτο έχει δυο εισόδους: μίαν έκ τοϋ 
αίθριου καί ετέραν εκ τοΰ ομοίως πέρυσι κατά τό ήμισυ άναφανέντος 
πυλώνος τοΰ προ τής νοτίας εισόδου τοΰ νάρθηκος ευρισκομένου. Μετά την 
τελείαν έκκαθάρισιν από τής μεγάλης έπιχωματώσεως άπεδείχθη, δτι ήτο τοΰτο 
τό σκευ οφ υ λάκιο ν τοΰ ναοΰ, καθόσον άνευρέθησαν κατά την εκκαθά
ρισήν πλήθος έκ τεθραυσμένων ύάλων (έκ δοχείων κανδηλών, φιαλιδίων κλπ. 
προερχομένων) τμήματα έκ πήλινων λύχνων, χάλκινα τινα ελάσματα έκ 
σκευών τοΰ ναοΰ (όρειχάλκινα τμήματα έκ σταυρών, μονογραμμάτων τοΰ 
Χριστού κ. ά'λ.), πολλά θραύσματα έκ πήλινων αγγείων ά'νευ γανώσεως καί 
μέγα πλήθος τμημάτων έκ πίθων πολλαί βάσεις τών πίθων τούτων εύρέθη- 
σαν τοποθετημένοι δλίγφ κάτωθεν τοΰ δαπέδου, τοΰ συνισταμένου έκ μαρμά
ρινων πλακών, δπερ δμως έχει σχεδόν ολόκληρον καταστραφή. Εις τινα χείλη 
τών πίθων τούτων ύπάρχουσιν έπιγραφαί δηλωτικοί τής κατεχούσης αυτά 
έκκλησίας ή τοΰ περιεχομένου έν αΰτοίς ποσοΰ, οιον Ε. ΘΒ. — Εκκλησίας 
Θηβών, X. Μ. = χίλιοι μόδιοι; κ. άλλ.

’Αριστερά τής άψΐδος τοΰ σκευοφυλακίου άνεφάνη οπή τετράγωνος, 
ήτις καθαρισθεΐσα από τών προσχώσεων έφερεν εις φώς μικράν δεξαμενήν 
προς χρήσιν πιθανώτατα τοΰ σκευοφυλακίου κατεσκευασμένην, εις ήν διωχε- 
τεύετο τό ΰδωρ δι’δχετοΰ αριστερά ΰπάρχοντος.

2) Νότιος πυλών τοϋ ναοΰ. — 'Ως τοΰ σκευοφυλακίου διαμέρισμα 
έχρησιμοποιεΐτο πιθανώτατα ό νότιος πυλών τοΰ ναοΰ, ήτοι τό προ τής 
πύλης τοΰ ναοΰ άνευρεθέν πέρυσι καί έκκαθαρισθέν τελείως εφέτος τετράγω
νον διαμέρισμα μετά δαπέδου έκ μαρμαροθετημάτων, καθόσον αριστερά τοΰ 
διαμερίσματος τούτου άνευρέθη τό χωνευτήριον, ήτοι μικρόν τετράγωνον 
κτίσμα, έχον κατά τήν βάσιν πλάκα μετ’ οπής έν τφ κέντρφ, έπενδεδυμένον 
δε έσωτερικώς δι’ δρθομαρμαρώσεως (βλ. κάτσψιν).

Μετά τήν έκκαθάρισιν τοΰ σκευοφυλακίου τοΰ ναοΰ ένήργησα τήν έκκα- 
θάρισιν τών αντιστοίχων μερών τής βόρειας πλευράς (νάρθηκος καί αίθριου).

Η έκκαθάρισις τής βορείου πλευράς τοΰ ναοΰ έφερε τώ δντι εις φώς 
αντίστοιχα προς τήν νοτίαν πλευράν προσκτίσματα.

3) Βόρειος πυλών τοϋ ναοΰ. — Παρά τήν βορείαν πύλην τοΰ νάρ
θηκος άνεΰρον τά θεμέλια τετραγώνου διαμερίσματος, ήτοι πυλώνος τής 
βόρειας πλευράς, καθ’ δλα όμοιου προς τόν πυλώνα τής νοτίας μετά δαπέ
δου έκ μαρμαροθετημάτων. ’Έχει μόνον οΰτος πλήν τής πύλης τοΰ νάρ
θηκος έτέρας δύο εισόδους κατά τήν ανατολικήν καί δυτικήν αύτοΰ πλευ
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ράν έν άντιθέσει προς τον πυλώνα τής νοτίας πλευράς, τον έ'χοντα μίαν 
μόνην είσοδον διά το σκευοφυλάκιον.

Τάς εισόδους ταυτας παρηκολοΰθησα, μέ ώδήγησαν δέ ή μέν δυτική εις 
αντίστοιχον προς το σκευοφυλάκιον διαμέρισμα, ή δέ ανατολική εις εΰρυχω- 
ρότερον διαμέρισμα, βαΐνον προς άνατολάς.

4) Πύργος τής Β. πλευράς__ Δυτικώς τοΰ αντιστοίχου προς το σκευο-

Είκ. 2. Ή κολυμβήθρα τοΰ άνευρεθέντος βαπτιστηρίου.

φυλάκιον διαμερίσματος ήλθεν εις φώς καί ό αντίστοιχος πύργος τής βόρειας 
πλευράς, οΰτινος, άφοΰ προσδιώρισα τάς διαστάσεις, έκαθάρισα μόνον τήν 
έπίχωσιν κατά το ήμισυ, ΐνα προλάβω και ερευνήσω τάλλα σπουδαιότερα 
διαμερίσματα.

5) νενρεσις τοΰ βαπτιστηρίου. — Τό πρόκτισμα, δπερ τελείως ήρεΰ- 
νησα, τής βόρειας πλευράς τοΰ αίθριου, έχει ομοίως σχήμα παρεκκλησίου,
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έχοντος επίσης την αψίδά του προς δυσμάς έστραμμένην, διασφζει δέ κατά 
τήν είσοδον εκ μαρμαροθετημάτων δάπεδον, όλίγφ δέ κατωτέρω τετραγώνους 
πλίνθους, έπιτεθειμένας εις υστέρους ίσως χρόνους επί τοϋ φθαρέντος μαρ
μαροθετήματος. Ή έπίστρωσις διατηρείται μέχρι τοΰ μέσου τοϋ διαμερίσμα
τος τοΰτου, εις τούς τοίχους τοΰ οποίου ανοίγονται δυο τοξωταί κόγχαι. Κατά 
τήν έκκαθάρισιν τοϋ δαπέδου άνεφάνησαν σπουδαιότατα σημεία, δι’ ών προ
σδιορίζεται ασφαλώς τό μέρος τοϋτο ως τό βαπτιστήριον τοΰ ναοΰ. 
’Αριστερά τοϋ διαμερίσματος τούτου καί προ τής εισόδου τοΰ αίθριου ήλθεν 
εις φώς μικρόν πρόσκτιμα διά πλίνθων κατεσκευασμένον εις σχήμα ΓΤ κατά 
τήν άνασκαφήν τοϋ κεντρικοΰ μέρους άνευρέθησαν τμήματα κυλινδρικοϋ 
κορμοϋ κίονος καί ΐωνίζον κιονόκρανου μεθ’ ηνωμένου επιθήματος, δπερ κατά 
πολύ διαφέρει των άνευρεθέντων κατά τάς άνασκαφάς τών προηγουμένων 
ετών κιονοκράνων τών υπερώων τοϋ ναοΰ. Ή βάσις τοΰ κίονος τούτου δεν 
άνευρέθη κατά χώραν (τεμάχια μόνον ίωνιζούσης βάσεως άνεφάνησαν), έ'κειτο 
όμως ακριβώς εις τό μέσον τοϋ διαμερίσματος, ως ελάχιστα ίχνη άφήκαν νά 
ύποτεθή τοϋτο (βλ. κάτοψιν).

Τέλος κατά τό κέντρον τής διαμέτρου τής άψΐδος ήλθεν εις φώς ή κ ο λ υ μ- 
βήθρα τοϋ βαπτιστηρίου, κυκλική έσωτερικώς καί οκτάπλευρος έξωτε- 
ρικώς, έπιμελώς δι’έρυθρωποΰ κινιάματος (κορασανίου) έπενδεδυμένη (είκ. 2). 
Ή βάσις τής κολυμβήθρας τοΰ βαπτιστηρίου έχει μαρμαρίνην πλάκα καί 
προς άνατολάς οπήν μετά μολυβδίνου σωλήνος, εκτεινομένου άνατολικώς καί 
προφυλασσομένου διά κηστοϋ δχετοϋ. Τμήματα τών μαρμάρινων θωρακίων 
καί μάλιστα τής εισόδου προς τήν κολυμβήθραν άνεφάνησαν κατά τάς 
άνασκαφάς. Τά άνευρεθέντα έν τφ βαπτιστηρίφ έπιτρέπουσι τήν αποκατά
στασήν αύτοϋ' κατά ταϋτα δέ τοϋτο διηρεΐτο προφανώς εις δύο τμήματα, εις 
τό άποδυτήριον καί τό φωτιστήριον, χωριζόμενα άπ’ άλλήλων διά 
διλόβουάνοίγματος μετάβήλων,έχοντος άριστερά μικρόν ίματιοφυλάκιον. 
Ούτως έχομεν νϋν έν ταΐς έλληνικαΐς χώραις καί έ'τερον παράδειγμα ιδιορ
ρύθμου βαπτιστηρίου παρά τά βαπτιστήρια τής Έκατονταπυλιανής τής 
Πάρου καί τοϋ Κλήματος τής Μήλου.

Τήν |κολυμβήθραν άνεϋρον μετά επίμονον έρευναν καί υπό συνθήκας, 
αϊτινες άξιον είναι ν’ άναγραφώσιν ένταϋθα. Κατά τήν έρευναν τοΰ μνη
μείου τούτου ήλθεν εις φώς πρώτον ευτελής τάφος μήκους 2 μ. καί πλάτους 
0.60 μ. διασώζων σκελετόν άνδρός προς άνατολάς τεθαμμένου. Δεξιά τοΰ 
κρανίου είχε τοποθετηθή πήλινον άγγεΐον άδιακόσμητον. Ούδεμία επί τοϋ 
τάφου άνευρέθη επιγραφή· μόνον κατά τήν κεφαλήν τοϋ νεκροΰ είχε 
χρησιμοποιηθή τμήμα επιτύμβιου μαρμάρινης πλακός ρωμαϊκών χρόνων 
μετ’ επιγραφής, εξ ής διεσώθη μόνον μία σειρά μετά τών γραμμάτων:
. . . ΤΑ [ΙΥΜΦΟΡΟΣ . . .
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Διά τό άνοιγμα τοΰ τάφου τοΰτου είχε καταστροφή τό ανατολικόν τμήμα 
τής κολυμβήθρας τοΰ βαπτιστηρίου, διά των τεμαχίων δε τοΰ κατασκαφέντος 
μέρους είχον φραχθή έπιμελώς τά μέρη τής κολυμβήθρας ούτως, ώστε δύσκο- 
λον ήτο νά ΰποτεθή δτι περί τον τάφον έκρΰπτετο έτερον κτίσμα. Ή πεποί- 
θησις όμως δτι τά μέχρι τής στιγμής εκείνης άνευρεθέντα σημεία προέδι- 
δον την ΰπαρξιν κολυμβήθρας με έπεισε νά προβώ εις την καταστροφήν τοΰ 
τάφου, άφ’ ου προηγουμένως έσχεδίασα τοΰτον, οΰτω δε άνευρέθη ή κολυμ- 
βήθρα τοΰ βαπτιστηρίου. Ό τάφος οΰτος έν τοΰτοις έπιχΰνει ικανόν φώς 
εις την ιστορίαν τοΰ ναοΰ καί εν γένει τής Ιξαφανισθείσης πόλεως. Ήνοίχθη 
προφανώς εις χρόνους, κα\Τ οΰς ό ναός κατεστράφη υπό βαρβαρικοΰ λαοΰ, 
προσωρινώς εγκατεστημένου έν τή περιοχή τών θεσσαλικών Θηβών, πιθανώς 
τών Σλάβων Βελεγεζητών, οϊτινες, ώς γνωστόν, άναφέρονται εις τάς Πράξεις 
τοΰ άγ. Δημητρίου ως εγκατεστημένοι περί τάς Θήβας, είς δέ τούτων είναι 
πιθανώτατα καί ο τεθαμμένος έν τή κολυμβήθρα τοΰ βαπτιστηρίου.

