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ΕΤΕΡΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΡΑΤΡΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΡΟΥΛΟΣ 
H1LARION ROUX

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΓΡΕΡΟΝΤΕ 
HEINRICH SCHLIEMANN 
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΡΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΡΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ 
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ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
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Έν Άθήναις έντώ Πανεπιστήμια) Trj 13 Ίανουαρίου 1884, 
ημέρα Κυριακή, ώρ$ ΙΟτι προ μεσημβρίας συνελθόν- 
των εταίρων περί τούς πεντήκοντα, προσεφώνησεν αυ
τούς διά βραχέων ό πρόεδρος της Εταιρίας A. Α. Κον- 
τόσταυλος' ειτα δε ό γραμματεύς Στέφανος Α. Κου- 
μανούδης άνέγνω την έξης έκθεσιν :

Κυρίου,

Ό λόγος ό περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος υπό 
του Συμβουλίου άρχεται κ ’ εφέτος άπό των άφορώντων εις τους 
εταίρους τούς συγκροτοΰντας την Εταιρίαν ημών. Είναι όντως 
εύχάριστον νά θεωρή τις τούς μέν παλαιοτέρους έκ τούτων εύστα- 
Οώς έμ,μένοντας εις το συντηρεΐν διά συνδρομών την άδιάκοπον 
αυτής ενέργειαν, άλλους δί νεωτέρους προσερχομένους έκάστοτε 
μετά διαθέσεως όμοιας, ινα μή ποτέ λήξη ή υπέρ τών τιμαλφε- 
στάτων προγονικών μνημείων χρεωστουμένη μέριμνα ημών καί 
κηδεμονία. Καί είναι μέν αληθές, ότι αί συνδρομαί τών εταίρων 
αί τακτικαί άποτελουσιν δχι το μέγιστον τών ετησίων εισοδημ.ά- 
των τής Εταιρίας, διότι τά χρηματικά κεφάλαια, τά όποια 
αυτή, άπό 46 ετών βιοΰσα, κατά διαφόρους τρόπους έκτήσατο 
καί άποφέρουσιν αυτή τόκους, καί αί εκτάκτως κατά καιρούς γι-
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νόμεναι υπό τινων προσφοραί καί προ πάντων τό αρχαιολογικόν 
λαχεΐον τό κατά παν έτος έπαναλαμβανόμενον προσαγουσιν ασυγ- 
κρίτως μεγαλλίτερα ποσά, άλλα ταϋτα πάντα δεν ήθελον Ιχει 
την ειδικήν αυτών ένεογόν δύναμιν, αν [/.η ενδελεχώς έζωοποιοΰντο 
υπό συμπαγούς εταίρων όμάδος, ητις ενδιαφερορ.ενη υπέρ της 
προκοπής έργου κοινού καί'Ελληνοπρεπεστάτου να ζητή καί λαμ- 
βάνγι έτησίως εϋθύνας παρά τών ψηφισθέντων ύπ’αυτής διαχει
ριστών, άρια δε βουλεύηται περί τών παρόντων πραγμάτων καί 
όρίζηι τρόπους ένεργείας διά τό μέλλον, τους ύπό τών έκάστοτε 
περιστάσεων ένδεικνυμένους. "Ανθρωποι ζωντανοί, όχι τό νεκρόν 
μέταλλον, είναι οί τάς τοιαύτας κοινωφελείς εταιρίας άποτελοΰν- 
τες, καί όσον περισσότεροι έκ τών μεμορφωμένων πολιτών συν
έρχονται ύπό μιας ιδέας αγόμενοι, τόσον καλλίτερον αύτη προ- 
κόπτει.

Ταΰτα ούτω ;ά εϊπωμεν σήμερον προήχθημεν, προκειμένου 
περί εταίρων, διότι εϊχομεν νά σάς άνακοινώσωμεν, ότι ό αριθμός 
των ευτυχώς κατά τό λήξαν έτος ηύξησε πλειότερον η άλλοτε. 
Ένεγράφησαν καθ’όλον τό έτος προς τοΐς ύπάρχουσι νέοι εταίροι 
πέντηκοντα καί εις. Δήλοι τούτο, οτι όσημέραι ή φιλοκαλία καί 
ή φιλομουσία παρ’ήμΐν σπουδαίως αναπτύσσονται, καί ένω καί 
άλλαι υπέρ ποικίλων άλλων χρειών τού εθνικού ημών βίου καθ’εκά- 
στην συνιστώνται έταιρίαι νέαι, δέν ολιγοστεύει όμως άλλα καί 
πληθύνεται ό άριθμός τών εις την πρεσβυγενή ταύτην ήμετέραν 
Εταιρίαν προσερχομένων. Αληθεύει δέ τούτο λεγόμενον μάλι
στα περί τών κατοικούντων την πρωτεύουσαν τού βασιλείου. Έκ 
τούτων ήσαν πάντες οί είρημένοι πέντηκοντα καί εις, άνήκοντες 
εις διαφόρους τάξεις πολιτών βουλευταί, υπάλληλοι πολιτικοί 
καί στρατιωτικοί, δικηγόροι, διδάσκαλοι, τεχνΐται, έμποροι.

Εκ τού όλου δέ άριθμοΰ τών εταίρων οί'τινες είναι πολλοί, 
άλλ’είς πολλά της γης μέρη διεσπαρμένοι καί τάς οικήσεις άλ- 
λάσσοντες καί διά τούτο όχι κατ ’ άκρίβειαν γίνονται ήμιν γνω
στά τα κατ ’αυτούς, άπέθανον έν τω ετει, καθ ’όσον έμάθομεν, τρεις.

Συνδρομήν δέ κατέβαλον εντός τού έτους εταίροι έν όλψ 186, 
καί δη 170 έκ τών έν Άθήναις κατοικούντων, 5 έκ Πειραιώς, 
1 έκ τών έν ταϊς έπαρχίαις, 10 έκ τών έν τω έξωτερικω. ΙΊρός
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τούτοις συνέδραμον καί 8 σωματεία ήτοι κοινά, 4 [Λεν κοσμικά, 
4 δε ίεραί μοναί. Έκ των κοσμικών έδωκεν ώς συνήθως τό μέ- 
γιστον ποσόν το ήμέτερον Πανεπιστήμιου, δραχμάς χιλίας, 
μετ’αϋτό δε έρχονται δήμοι τρεις, 6 ’Αθηναίων δούς δο-267.85, 
ό Έρμουπολιτών Σύρου δρ. 180, ό Πειραιέων δρ. 100. Έκτων 
[/.Ονων τρεις είναι τής Στερεας Ελλάδος, [/.ία τής Πελοπόννησου.

Τά όνό[/.ατα των συνδραμόντων εταίρων τε και σωυιατείων 
καί το ποσόν τής έκαστου συνδρομής θέλουσι κατά τό σύνηθες 
άνάγραφή έν τελεί τής έκθέσεως ταύτης. ’Ενταύθα δ’έξαιρετι- 
κώς [Λνη[/.ονεύο[Λεν τούς δόντας άπό 100 δραχμών καί άνωτέρω. 
Eivat ό έν Πετρουπόλει Ίω. Κοντογιαννάκης, δούς την άπό ετών 
τακτικήν συνδρομήν του, δρ. 500,καί ό ενταύθα Μενέλ. Νεγρο- 
πο'ντες δρ. 100.

'Έκτακτον δέ προσφοράν προσήνεγκεν εις τήνΈταιρ. ό πατρώ- 
ξ<ήν υιός του εθνωφελούς Χρηστάκη Ζωγράφου Σόλων δρ. 1,000.

Ταΰτα [/.έν ούτως' επί πόσον δέ άνέβη τό όλον του έτους εΐσό- 
δημ,α, συ[/.περιλα[/.βανο[/.ένων καί των έκ των κεφαλαίων τής 
Εταιρίας προσιόντων τόκων καί τής έκ του αρχαιολογικού λα
χείου καί εί' τίνος άλλης είσπράξεως, θέλετε ακούσει μετ’ολίγον 
παρά του τα[/.ίου.

’Έργα αρχαιολογικά έντός του έτους διεξήγαγε τό Συμβού
λιου τά εξής: Πρώτον άνασχαφάς εις τρία διάφορα μέρη, κατ’έξα- 
κολούθησιν των τού προηγουμένου έτους. ΆνέδεεΕε δέ καί πάλιν 
ή σκαπάνη πολλά καί καλά άρχαΐα, κινητά τε καί ακίνητα, προ- 
βιβάζοντα μεγάλως την γνώσιν τοΰ αρχαίου βίου.

Καί πρώτον μέν ή επί τής ΆχροπόΑεως Αθηνών ανασκαφη 
έξηκολούθησε [κεχρί τής 6 ’Απριλίου 1883, τότε δε διεκόπη. Ση- 
μείωσις περί του έργου, έπιδοθεΐσα ήρ.ϊν αρτίως παρα τοΰ επι- 
στατήσαντος Γενικού εφόρου τών αρχαιοτήτων Π. Εΰστρατιαδου, 
λέγει :

« Ή τής Άκροπόλεως κάθαρσις μετενεχθεΐσα άπό τοΰ πρός άνα- 
τολάς τοΰ έν Άκροπόλει μουσείου μέρους μετετράπη, ώς είπον 
έν τή περυσινή έκθέσει μου, εις άληθή άνασκαφην' διότι έκ τών 
προτέρων περί τό μουσείου έργασιών ύπήρχεν υποψία, ότι εν τω 
γεμίσματι τής θέσεως ταύτης κεΐνται άρχαίων λείψανα απερριμ-
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[Λένα, οΐα εύρέθησαν κατωτέρω !ν τώ γηπέδφ του μ.ουσείου καί 
έν τη πλατείς αύτοΰ. Άνεσκάφη λοιπόν κατά μήκος άπατα ή 
ταινία ή άπό τά μέσα της βόρειας πλευράς του μ.ουσείου μέχρι 
τοΰ κρηπιδώματος της ανατολικής πλευράς του Παρθενώνος εκ
τεινόμενη, κατά βάθος δε μ.έχρι τοΰ βράχοα καί τοΰ εδάφους 
της έμπροσθεν του μουσείου πλατείας.. Προέκυψαν δέ εις φως εκ 
της άνασκαφής ταύτης αρχαία πολύτιμα λίθινά τε καί χάλκινα 
καί πήλινα παρασχόντα μεν τροφήν οϋχί μικράν εις την ήμετέ- 
ραν αρχαιολογικήν εφημερίδα, διδάσκοντα δέ τον πεφωτισμένον 
κόσμον άπαντα τήν τής ’Αττικής τέχνης προ τοΰ Φειδίου επο
χήν. Έτέθησαν δέ υπό στέγην ασφαλή καί έν ίκριώμασι καί έρ- 
μαρίοις.»—Έδαπανήθησαν εις τήν άνασκαφήν ταύτην δρ.2711.

Δευτέρα κατ ’έξακολούθησιν άνασκαφή έγένετο ή έν ’EJevain. 
Καί περί αυτής άναγινώσκομεν τήν έπιδοθεΐσαν ήμΐν παρά τοΰ 
έπιστατήσαντος έφορου αρχαιοτήτων Δημ. Φιλιού σημ.είωσιν, 
Ι'χουσαν οΰτω : (Ίδέτω νΰν αυτήν ό αναγνώστης έν τφ τέλει τοΰ 
παρόντος φυλλαδίου, έκτενέστερον μετά ταΰτα συνταχθεΐσαν καί 
έκτετυπωμένην μετά καί τοΰ πίνακος.)

Έδαπανήθησαν εις ταύτην τήν άνασκαφήν δρ. 19,263.
Τρίτη άνασκαφή ωσαύτως κατ ’ έξακολούθησιν έγένετο έν τφ 

Τερφ τοΰ Άσκληπιοΰ τφ έν Έπιάαύρω. Καί περί αυτής άναγι- 
νώσκομεν τήν έπιδοθεΐσαν ήμΐν παρά τοΰ έπιστατήσαντος έφορου 
άρχαιοτήτων ΓΙ. Καββαδία σημείωσιν, έχουσαν οΰτω: (Ίδέτω 
καί ταύτην ό άναγνώστης έκτενεστέραν μετά καί των πινάκων 
έν τέλει τοΰ φυλλαδίου.)

Εις ταύτην τήν άνασκαφήν, άρξαμένην μέν άπό τής 25 ’Απρι
λίου 1883, ού διαρκέσασαν δέ διόλου τοΰ έτους συνεχώς, διότι 
καί άλλαχοΰ άπησχόλησεν έν τφ μεταξύ τον έφορον Π. Καββα- 
δίαν ή Κυβέρνησις, έδαπανήθησαν δρ. 3979.55. Προ ολίγων δέ 
ήμερων έστάλη πάλιν ό αυτός έφορος εις’Επίδαυρον υπό τοΰΣυμ.- 
βουλίου τής Εταιρίας ϊνα φροντίση περί οίκοδομ-ής εϋρυτέρου τί
νος κτίσματος παρά τό πρότεοον έκεΐ κατασκευασθέν παράπηγμα, 
έν φ νά συναχθώσι τά έν ύπαίθρφ έ'τι μένοντα πλαστικά έργα 
καί έπιγραφαί. ’Επί τούτφ δέ κατ’έντολήν τής Εταιρίας συν- 
απήλθε καί ό Γερμανός άρχιτέκτων W. Doerpfeld, ϊνα σχε-
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διάση τόν όλον άνασκαφέντα του Ίερου χώρον μετά των διαφό
ρων χτισμάτων, προς δημοσίευσιν έν τοΐς Πρακτικοΐς ημών. *Ας 
είπωμεν δε καί τόδε, όπερ υμείς οι ενταύθα παρόντες ηδη γινώ- 
σκετε, άγνοοΰσι δέ οί έ'ξω των ’Αθηνών, ότι μετακομισθέντα προ 
ριηνών τινών έξ ’Επίδαυρου τα τών αετωμάτων άγάλματα, τά 
εν τη άναγνωσθείση εκθέσει μνημονευόμενα, έξετέθησαν χάριν του 
κοινού έν μιά τών αιθουσών τοΰ Μετσοβείου πολυτεχνείου καί δή 
κατά τινα προσωρινήν διάταξιν, μέχρις ού μετακομ.ισθώσί ποτέ 
εις τό Κεντρικόν Μουσεΐον, ένθα θέλει είναι δυνατόν, ύποθέτομεν, 
νά προσαρμοσθώσιν αύτοΐς όσα τυχόν εκ τών [ακρών πολλών τε
μαχίων τών ωσαύτως έκεϊθεν μετακομ.ισθέντων άναγνωρισθώσιν 
ώς άπαρτιστικά μέλη τών μει'ζόνων. Πρέπει δέ πάντως νά γίνη 
ή εργασία αυτή- διότι τά πλαστικά ταΰτα έργα, άν καί έ'παθαν 
βλαβας μεγάλας υπό τοΰ χρόνου, ίσως δέ καί έκ πυρκαΐας, είναι 
όμως άρίστης τέχνης καί άξια πάσης περιποιησεως καί σπουδής. 
Άγγέλλομεν δέ τοϊς έταίροις, ότι άπεικονίσματα τινών έξ αυτών, 
τών σωοτέοων, μέλλουσι προσεχώς νά έκδοθώσιν έν τη αρχαιολο
γική έφημερίδι της Εταιρίας. (*)

Τετάρτη άνασκαφη άπεφασίσθη μέν ύπό τοΰ Συμβουλίου ού 
προ πολλοΰ νά γίνη έν ΌΛιψκία, ένθα καί μετά τό μέγα Ι'ργον 
τών Γερμανών πολύς έ'τι προσδοκάται ό αρχαιολογικός θερισμός, 
καί ληφθείσης ηδη της άδειας παρά τοΰ Υπουργείου, άνετέθη ή 
έπιστασία εις τον έ'φορον Κωνστ. Δημητριάδην, άλλ’ένεκα τοΰ 
βαρέος χειμώνος καί άλλων ασχολιών εκεί τοΰ έφορου, τών χάριν 
της αυτόθι οικοδομής Μουσείου, δέν ηρχισαν έ'τι αί έργασίαι. 
Μέλλουσι δέ, ώς μανθάνομεν, ν’άρχίσωσι λίαν προσεχώς.

’Άλλαι τινές μικραί άποπειρατήριοι σκαφαί τάφων αρχαίων εγέ- 
νοντο περί τάς’Αθήνας έκ δοθεισών ευκαιριών καί κατ’ενδείξειςτι- 
νών ιδιωτών εν Λιοσίοις,έν τω Δημοσίω δενδροκομεία) καί έν Άμπε- 
λοκηποις,ών ή δαπάνη ήτο δρ.280,άλλα δέν άπέβησαν ευτυχείς.

Κατ’αύτάς δέ τάς ημέρας τό Συμβούλιον έπεχείρησεν μίαν 
άποπειρατηριον έ'ρευναν άλλου είδους, εις της όποιας την άγαθην 
έ'κβασιν έ'χεt χρείαν τών ευχών πάντων τών εταίρων καί πλέον

(*) Έξεδδθησαν ^δη εν τω πρωτοδευτε'ρω τεύχεί του έτους 1884 εν δυσι 
πιναξι.
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έτι πάντων των φιλάρχαιων καί φιλιστόρων. ’Επειδή ή θάλασσα 
συχνά άνέδωκε πράγματα της άρχαιότητος άξια λόγου (λ. χ. ό 
θώραξ ό χαλκούς, ό ύπό Stielmann έκδοθείς, έν τω της Πύλου 
λιμένι εύρέθη καί άλλα πολλάκις έν ταϊς έκβολαΐς του ’Αλφειού 
έργα τέχνης χαλκά εύοέθησαν, καί δοκοί ξύλων μεγάλαι έν Πει- 
ραιεΐ καί ανδριάντες αύτόθεν δύο λίθινοι άνδρομηκεις προ ολίγων 
έτών άνελκύσθησαν ωσαύτως δέ άγκυρα μολυβδίνη ένεπίγραφος 
έκ τού λιμένος Σύμης') διά ταΰτα κατ’άπόφασιν τού Συμβου
λίου μέλλει νά έρευνηθή ό βυθός ό θαλάσσιος τού πορθμού της 
Σαλαμΐνος ύπό έμπειρων δυτών Ελλήνων, μήπως εύρίσκεταί τι 
άνελκύσιμον έκ των ναυαγίων της έπί Ξέρξου ναυμαχίας. Ήδη 
έγένετο συμφωνία νά έργασθώσιν οί δύται διά μηχανών καί κατά 
τούς κανόνας της τέχνης ενα μήνα,λαμβάνοντες δρ. 1000. Παν 
δέ τυχόν άνευρεθησόμενον πράγμα οΐαςδηποτε ύλης καί οΐωνδή- 
ποτε χρόνων θ’άνηκγι εις την Εταιρίαν. Ή Κυβέρνησις έχορή- 
γησε την άδειαν καί ύπισχνεΐται πάσαν συνδρομήν εις τό εργον ■ 
Θά έπιστατησγι δέ τού έργου ό έφορος αρχαιοτήτων Χρ. Τσούντας.

Καί ή μέν άπόπειρα αύτη είναι αυτό τούτο απόπειρα,ης ή έπι- 
τυχία έν γούνασι κεΤται θεών καί οΰχ ηκιοτα του Ποσειδώνος' 
άλλο δέ τι έργον όχι μέν εέσέτι άρξάμ3νον καί αυτό, άλλά προ- 
παρασκευασθέν δεόντως, προαγγέλλομεν τοΐς έταίροις ώς έχον 
βασιμωτάτην καί στερεωτάτην έπί γης την βεβαιότητα τής επι
τυχίας, μέλλον δέ κατ’άπόφασιν τού Συμβουλίου νά έπιχειρηθή 
ένταΰθα έν Άθήναις άρχάς τού προσεχούς Σεπτεμβρίου. Έγι- 
νώσκετο ήδη προ 40 έτών ύπό τών τότε προεστηκότων τής ήμε- 
τέρας Εταιρίας καί άλλων πολιτών, ότι έν τοΐς ύπογείοις τής 
οικίας τού ιατρού Λύτσικα, τής παρά τό ώρολόγιον τού Κυρρή- 
στου καί έν τή αυλή αυτής ύπήρχον ορθοί ολόκληροι κίονες μαρ
μάρινοι ’Ιωνικού ρυθμού βαίνοντες έπί μαρμάρινης στρώσεως και 
όντες ένδεκα περίπου τον αριθμόν άποτελούντες γραμ.μήν εις 
σχήμ.α τού γράμματος γάμμα έν συνεχείγ ής τό μέν προς δυσμάς 
σκέλος μακρότερον ον εχώρει προς τό αυτόθι ύπάρχον τουρκικόν 
λουτρόν, τό δέ πρός βορράν βραχύτερου, ύπερβαΐνον την οδόν 
την πρό τής οικίας Λύτσικα είσεχώρει εις την καταντικρύ αυλήν 
τού Τουρκικού τζαμιού, ένθα καί μέρος τού έπί τών κιονοκράνων
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επιστυλίου έσώζετο καί σώζεται ον τοϊς πάσι καταφανές. Την 
οικοδομήν ταύτην λοιπόν θέλουσα ή Εταιρία άπό πολλοΰ ήδη 
χρόνου να άναδείξη φανερωτέραν εις τόν αρχαιολογικόν κόσμον 
καί. ποιήσή πλουσιωτέρας τάς ’Αθήνας κατά εν έτι άρχαιον μνη- 
μεϊον, ήγόρασεν εφέτος την οικίαν Λύτσικα καί μέλλει, ώς είπο- 
μεν, τόν προσεχή Σεπτέμβριον, ότε λήγει ή προθεσμία των ένοι- 
κούντων, να κατεδάφιση αυτήν προς άνάδειξιν του έγαρυπτομέ- 
μένου αρχαίου κτίσματος, δπερ τότε πιθανώτατα θέλει καί λάβη 
τό προσήκον αύτω άρχαιον όνομα, τό νΰν άγνοούμενον καί δείξη 
αν καί εις όποιαν σχέσιν εύρίσκεται προς τό ού μακράν άπέχον 
τετρακιόνιον τής ’Αθήνας άρχηγέτιδος καί άλλα ίσως των πλη- 
σιαζόντων αρχαίων κτισμάτων.

Ταΰτα, κύριοι, καί ούπω τετελεσμένα προαγγέλλοντες πι- 
στεύομεν ότι πρόζενοΰμεν εις υμάς χαράν εύλογον,ένθυμ,ουμένους 
ότι ή Ελλάς όσημέραι δυνατωτέρα γινομένη καί χρημ,άτων ευ
πορία καί άλλως δεν διατελεΐ πλέον ναρκώσα έν τω καλώ άγώνι 
τής επιστήμης, άλλ’άμιλλάται καί προς άλλους λαούς τό κατά 
δύναμιν.

Τοσαΰτα μέν περί άνασκαφών καί άλλων ερευνών γενομένων 
τε καί προεσχεδιασμένων' επισκευήν δέ τινα αρχαίου κτίσματος 
κατά τό λήξαν έτος δεν έ'χομεν νά άναφέοωμεν συντετελεσμένην. 
Έμ,ελετήθη όμως πολλαχώς καί σπουδαίως ή επισκευή τοϋ υπερ

θύρου του Ιν Μυκήναις Θησαυρού τοΰ Άτρέως καί τής Πύλης 
των λεόντων καί άπεστάλησαν εκεί επί τούτω παρά του Συμβου
λίου άπαΕ καί δίς τά κατάλληλα πρόσωπα, έν οίς ό έ'φορος αρ
χαιοτήτων Π. Σταματάκης, καί προϋπολογισμός τής δαπάνης 
εγένετο άνερχόμενος εις χιλιάδας τινάς δραχμών. Μέλλει δέ, ώς 
έλπίζομεν, νά τελεσθή τό έ'ργον προσεχώς, άφοΰ πρότερον ληφθή 
πάσα δυνατή πρόνοια ί'να μή τι συμβή κατά τήν έκτέλεσιν πα- 
ρένθυρσον" διότι ή επισκευή αρχαίων κτισμάτων είναι πράγμα των 
δυσκολωτάτων, καί ή ήμετέρα Εταιρία ανέκαθεν εκρινεν ότι εις 
τοΰτο πρέπει νά χωρή μετά μεγίστης περισκέψεως. Έξ αφορμής 
δέ τών γενομένων πρό τίνος χρόνου ερευνών έν τω ένταΰθα Όλυμ- 
πιείω ύπό τοΰ διασήμου άρχιτέκτονος Penrose καί κατ’εΐσήγη- 
σιν αύτοΰ διαβιβασθεΐσαν έμμέσως εις τό τής Εταιρίας Συμβού-
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λιον, άπεφασίσθη άρτίως νά γίνη τις εργασία ασφαλιστική 
περί τάς βάσεις των δύο δυτικωτάτων κιόνων του Όλυμ- 
πιείου.