6) Ανεύρεσις τών άνόδων είς τά ύπερφα.— Έκ τών διαμερισμάτων 
τέλος τών ευρισκομένων άνατολικώς τοΰ νάρθηκος τοΰ ναοΰ άνέσκαψα μόνον 
τό διαμέρισμα τής βόρειας πλευράς, είς ο είσήλθον έκ τής άναφανείσης θΰρας 
κατά την ανατολικήν πλευράν τοΰ βορείου πυλώνος. Τό πρόσκτισμα τοΰτο 
έκκαθαρισθέν άπεδείχθη ώς τό διαμέρισμα, ένθα εύρίσκετο ή κλίμαξ τοΰ γυ- 
ναικωνίτου ή τών υπερώων τοΰ ναοΰ. Άνευρέθησαν δεξιά τά στηρίγματα 
τής ξύλινης πιθανώτατα κλίμακος, ήτοι δυο όρθαί βάσεις καί τμήματα τής 
έπ’ αυτών ύπαρχοΰσης μαρμάρινης πλακός, (τής κάτω δ ηλονότι βαθμΐδος), 
προ ταότης δέ κορμός κίονος έμπεπηγμένος επί τοΰ έδάφους καί χρησι- 
μευων ίσως διά τήν στήριξιν τών δεξιά τής κλίμακος υπαρχόντων θωρακίων 
(βλ. κάτσψιν).

'Έτερος — μικροτέρας διαμέτρου—κορμός κιονίσκου εΰρίσκεται καί αρι
στερά τής βάσεως τής κλίμακος τοΰ γυναικωνίτου χρησιμευων πιθανώς διά 
τον αυτόν σκοπόν. Είς τό διαμέρισμα τοΰτο ανέρχεται τις διά δύο βαθμιδών, 
είναι δέ τό δάπεδον αύτοΰ διά τετραγώνων παχέων πλίνθων έπεστρωμμένον.

7) Στοαϊ περί τον ναόν(\) — Τό διαμέρισμα τοΰτο τής ανόδου προς τά 
υπερώα χωρίζεται διά μεσοτοίχου από μεγαλειτέρου διαμερίσματος μή διευ- 
κρινισθέντος, δπερ βαίνει προς άνατολάς καί περιβάλλει ίσως τον δλον ναόν 
είς σχήμα στοάς συνεχομένης πιθανώτατα προς οικήματα περί τήν χριστιανι
κήν βασιλικήν υπάρχοντα. Ή συντελεσθεΐσα έφέτος έκκαθάρισις μόνον τών 
θεμελίων τών τοίχων τοΰ αριστερού κλιτούς καθ’ δλον τό μήκος τοΰ ναοΰ, 
ολοκλήρου τής ανατολικής πλευράς καί τών θεμελίων τών τοίχων τοΰ δεξιού 
κλιτούς μέχρι τοΰ δεξιοΰ πυλώνος τοΰ νάρθηκος δεν άπέδωκεν έγκάρσιόν τινα 
τοίχον, δι’ ού θά έδηλοΰτο ή ΰπαρξις προσκτισμάτων κατά τά μέρη ταΰτα. 
Φαίνεται δτι διά τών δύο ύπαρχουσών εισόδων εκατέρωθεν τών κλιτών τοΰ
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ναοΰ, έγίνετο ή συγκοινωνία προς τάς περιβαλοΰσας τό σώμα τοϋ ναοϋ στοάς, 
κατά τά άκρα τής οποίας εΰρίσκονται ξΰλιναι κλίμακες, δι’ ών άνήρχετό τις 
εις τά ΰπερφα τοϋ ναοΰ.

Ευχής εργον θά ήτο εν τοΰτοις νά γίνη συστηματική ερευνά ολοκλήρου 
τοϋ χώρου περί τον ναόν, ελπίζω δε νά καταστή τοΰτο δυνατόν κατά τό 
πρόσεχες έτος, καθόσον τθά έλθη εις φως ολόκληρον τό συγκρότημα τής άξιο- 
λογωτάτης ταύτης βασιλικής των θεσσαλικών Θηβών, δμοιον τοΰ οποίου 
δεν εχομεν μέχρι τοΰδε νά έπιδείξωμεν εις τάς ελληνικός χώρας.

Γ, Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΙΚΟΤΤΟΛΕΩΣ

Κατόπιν εντολής τής Άρχ. Εταιρείας προβάς είς καθαρισμόν των εν 
Νικοπόλει άνασκαφέντων χώρων επιθυμώ νά εκθέσω ενταύθα συντόμως τά 
κατά τον καθαρισμόν τούτον.

Ή εργασία ήρχισε την δεκάτην ένάτην Σεπτεμβρίου καί έληξε την 
τριακοστήν πρώτην τοϋ αυτού μηνός με ημερομίσθια εργατών εν όλω όγδοή- 
κοντα επτά, διά τών οποίων έξηντλήθη ολόκληρος ή πίστωσις τών πέντε 
χιλιάδων δραχμών.

Την πίστωσιν δεν έπεβάρυνα με οδοιπορικά έξοδα ανόδου μου καί 
καθόδου μου είς Νικόπολιν, καίτοι εύρισκόμην επί κεφαλής τής εργασίας 
καθ’όλας τάς ημέρας, διότι ό κ. Δήμαρχος ΙΙρεβέζης προθυμως μοί παρε- 
χώρησε τό μικρόν αμαξάκι τοϋ δήμου, τό όποιον έχρησιμοποίησα προς τον 
σκοπόν τούτον.

Ό καθαρισμός συμφώνως προς ας είχον οδηγίας περιωρίσθη 1) επί τοϋ 
μεγάρου τοϋ δυτικώς τής Βασιλικής τοϋ Δουμετίου, 2) επί τής Βασιλικής τοΰ 
Δουμετίου καί 3) επί τής Βασιλικής τοΰ Άλκίσσονος.

Είς τό μέγαρον δυτικώς τής Βασιλικής Δουμετίου έκαθαρίσθησαν ή ανα
τολική, ή νοτία καί ή δυτική πλευρά τοϋ περιστυλίου ως καί ή πλατεία αυτοϋ 
από τούς σωρούς τών χωμάτων καί τών πετρών, αϊτινες ήσαν επ’ αυτών. 
Ή βορεία πλευρά τοϋ περιστυλίου δεν έφαίνετο καί προς άνεΰρεσιν ταύτης 
έπεχείρησα δοκιμαστικήν σκαφήν, πλήν δεν τήν άνεϋρον, διότι έπεσα επί 
τοίχων δωματίων, τά όποια φαίνεται ότι έκλειον τήν βορείαν πλευράν τοΰ 
περιστυλίου. Έπί τής βόρειας ταύτης πλευράς εΰρέθησαν αρκετά μικρά 
τεμάχια κορνιζών καί γλυπτών εκ μαρμάρου’ επίσης εΰρέθη καί επιγραφή 
έπί λίθινου τετραγώνου βάθρου ύψους 0,60 τοϋ μέτρου καί πάχους 0,50 
έχουσα ως εξής:
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΙ 
ΚΑΙΣΑΡΙ ΘΕΟΥ Υ 

ΣΕΒΑΣΤΩΙ 
ΑΙΓΕΙΟΙ

«Αύτοκράτο[ρι] Καίσαρι Θεοϋ Υ]ίψ] Σεβαστώ Αΐγ(Ε)ιοι»

Προφανώς πρόκειται περί αναθηματικής επιγραφής αναθήματος τών 
κατοίκων τοΰ Αίγιου, (τούς οποίους ό τεχνίτης γράφει «Α’ίγειοι») μετά την 
ναυμαχίαν τοΰ Άκτίου προς κολακείαν. Καθ’ α δ’ επληροφορήθην παρά 
τών γερόντων Πρεβέζης εις Νικόπολιν έσώζετο παλαιότερον ψήφισμα σχε
δόν όμοιου τύπου, τών Πατρέων.

Τό καθαρισθέν κτίριον κατά την γνώμην μου είναι δευτέρας χρήσεως 
και 6 ενεπίγραφος λίθος φαίνεται δτι έχει μεταφερθή ά'λλοθεν.

’Από την Βασιλικήν τοΰ Δουμετίου έκαθάρισα τά χόρτα και τούς 
θάμνους, οΐτινες ειχον φυτρώσει έφ’ ολοκλήρου τοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ και 
τής άμμου τής καλυπτούσης τά ψηφιδωτά' άφήρεσα επίσης καί αρκετά 
χώματα καί λίθους, οιτινες ύπήρχον εις αυτήν.

Εις τήν Βασιλικήν τοΰ Άλκίσσονος έπανέλαβον τά αύτά με μόνην τήν 
διαφοράν δτι ένταΰθα καί λίθοι πολλοί καί χώματα πολλά ύπήρχον καί χόρτα 
καί θάμνοι μεγάλοι ειχον φυτρώσει.

Έπί τή ευκαιρία ταύτη έχω τήν ύποχρέωσιν νά τονίσω τον κίνδυνον τής 
τελείας καταστροφής, δν διατρέχουσι τά Μωσαϊκά Νικοπόλεως. Είναι απόλυ
τος ανάγκη νά ληφθώσι παρά τών αρμοδίων μέτρα σνντηρήσεως καί έξα- 
αφαλίσεως αυτών άπδ τών φυόμενων χόρτων, τά οποία είσχωρονσιν εις αύτά 
καί επιφέρουσι χαλάρωσιν αυτών, καί άπδ τής βροχής, ήτις πλέον άκωλύτως 
περιβρέχει αύτά, διότι τά υπόστεγα, τά ολίγα δηλ. υπάρχοντα υπόστεγα εκ 
τσίγκου καί ξύλων, λόγφ τής πολυκαιρίας, έχουν καταστραφή. Επίσης καί 
ή άμμος, διά τής όποιας έ'χομεν σκεπάσει τά πλεΐστα, ζημίαν, λόγφ τών φυο- 
μένων εις αυτήν χόρτων, μάλλον επιφέρει ή ωφέλειαν.

Ή άπόδοσις τής εργασίας τής συντελεσθείσης εφέτος ύπερέβη πάσαν 
αίσιόδοξον πρόβλεψίν μου.

Ό ’Επιμελητής τών αρχαίων Νικοπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ

[Μάλλον ΆργεΤοι οφείλει νά άναχνωοθη τό όνομο].
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6. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ

Κατά τό λήγον έτος αί αρχαιολογικοί έν Έπιδανρω βραχυχρόνιοι ακαφαί 
περιωρίσθησαν εις την άφαίρεσιν των χωμάτων από ολοκλήρου τοΰ δαπέδου 
τής από τοΰ ’Αρτεμισίου καί τής Στοάς Κότυος εις τάς Άκόαςάγούσης δισκε- 
λοΰς Στοάς (;). Ταύτης δέ άπέκαλύφθη ολόκληρον τό δάπεδον τοΰ πρώτου 
σκέλους, ευρεθέντων καί τεσσάρων κιόνων έκ πώρου λίθου. Προυχώρησαν 
ειτα αί έργασίαι προς άποκάλυψιν τοΰ ετέρου σκέλους τής στοάς τοΰ προς 
τήν Κρήνην καί τάς Άκόας άγοντος.

’Αποτέλεσμα των τελευταίων τούτων εργασιών, μόλις άρξαμένων, έγέ- 
νετο ή άποκάλυψις λειψάνων τινών έκ τοΰ δαπέδου, έμφαίνοντος χονδρό
κοκκον οίονεί μωσαΐκόν έκ ρομβοειδών γραμμικών σχημάτων συμμετρικώς 
διατεταγμένων, ώσπερ αί ρομβοειδείς πλάκες τοΰ δαπέδου τής θόλου τοΰ 
Πολυκλείτου.

Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

7, ΚΑΤΩ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

'Ως προς την άνασκαφήν τοΰ παρόντος έτους εν κάτω Γουμενίτση Καλα
βρύτων έχω να εκθέσω, δτι αΰτη περιωρίσθη εις τήν έρευναν βεβυθισμένων 
λαξευτών Μυκηναϊκών τάφων, τριών τον αριθμόν, μέ τήν οποίαν δύναται να 
θεωρηθή λήξασα ή αυτόθι άνασκαφή. Κατά τήν έρευναν εύρέθησαν καί 
πάλιν αγγεία τών συνήθων Μυκηναϊκών τής τελευταίας περιόδου μέ τά γραμ
μικά κοσμήματα, ως καί πέρυσιν, κομισθέντα εις τήν ’Αρχαιολογικήν συλλο
γήν Πατρών, καί ούδέν έτερον λ

Εκείνο δμως, δπερ είναι σπουδαΐον κατά τάς έρευνας τοΰ έτους 1927, 
είναι ή ανακάλυψης καί άλλου Μυκηναϊκοΰ νεκροταφείου, μεγαλυτέρου καί 
σπουδαιοτέρου, έν Άχαΐα, έν Προστοβίτση τής Τριταίας, τοΰ οποίου ή άνα
σκαφή θά γίνη τό έπιόν έτος και μέ τήν έρευναν τοΰ οποίου θά περατωθή 
ή δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έκτελουμένη άνασκαφή τών Μυκη
ναϊκών νεκροταφείων τής Άχαΐας.