Άλλοία δέ τις κοινή επισκευή καί ού δεομένη τέχνης έγένετο 
ένταΰθα. Ό αυλόγυρος της περιοχής των λεγομένων γιγάντων 
καταπεσών Ικ των πολλών Ιφετεινών βροχών έπεσκευάσθη διά 
δαπάνης δρ· 268.55.

Τά δέ πάθη του μεγάλου άλλ’άτελοϋς έξ ανάγκης μείναντος 
περιτειχίσματος του περί τό κλεινόν Δίπυλον καί την άρχαίαν σε- 
βασμίαν νεκρόπολιν ουδέ ν ’ άναφέρωμεν τη άληθεία έ'χομεν εφέ
τος διάθεσιν, επειδή τόσοι ημών λόγοι κατά τά παρελθόντα τρία 
τέσσαρα έ'τη ρηθέντες καί τυπωθέντες δεν ϊσχυσαν νά κινησωσι 
τάς άρχάς της πρωτευούσης εις ένέργειάν τινα επικουρικήν τη 
Έταιρίγ, έξ ης καί μόνης, διά λόγους οΰς άλλοτε έξεθέσαμεν, 
θά είναι δυνατόν νά άπαλλαγώσιν οί τόποι εκείνοι της δυσθεάτου 
νυν καταστάσεώς των.

Μεταβαίνομεν λοιπόν έπ’άλλα.
Άγοραϊ αρχαίων έργων τέχνης καί έπιγραφών προς πλουτι

σμόν τών της Εταιρίας συλλογών έγένοντο υπό του Συμβουλίου 
πολλαί καί κατά τό έτος τοΰτο, πολύ δέ πλείονες η άλλοτε, δα- 
πανηθέντος ποσού δραχμών 27,542. Πέρυσιν είχον δαπανηθη 
19 χιλιάδες. Μεταξύ τών άγορασθέντων ύπάρχουσιν όχι ολίγα 
άξια λόγου πολλού, άλλ’ημείς ενταύθα δεν δυνάμεθα νά διαλά- 
βωμεν περί αυτών. Τινά τούτων ηδη καί έδημοσιεύθησαν άντι- 
γραφέντα καί άπεικονισθέντα, άλλα δέμέλλουσιν έν καιρώ εύθέτω 
νά τύχωσι της προσηκούσης δημοσιεύσεως καί τότε θά έκτιμηθώσ& 
κατ ’ άξίαν.

Λωρεαί δέ αρχαίων εις την Εταιρίαν έγένοντο τό έτος τοΰτο 
μέτριαι κατά τε τό ποσόν καί τό ποιόν. Τά ονόματα τών δωρη
τών θά περιληφθώσιν εις την έκθεσιν ταύτην όταν τυπωθη. Άνε- 
γράφοντο δέ μετ ’ ευγνωμοσύνης καί έν δηλώσεσιν, άς τό Γρα- 
φεΐον της Εταιρίας κατεχώριζεν έκάστοτε εις τάς έφημερίδας της 
πρωτευούσης. Έδέχθημεν δέ τό έτος τοΰτο καί γύψινα έκμάγ- 
ματα δύο αρχαίων καλών Ελληνικών άναγλύφων,πεμφθέντα ήμΐν 
έκ τού Μουσείου τού έν Όλλάνδγ Λουγδούνου, ώς άντίδωρον
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δι’ό είχομεν ή μ εις προλαβόντως πέμψει Ικεΐσε έκμαγμα της προς 
τφ Βαρβακείω εύρεθείσης ’Αθήνας.

’Ενταύθα δε περίπου είναι ό τόπος να άποδώσωμεν τον προσή
κοντα λόγον περί τής δευτέρας εις την Ελλάδα αποστολής αρ
χαίων Αιγυπτιακών παρά του εν ’Αλεξάνδρειά φιλογενεστάτου 
άνδρός Ίωάννου Δημητρίου του έκ Αήρινου, περί ής αποστολής 
έλέγομ.εν πέρυσιν, ότι τα επτά κιβώτια έξ ών συνέκειτο είχομεν 
τά παραλάβει τότε μετά παραγγελίας νά μή άνοιχθώσι μέχρις ού 
ήθελε σταλή ήμΐν ό κατάλογος των έν αύτοις περιεχομένων. Λέ- 
γομεν λοιπόν νυν, ότι άφοΰ έν τούτω τφ έ'τει έλάβομεν επιστο
λήν παρά του δωρητοΰ έξουσιοδοτοΰντος ημάς νά τά άνοίξωμεν 
καί άνευ καταλόγου, ήνοίχθησαν ταΰτα παρά τής αυτής επιτρο
πής ήτις είχε προ διετίας συσταθή διά τά τής προτέρας αποστο
λής, καί έγένετο Ιπί τούτω πρωτοκολλάν άιροΰ έξήχθησαν πάντα 
τά έν αύτοΐς άρχαΐα καί άριθμηθέντα κατωνομάσθησαν προχεί- 
ρως. Έφάνησαν δέ όντα πολυτιμότατα καί κατά ύλην καί κατά 
τέχνην πράγματα, όποια έν όλίγοις τής Ευρώπης Μουσείοις εύρί- 
σκονται. Συνετάχθη μετά ταΰτα παρά του έπιμελητοΰ του Μου
σείου τής Εταιρίας ’Αθανασίου Σ. Κουμανούδη καί λεπτομερής 
αυτών κατάλογος, οΰ άντίγραφον έστάλη άρτίως εις τό Ύπουρ- 
γεΐον Παιδείας, σταλήσεται δέ ώς είκός καί προς τον δωρητήν. 
Τά δέ άρχαΐα μέλλουσι νυν προσεχέστατα νά έκτεθώσιν έν τή 
οικείγ αιθούση, τή του Ίωάννου Δημητρίου έπικληθείση.

'Ότι δέ έν τφ Μετσοβείφ ΙΙολυτεχνείφ ήδη άπό τής 15 Φε
βρουάριου 1883 ήνοίχθη εις τήν έπίσκεψιν του κοινού καί τρίτη 
αίθουσα, ή περιλαβοΰσα τά έκ κεράμου αγγεία καί τά έκ χρυ- 
σοΰ καί αργύρου κοσμ.ήματα, άπό δέ τής 7 Νοεμβρίου καί τε- 
τάρτη,ή περιλαβοΰσα τά έξ οπτής γής καί χαλκού καί μολύβδου 
καί σιδήρου ειδώλια καί άλλα παντοΐα σκεύη, τούτο γινώσκουσιν 
ήδη οί τήν πρωτεύουσαν κατοικοΰντες, τό άναφέρομεν δέ καί έν- 
ταΰθα ώς εργον του έτους σπουδαΐον. Ή κατάταξις καί τούτων 
τών πλουσίων συλλογών έν θήκαις εύπρεπέσιν, όμοίαις ταΐς των 
άλλων δύο αιθουσών, έγένετο παρά του αύτοΰ έπιμ-ελητοΰ του 

... Μουσείου. Προσελήφθη δέ καί τρίτος φύλαξ καί τέταρτος, διά 
τήν μεγάλως αύξηθεΐσαν υπηρεσίαν φανέντες αναγκαίοι. Όθεν
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έδαπα.νηθη κατά το έτος εις τα διάφορα Μουσειακά έ'ργα καί το 
προσωπικόν ίκανως μέγα ποσόν, ήτοι 17,774.67. ’Άς γνωρι- 
ζωσι δέ οί εταίροι,οτι δέν άπεπερατώθη εΐσέτι ή όλη Μουσειακή 
εργασία, διότι εις έν μεν των παρακειμένων ταΐς μεγάλαις αΐθού- 
σαις δωματίων μέλλουσιν έ'τι να έκτεθώσιν έν ταϊς παρεσκευα- 
σμέναις ηδη θηκαις τά ύάλινα καί τα όστέϊνα αρχαία, καθώς καί 
άλλοϊά τινα έκ παντοίας ύλης, εις εν δέ άλλο δωμάτιον, παρα
κείμενον τη του Ίω. Δημητρίου αιθούση, μέλλουσι νά έκτεθώσιν 
όσα Αιγυπτιακά αρχαία ή Εταιρία ήμών είχε συναγάγη προ της 
μεγάλης εις τό έ'θνος δωρεάς του Ίωάννου Δημητρίου, άξια όντα 
καί αυτά θέας.

Ό αυτός έπιμελητής κατέγραφεν ώς έπί τό πλεΐστον καθ’ολον 
τό έτος καί εις τον έν ίδίοις βιβλίοις χειρόγραφον κρατούμενον 
κατάλογον τά είσρέοντα πάντοθεν αρχαία της Εταιρίας (1). 
Έφθάσαμεν δ’έν αύτω τόν γενικόν αριθμόν 13,764(2). Πέρυ-

(1) Τά αρχαία της Εταιρίας, α καταγράφονται εις τόν κατάλογον τούτον, είναι 
αποτεθειμένα εν διαφόροις τόποις, τά μέν πλεΐστα εν τοϊς δπογείοις του Βαρβα- 
κείοο καί εν τώ Μετσοβείω πολυτεχνείο) (πλήν των εν αυτώ Αιγυπτιακών, Μυ- 
κηναίων, Ναυπλιακών, Σπαταίων καί Άχαρνικών, α εις ίδιους καταλόγους 
καταγράφονται) καί Ιν τω Έθνικώ Μουσείω, όχι ολίγα δέ Ιν ταΐς πε- 
ριοχαΐς του λεγομένου Βουλευτηρίου, της Άττάλου στοάς, των Γιγάντων, 
του Κατηφο'ρη, έτι Ιν τοΐς δπαίθροις του ’Εθνικού Μουσείου, της ίξω τοΰ Διπύ- 
λου νεκροπο'λεως, τοΰ Διονυσιακού Θεάτρου, του ’Ασκληπιείου, τέλος Ιν αότη τη 
Άκροπόλει παρά τω των απομάχων φυλακείω καί Ιν ίδιαιτέρω Ικεϊ πλησίον οΐκί- 
σ/.ω, διασκευασθέντι εις προσωρινόν μουσεΐον.

(2) Σύγκειται ό αριθμός ούτος Ικ των έξης καθ’ ύλην ειδικών άριθμων : Λίθινων 
3911, χαλκών 1015 (Ιξ ών 103 σταθυά), σίδηρων 48. μολυβδίνων 2140, (Ιξ ών 
1178 σύμβολα καί 387 σταθμά), αργυρών 61, χρυσών 230, οστέινων 96, δαλί- 
νων 247, διαφόρων δλών 296, πήλινων αγγείων 2866, πηλ. μορφών 1490, πηλ. 
μητρών η τύπων 146, πηλ· λύχνων 546, πηλ. σκευών 275, πηλ. θραυσμάτων 
263, πηλ. πυραμιδοειδών καί κωνοειδών 102, πηλ. άρτοειδών καί φακοειδών 28, 
πηλ. λαβών αμφορέων Ινεπιγράφων 4. Ίστέον δέ ότι αί λαβαί αμφορέων αί Ινε- 
πίγραφοι (εκ Ρόδου, Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί άλλων τόπων) συμ- 
ποσουνται νυν δπέρ τάς 10 χιλιάδας, κατατεθειμένας οίίσας εν τοΐς δπογείοις του 
Βαρβακείου, Ιξ ών μέγα μέρος έξεδόθη δπό τοΰ A. Dumont Ιν τώ βιβλίω In
scriptions cdramiques de Grfeee, Paris, 1871.

Νομίσματα δέ όπάρχουσι τά έξης :
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σιν ό αριθμός ήτο 13,273. Έξεστι δε να. ελπίζωμεν οτι καί διά 
την χρησιν του κοινού θέλει έκδοθγ) ούκ εις μακράν επιμελείς του 
μέλλοντος Συμβουλίου κατάλογος πάντων των έν ταΐς αΐθούσαις 
τοΰ Μετσοβείου αρχαίων, οΰ η προπαρασκευαστική εργασία έγέ- 
νετο.

Ήνοίγετο δέ το Μονσεΐον διά τε τούς εταίρους καί δι’άπαν 
τό κοινον της πρωτευούσης καθ’έκάστην πλήν της Κυριακής καί

Χρυσά.

'Ελληνικόν (έξ ήλεκτρου)................................................................................... 1
Ρωμαϊκά (ών τό εν νομισματόσημον)................................................................. 3
Βυζαντινά..................................................................................  9.49
Βενετικά...........................................................................................................· 5
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"Αλλα δέ χαλκά έτι ΰπάρχουσι διαφόρων εθνών καί εποχών, ακατάτακτα δπερ 
τάς 20 χιλιάδας, ών τά πλεΐστα εντελώς άχρηστα ώς έφθαρμένα.

’Έτι σημειοΰμεν οτι τών πήλινων της Εταιρίας αγγείων υπάρχει Γαλλιστί εκ- 
δεδομένος κατάλογος 6πό Μ. Collignon, τυπωθείς έν Παρισίοις τώ 1878, τών 
δέ πήλινων μορφών ώσαότως Γαλλιστί υπό J. Martha, έν Παρισίοις 1880. Έν 
δέ τώ βιβλίω τοΰ L.vonSybel τώ Ιπιγραφομένω Katalog der Sculpturen ZU 
Athen, Marburg, 1881, εί'δομεν, οτι καί τά της Εταιρίας λίθινα γλυπτά, οσα 
έως τότε είχεν, περιεγράφησαν σχεδόν πάντα. Άναφέρομεν καί τόν έξης επίτομον 
κατάλογον τών Άθη'νησι Μουσείων DieMuseen Athens von Dr.Arth. Milch- 
hofer. Athen, Karl Wilberg, 1881.
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των ρ,εγάλων εορτών'το δε έκ των εισιτηρίων είσπραχθέν εφέτος 
ποσόν άνέβη είς δρ. 2026. Πε'ρυσιν ειχον είσπραχθή 1639. Άλ- 
Ια,ι δέ 93 δραχρ,αί είσεπράχθησαν έκ πωλήσεως καταλόγου των 
Μυκηναίων αρχαίων, τοΰ υπό του Δρ0? Έρ. Σλίερ,ανν συνταχ- 
θέντος, ώς γνωρίζετε εκ της περυσινής ήρ.ών έκθέσεως.

Ή βιβίιοθήχη της Εταιρίας ηύξήθη ίκανώς καί κατά τό έτος 
τοΰτο έξ αγορών καί έκ δωρεών. Προ πάντων Μουσειογραφικά 
βιβλία έκρίθη σκόπιρ,ον ν’άγοράζωνται, ών έ'χουσι ρ.έν ρ.εγάλην 
χρείαν οί άρχαιολογοΰντες, δεν δύνανται δέ ευκόλως έξ ίδιων νά 
τα προρ,ηθεύωνται ώς βαρύτιμα. Έδαπανήθη διά 58 τόκους καί 
φυλλάδια ποσόν δραχρ,ών 2676.30, έν οις καί τα δετικά. Τά 
δέ δωρηθέντα τη Έταιρίγ καθ’όλον τό έτος βιβλία καί φυλλά
δια είναι 48. Προέχουσι δέ έν τούτοις τά ύπό Εταιριών καί Κυ
βερνήσεων ξένων περ,φθέντα. Πίναξ αυτών ώς καί τών άγορα- 
σθέντων θέλει προσαρτηθή ταύτη τή έκθέσει όταν τυπωθή. ’Έστω 
δέ γνωστόν εις τούς έταίρους,ότι πάντων τών βιβλίων τής Εται
ρίας υπάρχει κατάλογος έν δελτίοις.

Καί ταΰτα ριέν ούτω. Ποια δέ υπήρξε κατά τό έτος ή έν έρ - 
γεια τοΰ Συρ-βουλίου υπέρ τών έν ταΐς έπαρχίαις του κράτους 
πολλών καί τιριιωτάτων αρχαιοτήτων ; Άπό πολλών ήδη έτών, 
κύριοι, τά έκάστοτε συρβούλια τής Εταιρίας ρ.εριρ,νώσι ρ.έν καί 
θέλουσι νά πράττωσιν ό τι συντελεστικόν προς την αυτών συντή- 
ρησιν, άφοΰ είς τάς έγχωρίους δηρ,οτικάς καί τάς άλλας διοικη
τικής άρχάς δέν έ'γινεν άκόρ,η συνήθης ή περί τούτου πρόνοια ή 
έκ τοΰ άρχαιολογικοΰ νόρ.ου αύταΐς έπιτασσορ-ένη, δυσκολεύονται 
δέ πολύ διά την σπάνιν τοΰ καταλλήλου προσωπικοΰ, είς ο νά 
ερ,πιστευωνται αρχαιολογικής έπιρ.ελείας. Καί ευχαριστεί ρ.έν νΰν 
τό Συρ-βούλιον τή Κυβερνήσει διά τό ότι είσακούσασα τάς πα
ραστάσεις αύτοΰ διώρισε προ ρ.ηνών τινών δύο έ'τι έφορους αρ
χαιοτήτων τούς διδάκτορας Δηρ.. Φίλιον καί Χρ.Τσούνταν, τον 
ρ,έν διά τήν Θεσσαλίαν, τον δέ διά την ’Άρταν καί Αιτωλίαν καί 
Ακαρνανίαν- αλλά παρατηρεί, ότι καί τούτων προστεθέντων 

πρός τοΐς τρισί προϋπάρχουσιν, αί χρεΐαι τής αρχαιολογίας δέν 
πληροΰνται καί ή σπάνις τοΰ προσωπικοΰ διατελεΐ έ'τι ούσα έπαι- 
σθητοτάτη. Δι’ό καί τον παρελθόντα ’Οκτώβριον άπετάθη πά
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λιν τό Συμβούλων προς την σεβ. Κυβέρνησιν, παρ«καλούν αυτήν 
να μεριμνήσγι περί μορφώσεως πλειόνων αρχαιολόγων έξ επαγ
γέλματος, επί τούτω δέ έπρότεινε τό Συμβούλιον νά έγγράψν) τό 
Ύπουργεΐον Παιδείας έν τω έφετεινω του κράτους προϋπολογισμοί 
ποσον επαρκές προς αποστολήν δύο τουλάχιστον έτι εί μη τριών 
υποτρόφων αρχαιολογίας εις την Γερμανίαν επί όρω του νά ύπη- 
ρετήσωσι τω κρατεί επανερχόμενοι, νά προκηρυχθή δέ εγκαίρως 
διαγωνισμός επί τούτω, καθώς καί άλλοτε, διεξαχθησόμενος έν 
τφ Πανεπιστημίω. Έστήριζε δέ τό Συμβούλιον την αϊτησιν καί 
πρότασίν του μάλιστα εϊςτό όμολογούμενον τόδε, ότι οΐ όντες νυν 
υπό τής Κυβερνήσεως διωρισμένοι πέντε έ'φοροι απασχολούνται 
σχεδόν διηνεκώς εις έπιτήρησιν άνασκαφών έν ώρισμένοις τισί τό- 
ποις γινομένων παρ’αλλοδαπών τε καί έγχωρίων, δι’οκαί οΐ δύο 
οί νεοδιορισθέντες δέν ήδυνήθησαν ακόμη νά πατήσωσι τους τό
πους έφ’ούς έτάχθησαν. Μάλιστα δέ αί άνασκαφαί αΐ χρήμασι 
τής ήμετέρας Εταιρίας γινόμεναι δέν συμφέρει κατ’οϋδένα λό
γον νά άναβάλλωνται ή όλως κωλύωνται δι ’ έ'λλειψιν τοΰ έπιστα- 
τήσοντος καταλλήλου προσώπου, όποιοι είναι οΐ έφοροι. Άλλ’ού
τως τό λοιπόν τής Ελληνικής χώρας μένει όλως άνεφόρευτον, 
τά δ’έκ τούτου κακά μεγάλα. Τοιαΰτα δέύποβαλόν τό Συμβού
λιον εις την σύνεσιν καί την φιλοπατρίαν τής Κυβερνήσεως έλπί- 
ζει ότι θέλει εΐσακουσθή. Νυν δέ έπανερχόμενοι έπι τό προκείμε- 
νον, την ύπέρ των έν ταΐς έπαρχίαις αρχαιοτήτων μέριμναν τοΰ 
Συμβουλίου, λέγομεν ότι έγένετο τό δυνατόν καί κατά τό έτος 
τοΰτο έ'ν τισι τόποις.

Έν Λαρίσν) τής Θεσσαλίας ώκοδομήθη έπιμελεάρ τοΰ ζηλωτοΰ 
των αρχαίων νομάρχου Θ. Θεοχάρη ή οικοδομή ή σχεδιασθεΐσα 
ί'να περιλάβγι τά έκεΐ συναγόμενα αρχαία, ώς προηγγείλαμεν πέ
ρυσι. Κατεβλήθη ύπό τής Εταιρίας ή δι’αυτήν δαπάνη,συμπο- 
σουμένη εις δρ. 2165.68. Διά τήν εισαγωγήν δέ εις αυτήν των 
συνηγμένων αρχαίων κατεβλήθησαν έ'τι δρ. 129.60.

Έν Βελεστίνω συνήχθησαν 12 ένεπίγραφα μάρμαρα. Τούτων 
τρία έ'χουσιν άναθηματικάς έπιγραφάς, τά λοιπά επιτύμβιους.

Ό έν Λαμία γραμματεύς νομαρχίας Ίω. Κονδάκης, ό καί έκ 
προτέρων του Συμβουλίου λογοδοσιών γνωστός ύμΐν διά τό αύτοΰ

2
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φιλάρχαιον, άπέστειλεν εις τό Συμβούλιον έν μηνί Σεπτεμβρίω 
πληροφορίας περί ενός αρχαίου [/.άκρου τείχους, παρατηρηθέντος 
παρά την δημοσίαν οδόν την προς δυσμάς της Στυλίδος, πέμ- 
ψας καί σχεδόν αύτοΰ, γραφέν φιλοτίμως παρά του εργοδηγού 
Δημ,ονίκου Σταυριανοΰ. Τό Συμβούλιον, ώς είκός, εΰχαρίστησεν 
αύτοΐς.

Έν Τανάγργ της Βοιωτίας εΐσήχθησαν εις την εκεί προ ετών 
σχηματισθεΐσαν συλλογήν, έπιμελείμ τοΰ φύλακος Άλέκου Βασι
λείου ένδεκα επιτύμβιοι στηλαι ενεπίγραφοι.

Έκ Θηβών έκομίσθησαν ενταύθα διά τοΰ γνωστού ύμΐν εκ 
προτέρων λογοδοσιών Έπαμ. Κορομάντζου τρεις κεφαλαί μαρ- 
μάριναι άγορασθεΐσαι παρ’ιδιωτών, ή μία άνδρός, αί δύο γυ
ναικών.

Προς τούτοις άναφέρομεν,ότι έπληρωνεν ή Εταιρία καθ ’ δλον 
τό έτος μισθούς άρχαιοφυλάκων έν Χαιρωνεία, Θεσπιαΐς, Τανά
γρα, Μυκηναις, Νεμέα καί Ναυπλία, έ'τι δέ καί οδοιπορικά καί 
επιδόματα μισθών εις τούς εφόρους τούς έκπεμφθέντας εις δια
φόρους άρχαιολογικάς υπηρεσίας. Εις ταΰτα λοιπόν καί εις άλλα 
τινά έδαπανηθησαν υπέρ τών έν ταΐς έπαρχίαις αρχαιοτήτων ύπό 
της Εταιρίας καθ’όλον τό έτος δραχμαί 9,338, έν ω ποσώ συμ- 
περιλαμβάνεται καί τό διά την έν Λαρίση οικοδομήν δοθέν.

Τά έξης ρηθησόμενα άναφέρονται εις τάς σχέσεις,ας ώς έκ της 
φύσεως τών πραγμάτων έχει η Εταιρία προς την Κυβέρνησιν, 
καί εις βουλεύματα τοΰ Συμβουλίου καί προτάσεις καί εύχάς.

Έξηκολούθησε τό Συμβούλιον δι’όλου τοΰ έτους προκαταβάλ- 
λον άτόκως χρήματα της Εταιρίας υπέρ τοΰ Δημοσίου δι’άλλας 
τε δαπάνας άρχαιολογικάς, ώς έκάστοτε παρίστατό τις χρεία έν 
τώ Υπουργείο) Παιδείας μη προβλεφθεΐσα έν τώ τοΰ Κράτους 
προϋπολογισμέ, καί πρό πάντων δι’έξαγοράν ιδιωτικών οικιών 
καί γηπέδων άρχαιολογικης σημασίας, μάλιστα έν Έλευσΐνι χά- 
ριν τών άνασκαφών.