Ν. ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ

1 Πρβλ. Έκθεσιν έν Άρχ. Δελτίιρ 1924-25,14, ένθα κατά παραδρομήν παρελείφθη 
δτι ή εργασία έγένετο ύπό τής Άρχαιολ. Εταιρείας,
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8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΤΥΜΦΑΛΩι

ΑΙ, δαπάναις της Άρχαιολ. Εταιρείας ένεργηθεΐσαι κατ’ ’Οκτώβριον 
1927 έν Στυμφάλω άνασκαφα'ι περιωρίσθησαν εις τήν έρευναν τής μεταξύ 
τού αρχαίου περιβόλου τής πόλεως καί τής μεγάλης κατατομής περιλαμβανό
μενης έκτάσεως, ήν θεωρού μεν ως τήν αγοράν τής αρχαίας Στυμφάλου.

Κατά τό δυσμικόν ά'κρον τής εν λόγφ περιοχής είχον πιστοποιήσει ήδη 
από τού 1925 διά μικράς σκαφής τήν ύπαρξιν πύλης τού τείχους τής πόλεως, 
άφ’ ής ήρχετο ό προς Όρχομενόν καί Φενεόν άγων δρόμος. Εφέτος διά

Είκ. 1. Πρόπυλον τείχους Στυμφάλου.

βαθυτέρας σκαφής, ήν έπέτρεψεν ή βαθμιαία άποξήρανσις τού μέρους τούτου 
τής λίμνης, έξηκριβώθη, δτι ή πύλη αύτη δεν ήτο άπλοϋν άνοιγμα τού τεί
χους κεκαλυμμένον, αλλά συνθετώτερόν τι κατασκεύασμα έν σχήματι προπύ- 
λου, όμοιου προς τά πρόπυλα των ιερών περιβόλων. ’Έφερε δηλονότι προς 
τό έξωτερικόν δύο κίονας έν παραστάσι, ό'πισθεν δ’ αυτών έγκάρσιον τοίχον 
μετά θύρας. Τού προπύλου τούτου εύρέθησαν κατά χώραν αί ίωνικαί βάσεις 
α) τού ετέρου τών κιόνων καί β) άμφοτέρων τών παραστάδων. Εντός δέ 
τών χωμάτων μεγάλα τεμάχια τών πωρίνων καί κατά τό άνω ήμισυ μόνον 
έρραβδωμένων κορμών τών κιόνων καί τών παραστάδων, άτινα πάντα 
καί άνεστύλωσα προχείρως (είκ. 1). Εύρέθησαν έπίσης έν τφ προπύλφ κατά
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χώραν καί θρανία παρά τε τούς μάκρους τοίχους καί τον εγκάρσιον, χρησι- 
μεΰοντα προς άνάπαυσιν τών οδοιπόρων καί των πυλωρών. Λόγφ τής 
διαφοράς τοϋ ύλικοΰ τοϋ πρόπυλου από τοΰ τείχους καί τής άνοργάνου συν- 
δέσεως αύτοϋ προς εκείνο, συμπεραίνω δτι τό πρόπυλον προσετέθη άργότερον 
εις την προϋπάρχουσαν ενταύθα πόλην καί δη τον 3ον ή 40ν π. X. αιώνα, αν 
κρίνω εκ τής εργασίας τών περισωθέντων αρχιτεκτονικών μελών.

Είκ. 2. Κυκλικόν κτίσμα Στυμφάλου.

Δεύτερα τις ερευνά εγένετο εν τή μεγάλη κατατομή τή λελαξευμένη επί 
τής βραχώδους γλώσσης, ήτις σχηματίζει τό βόρειον κράσπεδον τής λίμνης. 
Ενταύθα ειχον σημειώσει από τού πρώτου τών άνασκαφών έτους (1924) 
την ΰπαρξιν κτιρίου κυκλοτερούς φέροντος προσκεκολλημένον εύθύν μακρόν 
δρόμον. Διά τής εφετινής σκαφής εύρέθη δτι ή νοτία πλευρά τού κτιρίου 
τούτου προχωρεί μέχρι βάθους 2,20 μ. ήτοι μέχρι τού φυσικού βράχου σχη- 
ματιζομένη διά μεγάλων καί άδρώς ειργασμένων λίθων μετά περιτενείας 
κατά τό αιγυπτιάζον λεγόμενον σύστημα (είκ. 2). "Ολος ό νότιος τοίχος τού
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κηρίου βαίνει έπ'ι εξεχούσης εύθυντηρίας καί θά ήτό ποτέ ορατός. Τουναν
τίον ό βόρειος εβαινεν επί τοΰ όπισθεν ύψηλοΰ βράχου. Εντός τών χωμάτων 
τής άνασκαφής ευρέθη πήλινον γεϊσον μετ’ ανθεμίων έζωγραφη μένων κατά 
την κάτω επιφάνειαν, ών τό σχέδιον καί ή τέχνη κατατάσσει τό έξετασθέν 
οικοδόμημα εις τόν 4ον π. X. αιώνα.

Ή δέ τρίτη καί σπουδαιότερα σκάφη εγένετο προς νότον τής είρημένης 
κατατομής καί δή παρά τό κτίσμα εκείνο, δπερ τό πρώτον έτος τών άνασκαφών 
εΐχον χαρακτηρίσει ως πρόπυλον, άλλ’ δπερ ήμποδίσθην τότε ν’ άνασκάψω 
όλοσχερώς λόγφ τών άναβλυζόντων ύδάτων (είκ. 3). Εφέτος, έλαττωθέντων

Εϊκ. 3. Τοίχος παλαίστρας Στυμφάλου.

σημαντικώς τών ύδάτων τοΰ υπεδάφους, άπεκαλυφθη περί τό είρημένον κτί
σμα μέγα τετράγωνον περίπου οικοδόμημα (20,30X33,55) φέρον ορθογώνιον 
αυλήν περιβαλλομένην υπό στοών καί δωματίων (είκ. 4). Τών στοών τούτων 
εύρέθησαν κατά χώραν ίκαναί τών άνεχόντων την στέγην τετραγώνων στυλών 
βάσεις, εκ σκληρού λίθου πεποιημέναι, άρίστης δ’ Ιργασίας. Λόγφ τής διατά- 
ξεως καί τής θέσεως αυτού τό κτίριον τούτο χαρακτηρίζω ως παλαίστραν. 
Ταΰτης δέ τής παλαίστρας τήν προς βορράν κειμένην είσοδον άπετέλει τό 
κατά τό πρώτον έτος τών άνασκαφών έρευνηθέν καί δρθώς τότε ως πρόπυ
λον χαρακτηρισθέν κτίσμα, ού εύρέθησαν εφέτος καί τινα αρχιτεκτονικά μέλη: 
μεγάλη ιωνική βάσις καί έρραβδωμένος σφόνδυλος διαμ. 0,75, καί τέλος θραύ
σμα πηλίνης παραετίδος.
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Ελλείψει χρημάτων ή άνασκαφή τοΰ λίαν ενδιαφέροντος τούτου κτιρίου 
παρέμεινεν ατελής. Επειδή δ’ 6 ιδιόκτητος χώρος, §φ’ ου το κτίριον εΰρίσκε- 
ται, είναι λίαν γόνιμος καί υπάρχει φόβος ότι παρ’ όλας τάς συστάσεις μου

Εΐκ. 4. Διάγραμμα παλαίοτρας Στυμφάλου.

οί χωρικοί θ’ άροτριώσωσι καί θά σπείρωσιν αυτόν καταστρέφοντες ό,τι 
μετά τόσου κόπου επετεΰχθη εφέτος, ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία εψήφισε τή 
είσηγήσει μου πίστωσιν άποζημιώσεως των καλλιεργητών εγκαίρως είδοποιου- 
μένων νά μή καλλιεργησωσι τον χώρον.

ΑΝ, Κ. ΟΡΛΑΝΑΟ?
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9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΪ ΕΝ ΛΕΣ ΒΩι

Εκθέτω ενταύθα συντόμως τά αποτελέσματα των εφετινών άνασκαφών 
έν Λέσβο).

Κατ’ άρχάς έπεχείρησα τήν περαιτέρω εκσκαφήν τών θεμελίων αρχαϊκού 
ναού, τον όποιον άπεκάλυψα έν θέσει Κλοπεδή τής περιφερείας Καλλονής

Είκ. 1. Λείψανα αρχαϊκού ναού Κλοπεδης Λέσβου.

τής Λέσβου καί περί τού οποίου έγραψα έν τώ έσχάτως έκδοθέντι ’Αρχαιο
λογική) Δελτίφ 9. 1924-25 (Παράρτημα σ. 41 ε.). Καί εΰρον μέν λείψανά τινα 
είσέτι τών κατωτάτων δόμων τού υποστρώματος, άλλα καί πάλιν δεν είναι 
δυνατή ή συμπλήρωσις τού σχεδίου τού ναού, καθόσον ή σΰλησις τών λίθων 
έχει γίνει εις μεγίστην κλίμακα.

Προς βορράν τών θεμελίων τούτων καί εις άπόστασιν 5 μ. περίπου άπε
κάλυψα τμήμα ετέρου ναού καί δή τήν νοτίαν, τήν δυτικήν καί μέρος τής β.
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πλευράς. Είναι καί οΰτος κατεσκευασμένος διά τοϋ αυτού καί ό προηγούμε
νος εγχωρίου ύλικοϋ, τραχΰτου λίθου καί κατά to πλεΐστον επίσης κατεστραμ
μένος ώς εκείνος. Μόνον ή δυτική του πλευρά σώζεται οπωσδήποτε καλώς 
καί μάλιστα κατά κατά την βδ. γωνίαν, δπου εύρέθησαν επί τοΰ στυλοβάτου 
καί δύο βάσεις κιόνων κατά χώραν κείμεναι (εικ. 1. Ή πλευρά αύτη έχει μήκος 
16.25 μ. καί έχει τρεις αναβαθμούς, τών οποίων ή εξωτερική επιφάνεια δεν

Εΐκ. 2. Κίονες άρχαϊκοΰ ναού Κλοπεδής Λέσβου.

είναι τελείως έπεξειργασμένη, άλλ’ έχει κατά τούς αρμούς μόνον στενήν ται
νίαν λείαν, έν μέσφ δέ είναι άδρομερώς λελαξευμένη μέ τεκτονικούς αγκώνας 
εξέχοντας. Τον αυτόν τρόπον εργασίας παρουσιάζει καί ή άνω ορατή επιφά
νεια αυτών, ή έκάστοτε δηλ. έξέχουσα τοΰ ύπερκειμένου αναβαθμού. Αί βάσεις 
εδράζονται επί εκβεβαθυσμένης κυκλικής επιφάνειας επίσης καί έχουσι τήν 
μορφήν τοΰ συνήθους «αιολικού» τύπου μέ παχύν προσκεφαλοειδή τόρον 
καί μικράν υπέρ αυτόν στρογγύλην ράβδον, δπου καταλήγει ό κορμός τοΰ
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κίονος, δστις είναι άρράβδωτος (εϊκ. 2). Έπί τού παρακειμένου άγροΰ εύρέθη 
και κιονόκρανον «αιολικόν» τού γνωστού τύπου. Αί βάσεις και τά κιονόκρανα 
είναι τής αυτής μορφής και έχουσι τάς αύτάς διαστάσεις προς τά εΰρεθέντα 
πλησίων των προηγουμένων θεμελίων. Φαίνεται δτι ή στενή πλευρά είχεν 
οκτώ κίονας (διάμ. βάσ. 0,82, διάστυλον 1,27), άγνωστον δέ πόσους ή μακρά 
πλευρά, ήτις δεν άπεκαλύφθη εισέτι κατά την εφετινήν περίοδον. Λείιβανα 
επίσης τού τοίχου τού σηκού εύρέθησαν, άλλ’ ούχ! ικανά ώστε νά φαίνεται

Είκ. 3. Δ’ωλικόν κιονόκρανον αρχαϊκού ναοί Λέοβου.