Έν τη περυσινη τοΰ Συμβουλίου λογοδοσίγ ήγγέλθη εις τούς 
εταίρους, ότι έν τώ Ύπουργείφ τών Εσωτερικών είχε σχεδιασθη 
τότε διαρρύθμισίς τις τών περί τό Όλυμπιεΐον οδών, α'ίτινες κα
κώς εϊχον υπό την άρχαιολογικην εποψιν. Κατά την διαρρύθμισιν
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εκείνην έμελλαν οδοί τινες να, χαραχθώσιν άλλως καί ιδίως at 
κατά την δεξιάν όχθην του Ίλισσοΰ, ένθα η θέσις του παλαιού 
Πυθίου, έμελλε δέ καί ή του ίπποσιδηροδρόμου γραμ,μή νά άρθή, 
ή διασχίζουσα πάνυ άτόπως το εμβαδόν του Όλυμπιείου. Ήλ- 
πίζετο δε τότε ταχεία ή ίκτέλεσις της σχεδιασθείσης διαρρυθμί- 
σεως, καθ ’ όσον μάλιστα έπεζητεΐτο οχι μόνον παρά, της ήμετέ- 
ρας Εταιρίας, άλλα καί παρά της επί του Ζαππείου μεγάρου 
επιτροπής· ’Αλλά ιδού καί μετά ολόκληρον παρελθόν έτος περι- 
μένομεν νά ίδωμεν αυτήν. Έν τούτοις δεν άπελπιζόμεθα, επειδή 
προ [Ληνών τινών ήμιεπισήμως έρρέθη ήμϊν, ότι καί γενναιότεραι 
καί σκοπιμώτεραι περί τούς τόπους εκείνους μεταβολαί σχεδιά
ζονται ΰπό τής επί των δημοσίων έργων αρχής, Ιπεδείχθησαν 
(Λάλιστα ήμΐν καί τά παρασκευαζόμενα σχεδιάσματα.

Ρητέον δε καί τό εξής- ’Ήδη προ δυο καί ήμίσεος σχεδόν ετών 
έν μηνί Όκτωβρίω του 1881 είχε τό Συμβούλιου παρακαλέσει 
έγγράφως την Κυβέρνησιν νά μεταστήση εις άλλον τόπον τούς 
Άναφιώτας, τούς κτίσαντας οικίας κατά τάς (όορειοανατολικάς 
υπώρειας τής Άκροπόλεως επί εθνικών γηπέδων, διότι έσκόπει 
ή Εταιρία νά άνασκάψν) τά μέρη εκείνα, άφου ήθελε περατωθή 
ή τής Άκροπόλεως άνακάθαρσις καί έπεθύμει νά έ'χη αυτά ελεύ
θερα. Είχε δέ κάμει τό Συμβούλιου την αϊτησιν ταύτην τόσω 
μάλλον,όσω καί έλέγετο ήμιεπισήμως ότι συνεχωρήθη ποτέ τοΐς 
Άναφιώταις ύπό τής άρχής τό οίκοδομήσαι εκεί μόνον επί όρφ 
του νά έξοικισθώσιν ευθύς άμα ήθελον Ιπιχειρηθή άνασκαφαί άρ- 
χαιολογικαί. Έπανέλαβε λοιπόν τό Συμ,βούλιον την αϊτησιν εκεί 
νην καί προ ενός μηνός,άφοΰ συνέβη αυτόθι ή πτώσις τμήματος 
μ,εγάλου των πετρών τής Άκροπόλεως, έξ ού καί οίκίσκοι έπλα- 
κώθησαν καί άνθρωποι έφονεύθησαν, καί νυν περιμένει νάΐδιρτήν 
οριστικήν κατάργησιν τής συνοικίας εκείνης, χάριν τής τε υγείας 
καί άσφαλείας τών όχι ευτυχών εκείνων κατοίκων καί χάριν τών 
συμφερόντων τής άρχαιολογίας.

Μίαν άλλην αϊτησιν άπηυθύναμεν'οΰ προ πολλου πρός τήν Κυ- 
βέρνησιν υπέρ τών 5π’αυτής διοριζομένων εφόρων άρχαιοτήτων, 
ών ο μισθός διόλου δέν είναι άνάλογος τών σπουδαίων καί λίαν 
επιπόνων υπηρεσιών ας παρέχουσιν εις τό κράτος. Ήτήσαμεν, μέ-
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χρις ου γενναιότερα ληφθί) φροντίς περί του μισθού αυτών, να 
νομοθετηθη καί ύπέρ αυτών ή επί τών καθηγητών των γυμνα
σίων, οίς έξομ.οιοΰνται κατά τον βαθμόν, ίσχύουσα διάταξις,καθ ’ην 
αυξάνεται ό μισθός τών συμπληρούντων πενταετίαν έν τη υπη
ρεσία.

’Άλλο δεν μένει νά εϊπωμ.εν σήμερον λογοδοτοΰντες, είμη δτι 
ή πέρυσιν ύπό τοΰ Συμ,βουλίου δοθεΐσα ύπόσχεσις περί ταχείας 
έκδόσεως ΈφηριερΙδος άρχαιοΛογιχης εξ ονόματος της Εταιρίας 
Ιγένετο πράγμα άπο τοΰ παρελθόντος Μαΐου, ότε έξεδόθη τό 
αον αύτης τεύχος,κατηκολούθησε δέκαί βον καί γον καί νυν είναι 
έν τώ τυποΰσθαι τό δον, καί τόσα κατ’έτος έκαστον θέλουσιν έκ- 
δίδεσθαι. Έδαπανηθησαν μέχρι τοΰδε δρ· 9392, έν οις όμως 
καί τά δι’ αγοράν ύλικοΰ έπαρκέσοντος έπί πολύ. Έλπίζομεν δε 
όρώντες την προθυμίαν τών συνεργατών, ότι άπροσκόπτως θέλει 
χωρηση τό έ'ργον έπ’ώφελείγ της έπιστημης καί τιμή της Ελ
λάδος.

Τοσαΰτα είχε κ’έφέτος νά έκθέση τό Συμ.βούλιον, ή δέ κρίσις 
παρά τοΐς Ιταίροις.

>κ*;<

Μετά ταΰτα παρελθών δ ταμίας της Έταφίας Π. Έμ. 

Γιαννόπουλος ανέπτυξε προφορικώς κατ’ άρΟρον τώτε έσοδα 

καί έξοδα, τά ένδιαλαμβανόμενα έν τφ ύποβληθέντι εις την 

Συνέλευσιν έντύπως Ίσολογισμφ, καί τήν συνυποβληθε?·- 

σαν κατάστασιν της περιουσίας της Εταιρίας μετά τών 
απολογισμών άπό τοΰ έτους 1858 μέχρι τοΰ 1883, δ'πως 

επονται ένταΰθα.
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χρις ού γενναιότερα ληφθή φροντίς περί του μισθού αυτών, να 
νο'α.οθετΥ)θγί καί ύπερ αυτών ή επί τών καθηγητών τών γυμνα
σίων, οΐς έξομοιοΰνται κατά τον βαθμόν, ίσχύουσα διάταξις,καθ’ήν 
αυξάνεται ό μισθός τών συμπληρούντων πενταετίαν έν τή ΰπη- 
ρεσίορ.

"Αλλο δεν μένει να εϊπωμεν σήμερον λογοδοτοΰντες, είμή ότι 
ή πέρυσιν ύπό του Συμβουλίου δοθεΐσα ύπόσχεσις περί ταχείας 
έκδόσεως Έψηρερίόος άρχαιοΛογοχής έξ ονόματος τής Εταιρίας 
έγένετο πράγμα άπό του παρελθόντος Μα'ΐου, ότε έξεδόθη τό 
αον αυτής τεύχος,κατηκολούθησε δέκαί βον καί γον καί νυν είναι 
Ιν τφ τυποΰσθαι τό δον, καί τόσα κατ’έτος έκαστον θέλουσιν έκ- 
δίδεσθαι. Έδαπανήθησαν μέχρι τοΰδε δρ· 9392, εν οις όμως 
καί τά δι’άγοράν ΰλικοΰ έπαρκέσοντος επί πολύ. Έλπίζομεν δε 
έρώντες την προθυμίαν τών συνεργατών, ότι άπροσκόπτως θέλει 
χωρήσγι τό έργον έπ’ώφελείγ. τής επιστήμης καί τιμή τής Ελ
λάδος.

Τοσαυτα είχε κ’εφέτος νά έκθέσν) τό Συμβούλιον, ή δε κρίσις 
παρά τοΐς έταίροις.

>»<<

Μετά ταΰτα παρελθών δ ταμίας τής Εταιρίας Π. Έμ. 

Γιαννόπουλος ανέπτυξε προφορικής κατ’ άρθρον τάτε έσοδα 

καί έξοδα, τά ένδιαλαμβανόμενα έν τφ ύποβληθέντι εις τήν 
Συνελευσιν έντύπως Ισολογισμφ, καί τήν συνυποβληθεϊ- 

σαν κατάστασιν τής περιουσίας τής Εταιρίας μετά τών 
απολογισμών άπδ τοΟ έτους 1858 μέχρι του 1883, δπως 
επονται ένταΟθα.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΧΡΧΑ ΕΣΟΔΑ

Σγνδρομαι Ταχτιχαι .... Δρ. 6,008 03

» ’Έκτακτοι...................... » 1,000 —

» Εΐδικαί................................. » 4,500 —

— 11,508 03
Τοκοι εν Γενει. Έχ χρεωγράφων και καταθέσεων........................... » 22,880 86

Εθνική Τ ραπεζα. Μέρισμα 22 μετοπών δύο Ι£αμηνιών . . . . |α) )) 5,916 46
______ _ 28,797 32

Δημ. Χρεόγραφα. Έξαργύρωσις κληρωθεισών ομολογιών .... )) 7,251 —

ΜΟΓΣΕΙΑ. Έξ εισιτηρίων εις αύτά . » 2,026 —

Λλχειον. Περίοδος Α'. . » 115 80

» » Γ'. )) 108 96

» » ς-\ . )) 270 —

» » Ζ'. . . » 83,113 81

» » Η'. . . . » 10,219 10
Q3 S27 67

Διάφορά ... 1,353
Ενοίκια . . . )> 2,513 86

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 147,276 88

Βιομηχ. Τραπεζα . . )) 121,600 —

ΑπΟΛΗΨΙΣ. Προκαταβ. λογαριασμώ Δημοσίου . )) 51,237 75

>} » Εταιρίας .... » 2.342 75

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ 31 Δεκεμβρίου 1882 » 350 80
— 175,531 30

(α) Ητοι των 12 μετοχών τής 'Εταιρίας καί
» 10^ » Ικ του κληροδοτήματος ’Ρώμα

22

^ ΖΡ“»®* νομισμάτων U τόνου χρίωγ^των χλπ. . ip. 1072.65
ΐΐωλησις αχρήστων κιβωτίων κλπ .... „ Ι05
Ομοίως φυλλαδίων παλ. Αρχαιολογικής ’Εφημερίας καί κα-

ταλογων Μυ ηναίων αρχαίων................. ^5 35

if. 1353.—

Τό δλον εσόδων. Δρ. 322,808 18
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1883.

ΕΞΟΔΑ I
ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

ΓραφειΟΝ. Προσωπικόν . . . . ·............................................ Δρ 4,020 — 1
» Γραφική ΰλη, χάρτης, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ. » 1,693 89

» Βιβλιοθήκη , αγορά βιβλίων και θετικά................................. » 2,676 30
8,390 19

Μογεεια. Προσωπικόν κλπ.............................................................. (α) » 3,120 60

» Άρχαιοθήκαι, συγκολλήσεις κλπ............................................ » 14,624 07

» ’Αγορά αρχαίων................................................................. » 27,542 58
45,287 25

Αρχαία Έπισκευαι και αναστηλώσεις μνημείων » 268 50

Αναςκαφαι. Άκροπόλεως....................................................................... » 2,711 03

)) 19,263 30

» Λιοσίων.................................................................. ..... )) 31 50

» ’Επίδαυρου............................................................................. )) 3,979 55

» 239 —
26,224 38

Επαρχ. Αρχαιότητες. Προσωπικόν εφόρων και φυλάκων επαρχιακών 
μουσείων και μνημείων................................. » 9,338 06

Αρχαιολογ. Εφημερις............................................................................ » 9,392 85

Ακίνητα. Έπισκευαί............................................................................ » 671 15

Διάφορά. Ποσοστά κλπ. είσπράκτορος διά τό 1882 και 1883 . . · )) 463 39

ΛαχειΟΝ. Περίοδος Ζ'............................................................................. )) 35,444 12

» » Η'·....................................................................... » 4,125 30
39,569 72

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 139,605 49

Βιομηχ. Τραπεζα....................................................... · . . . . )) 140,879 35

Προκαταβολαι. Λογαριασμω Δημοσίου............................................ )) 36,509 57
» » Εταιρίας................................................. » 3,750

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ Ταμειοτ Μεταοερόμενον εις τήν διαχείρισιν του 1884. » 2,063 77
183,202 69

(α) Περιλαμβάνονται και δρ. 455.60 διά στολάς φυλάκων τών αιθουσών των Μουσείων.

Τό όλον εξόδων. Δρ. 322,808 18
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας της

'Υπόλοιπα 31 Αεκεμ. 1882 'Ύπόίοιπα 31 Δεκεμ. 1882

ΜΕΡΙΔΕΣ ΔΡ“Χ· ΠαλαιαΙ Δραχ. Νέαι

Χρέωσίς Πίστωσις Χρέωσις Πίστωσή

ΑΚΙΝΗΤΑ. Οικόπεδα εν Άθήναις και οικία εν 
Κηφισία......................................... 26,981 24,090 18

Εθνική ΤΡΑΠΕΖΑ. 12 μέτοχοί αϋτης . . . 48,000 — 42,857 15

, » » Κατάθεσις έντοκος . 10,061 — 8,983 04

Δημ. Χρεωγραφα. Όμολογίαι διάφορων εθνι
κών δανείων .... 304,526 23 271,898 42

ΠρΟκαταβολαι. Λογαριαστώ Δημοσίου 60,992 76 54,457 82

» » Εταιρίας. 1,200 — 1,071 43

ΒίΟΜΗΧ. Τράπεζα. ’Ανοικτός λογαριασμός. . 9,925 74 8,862 27

ΤαμειΟΝ. 'Υπόλοιπα της 31 Δεκεμβρίου και πι
στοχρεώσεις του έτους .... 392 90 350 80

452,153 89 9,925 74 403,708

8,862

84 8,862 27

27

394,846 57

Έν Άθη'ναις, την 5 ’Ιανουάριου 1884

*0 Ταμίας

Π. Εμ. Γιαννοποτλος.
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1883

Πράζειε. κατά το 1883 'Ύχόίοιπα 31 Αεκεμ. 1883

Δραχ· Νέαι Δραχ. Νέαι
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χρέωσις Πίστωσις Χρέωσις Πίστωσις

(α) ΑΚΙΝΗΤΑ λογά?. 1882 Δρ. 24,090.18

671 15 24,761 33 («)
» 1883 » 24,761.33«λ.Δρ. 67115

5,142 85 48,000 — (6)
(β) ΕΘΝ. ΤΡΑΠ-

μετοχ. 12 » 1882 » 42,857.15

8,983 04 » 1883 » 48,000.— » » 5,142.85

(ε) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΑ.

7,251 — 264,647 42 (γ)
λογαρ. Έταρίας » 1882 )> 1,071.43

» 1883 » 2,478.68» » 1,407.25

36,509 57 51,237 75 39,729 64 (3) (ς) ΒΙΟΜΗΧΑΝ.

3,750 — 2,342 75 2,478 68 («)
ΤΡΑΠΕΖΑ » 1882 » 8,862.27

»> 1883 » 10,417.08» » 19,279.35

140,879 35 121,600 —
10,417 08 (<γ) (ζ) ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΤΑΜΕΙΟΥ » 1882 » 350.80

322,457 38 320,744 41 2,063 77 W 1883 » 2,063.77» » 1,712.97

Πλειότερα Δρ. 28,213.57

(γ) ΔΗΜΟΣ.
ΧΡΕΩΓΡ. 1882 Δρ. 271,898.42

509,410 30 503,175 91
1883 » 264,647.42όλ.Δρ.7,2ό1.—

394,846 57 ($) ΠΡΟΚΑΤ.
λογαρ. Δημοσ. 1882 » 54,457.82

904,256

503,175

87
1883 » 39,729.64» » 14,728.18

91
Όλιγώτερα Δρ. 21,979.18

Αυζησις τής εταιρικής περιουσίας χαχά το 1883 Δρ. 6,234.39

401,080 96 ίσοζύγιον 401,080 96 ΓΙΑΡΑΘΕΣΙΣ

Λογαριασμός του έτους 1882 Δρ. 394,846.57

» » 1883 » 401,080.96

Διάφορά Ιιει πλέον ίση τη ανωτέρω Δρ. 6,234.39
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. — πιναξ των

Α'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1858 - 82

Δραχ. Παλαιαι

1858 - 82

Δραχ. Νέαι

1883

Δραχ. Νέαι

"Olor

Δραχ, Νέαι

ΚΤΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

Σγνδρομαι. Έτήσιαι...................... Δρ. 148,023 09 132,163 47 6,008 03 138,171 50
» ’'Εκτακτοι .... » 60,451 67 53,974 71 1,000 — 54,974 71
» Είδιχαί...................... » 48,995 — 43,745 53 4,500 — 48,245 53

Τοκοι και Μερίσματα Έν γίνει . 
Δημοσία ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ.Έξαργόρωο.

)) 334,402 38 298,573 55 28,797 32 327,370 87

κληρωθ. όρ,ολογ. )) 174,457 39 155,765 52 7,251 — 163,016 52
ΜοΤΣΕΐΑ.Έξ εισιτηρίων. . . .
Ακίνητα.Πώλησις ακινήτων . .

» ’Ενοίκια...........................

)) 6,622 84 5,913 25 2,026 — 7,939 25
)) 11,490 — 10,258 93 — :— 10,258 93
» 550 — 491 07 2,513 86 3,004 93

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ........................... » 5,500 — 4,910 72 — — 4,910 72
Διάφορά ...................................... )) 2,191 49 1,956 69 1,197 65 3,154 34
Αρχαιολ. Εφημέριέ (παλαιά)και κα

τάλογοι των εν τοΐς
Μουσειοις αρχαίων. · )) 1,934 05 1,726 83 155 35 1,882 18

Επιστροφή Χρημάτων .... )) 1,926 50 1,720 09 — — 1,720 09
Λαχειον...................................... » 610,089 83 544,723 05 93,827 67 638,550 72

1,406,634 24 1,255,923 41 147,276 88 (α) 1,403,200 29

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά........................................... )) 72,500 __ 64,732 14 __ _ / 64,732 14
Προκαταβολαι Άποληφθεΐσαι. )) 331,682 77 296,145 33 53,580 50 ί 349,725 83 f
ΒίΟΜ. Τραπεζα.’Αλληλόχρεωςλο-

γαριασρ,ος. )) 498,418 95 445,016 92 121,600 — (6)| 566,616 92
Παρακαταθηκαι........................... )) 14,148 50 12,632 59 — — ϊ 12,632 59
Ταμειον. Υπόλοιπα οιανειρίσεω;

ρκίχρι τοϊ 1§58 . . )) 2,367 95 2,114 24 \ 2,114 24

2,325,752 41 2,076,564 63 322,457 38 2,399,022 01

(α) Κύρια έσοδα. ... Δρ. 1,403,200.29

(β) Διάκοι λ.γ.^.,ιοί. ,, 995,821,72 Άθήταις, v>)r 5 Ίατοναρίον 188ί

Δρ. 2,399,022.01
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1858-1883.

Β'. ΠΛΗΡΩ Μ ΑΙ
1858 - 82

Δραχ. Παλαιαι

1858 - 82

Δραχ· Νίαι

1883

Δραχ. Νίαι

"02ον

Δραχ. Νίαι

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Προσωπικόν, τυπωτικά, έξοδα 
διάφορα και Βιβλιοθήκη Δρ. 59,674 02 53,280 38 8,390 19 61,670 57

Μογςεια. Άρχαιοθηκαι, φυλακεΐα, 
επισκευαι και συγκολλή-
σεις αρχαίων . )) 99,120 08 88,500 07 17,744 67 106,244 74

Αγοραι Αρχαιοτήτων .... )) 141,956 26 126,746 66 27,542 58 154,289 24
Αρχαία. Άνασκαφαι εν γένει . .

» ’Επισκευαι και άναστηλώ-
» 365,198 48 326,070 07 26,224 38 352,294 45

σεις μνημείων . » 24,322 27 21,716 31 268 50 21,984 81
ΕΠΑΡΧ. Αρχαιοτ. Ιΐροσωπικ. έφο

ρων, φυλάκων επαρχ. 
Μουσείων και μνημείων 9,338 06 61,321 10» 58,221 01 51,983 04

» ΓΙερισυναγωγή και μετά-
3,305 83φορά αρχαίων . )) 3,702 53 3,305 83 — —

ΤΟΚΟΙ Έν γε'νει...................... » 7,257 72 6,480 11 — — 6,480 11
Ακίνητα...................................... )) 22,981 — 20,518 75 — — 20,518 75
Διάφορά. Ποσοστά εΐσπράκτορος , 

εκμαγεία αρχαίων κλπ. 
» Προτομαι προέδ. Έταιρ.

4,715» 4,762 39 4,252 13 463 39 52
)) 1,900 — 1,696 43 — — 1,696 43

» Σύνδρομα! εις ξένους πρός
446 43συντε'λεσιν άνασκαφών. » 500 — 446 43 — —

Απρόβλεπτα................................. )) 2,112 52 1,886 18 — — 1,886 18
Δημοσία Χρεωγραφα .... )) 299,957 06 267,818 80 — — 267,818 80
Μετοχαι Εθν. Τραιιεζης . . . )) 12,397 65 11,069 33 — — 11,069 33
Λαχειον...................................... » 245,945 23 219,593 96 39,569 72 259,163 68
Ακίνητα. Έπισκευαί. .... » — __ — _ 671 15 671 15
Αρχαιοα. Εφημερις (Νέα) . . )) — — — — 9,392 85 9,3)2 85

1,350,008 22 1,205,364 48 139,605 49 («) 1,344,969 97

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά............................................ )) 73,500 _ 65,625 _ __ __ 65,625 —
Προκαταβ. Αποληπτεαι . . . » 400,918 88 357,963 26 40,259 57 398,222 83
Βιομ.ΤΡΑΠΕΖΑ. Άλληλοχρεως λο- 

γαριασμός .... 1 577,034)) 488,493 21 436,154 65 140,879 35
(6J

—
Παρακαταθηκαι........................... )) 12,139 20 10,838 57 — — 1 10,838 57
Λάθη Λογιστικά. Κατά τάς πρό

τοΰ 1870 διαχειρίσεις. » 300 __ 267 87 — — 267 87
Ταμειον. Ύπο'λοιπον .... » — — — — 2,063 77 2,063 77

2,325,359 51 2,076,213 83 322,808 18 2,399,022 01

(α) Κύρια έξοδα.............. Δρ. 1,344,969.97
(6) Διάφοροι λογαριασμοί. » 1,054,052.04 0 Ta^HttQ

Δο. 2.399.022.01 Π. Εμ. ΓΐΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.
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Μετά δύο δ’ εβδομάδας, τγ) 29 Ιανουάριου 1884, ήμερα 
Κυριακή, ώρα 10ϋ π. μ. συνελθόντων αύθις έν τφ Πα
νεπιστήμια) εταίρων ογδοήκοντα πέντε, έν άπουσία τοΟ 
Προέδρου ένεκα άσθενείας, ό αντιπρόεδρος Σπ. Φιντι- 
κλής προσεκάλεσε τήν εξελεγκτικήν επιτροπήν να ύπο- 
βάλη εις τούς εταίρους τήν έκθεσίν της/Οθεν παρελθών 
b εισηγητής 'αύτής Π. Νικολόπουλος άνέγνω τά έξης'

Προς την αννέΐενσιν 

της 'Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.

Κύριοι!

Έπιτελοΰντες τήν άνατεθεΐσαν ήμΐν εντολήν έν τή κατά τήν 
15 τοΰ λήγοντος μηνός συγκροτηθείση συνελεύσει υμών μετέβη- 
μεν εις τήν οικίαν του ταμίου τής εταιρίας κυρίου Παν. Γιαν- 
νοπούλου, όπως έπιθεωρήσωμεν καί έξελέγξωμεν τήν διαχείρισιν 
τής περιουσίας τής εταιρίας.