ή μορφή αυτού. Μεταξύ των χωμάτων εύρέθησαν πλεΐστα τεμάχια πωρίνων 
πλακών καλώς έπεξειργασμένων, τών οποίων τήν προέλευσιν δεν δύναμαι 
εισέτι νά ορίσω. Έκ τών κινητών ευρημάτων αναφέρω τεμάχια άνθεμωτών 
ακροκεράμων, οϊτινες έφερον καί ανάγλυφα, ων λείψανα εύρέθησαν, μίαν 
πόρπην χαλκήν γεωμετρικού τύπου μέ εγχάρακτα γεωμετρικά κοσμήματα επί 
τού παχέος τόξου καί άγγείδιον χαλκούν.

Ελπίζω δτι τό προσεχές έτος θά καταστή δυνατή ή άποπεράτωσις τής 
άνασκαφής.

Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1927

A . Τακτική Σννέλευσις.

Tfj 6ll Φεβρουάριου 1927, ήμέρφ Κυριακή και ώρα 5 '/2 μ. μ. συνήλ
θαν οί εταίροι ε’ις τακτικήν συνέλευσιν, ϊνα εκλέξωσι τό τε ΙΙροεδρεΐον τής 
Συνελεΰσεως και την πενταμελή επί τοΰ προϋπολογισμού επιτροπείαν διά τό 
έτος 1927, άκοΰσωσι δε την έκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας περί τής 
οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ 1926 ως καί την έ'κθεσιν τού Γραμματέως τοΰ 
Συμβουλίου περί τών πεπραγμένων τοΰ έτους 1926.

Παρήσαν εταίροι εκατόν τριάκοντα τέσσαρες. Γενομένης φανερός ψηφο
φορίας εξελέγησαν: Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως ό κ. Κωνσταντίνος ΙΙολυγέ- 
νης, Αντιπρόεδρος δ κ. Μιλτιάδης Πουρής, Α' Γραμματεύς δ κ. Παναγιώ
της Ήλιόπουλος καί Β' Γραμματεύς δ κ. Σόλων Θεοδότου.

Ό Γραμματεύς τής συνελεΰσεως κ. Σόλων Θεοδότου άνέγνωσε την 
έκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως κατά 
τό έτος 1926, ή δέ συνέλευσις όμοψώνως ένέκρινε την διαχείρισιν ταΰτην. 
Είτα διά μυστικής ψηφοφορίας εξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής Επιτρο
πείας επί τοΰ προϋπολογισμού διά τό έτος 1927 οι κ. κ. Μιλτιάδης Πουρής, 
’Άγγελος Σταυρόπουλος, Ευάγγελος Κρητικός, Γεώργιος Παπαϊωάννου καί 
Μιχαήλ Χρηστόπουλος.

Διακοπείσης μετά ταΰτα τής συνεδρίας καί επαναληφθείσης τήν 6 1/2 ό 
Γραμματεύς τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γ. Π. Οικονόμος 
άνεκοίνωσε τήν ύπ’ αυτού συνταχθεΐσαν έκθεσιν περί τών πεπραγμένων 
τής 'Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1926 μετά προβολών φωτεινών εικόνων 
έκ τών υπό τής Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.

Β λ Τακτική Συνέλευσις.

Τή 1311 Φεβρουάριου 1927 ήμέρμ Κυριακή καί ώρμ 10η π. μ. συνήλθον 
οί Ιταΐροι εις δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν υπό τήν προεδρίαν τοΰ κ. Κ. 
Πολυγένους καί προέβησαν κατά τό άρθρον 10 τοΰ ’Οργανισμού εις μυστι
κήν διά ψηφοδελτίων εκλογήν τοΰ νέου Διοικητικού Συμβουλίου τής Εται
ρείας διά τήν τριετίαν 1927-1929.
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Έψήφισαν εταίροι διακόσιοι εξ, Ιξελέγησαν δέ μέλη τοΰ Συμβουλίου, 
διά την τριετίαν 1927-1929 οί κ. κ. Γ. Π. Οικονόμος διά ψήφων 141, Δ. 
Παπποΰλιας διά ψήφων 133, Θ. Βορέας διά ψήφων 129, Ά. Κεραμόπουλ- 
λος διά ψήφων 128, Α. Όρλάνδος διά ψήφων 128, Σ. Παγανέλης διά 
ψήφων 126, Ν. Έξαρχόπουλος διά ψήφων 125, Ν. Μπαλάνος διά ψήφων 
124, Γ. Σωτηρίου διά ψήφων, 122, Κ. Δυοβουνιώτης διά ψήφων 121, Μιχ. 
Βολονάκης διά ψήφων 121, Σ. Μενάρδος διά ψήφων 118 καί Γεώργ. Ν. 
Βέλτσος διά ψήφων 110.

Συμηλήρωαις και καταρτισμός τοϋ νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Τό ούτως έκλεχθέν υπό των εταίρων νέον Συμβουλιον συνελθόν τή 15Ή 
Φεβρουρίου εις συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αύτοΰ κατά τάς διατά
ξεις τοΰ άρθρου 10 τοΰ Όργανισμοΰ, έξέλεξε μέλη τοΰ Συμβουλίου τούς 
κ. κ. Ιάκωβον X. Δραγάτσην, Σωκράτην Κουγέαν καί Κωνστ. Ρωμαΐον, 
’Αντιπρόεδρον δέ τύν κ. Δ. ΙΙαπποΰλιαν καί Γραμματέα τον κ. Γ. Π. 
Οίκονόμον.
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Ε ΚΘ Ε Σ I Σ

ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1927

ΤΤΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Οι υπογεγραμμένοι άποτελούντες την Εξελεγκτικήν Επιτροπείαν τής 
Εταιρείας διά τό έτος 1927 προσκληθέντες διά τοΰ ύπ’ άριθ. 22 άπό 7ης 
Φεβρουάριου έ. έ. έγγραφου τοΰ κ. Προέδρου έπελήφθημεν τοΰ ελέγχου τής 
κατά τό λήξαν έτος 1927 οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας, έκ των 
ταμιακών καί λογιστικών βιβλίων τής οποίας εξάγονται τά εξής απο
τελέσματα :

A') Χρηματικόν.

Ταμεΐον

«') Χρέωσις.

1) Υπόλοιπον μετρητών εΰρεθέν εν τώ Ταμείφ τή 31 Δεκεμβρίου 1926 
κατά την βεβαίωσιν τής Εξελεγκτικής Επιτροπείας . Δρχ. 52,955,70

2) Εισπράξεις άπό έσοδα Γενικού Προϋπολογισμού . . » 411,046,15
3) ’Αναλήψεις έκ τών έν ό'ψει καταθέσεων τής Εται

ρείας παρά τή Εθνική Τραπέξη............................... . » 702,474,75
4) Εισπράξεις έκ τής έξοφλήσεως τών εις τό άρτιον κλη- 

ρωθεισών δέκα εξ (άριθ. 16) ομολογιών Εθνικού
Δανείου 5% 1927 (Άμυνης)........................................ ..... » 23,936.—

5) Εισπράξεις έκ τής έξοφλήσεως τών εις τό άρτιον κλη- 
ρωθεισών ε’ίκοσιν (άριθ. 20) ομολογιών Εθνικού
Δανείου 5 °/ο 1920 ..................·.......................................» 6,000.—

6) Έπιστροφαι χρημάτων έκ προκαταβολών δΓ άνα-
σκαφάς..................................................................................... » 5,216,90

Τό δλον . . Δρχ. 1,201,629,50
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6) Πίστωσις

1) Πλήρωμα! είς έξοδα Γενικού Προϋπολογισμού . . . Δρχ. 396,036.90
2) Καταθέσεις έν δψει παρά τη Εθνική Τραπέζη επ’όνο-

ματι τής Εταιρείας.................................... .... » 373,060.95
3) Πλήρωμα! προς άγοράν ε’ίκοσιν (άριθ. 20) ομολο

γιών Εθνικού Δανείου 5 % 1907 (Άμυνης) . . . . » 26,160.75
4) Πλήρωμα! προς αγοράν είκοσι πέντε (άριθ. 25) ομολο

γιών Εθνικού Δανείου 5% 1914..................................... » 119,357.—
5) Πλήρωμα! προς άγοράν εϊκοσιν εξ (άριθ 26) ομολο

γιών Έθν. Άναγκαστ. Δανείου 6 */2 % 1922 . . . . » 2,197.—
6) Πλήρωμα! προς άγοράν τριάκοντα πέντε (άριθ. 35)

ομολογιών Εθνικού Δανείου 5β/0 1920 ........................» 6,650.—
7) Άντικατάστασις προσωρινών τίτλων Έθν. ’Αναγκα

στικού Δανείου 6°/° 1926 δι’ οριστικών τοιοΰτων, ήτοι
εξήκοντα τριών (άριθ. 63) ομολογιών................................. » 6,300.—

8) Πλήρωμα! προς άγοράν ένακοσίων τριάκοντα επτά 
(άριθ. 937) ομολογιών Εθνικού Άναγκαστ. Δανείου
6°/ο, 1926 ....................................·................................... > · 59,733.75

9) Πλήρωμα! προς άγοράν είκοσι πέντε (άριθ. 25) ομο
λογούν Εθνικού Προσφυγικού Δανείου 7 °/ο 1924. . . » 183,047.50

10) Προκαλαβολα! δι’ άνασκαφάς έπιστραφεΐσαι .... » 5,216.90
11) Υπόλοιπον μετρητών τη 31 Δεκεμβρίου 1927 ...» 23,868.75

Τό δλον ...» 1,201,629.50

Β') Έσοδα και *Εξοδα

a') ν Εσοδα.

1) Άπό μερίσματα καί τόκους.........................................Δρχ. 373,438.95
2) » μισθώματα άκινήτων.............................................. » 300.—
3) » άντίτιμον πωληθέντων δημοσιευμάτων .... » 25,175.—
4) » εισφοράς εταίρων...................................................» 3,515.—
5) » έκτακτα κα! άπρόοπτα έσοδα.............................» 8,617.20

Τό δλον . . . Δρχ. 411,046.15

δ’) ”Εξοδα

1) Είς μισθούς επιδόματα κα! συντάξεις......................... Δρχ. 76,812.—
2) » έξοδα γραφείων....................................................» 32,148.30
3) » έξοδα βιβλιοθήκης................................................. » 36,146.95

Είς μεταφοράν .... Δρχ. 145,107.25
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Έκ μεταφοράς .... Δρχ. 145,107.25
4) Είς έπισκευάς και επιπλώσεις μεγάρου Εταιρείας . . » 19,444.—
5) » άνασκαφάς.........................................................................» 97,983.10
6) » δημοσιεύματα.................................................................... » 78,146.90
7) » διδασκαλίαν.................................................................... » 1,290.·—
8) » εφόρους και έπιμελητάς αρχαιοτήτων προς εύρυτέ-

τέρας σπουδάς έν Εσπερία........................................ » 27,321.—
9) » έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων......................................... » 2,991.70

10) » έκτακτα καί άπρόοπτα έξοδα..........................................» 23,752.95
Τό δλον ...» 396,036.90

Περίσσευμα εσόδων έτους 1927 ....................................» 15,009.25
Σΰνολον . . . Δρχ. 411,046.15

Γ') Γενικός ’Ισολογισμός.

Τό ενεργητικόν τής Εταιρείας τη 31 Δεκεμβρίου 1927
άνήρχετο είς................................................................................ Δρχ. 1,937,379.75

άποτελοΰμενον έκ των έξης :
1) ’Από μετρητά έν τφ Ταμείω..............................................» 23,868.75
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας ■ . . ........................... » 259,863.80
3) » άκίνητα κτήματα........................................ .... . » 17,847.50
4) » 70 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης........................* 157,190.25
5) > 405 όμολογ. Εθνικού Παγίου Δανείου, 4υ/0 1889 » 88,154.25
6) » 75 δμολογ. Εθνικού Δανείου Σιδηροδρόμων Πει

ραιώς-Λαρίσης. . . ........................................ » 20,193.75
7) » 1697 όμολ. Έθν. Δαν. 5°/0 1898 (Ένοποιήσεως) » 171,795.75
8) » 175 όμολογ. Εθνικού Δανείου 5°/01907 (Άμΰνης) » 8,860.50
9) » 135 όμολογ. Εθνικού Δανείου 5η/0 1914 ...» 167,467.65

10) » 204 όμολογ. Εθνικού Δανείου 6°/0 1918 ...» 18,460.20
11) » 100 όμολογ. Έθν. Άναγκ. Δανείου 6 1/2°/0 1922 » 9,597.—-
12) » 1 όμολογ. Έθν. Δανείου Κεφαλαιώσεως μετά

μιας άποδείξεως φράγκ. 140............................... » 640.—
13) » 30 όμολογ. Έθν. Πατριωτ. Δανείου........................ » 25.—
14) » 515 όμολογ. Έθν. Δανείου 5°/ο 1920 . . . . » 97,750.—
15) » 1000 όμολογ. Έθν.'Αναγκστ. Δανείου 6 % 1926 » 66,033.75
16) » 25 όμολογ. Έθν. Προσφυγ. Δανείου 7 °/ο 1924 » 183,047.50
17) » 4000 όμολογ. Έθν. Άναγκαστ. Δανείου 6 '/2%

1922 κληροδοτήματος Τωάννου Μαρκοπούλου . » 332,000.00
Είς μεταφοράν .... Δρχ. 1,622,795.65
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Έκθεσις τής 'Εξελεγκτικής Επιτροπής 65

Έκ μεταφοράς .... Δρχ. 1,622,795.65
18) ’Από καταθέσεις έν δψει παρά τή Έθν. Τραπέζη . . ν 305,965.05
19) » καταθέσεις έν δψει παρά τη Λαϊκή Τραπέζη . . » 6,687.05
20) » προκαταβολάς..............·.......................................» 1,932.—

Τό δλον . . . Δρχ. 1,937,379,75

Τό δέ Παθητικόν τη 31 Δεκεμβρίου 1927 άνήρχετο εις . . Δρχ. 1,937,379,75 
άποτελοΰμενον

έκ τοΰ Κεφαλαίου τή 31 Δεκεμβρίου 1927 ..................» 1,937,379.75

Δ') Περιουσία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

ΤΙ περιουσία τής Εταιρείας τή 31 Δεκεμβρίου 1927 άνήρ
χετο εις................................................................................Δρχ. 1,937,379.75

άποτελουμένη έξ των εξής:
1) ’Από μετρητά έν τφ Ταμείψ........................................Δρχ. 23,868,75
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας.......................................... » 259,863.80
3) » ακίνητα κτήματα............................................................» 17,847.50
4) » 70 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης........................ » 157,190.25
5) » 405 όμολογ. Έθν. Παγείου Δανείου 4°/0 1889 » 88,154.25
6) » 75 όμολογ. Έθν. Δανείου Σιδηροδρόμων ΙΙει-

ραιώς - Λαρίσσης..........................................................» 20,193.75
7) » 1697 όμ. Έθν. Δανείου 5°/01898 (Ένοποιήσεως) » 171,795.75
8) » 175 όμολογ. Έθν. Δανείου 5% 1907 (Άμυνης) » 8,860.50
9) » 135 όμολογ. Έθν. Δανείου 5°/0 1914 . . . . » 167,467.65

10) » 204 όμολογ. Έθν. Δανείου 6°/0 1918 .... » 18,460.20
11) » 100 όμολογ. Έθν. Άναγκ. Δανείου 61/2 °/0 1922 » 9,597,00
12) » 1 όμολογ. Έθν. Δανείου Κεφαλαιώσεως μετά

μιας άποδείξεως φραγκ. 140....................................» 640.—·
13) » 30 όμολογ. Έθν. Πατριωτικού Δανείου . ... » 25.—
14) » 515 όμολογ. Έθν. Δανείου 5% 1920 .... » 97,750.—
15) » 1000 όμολογ. Έθν. Άναγκαστ. Δανείου 6 °/0 1926 » 66,033.75
16) » 25 όμολογ. Έθν. Προσφυγ. Δανείου 7 °/ο 1924 . » 183,047.50

17) » 4000 όμολογ. Έθν. ’Αναγκαστ. Δανείου 6 J/2

1922 κληροδοτήματος Ίωάννου Μαρκοπούλου . » 332,000.--
18) » καταθέσεις έν δψει παρά τή Εθνική Τραπέζη . » 305,965.05
19) » καταθέσεις έν δψει παρά τή Λαϊκή Τραπέζη . » 6,687.05
20) » προκαταβολάς................................................................ » 1,932.—

Σύνολον . . . Δρχ. 1,937,379.75
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66 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

Περαίνουσα την παρούσαν εκθεσιν ή Επιτροπεία προτείνει εις την 
Συνέλευσιν, δπως εγκρίνη την προκειμένην διαχείρισιν ως όρθώς γενομένην 
καί επικυρώση τόν τε ’Ισολογισμόν καί τον ’Απολογισμόν τοΰ λήξαντος 
έτους 1927.

’Εν ’Αθήναις τfj 10 Φεβρουάριον 1928

Ή Εξελεγκτική 'Επιτροπεία

Ευάγγελος Κρητικός 
Γεώργιος Παπατώαννου 
Αγγελος Σταυροπουλος 
Μιχαήλ Χριςτοπουλος 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΟΥΡΗΣ
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68 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπο
λογισμού

Είδος ίαόδων

Π
ρο

νπ
ολ

ογ
ι-

σθ
έν

τσ

Ει
σπ

ρα
χθ

έν
τα

Διαφορά

Κε
φ. Co

2*
’Em πλέον 9Επί έλαττον

Λ' 1 Μερίσματα καί τόκοι............................... 364 343 373 438 95 9 095 95
2 Μισθώματα................................................. 300 — 300 —

* 3 Αντίτιμον δημοσιευμάτων...................... 20 000 — 25 175 — 5 175 —
Β' 1 Είσφοραί εταίρων.................................... 3 000 — 3 515 — 515 —
* 2 Συνδρομή τοΰ Δημοσίου...................... 50 000 — 50000 —
Γ' 1 Έκ τών περισσευμάτων παρελθόντων

έτών.......................................................... 233 769 — 233 769 —

» 2 "Εκτακτα καί απρόοπτα έσοδα .... 200 8 617 20 8 417 20

Σύνολον . . 671 612 411 046 15 23 203 15 283 769 —

"Ανάλυαις τον κεφαλαίου Α'. όίρ&ρου 3·

• Άντίτιμον δημοσιευμάτων*.

1)’Αρχαιολογική Έφημερίς........................................................................... Δρχ. 21935.—

2) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας............................................ » 600.—

3) Χρήστου Τσούντα: Αί προϊστορικοί άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέ

σκλου. 1908 .................................................................................... » 1500.—

4) Π. Καββαδία— Γ. Καβεράου: Άνασκαφή τής Άκροπόλεως από

τοΰ 1885 μέχρι τοϋ 1890. 1906/7 ............................................ » 750.—

δ) Π. Καββαδία: Τό Ιερόν τοΰ ’Ασκληπιού έν Έπιδαύρω και ή

θεραπεία των ασθενών. 1900 ..................................................... » 300.—

6) Γ. Π. Οικονόμου: Έπιγραφα'ι τής Μακεδονίας. 1915....................... » 40.—

7) Α. Κεραμοποΰλλου: Άποτυμπανισμός. 1923   » 50.—

Σύνολον .... Δρχ. 25175.—
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'Απολογισμός εσόδων καί εξόδων 69

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1927

Προϋπο
λογισμόν

• | Qj^. w 1 Οι 
^ 1 ^

Είδος έξόδων

ΙΙρ
ον

τίο
λο

γι
-

σθ
έν

τα

ό ο>Ο Co
Qj « £ί· X g
s g §2 ο

Η

j 1
3
S

1

Δα
πα

νη
- θε
ντ

α ! ;

Δι
αφ

ορ
ά 

έπ
ι ε

λα
ττ

ον
 ί

ί

1

Λ' 1 Μισθοί, επιδόματα καί συντάξεις 105 612 105 612 - 76 812
1 I

28 80θ!—
» 2 "Εξοδα γραφείων........................... 25 000 — 10000 — 35 000 — 32 148 30 2 851 70:

3 Έξοδα βιβλιοθήκης...................... 100 000 - 100 000 — 36 146 95 63 853 05!
4 Έπισκευαί καί επιπλώσεις . . . 20 000 — 20 000 19 444 — 556 —

13 1 Άνασκαφαί.................................... 166 000 — 166 000 - 97 983 10 68 016 901
» 2 Δημοσιεύματα............................... 135 000 — 135 000! — 78 146 90 56 853 10!
» 3 Διδασκαλία.................................... 15 000 — 15 0001- 1 290 — 13 710 __

Γ' 1 Ένίσχυσις εις Εφόρους πρός εΰ-
ρυτέρας σπουδάς έν Έσπερίφ 70 000 — 70 000 — 27 321 — 42 679 —

» 2 Έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων . 10 000 — 10 000 - 2 991 70 7 008 30
» 3 "Εκτακτοι δαπάναι καί διάφορα

έξοδα............................................ 25 000 — 25 000 — 28 752 95 1 247 051

Σύνολον . · 671 612 10 000 - 681 612 — 396 036 90 285 575 10

Άνάλναις τον κεφαλαίου Β'. άρθρου 1. Σνγχριαις πραγματοποιη·&έντων

«Άνασκαφαί». εσόδων καί έξόδων.

1) ’Ωδείου Περικλεούς...................... Δρχ. 5 000.— 1)Έαοδα . . . . . . Δρχ. 411046.15
2) Άμφιαρείου.................................... » 9 000.— 2) "Εξοδα . . . . . . » 396 036.90
3) » τοπογραφικά σχέδια » 14 200.-
4) Νέας Άγχιάλου........................... » 10 000.- 3) Περίσσευμα. . . . » 15 009.25
5) » » τοπογραφικά σχέδια » 10 000.—
6) Θηβών............................................. » 14 720.—
7) Γουμενίτσης Καλαβρύτων . . . » 8 000.—
8) Στυμφάλου.................................... » 9 980—
9) Επίδαυρου....................................... » 2 083.10

10) Λέσβου............................................
11) Νικοπόλεως καθαρισμός αρχαίο-

» 10 000—

λογικών χώρων...................... » 5 000—

Σύνολον .... Δρχ. 97 983.10

Έν ’Αθήναις rfj 31 Δεκεμβρίου 1927.

Ό Ταμίας Ό Λογιστής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. Γ. ΣΤΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ
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70 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δωρεαί. Ευχάριστους άναγράφοντες κατωτέρου τά προς την βιβλιοθήκην 
τής Εταιρείας είτε ύπ’ αυτών των συγγραφέων είτε ύπ’ άλλων φίλων τής 
Εταιρείας άποσταλέντα κατά το 1927 βιβλία, καθήκον ημών θεωροΰμεν νά 
εκφράσωμεν καί ενταύθα προς πάντας τούς φιλόφρονας δωρητάς τήν ευγνω
μοσύνην τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

1. Annuaire general de la France et de l’etranger. Annee 1919. Paris
(Marquis de Dampierre).

2. Ά3ηναγ0ρα, Ό θεσμός τών συγκέλλων έν τφ οικουμενικοί πατριαρχείφ. Έν
Άθ. 1927.

3. Bethe, Ε. Der Apollonh\nnnus des Kallimachoe Leipzig. 1927
4. Χατζή, ‘Avrwv. X.: Άνδρέας N. Σκιάς, (1861-1922). Άθήναι 1927.
5. » » » Άνάγνωσις αινιγματώδους επιγραφής. Άπ. ΑΕ 1924.
6. Dionysii Halicarnassensis Antiquitatum romanarum quae supersunt. Ed,

C. Jacoby. Suppl. Lipsiae 1925. (Ziebarth).
7. D6rpfeld, W. Die altgriechische Kunst und Homer. Άπ.: Atben. Mitteil.

1925.
8. Erechtheum, Ed. by J. M. Patou. Text καί Plates Cambridge 1927. (Άμε-

ρικ. Άρχ. Σχολή ’Αθηνών).
9. Essen, Ch. van: Le monument dit Portique des geants a Athenes. Paris

(BCH).
10. Exposition d’ art musulman. Alexandrie 1925. (’Αντώνιος Έ. Μπενάκης).
11: Έκατονταετηρίς Φαβιέρου. 1826-1926. Έν Άθ. 1927.
12. Fougferes, G.: Theophile Homolle. Paris. 1926.
13. » > : Rapport sur les travaux de l’Ecole Fran^aise d' Athenes.