Έπί τφ σκοπφ τούτφ έλάβομεν ύπ’ όψει τά στελέχη των 
έκδοθέντων καθ ’ δλον τό έτος 1883 διπλοτύπων ύπό τε του τα
μίου καί του είσπράκτορος, τά στελέχη των έκδοθέντων ύπό τοΰ 
Προεδρείου χρηματικών ένταλμάτων, τά έξοφληθέντα έντάλ- 
μ,ατα μετά τών έν αΰτοΐς συνημμένων δικαιολογητικών έγγρα
φων καί τό Καθημερινόν βιβλίον τοΰ ταμείου.

Παραβαλόντες προς τό Καθημερινόν βιβλίον τά έκδοθέντα δι
πλότυπα τοΰ ταμίου άπό τοΰ άριθ. 1 —87 καί τοΰ είσπράκτο
ρος άπό τοΰ άριθ. 1—210, πλήν τών ύπ ’ άριθ. 122 καί 129 
άκυρωθέντων, τά στελέχη τών ένταλμάτων άπό τοΰ άριθμοΰ 1 
—333,πλήν τών άκυρωθέντων ύπ’ άριθ. 63 καί 75,καί τά έξο
φληθέντα έντάλματα, έβεβαιώθημεν οτι έγένοντο έν πάση άκρι- 
βειιγ αί έγγραφαί τόσον τών έσόδων όσον καί τών έξόδων καί
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εκείνων μέν τά έλικα ποσά άπαρτίζουσι Δρ. 322,808.18 
τούτων δέ, έν οϊς περιλαμβάνεται καί το 
ύπ’ άριδ. 307 χρηματικόν ένταλμα της 
χρησεως 1882 εκ δραχμών 223.23 » 320,744.41
ώστε υπολείπεται εις μετρητά ποσον δρ. 2,063.77
Διά των χρημάτων τούτων έπληρώθησαν τά ύπ’ άριδ. 1, 2, 3, 
4, 5 καί 7 εντάλματα, έκδεδομένα εντός του μηνάς Ιανουάριου 
έ. ε. δι’ αγοράς αρχαίων καί άνασκαφάς έν Έπιδαύρφ.

’Επί των τελευταίων διπλοτύπων του ταμίου καί του είσ— 
πράκτορος, επί του στελέχους των ένταλμάτων καί έπί του Κα- 
δημερινοΰ βιβλίου έν τη σελίδι 222 έβεβαιώδη ή δεώρησις διά 
της υπογραφής ημών.

Ή περιουσία της εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1882 
συνίστατο έκδρ. παλαιών 442,228.15 η νέων δρ. 394,846.57

Κατά το έτος 1883 έπηλδον αί 
έξης μεταβολαί- καί εις πίστω- 
σιν μ'εν αύτης

α). Όσα έδαπανηδησαν διά τά έν 
Άδηναις οικόπεδα καί την έν 
Κηφισίγ οικίαν δρ. . . . 671.15

β). Όσα ύπελογίσδησαν δι’αύξη- 
σιν των 10 μετοχών της Έ- 
δνικης Τραπέζης έκ της με
τατροπής των παλαιών δραχ-
είς νέας. Δρ............................

γ). Όσα έπληρώδησαν διά προκα- 
ταβολάς Λ/σμώ Δημοσίου · 

δ). Όμοίως » της έταιρ. 
ε). Όμοίως έπί του άνοικτοΰ Αο

σμου μ.ετά της τραπέζης βιο
μηχανικής πίστεως 

ς). Όσα υπολείπονται μ.ετρητά 
εις το ταμεΐον τη 31 Δεκεμ
βρίου 1883 ..........................

5,142.85

36,509.57 
3,750.—

140,879.35

Εις μεταφοράν.

2,063.77 189,016.69 

. Δρ. 583,863.26
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7,251.-

Έκ μεταφοράς. . . Δρ. 583,863.26
Εις χρέωσιν δε αυτής τα έξης : 

α). “όσα εΐσεπράχθησαν έξ άντιτί- 
μου κληρωθεισών ομολογιών 
Έθν. δανείων. Δρ. 

β). Όσα εΐσεπράχθησαν δυνάμει 
ενταλμάτων του Υπουργείου 
της δημοσίας Έκπαιδεύσεως. 51,237.75 

γ). Όσα εΐσεπράχθησαν δυνάμει
ενταλμάτων της εταιρίας . 2,342.75

δ). Όσα είσεπράχθησαν παρά της 
βιομηχανικής τραπέζης έκτου 
μεταξύ αυτής καί της εταιρίας 
ανοικτού Λ/σμοϋ . 

ε). Όσα ύπηρχον μετρητά κατά 
την 31 Δβρίου 1882 μετε- 
νεχθέντα εις την διαχείρισιν
τοΰ 1883.................................

401,080,96
Ούτω ή περιουσία της εταιρίας, αύξηθεισα κατά δρ. 6,234.39 
ώς λεπτομ-ερώς εκτίθεται εν τω ίσολογισμω του Ταμείου, συνί-

121,600.-

350,80 182,782.30

σταται κατά την 31 Δβρίου 1883 έκ δρ. 
καί άποτελεΐται:
α). Έκ δύο οικοπέδων έν Άθηναις 

καί μιας οικίας έν Κηφισίες.Δρ. 
β). Έκ δώδεκα μετοχών τής Ε

θνικής Τραπέζης κατατεθειμέ
νων παρά τή βιομ. Τραπέζγ). 

γ). Έκ καταθέσεως έντοκου παρά 
τή Εθνική Τραπέζγι κατά 
τέσσαρα ομόλογα κατατεθει
μένα έπίσης παρά τή βιομη
χανική Τραπέζγι ....

Εις μεταφοράν.

401,080.96

24,761.33

48,000.-

8,983.04

81,744.37
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— 31

Έκ μεταφοράς. . . . 81,744.37
δ). Έκ των παρά τή βιομηχανική 

τραπέζγ) κατατεθειμένων ομο
λογιών του Δημοσίου.

138 του έθν. δαν. των 6,000,000 δρ. \
434 » » )) 25,000,000 » προς 9 0/Ιο

8 » » » » » )> 8 ° / Ιο
251 » » )) 4,000,000 » » 8 0j0

135 » » )) 60,000,000 » )) 6 ° / ' Ιο
91 » » » 10,000,000 » )) 8 0/Ιο

264,647.42
ε). Έκ των όφειλομένων προκα

ταβολών Λ/σμφ Δημοσίου 
ς-). Έκ τών όφεΛομένων προκα

ταβολών^ Λ/σμφ της εταιρίας 
ζ). 'Ομοίως έκ του ανοικτού λ/- 

σμού μετά τής βιομηχανικής
τραπέζης.................................

η). Έκ τών μετρητών

39,729.64

2,478.68

10,417.08
2,063.77

401,080.96

Παρατηρητεον δ’ δτι κατά το βιβλίον του μεταξύ βιομηχα
νικής τραπέζης καί αρχαιολογικής εταιρίας ανοικτού λογαρια
σμού, οφείλονται εις την εταιρίαν κατά την 31 Δεκεμβρίου π. 
ε. δρ. 6,302.65,ένώ κατά τά βιβλία τής εταιρίας, ώς έξετέθη άνω- 
τέρω, παρίστανται όφειλόμεναι δραχμαί 10,417.08. Ή διαφορά 
τών δρ. 4,114.43 προέρχεται έκ τόκων παρελθόντων έτών,τών 
όποιων ή άπόδοσις προς την βιομηχανικήν τράπεζαν πρέπει νά 
βεβαιωθή δι’έκδόσεως του οικείου χρηματικού εντάλματος.

Έκ τού ειδικού Λ/σμού τού λαχείου τής Ζ'. περιόδου, ον 
έθεωρήσαμεν άναγκαϊον νά λάβωμεν ύπ’ δψει, έβεβαιώθημεν 0Tt 
έπωλήθησαν γραμμάτια 28785 άνθ’ ών έπρεπε νά είσπραχθώσι 
δρ. 86,355
άλλ’ έκ τούτων είσεπράχθησαν κατά τό 1882 δρ. 2,721.19 

» » » 1883 » 83,113.81

Τό όλον εις μεταφοράν. . . Δρ. 85,835·
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Έκ μεταφοράς. . . . 85,835.—
καί καθυστεροΰνται υπό διαφόρων ανταποκριτών. 520.—

86,355.-—
Ιπληρώθησαν δε κατά τό
έτος 1882 δρ. 3,564,05

1883 » 35,444,42 39,008.47

ώστε προέκυψε καθαρόν κέρδος υπέρ της εταιρίας
τό ποσόν δρ.......................................... 47,346.53

Φρονοΰντες ότι έπιτελοΰμεν καθήκον ημών, λαμβάνομεν την 
τιμ.ην να προτείνωμεν ύμϊν, Κύριοι, όπως έκφρασθώσιν αϊ εΰχα- 
ριστίαι της συνελεύσεως καί εις τό Προεδρείου καί εις τό διοικη
τικόν συμ,βούλιον διά τους άκαμάτους κόπους οΰς καταβάλλουσι 
προς άνακάλυψιν καί διάσωσή τών κειμηλίων τών προγόνων 
ημών, εις δέ τόν ταμίαν κύριον Γιαννόπουλον διά την άκρίβειαν 
μεθ ’ ης διαχειρίζεται την περιουσίαν τής εταιρίας καί διά τους 
κόπους ούς κατέβαλε προς σύνταξιν καί δημοσίευσιν τών απολο
γισμών τής διαχειρίσεως τών παρελθόντων ετών.

Έν Άθήναις τήν 29 ’Ιανουάριου 1884.

Ή εξελεγκτική επιτροπή

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 

I. Ν. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ 

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Μετά ταΰτα οί εταίροι έψήφισαν διά δύο ψηφηφοριών, 
καθ’ ά κελεύει δ οργανισμός, τό νέον συμβούλιον ώς έξης-

Πρόεδρον τον Άλ. Ά. Κοντόσταυλον διά ψήφων

’Αντιπρόεδρον τόν Χπυρ. Φεντοκλί^ν «

Γραμματέα τόν Χτέφ. Α. Κουμ,ανούδην « 

Ταμίαν τόν Π. 9Εμ,. Γεαννόιτουλον α

Συμβούλους δέ τούς. Χτεφ. Αραγούμ,ην «

Αύσ. Καφταντζόγλουν « 

ζλημ.. Χεμ,ετελον α

Κυρ. Μυλωνα,ν «

Γ. ’Αντωνεάδην «

Ε. Καστόρων «

Γ. Λίεκολαεδην «

82

76

80

68
70

69

65

56

55

50

46

ΆφοΟ δέ άνεκήρυξεν δ αντιπρόεδρος τό άποτέλεσμα των 
δύο ψηφηφοριών, διελύθη ή Συνέλευσις περί μεσημβρίαν.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

("Οσων ονομάτων είναι προτεθειμένοι; αστερίσκοι;, αυτοί πρύς Trj έτησία 
αννδρομρ και καθυστερούσαν συνδρομήν κατέβαΧον ).