Paris 1927.
14. Franke, A. H.: Antiquities of Indian Tibet. P. 2. Calcutta 1926. (Secretary

High Commission India).
15. Glasgow, G.: Ronald Burrows. London 1924.
16. Γιαννουλάτου, Γ. Π.: To έν Δελφοΐς μαντεΐον καί ή Άπολλωνιακή μανία. Έν

Άθ. 1927.
17. Hiller ν. G&rtringen, F.: Delische Bauinschrift. 1927.
18. Homolle, Th.: La loi de Cadys sur le pret a inter^t Paris 1926. (Mme

Homolle).
19. Jerusalem sous terre. London 1911. (K“ Στεφάνου Γεωργαντά).
20. Καλιτσβυνάκι, I. Σ.: Αί μεταλλαγαί τοΰ σκοποί τής Έλλην. Φιλολογίας. Έν

Άθ. 1926.
21. Καρδαμάτη, I, Π.: Αί Άθήναι έλονοσόπληκτοι. Έν Άθ. 1927.
22. Κουρουνιώτη Κ.: Άγαλμα Ασκληπιού έξ ΈλευσΤνος. Άπ. Άρχ. Αελτ. 1922-22.
23. Λεβίδου, Ν. Δ.: Λόγοι υπέρ τοΰ Παναγίου τάφου. Άθήναι (1927).
24. > » ; Λόγος εκφωνηθείς τή 29 Απριλίου 1927,
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Ή Βιβλιοθήκη τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 71

26.

27.
28. 
26.

60.

31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.

οι.
58.

Ljungvik, Η.: Studien zur Sprache der apokryphen Apostelgeschich- 
ten. Uppsala 1926.

Λογοθέτου, K. I.: To φιλολογικόν έ'ργον καί ή εθνική δράσις τριών αοιδίμων 
καθηγητών. Έν Άθ. 1927.

» » : Σεβαστοπουλείου άγώνος κρίσις. Έν Άθ. 1927.
Maccas, It.: L’Hellenisme de l’Asie Mineure. Parisl919. (Ύπουργ. Έξωτερ.). 
Merrit, B. D. καί West, A. B.: The revision of athenian tribute lists. Άπ.: 

Harvard studies in class, pliil., 37, 1926.
ΛΙιχαηλίδου - Νουάρου, Μιχ. Γ.: Νομικά έθιμα τής νήσου Καρπάθου τής 

Δωδεκανήσου. Έν Άθ. 1926.
Millet, G.: Monuments de l’Athos. 1: Les peintures. Paris. (ΎπουργεΤον 

Εξωτερικών).
Noack, Ferd. : Eleusis. Textband καί Tafeln. Berlin Leipzig 1927. 
Οΐκονομίδβυ, Z. Η. : Ό ΙΙόντος. Έν Άθήναις 1920.
Οίκονομου, Γ. Π.: Ό Έρμης τοϋ Πραξιτέλους Άνατόπωσις εκ τυϋ Ημερολο

γίου τής Μ. Ελλάδος 1928.
'ϋρλάνδου, Άναστ. Κ.: Μοναστηριακή αρχιτεκτονική. ΆΟήναι 1927. 
Πασχάλη, Δ. Π: Μεσαιωνικοί καί μεταγενέστεροι έπιγραφαί τής νήσου 'Άνδρου. 

Έν Άθ. 1927.
» » : Άνδριοι βιβλιογράφοι και κωδίκων κτήτορες. Έν Άθ. 1927.
» » : Ό βασιλεύς τής Μήλου (1677 -1680). Έν Άθ. 1927.

Παπανδρεου, Γ.: Περί τοΰ ορούς Φολόης καί τής πόλεως Λασιώνος. ΈνΆθ.1892.
» » Ήλειακά. Μ. 1, τχ. 1-4: Έν Πύργοι 1896.
» » Περί τής των Ήλείων διαλέκτου. Έν Άθ. 1897.
» » Παγκόσμιος γενική ιστορία. Έν Άθ. 1906.
» » Οι "Ελληνες λυρικοί ποιηταί. Έν Άθ. 1908.

» 'Ιστορία τοΰ εμπορίου. Έν Άθ. 1908.
» Ή ιστορία τοϋ Σκουπίου καί τής Πάου. Έν Άθ. 1925.
» Μονογραφία περί τών κατά τήν Μεσσηνιακήν Πόλον. 

Παπαμιχαλοπούλου, Κ.: Ή Κωνσταντινοόπολις ελληνική επί 2577 έτη. ΈνΆθ. 
1920. ('Υπουργεΐον Εξωτερικών).

Πελεκίδη, Σ.: Ό τόπος τής Άθηνάς των Μεδίκων. Άπ.: Άρχ Δελτ. 1922- 25. 
Persson, Ρ.: Kritisch - exegetische Bemerkungen zu den kleinen Schriften 

des Tacitus. 1927.
Φαραντάτου, Μ. Σπ.: Ή τελεία διαμόρφωσις τοΰ σκοπού τής ποινής. 1927. 
Philaretos, G. V.: L’esprit democratique chez les Hellenes 1919. 
Πολίτου, N. Γ.: Ελληνική βιβλιογραφία. Γ’, 1911 - 1920, Μέρ. 1. Έν Άθ. 1927. 

(Πανεπιστήμιον Αθηνών).
Robinson, D. Μ.: A Graeco - Parthian portrait head oj Mithradates I. Άπ.: 

Am. Journal of Arch. 19<57.
Ρωμαίου, K. A.: Ό έ'φηβος τοΰ Μαραθώνος. Έν Άθ. 1927.
Samuelsson. G.: Ad Valet ium Flaccum. Uppsala. 1927.
Sartiaux, F.: L’archeologie frangaise en Asie Mineure. Paris 1918. (Ύπουρ- 

γεϊον Εξωτερικών)'
Schrader, Η.: Eine archaisch -griechische Bronzestatuette im Liebighaus. 
Siemiensci, Joseph : Les symboles graphiques dans les editions critiques 

de textes. Projet d’unification. Varsovie 1927.
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59. Jjogren, Η.: Ad Ciceronis epistulas ad Atticum adnotationes. Uppsala 1927.
60. Svensson, N.: Two tholos tombs at Bodia in the eastern part of Triphylia

- Lund. 1927.
61. Studniczka, Fr.: Drei friihe Romerkopfe. Leipzig 1926.
62. Tabachovitp, D. : Sprachliche u. textkrit. Studien zur Chronik des'Theo-

phanes Confessor. Uppsala 1926.
63. Hidenaka Tanaka.: Graecae grammaticae rudimenta. Tokiensi 1927.
64. Thiersch, H.: Gottingen u. die Antike. Gottingen 1926.
65. Shornell, G.: Ad. scriptores historiac augustac et Ammianum Marcelinum

adnotationes. 1927.
66. Τοβπβτβϋ, Δ. K.: 'Ιστορία τών γεωργών καί τής ιδιοκτησίας έν Θεσσαλία. Έν

Άθήναις 1915.
67. » » : Γή καί γεωργοί τής Θεσσαλίας κατά τήν τουρκοκρατίαν. Έν

Βόλοι 1922.
68. De Waele, F. J. Μ.: The magic staff or rod in graecoitalian antiquities.

1927.
69. Wilamowitz - Moellendorff, U. v.: Heilige Gesetze. Άπ.: Sitzungsber.

d. preuss. Ak. d. Wiss. 1927. XIX.
70. Wilcken, U.: Zu der epidaur. Bundesstelle v.J. 302 v. Chr. Άπ.: Sitz, Ber,

d. preuss. Ak. d. Wiss. 1927, XXVI.
71. Valley, G.: fiber den Sprachgebrauch des Longus. Uppsala 1926.
72. Vogel, Fr.: Billiotheca philologicaclassica 1925. Leipzig 1927.
73. Volonakis, M. D.: Saint Sophia and Constantinople. London 1922. (Ύπουρ-

γεΐον ’Εξωτερικών).
74. Ziebarth, E.: Fiinfundzwanzig Jahre griech. Inschriftenforschung 1894-

1919 (1925).

Aγοραί καί άνταλλαγαί. Δι’ αγοράς έπρομηΰενθη ή βιβλιοθήκη 
187 νέους τόμους βιβλίων, δι’ ανταλλαγής δέ ηύξή&η κατά 66 τόμους.
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Κίνησις τών δημοσιευμάτων κατά τό 1927 73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1927 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1927:

'Αρχαιολογικής Έφημερίδος τόμος τού έτους 1924.
1) 'Αρχαιολογική Έφημερ'ις

Σειρά.

τόμων

-ΐ 5

j ϊ 63 "

Τιμή

τόμον

Είσπραχβεν

jCOOOV

Σειρά

τόμων

Ο
It<-<
έ ϊ

Τιμή

τόμον

Ειοπρα·/βεν

ττοσόν

1837-1843 Έκ μεταφ. 16 Έκ μεταφ. 2560
φυλ. 3 1 10 — 10 — 1893 2 250 — 500 —

» 4 1 » — 10 — 1894 1 » — 250 —
25 1 » — 10 _ 1899 1 » 250 —

» 26 1 > — 10 — 1901 1 » — 250 —
» 27 1 > — 10 — 1914 1 » — 250 —

28 1 » — 10 — 1915 2 » — 500 —
1883 1 250 — 250 — 1916 1 τ> — 250 —
1884 1 » — 250 — 1917 1 » — 250 —
1885 1 » — 250 — 1919 2 » — 500 —
1886 1 » — 250 — 1920 3 » — 750 —
1887 1 > — 250 — 1921 2 » — 500 —
1888 1 » — 250 — 1922 9 » — 2250 —
1889 1 » — 250 — 1923 24 » — 6000 —
1890 1 » — 250 — » 1 125 — 125 —
1891 1 » — 250 — 1924 27 250 — 6750 —
1892 1 >> — 250 — "Αθροισμα 94 "Αθροισμα 21935 —

Εις μεταφ. 16 Εις μεταφ. 2560 —

2) Πρακτικά της ’Αρχαιολογικης *Εταιρείας

1914 2 50 _ 100 _ Έκ μεταφ. 6 Έκ μεταφ. 300 —
1915 2 50 _ 100 _ 1920 1 50 — 50 —

1916-1919 2 50 — 100 — 1921 5 ω — 250 —
Εις μεταφ. 6 Εις μεταφ. 300 — "Αθροισμα 12 "Αθροισμα 600 —

3) Διάφορα δημοσιεύματα ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας

λ 'Ο
11- -ο Επιγραφή Συγγράμματος

Πωλη&εντα

σώματα

Τιμή

σώματος

Είσ πραγϋ 

ζτοσόν

εν

1 Π. Καββαδία: Τό 'Ιερόν τοΰ ’Ασκληπιού 
έν Έπιδαύρω και ή θεραπεία τών 
ασθενών. 1900 .................................... 2 150 300

2 X. Τσούντα: Αί προϊστορικά! άκροπόλεις 
Διμηνίου καί Σέσκλου. 1908. . . 3 500 _ 1500 _

3 Π. Καββαδία - Γ. Καβεράου: Άνασκαφή 
τής Άκροπόλεως από τοΰ 1885 
μέχρι τοΰ 1890. 1906 -1907 . . .

1
1

1

500
250

— j 750
4 Γ. Π. Οικονόμου: Έπιγραφαί τής Μακε

δονίας. 1915......................................... 40 — 40 _
5 Α. Κεραμοποΰλλου: Άποτυμπανισμός. 

1923 ............................................................. 1 50 — 50 —

"Αθροισμα 2640
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74 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1927

Άνακεφαλαίωσις

1) Αρχαιολογική Έφημερίς...................................Δρ. 21,935.—
2) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας . » 600.-—
3) Διάφορα δημοσιεύματα....................... » 2,640.—

Σύνολον Δρ. 25,175.—

Έν Άθήναις τή 8 Φεβρουάριου 1928 

Ό Λογιαιής

ΙΙΑΝΑΓ. Γ. ΣΤΡΙΓΟΤΙΟΥΛΟΣ

Κατά στάσις των κατά το έτος 1927 συμφώνως τφ Όργανισμφ 

έξαχθέντω ν δημοσιευμάτων τής 'Εταιρείας

1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς

Σειρά ετών I" § Σειρά ετών
3. ϊ*.

3
Μ. 
^ 2

Σειρά ετών
S.
$ 3 
3».5· 
^ *

Σειρά ετών
5. ?" 

% 3

^ S
Σειρά ετών

3. *

Έκ μεταφ. 9 Έκ μεταφ. 19 Έκ μεταφ 30 Έκ μεταφ. 41
1883 1 1892 1 . 1901 1 1910 1 1919 1
1884 1 1893 1 1902 1 1911 1 1920 1
1885 1 1894 1 1903 2 1912 1 1921 1
1886 1 1895 1 1904 1 1913 2 1922 1
1887 1 1896 1 1905 2 1914 1 1923 9
1888 1 1897 1 1906 1 1915 1 1924 122
1889 1 1898 1 1907 1 1916 1 “Αθροισμα 176
1890 1 1899 1 1908 1 1917 1
1891 1 1890 2 1909 1 1918 2

Εις μεταφ. 9 Εις μεταφ. 19 Εις μεταφ. 30 Εις μεταφ. 41

2) Πρακτικά * Αρχαιολογικής Εταιρείας

’Εκ μεταφ. 9 Έκ μεταφ. 18 Έκ μεταφ. 27 Έκ μεταφ. 36
1871-1872 1 1881 1 1890 1 1899 1 1910 1
1872-1873 1 1882 1 1891 1 1900 1 1911 2
1873-1874 1 1883 1 1892 1 1901 1 1912 1
1874-1875 1 1884 1 1893 1 1902 1 1913 1

1876 1 1885 1 1894 ι 1903 1 1914 1
1877 1 1886 1 1895 1 1906 1 1915 3
1878 1 1887 1 1896 1 1907 1 1916-1919 2
1879 1 1888 1 1897 1 1908 1 1920 2
1830 1 1889 1 1898 1 1909 1 1921 4

Εις μεταφ. 9 Εις μεταφ. 18 Εις μεταφ. 27 Εις μεταφ. 36 “Αθροισμα 53
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Κίνησις τών δημοσιευμάτων κατά τό 1927 75

3) Διάφορα δημοσιεύματα της "Εταιρείας

Αϋξων

άριΰ-μός
3 Επιγραφή συγγράμματος

3Εξ<χ-
χΰ·έντες
τόμοι

1 Α. Λαμπροπούλο >: Εΰρετήριον τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τής
τρίιης περιόδου· τόμος 1®ς: 1883- 1887. 1902 ................................ 1

ο Εΰθυμ. Καστόρχη: 'Ιστορική έκθεσις τών πράξεων τής εν Άθήναις 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας από τής ίδρύσεως αυτής τό 1837
μέχρι του 1879 τελευτώντος. 1879................................................. 2

3 Η. G. Lolling: Κατάλογος τοϋ έν Άθήναις επιγραφικού μουσείου· 
τόμος l°s: Έπιγραφαί Ικ τής Άκροπόλεως, τεΰχος α': Άρχαϊ-
καί αναθηματικοί έπιγραφαί. 1899........................................................ 1

4 Π. Ιίαββαδία: Τό ιερόν τοϋ Ασκληπιού έν Έπιδαΰρφ καί ή θεραπεία
τών ασθενών. 1900 ........................................·....................................... 2

5 Π. Καββαδία: Ιστορία τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας άπό τής έν
έτει 1837 ίδρύσεως αυτής μέχρι τοΰ 1900. 1900 ........................... 2

6 Comptes rendus du congres international d’archeologie, 1fre ses-
sion: Athenes 1905. 1905 ............................................................. 1

7 Μνημεία τής 'Ελλάδος· τόμος l°s: Γλυπτά έκ τοϋ Μουσείου τής
Άκροπόλεως. 1906 ......................................................................... 3

8 II. Καββαδία *· Γ. Καβεράου: Άνασκαφή τής Άκροπόλεως άπό τοΰ
1885 μέχρι τοΰ 1890. 1906/7 ......................................................... 2

9 Χρήστου Τσούντα; Αί προϊστορικοί άκροπόλεις Αιμηνίου καί Σέσκλου.
1908,...........................·................................................................. 1

10 Γ. ΙΙαπαβασιλείου: Περί τών έν Εύβοια αρχαίων τάφων μετά παραρ-
νήματος Εύβοϊκών έπιγραφών. 1910.......................................... 2

11 Κωνστ. Κουρουνιώτου: Κατάλογος τοΰ Μουσείου Λυκοσούρας. 1911. 2
12 Γ. Π. Οικονόμου: Έπιγραφαί τής Μακεδονίας. 1915....................... 2
13 ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου: Τοπογραφία τών’Δελφών. 1912. 1917 . . 2
14 Βαλέριου Στάη: Τό Σούνιονκαί οί ναοί Ποσειδώνος καί ’Αθήνας. 1920. 1
15 Georgius Ρ. CEconomus: De profusionum receptaculis sepulcrali- 

bus inde ab antiquissimis temporibus usque ad nostram fere
aetatem usitatis. 1921................................................................. 2

16 ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου: Ό άποτυμπανισμός, συμβολή αρχαιολο
γική είς τήν Ιστορίαν τοΰ ποινικοΰ δικαίου καί τήν λαογραφίαν.
1923.................................................................................................. 1

Άθροισις ....
Έν Άθήναις τή 8τι Φεβρουάριου 1928.

Ό Λογιστής

ΠΑΝΑΓ. ΣΤΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ

27
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76 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΤΤΙΝΑΚΙΟΝ ΤΩΝ ΤΓΑΕ 1837-1927

Τόμον
άρίθμησις

νέα
"Ε τ ο ς

1

Τίτλος Πρακτικών εν οννόχρει Σελίδες

NiQj
'R-
£

(Περίοδος Α': 1837-1849)
ι

1 3 I 1837,1837/8, Σύνοψις Πρακτικών (Α'-Γ' συνεδριάσεως)
1838/9 ’Αρχαιολογικής εταιρείας. 93 —

4 1839 -1840 Πρακτικά Δ' συνεδριάσεως Άρχαιολογι-
κής εταιρείας. 77 —

5 1810 - 1841 Πρακτικά Ε' Γενικής συνεδριάσεως Άρ-
χαιολογικής εταιρείας. 87 —

6 1841 -1812 Πρακτικά Ζ'(γράφε: F') Γενικής συνέδριά-
σεως ’Αρχαιολογικής εταιρείας. 31 50

7-11 1843 - 1847 (Δέν έξετυπώδησαν ίδιαιτέροκ). — —

1-11 1837-1846/7 Σύνοψις Πρακτικών ’Αρχαιολογικής Ιται-
ρείας. Έκδοσις Β'. 325 —

12 1847 - 1848 Ιΐρακτικά 1Β' Γενικής συνεδριάσεως Άρ-
χαιολογικής εταιρείας. 31 50

13 1848 - 1849 Πρακτικά ΙΓ' Γενικής συνεδριάσεως ΙΑρ-
χαιολογικής εταιρείας 37 50

(Περίοδος Β': 1858-1869/70).
14 1858 -1859 Συνοπτική έκδεσις πράξεως Άρχαιολογο-

κής εταιρείας. 43 50
15 1859 - 1860 Γενική συνέλευσις μελών ’Αρχαιολογικής

εταιρείας 1860. 18+6 50
16 1860 -1861 Γενική συνέλευσις μελών ’Αρχαιολογικής

εταιρείας 1861. 37 50
17 1861 - 1862 Δύο γενικαί συνελεύσεις Ιταίρων ’Αρχαίο-

λογικής εταιρείας 1862. 26 50
18 1862 - 1863 Δύο γενικαί συνελεύσεις εταίρων ’Αρχαίο-

λογικής εταιρείας 1863. 20 50
19 1863 - 1864 Δύο γενικαί συνελεύσεις εταίρων ’Αρχαίο-

λογικής εταιρείας 1864’ 11 50
20 1864 -1865 Δύο γενικαί συνελεύσεις εταίρων ’Αρχαίο-

λογικής εταιρείας 1865. 16 —
21 1865 - 1866 Δύο γενικαί συνελεύσεις εταίρων ’Αρχαίο-

λογικής εταιρείας 1866. 16 50
22 1866 - 1867 Δύο γενικαί συνελεύσεις εταίρων ’Αρχαίο-

λογικής εταιρείας 1867. 15 50
23 1867 - 1868 Δύο γενικαί συνελεύσεις εταίρων ’Αρχαίο-

λογικής εταιρείας 1868. 16 50
24 1868 - 1869 Δύο γενικαί συνελεύσεις εταίρων ’Αρχαίο-

λογικής εταιρείας 1869. 19 50
25 1869 - 1870 Δύο γενικαί συνελεύσεις εταίρων ’Αρχαίο-

λογικής εταιρείας 1870. 20 50

(Περίοδος Γ': 1870/71 - 1919).
26 1870 - 1871 Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 39 —
27 1871 - 1872 » » » 26 —
28 1872- 1873 » » » 51 50
29 1873 -1874 » » » 66 50
30 1 1874-1875 » » X- 58 50
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'Αναλυτικόν πινάκιον τών ΠΑΕ 1837 - 1927 77

Τόμον
άρίθμηοις

νέα
*Έτος Τίτλος Πρακτικών έν οννόψει Σελίδες

Τι
μή

 Δ
ρχ

.

31 1876 1 Πρακτικά ’Αρχαιολογικές Εταιρείας 56 50
32 1877 » 9 » 48 • »

33 1878 9 » 48 9
34 1879 » » 9 40 »

35 1880 » 9 » 69 »
36 1881 » V 9 43 + 40 »
37 1882 9 » 103 *

38 1883 9 » » 67 »

39 1884 » » » 96 9
40 1885 » » » 71 »

41 1886 » » |> 84+38 »

42 1887 » » 68 »

43 1888 » » * ^ 72 9
44 1889 » » 9 71 9

45 1890 » 9 100+0' »

46 1891 » » 9 90+6' »
47 1892 » » * 136
48 1893 » * 136 »

49 1894 » » » 93 »

50 1895 » » » 200 »

51 1896 » » » 126 *

52 1897 » » » 107 9

53 1898 » » 9 110+27 »

54 1899 9 » » 111+ΧΧΧΙ »

55 1890 9 9 » 102+XXVII »

56 1901 9 9 » 51+XXVIi
57 1902 » » 92+ΧΧΙΧ »

58 1903 » * » 64+XXVIII —

59 1904 » » » 63+XXVIII
60 1905 » » V 94+XXVI —

61 1906 » » 180 -■

62 1907 » » » 188 50
63 1908 » 9 » 228 »

64 1909 « 5» » 326 »

65 1900 5» » » 283 »

66 1911 V » 359
67 1912 . > * 369 »

68 1913 » » 253
69 1914 > » » 260+ΙΧ 9

70 1915 » 9 244+ΙΧ »

71-74 1916-1919 » * 101+25+41
+82

75 1920 9 > κθ'+178 »

76 1921 » » 9 κθ'+ 71 »

77-79 1922 - 1924 » * » (υπό έκτύ- 
πωαιν)

80-81 1925 - 1926 » » > »

82 1927 9 9 iF' + 81 »
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20)

Δ ραχμα 'ι

1. 'Αρχαιολογική ’ Εφημερίς 1837 -1924 (ΑΕ 1-63: πρβ. πινάκιον παρά (Λεο- 
νάρδιρ), ’Αρχαιολογικής έφημερίδος λεύκωμα, σ. 1-3). Σχήμα 4»ν.

(Περίοδος Α'): τόμος 1 - 16.

1837-1843: τεύχη α'-ιβ', ιγ' (καί ιδ') ιε' (τεύχος iF' ίδιον δέν έξεδόθη), 
ιζ' - κθ'· 1852 -1860: τεύχη λ' - νε'· πωλοϋνται τάδε τά τεύχη : α', β', γ'- 
δ', ιθ', κβ'-κθ', ν’, να', νγ’- νε'· έκαστον τεύχος........................................ 10.—

Περίοδος Β : τόμος 17-21.

1862: τεύχη α' - ιβ' (τά τελευταία τέσσαρα έξεδόθησαν τφ 1863). έκαστον
τεύχος............................................................. ·...............................·...., 10.—

1869: τεύχος ιγ’· 1870: τεύχος ιδ'· 1872: τεύχη ιε' και iF' (τό iF' έξεδόθη
τφ 1873)· 1874: τεύχος ιζ'· έκαστον τεύχος................................................ 30.—

Περίοδος Γ': τόμος 22 - 62.

1883- 1923: είς τόμος κατ’ έτος, έκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος· έκα
στος τόμος ................................................................................................................. 250.—

Περίοδος Δ’ : τόμος 63 κέ.

1924: εις τόμος κατ’ έτος είς 4 τεύχη ή ένιαίως έκδιδόμενος μετά μονο
στήλου κειμένου· έκαστος τόμος...................................................................... 250.—

2. Ενρετήριον τής 'Αρχαιολογικής 'Εφημερίδος τής τρίτης περίοδον ύπό ’Αλε
ξάνδρου Λαμπροπούλον τόμος 1°5 : 1883 -1887. Σχήμα 4«ν , σελίδες 
η’ στήλαι 550' 1902 ........................................................................................ 50.—

3. Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1837 - 1921 (ΠΑΕ 1 - 76 : πρβ. ειδικόν 
πινάκιον ανωτέρω):

(Περίοδος Α'. 1837-1849).

1-3 (1837, 1837/8, 183819): Σύνοψις των πρακτικών (τής Α' — Γ' συνε- 
δριάσεως) τής ’Αρχαιολογικής έταιρείας τών Αθηνών. (Έκδοσις 1η·). 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16«ν, σελίδες 93. 1840. (Δέν πωλείται).

4 (1839149): Πρακτικά τής Δ' συνεδριάσεως τής έν Άθήναις ’Αρχαιολο
γικής εταιρείας. ("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλιστί. Σχήμα 16ον, 
σελίδες 77. 1840. (Δέν πωλείται). —

δ (1840/41) Πρακτικά τής Ε’ Γενικής συνεδριάσεως τής έν Άθήναις 
’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Έκδοσις 1η ). 'Ελληνιστί καί γαλλιστί.
Σχήμα 16ον , σελίδες 87. 1841. (Δέν πωλείται). —

6 (1841/42): Πρακτικά τής Ζ' (γράφε: F) Γενικής συνεδριάσεως τής έν 
Άθήναις Αρχαιολογικής εταιρείας, ι, Έκδοσις 1η ). Ελληνιστί καί
γαλλιστί. Σχήμα 16°ν, σΕλίδες 31. 1842 ......................................................... 10.—

7-11 (1842-1847): άέν έξετυπώθησαν ιδιαιτέρως.
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Δημοσιεύματα τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 79

1-11 (1837 -1846/ 7: Σύνοψις των Πρακτικών (τής Α' — ΙΑ' Γενικής 
συνεδριάσεως) τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας των ’Αθηνών. Έκδοσις 
2α. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα δον, σελίδες 325, μετά πίνακος 
(’Ανδρονίκου άρολόγιον, είς σ. 247, πρβ. σ. 318 (έξεδόθη τφ 1847). 
Δέν πωλείται.

12 (1847/48): Πρακτικά τής ΙΒ' Γενικής συνεδρίας τής Ελληνικής 
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8»ν, σελί
δες 31. 1848  ............................................................................................. 10—

13 (1848/49): Πρακτικά τής ΙΓ' Γενικής συνεδρίας τής 'Ελληνικής
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8°ν, σελί
δες 37. 1849 .............................................................................................................. 10.—

(Περίοδος Β': 1858-1869/70).

14 (1858/59): Συνοπτική εκθεσις τών πράξεων τής ’Αρχαιολογικής έται-
ρείας. Σχήμα 8°ν. σελίδες α' + 43. 1859 ............................................ .... 10.—

15-25 (1859- 70): Γενικοί συνελεύσεις τών εταίρων τής Άχαιολογικής 
εταιρείας· τεύχη ένδεκα: 1859/60, 1860/1,1961/2, 1862/3 (έξεδόθη 
τφ 1864), 1863/4, 1864/5 δέν πωλείται), 1865/6, 1866/7, 1867/8,
1868/9, 1869/70. Σχήμα 8°ν έκαστον τεύχος ... ·........................... 10.—

(Περίοδος Γ: 1870/71 - 1919).

20-74 (1870/71- 1919): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής έταιρείας 1870/71 (δέν 
πωλείται). 1871/2, 1872/3, 1873/4,1874/5, 1876, 1877 κέ.— 1902, 
1903 κέ—1906 (δέν πωλοϋνται), 1907 κέ — 1915, 1916/9 (είς. έ'να
τόμον). Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος.................................................................. 50—

75 - 76 (1920-1921): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1920, 1921.
Σχήμα 8°ν-έκαστος τόμος............................... .................................................... 50.—

77 - 79 (1922-1924): Πρακτικά Αρχαιολογικής εταιρείας 1922-1924.
Σχήμα 8ον· είς τόμος (ύπό έκτύπωσιν)......................................................... 50.—

80 - 81 (1925 -1926): Πρκτικά ΑΕ· είς τόμος υπό έκτύπωσιν...................... 50—
82 (1927): Πρακτικά ΑΕ· είς τόμος ... ■..................................................... 50'—

3Α. ’Οργανισμός τής εν Άθήναις 'Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 1°ν), σχήμα 
160ν, σελίδες 16.1848. (Τεύχος 2»ν), σχήμα 8°ν), σελίδες 24,1894. (Τεύ
χος 3ον), σχήμα 8°νσελίδες 48, 1896. (Τεύχος 4°ν), σχήμα 8°ν, σελίδες 
24. 1899. (Τεύχος 5°ν), σχήμα 8»ν, σελίδες 41, 1912. (Δέν πωλοϋνται).

4. Έπιγραφαΐ ανέκδοτοι, άνακαλυφθεΐσαι καί έκδοθείσαι υπό τού ’Αρχαιολο
γικού συλλόγου· φυλλάδια τρία· 1°ν: 1851 (σελίδες 12, πίνακες 15' δέν
πωλείται), 2°ν: 1852 (σελίδες ια’-)-22 + 5, πίνακες 8), 3ον: 1855 (σελί
δες 60, πίνακες 4). Σχήμα 4°ν· χό φυλλάδιον έκάτερον........................... 1θ·—

6. Πρακτικό, τής επί τονΈρεχθείον επιτροπείας ή αναγραφή τής αληθούςκατα- 
στάσεως τού Έρεχθείου, γενομένη κατ’ εντολήν τού ’Αρχαιολογικού 
συλλόγου. Σχήμα 4°ν, σελίδες 21, πίνακες 8. 1853 ............................... 10—

6. Έπιγραψαί 'Ελληνικοί, κατά τό πλεΐοτον ανέκδοτοι· φυλλάδιον α' (άλλο δέν
έξεδόθη). Σχήμα 4°ν, σελίδες β' + 34, πίνακες 9. 1860 ........................... 1.—

7. Εΰ&νμιος Καστάρχης· 'Ιστορική εκθεσις των πράξεων τής εν Άθήναις
Αρχαιολογικής εταιρείας άπο τής ίδρύαεως αυτής τό 1837 μέχρι τοϋ 1879 
τελεντώντος. Σχήμα 8ον, σελίδες p’ + 130. 1879 ........................................ 30.—
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7Α· Κατάλογος της Βιβλιοθήκης τής ’ Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 10ν), σχήμα +<*2. 
Sot, σελίδες 124, 1887. Τεύχος 2°ν, σχήμα 8°ν, σελίδες 126, 1906.
(Δέν πωλοΰνται).

8. Η. G. Lollinq· Κατάλογος τον έν’Αθήναις επιγραφικόν μουσείου τόμος I0?:
Έπιγραφαί έκ τής Άκροπόλβως, τεύχος α': Άρχαϊκαΐ αναθηματικοί 
έπιγραφαί. Σχήμα 4ον, σελίδες η' + στήλαι 152 +η', μετά πίνα- 
κος. 1899 ...................................................................................................................  120. -

9. 77. Καββαδίας· Το ιερόν τον ’ Ασκληπιόν εν Έπιδανρω και ή θεραπεία των
ασθενών. Σχήμα 8°ν, σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών είς τοπο
γραφικός. 1900 .....................................................................................................  150. -

10. 77. Καββαδίας· ’Ιστορία τής 'Αρχαιολογικής εταιρείας άπό τής εν ετει 1837
ίδρνσεως αυτής μέχρι του 1900. Σχήμα 80ν, σελίδες 115. 1900 .... 30.—

10Α· {Βαλέριος Στάης). Τα ευρήματα τοϋ ναυαγίου των 'Αντικυθήρων' έκ τής
ΑΕ 1902: στήλη 145- 173/4, εικόνες 21, πίνακες 8 (παρένθετοι) +11. 50. —

11. Comptes rendus du congres international d’ archeoloqie /ere session ; Athenes
1905. Σχήμα 8°v, σελίδες 400, μετ’ εικόνων. 1905 ................................... 60.—

12. Μνημεία τής’Ελλάδος· τόμος l°s: Γλυπτά έκ τού Μουσείου τής Άκροπό-
λεως (συντάκται: Καββαδίας, Καστριώτης, Κουρουνιώτης, Lcehat, 
Λεονάρδος, Schradar, Schroeder, Στάης, Σωτηριάδης, Wolters).
Σχήμα 4ον, σελίδες β' + στήλαι 118, πίνακες 36 (άρ. 1-33). 1906 . . . 250.—

13. Ρ. Cavvadias+G. Kawerau' Die Ausgrabunq der Akropolis vom Jahre
1885 dis zum Jahre 1840.— 77. Καββαδίας + Γ. Καβεράον * Ανασκαφή . 
τής 3 Ακροπόλεως άπο τοϋ 1885 μέχρι τοϋ 1890. Ελληνιστί καί γερμανι- 
στί. Σχήμα φύλλου, στήλαι 150 +σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13.
1906/7 ....................................................................................................................... 500.—

14. Χρίστος Τσούντας' Αί προϊστορικοί άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου.
Σχήμα 4°^, στήλαι iF' + 432, εικόνες 312, πίνακες 47. 1908 .................. 500. —

15. Γεώργιος ’ A. Han α βασιλείου’ Περί των εν Εύβοια αρχαίων τάφων μετά
παραρτήματος Εύβοϊκών επιγραφών. Σχήμα 4°+ στήλαι β'+108, εικό
νες 53, πίνακες 21. 1910................................................................................... 100.—

16. Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης' Κατάλογος τοϋ Μουσείου Λυκοσούρας.
Σχήμα 8ον. σελίδες 72, εικόνες 74. 1911 ..................................................... 40.—

16Α· {Βασίλειος Λεονάρδος)'3Αρχαιολογικής εφημερίδες λεύκωμα. Σχήμα 4ον,
σελίδες 8. 1912. (Δέν πωλείται)....................................................................... —

17. Γεώργιος H. Οικονόμος' 3Επιγραφαί τής Μακεδονίας' τεύχος 1ον. Σχήμα
4ον, σελίδες 40, εικόνες 29. 1915 ...................................................................... 40.—

18. Γεώργιος Κ. Γαρδίκας’ Μελετήματα αρχαιολογικά. Σχήμα 8ον, σελίδες 48.
1915........................................................................................................................... 10. -

19. 3Αντώνιος Δ. Κεραμόηουλλος’ Τοπογραφία των Δελφών* τεύχος 1ον,
Σχήμα 8ον, σελίδες 113, εικόνες (παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 19121917. 30. —

20. Βαλέριος Στάης' Το Σούνιον καί οι ναοί Ποσειδώνος καί 3Αθήνας. Σχήμα
• 8ον, σελίδες 65, εικόνες 14, πίνακες 5. 1920 ............................... 30.—

21. Georgius Ρ. Oeconomus· De profusionum receptaculis sepulcralibus inde
ad antiquissimis temporibus usque ad nos tram fere aetatem usitatis. Σχήμα
8ov? σελίδες 63, εικόνες 17. 1921 ....................................................................... 40. —

22. 'Αντώνιος Δ. Κεραμόηουλλος'' Ο άποτυμπανισμός, συμβολή αρχαιολογική
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είς τήν ίσιορίαν τού ποινικού δικαίου καί τήν λαογραφίαν. Σχήμα 8ον, 
σελίδες 144, εικόνες 21, ών 7 παρένθετοι. 1923 ........................................

23. ’Απόστολος Σ. Άρβανιτόπουλος. Αί γραπτοί ατήλαι Δημητριάδος — Παγα-
σων. Σχήμα 20ν, σελίδες 179, είκ. 203, πίνακες παρένθετοι. 7, πίνακες 
έν τέλει έγχρωμοι δέκα. 1928 (έκδίδεται προσεχέστατα)...........................

24. Γεώργιος Ε. Μυλωνάς' Ή νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. Σχήμα 80ν. σελί
δες 174, είκ. 86, πίνακες 2, γεωγρ. χάρται 3. 1928 (θά κυκλοφορήση 
εντός ολίγου)...........................................................................................................

Έν τή Άρχαιολολογική Έταιρείςι πωλείται καί τό σύγγραμμα 

Βασ. Λεονάρδου: Ή ’Ολυμπία αντί δραχ. 50.

Δραχ.

50.—

ΈξεδόΌη ό παρών τόμος τί) 30. 9. 28·
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NEAI ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έν τή «Βιβλιοθήκτ] τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας» έξεδό- 

θησαν προ μικροΰ:

Άριθ. 24. Α. Σ. Άρβανίτοπουλου Λί γραπτοί στήλαι τής 

Δημητρίάδος- Παγαοών (2ον), σελ. 179, είκ. 203, πίνακες 

παρένθετοι 7, πίνακες έγχρωμοι 10. 1928.

Άριθ. 25. Γ. Ε. Μυλωνά Ή νεολιϋική εποχή έν Έλλάδι (8ον), 

σελ. 174, είκ. 86, πίν. 2, γεωγρ. χάρτ. 3. 1928.
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