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Εθν. Πανεπιςτημιον . Δρ. 1000.— Δεμαθας Ν.................. (( 30—
Αθηναίων Δήμος. . . « 267.85 Δερβος Γ. I................ « 15—
Αγγελοπογλος Ιω . . (( 15.— Δηλιγιαννης Θ. . . . « 20—
Αθαναςιαδης Α. . . (( 20.— Δημιτςας Μ................. <( 15—
Αναγνωςτακης Α. . . « 15.— Διοςκοριδης X. . . . « 15—
Αναγνωςτοπογλος Γ. . « 20 — Δραγογμη Ελιζα Στεφ. (( 15—
Αναςταςιαδης Χαρ. . « 20— Δραγογμης Εμ. . . . « 15—
Αναςταςιογ Νικολ. . « 15— Δραγογμης Στεφ. . . « 15—
Ανδροποτλος Στ. . . (( 15—
Αντωνιαδης A. I. . . « 15— Εγςτρατιαδης Π. . . « 15—
Αντωνιαδης Γ. Εμ. . (( 15—
Αντωνοπογλος Σπ. . (( 15.— Haymann L. . (( 25—
Αργγροπογαος Ιακ. . (( 15— Ζαϊμης Αα. Θ. . . . (( 30—
Αρεταιος Θ................. (( 15.— Ζαχαριογ Δ. ΓΙ. . . . « 15—
Αϊγερινος Αν. . . . (( 15— ΖΟΛΩΤΑΣ Γ................... « 20—

ΖΟΓΑΟΪΜΗΣ Δ. . . . « 25—
Βαρβογλης Φ. . . . « 20—
Βαρελιδης Αν. . . . (( 25— Θεοαογης Π............... « 50—
Βαρογχας Αλ. . . . « 15— Θεοφιλατος I. . . . (( 15—
Βάσης Σπ.................... (( 15 —
Βαςιλακης Ν. . . . (( 20— Ιαςεμιδης Π................ ({ 15—
Βεζανος Λ. Η. . . . (( 15.— Ιατριδης Εγθ. . . . « 15—
Βενερ Ν...................... « 15— Ιωαννιδιις Στ. . . . « 15—
Βογρτς'εαας Ιω. . . . (( 15—

Καββαδιας Π. . . . « 15.—
Γαλανής Εμ................ « 15— Καζαζης Ν.................. « 15—
Γερακης Γ. Α. . . . <( 15— Καλαποθακης Μ. . . « 15—
Γιαννοπογλος Π. E. . (( 15— Καλλιγας Π................. C 15—
Γραμματικοπογαος Κ. (( 15 — Κανελαοποταος Αα. . (( 20—
ΓρηγοριανοπογλοςΑχ. « 20— Κανεααοπογλος Θ. . (( 25—

Κανεαλοπογλος Ηλ. . « 15—
Δαμαλας Ν . . . . (( 15— Καραπανος Κ. . . . (( 25—
Δεληγεωργης Λ. . . « 25— Καςτορχης Ε. . . . (( 15—
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Κατακογζηνος Αα. . « 15— Μρλωνας Κρρ. . . . « 15—
Κατριβανος Αθ. . . « 15.— Μωραϊτης Σπ. . . . (( 15—
Καφταντζογλορς Λ. . (( 15.—
Koehler Ulr. . . (( 25— Νεγρεποντης Μεν. . (( 1

Οο
ΚοΚΙΔΗΣ Δ.................. « 15— Νεγρεποντης Πλατ. . « 15—
ΚΟΛΙΝΙΑΤΗΣ I. . . . (( 15— Νεγρης Ν.................... (( 15—
Κολιατςος Σωκ. Αρχιμ. (( 15— Νεγρης Φ.................... « 15—
ΚΟΛΡΒΑΣ Αλ................ (( 15.— Νικοααϊδης Γ. . . . « 15—
ΚΟΝΤΟΣ Κ·.................. « 15.— Νικολοπορλος Π. . . « 15—
Κοντοςταγαος Αα. . (( 15—
ΚΟΝΤΟΣΤΑΓΛΟΣ I. . . (( 15— ϋΐΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Β. Τ. . . « 15—
Κορομηλας Δ. . . . (( 15.— ΟίΚΟΝΟΗΙΔΗΣ ΠΡΟΚ. . (( 20—
ΚοΡΠΑΣ Γ· .... « 15— Ολρμπιος Αα. . . . « 15—
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Π. . . . « 15—
ΚΟΡΛΟΡΜΟΠΟΡΛΟΣ Θ. . « 15— ΓΙαλαμηδης Ηλ. . . (( 25—
ΚΟΡΜΑΝΟΡΔΗΣ A. I. . « 15— ΓΙανταζιδης Ιω. . . . « 15—
ΚΟΡΜΑΝΟΡΔΗΣ ΓΙ. Σ. . « 25— Παντελιδης Ιω. . . . « 20—
ΚΟΡΜΑΝΟΡΔΙΙΣ Στ. Α. . (( 15.— Παπαβαςιλειορ Γ. . . « 15—
ΚρΡΙΑΚΟΠΟΡαΟΣ . . . « 15— Πλπαγεωργιορ Π. . . « 15—
Κρριακος A................. (( 15— Παπαδοπορλος Χρ. . « 15—
Κγριακος I.................. (( 15— ΠαπαδημητρακοπορλοςΘ. 15—
Κωνςταντινιδιις Π. . (( 15— ΙΙαπανικολαογ Β. . . « 15—
Κωνςταντοπογλος Ν.. (( 20— Παπαρρηγοπορλος Κ. « 15—
Κωςτης Κ. Ν. . . . « 15— Πλπαρρηγοπορλος ΓΙ. « 15—

Παπογδοφ Αριςτ. . . α 25—
Λακών Β...................... (( 15— Παππος Δ.................... « 30—
Λαππλς Μ.................. (( 20— Πλςχαλιδης Ντεκας. « 15 —
Λαςκαριδης Λ. . . . (( 15— ΠαραιδηςΠ. .... « 15—
Λιακοπορλος Αντ. . . « 15— Περρης Π.................. (( 15—
Lheders 0................. (( 25— Περρης Σπ. ... . « 15—

Πετριδης Δ................. « 15—
Πολίτης Ν. Γ. . . . « 15—

Μαλικοπογλος Θ. · . (( 15— Ποςτολακας Αχ. . . « 15—
Μαμογκας Α. . . . (( 15.— ΙΙραςςαΣ Αλ................. <( 15—
Μαντζακος X. . . . « 15— Πρετεντερης X. Τ. . « 15—
Μαραθεας Ν. . . . (( 25— Προκοπιος Αθηνών . « 15—
Μαρκοποραος Ιω. . . « 15 — Πρωτόδικός I. . . . « 15—
Μαρρομιχαλης Αντ. . (( 20—
Ματρομιχαλης Κρρ. . (( 30— Ραγκαβης A. Α. . . « 15—
Μαρρομματης Τατς. . (( 15— Ραλλης Δ...................... « 15—
Μελας Μ........................ <( 25— Ρανδας Λ...................... « 15 —
Μεαιςςογργος Γ. . . « 15— Ρενιερης Μ................... (( 15—
Μιςτριωτης Γ. . . . (( 15— Ρηγαδης Εα. .... « 25—
Μπογκης Ιω................... (( 15— Ριζος Εργ...................... « 15—
Μπρορςκος Βας. . . (( 25— Ρωμαϊδης Κ.................. (( 25—
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Σακελλαροποραος Σ. « 15.— Τςεγκος Δημ. . . . « 20.—
Σαριπολος Ν. ... « 15.— Τςογχλος Ν.................« 15.—
SCHUEMANN Η. . . « 15.—
Schmidt Jul. . . . « 15.— Φιλαδελφεγς Θ. Ν. . « 15.—
Σεμιτελος Δ. . . . « 15.-·— Φιλιος Δ.......................« 15.—
Σιλερης Σ....................... « 15.— ΦιντικληςΣ.................« 15.—
Σκογζες Π...................« 15.— Φιλιππίδης Γ. . . . « 15.—
Σκγλιςςης I. I. . . . « 15.— Φλεςςας Κ.................. « 15.—
Σολομος Ν.......................« 15.— Φαογαϊτης Θ................« 20.—
Σοϊτδορρης Γ. . . . « 25.—
Σοφιανός Ν.......................« 20.— Χαρίλαος Εμ. . . . « 50.—
Σογρμελης Δ. . . . « 15.— Χατζηδακης Γ. . . . « 25.—
Στέφανοι’ Στεφ. . . « 15.— Χατζοπογλος Ν. . . « 15.—
Σπανδονης Ν. . . . «* 25.— Χατζοποϊάος Δ. . . « 15.—
Σταματακης Π. . . « 15.— Χρηςτοπογλος Ας. . « 20.—
Σχινας Β...........................ο 15.—
Σωτηροπογδος Σ.,. . « 15.— Ziller Ε..................... « 15.—

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Δήμος Πειραιεων........................................................................... Δρ. 100.—
Δραγατςης I. X.................................................................................. « 15.—
Ζανετος Γ............................................................................................« 15.—
Μεαετοπογλος Αλ.............................................................................« 50.—
Μογτζοπογλος Δ................................................................................ « 15.—
Oberg Εμ...........................................................................................« 25.—

ΕΝ ΤΗ ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ. ΕΛΛΑΔΙ

Η Μονή Πεντεαης...................................................................... Δρ. 15.—
« Σκριπογς.......................................................  « 22.25
« Παντοκρατορος. εν Ακαρν.............................................« 27.—

ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Δήμος Σολϊτειας............................................................................Δρ. 17.30
*Η Μονή Ταξιαρχών Αιγιογ.......................................................... « 179.28

ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΗΣΟΙΣ

— 36 —

Ο Δήμος Ερμογπολιτων Σγρογ. 
Εν Λεγκαδι Ν. Πετρης . . ,

Δρ. 180.— 
« 15.—
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ΕΝ TQ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ

Κεπετζης Στ. εν Κωνσταντίνογπολει......................................Δρ. 15.—
Δραγογμης Μ. εν Βογκογρεςτιω.................................................. « 50.—
Βικελας Δημ. εν Παριςιοις............................................................. « 15.—
Μαγροκορδατος Γ. εν Βιέννη........................................................« 50.—
Μαγροκορδατος Ν. εν Παριςιοις.................................................. « 20.—

*Μαγρογιαννης Γερ. εν Μαςςααια.................................................. « 28.50
Βααςτος Στεφ . . . . »........................................................« 25.—
Μγριανθεγς Ιερών, εν Λονδινω........................................................« 28.—
Κοντογιαννακης Ιω. εν Πετρογποαει........................... « 500.—
Ludlow Τη. εν Νεω Εβορακω της Αμερικής............................ « 25.—

’Έτι μετά τήν χλεΐσιν των του έτους λογαριασμών Ιπλήρωσαν συνδρομήν μέχρι 
τέλους ’Ιανουάριου 1884 οί Ιξής I/. των Ιν ΑΟήναις: — Ιω. Χατζηδακης, 
Ν. Γαζης, Ιω. Φωςτηροπογαος, I. Ζωγράφος, Κ. Δραγογμης, Λ. Φγταλης, 
Σ. Σκογλογδης, Χρ. Τςογντας χαΐ ό Ιν Κερχύρα Ιω. Ρωμανός.

— 37 —
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ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ.

Το Γερμανικόν ’Αρχαιολογικόν Καθίδρυμα τό έαυτοΰ Περιο
δικόν Mittheilungen etc. του έτους 1883.

Ή έν Άθήναι; Γαλλική Σχολή τό έαυτης Bulletin etc. τοΰ 
έτους 1883.

Ή έν Βερολίνω ’Ακαδημία των ’Επιστημών τό βον μ.έρος 
τοΰ β°υ τόμου τοΰ Corpus Inscriptionum Atticarum. Be- 
rol. 1883.

Τό Πανεπιστήμιον Κιλίας τα. έαυτοΰ Schriften der Uni- 
versitaet aus dem Jahre 1881-82. Bd XXVIII, εις 40V μετά 
15 εναισίμων διατριβών εις 80ν .

Ή έν Κοπεγχάγη Εταιρία των ’Αρχαιολόγων της "Αρκτου 
τά έαυτης Memoires, Nouvelle serie 1882-83, σ. 289-414 
έτι σ. 1-55, έτι Tillaeg til Aarboger for nordysk oldkyn- 
dighed og historie. Aargang 1881. Kiobenhavn 1882.

Έξ 'Ολλανδίας ηλθεν C. Leemans, Vittreksel vit het 
Verslag omtrent ’s rijks Museum van Oudheden te Lei
den, 1882.

To έν Γενεύη ’Εθνικόν Καθίδρυμα (Institut national gene- 
vois) τό έαυτοΰ Bulletin, tome XXV. Geneve, 1883.

Ή έν Άγράμη ’Αρχαιολογική Εταιρία τό έαυτης Περιοδι
κόν Vjestnik, ε°ϋ έτους, 1883.

Ad. Michaelis, Rtickblick auf das erste Jahrzehnt der 
Kais. Wilhelms-Universitat Strassburg. Strassb. 1882.

Έκ Φιλαδέλφειας της ’Αμερικής ήλθαν Report of the Pro
ceedings of the numismatic and antiquarian society of 
Philadelphia. Philadelphia, 1883.—Έτι Proceedings of 
the num. κτλ. Philad. 1883.

’Εκ Βαρκελλώνης ήλθε Estatutos de la Associacion Artis- 
tico-Arqueologica Barcelonesa. Barcelona, 1883, (διπλοΰν).
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J. da Silva το έξής φυλλάδιον Decouverte d’une ville ro- 
maine en Portugal en 1882. Paris, 1882.

To έν Άρ.ερική Σρ,ιθσωνιακόν Καθίδρυρια τα έαυτής Annual 
report of the board of regents etc., τών έτών 1878, 1879, 
1880. Washington. Έτι First annual report of the bu
reau of ethnology etc. Washington, 1881. Έτι List of 
foreign correspondents of the Smiths-lnstitution. Wa
shington, 1882.

To έν Κανταβριγία της Άριερικής Archeological Institute 
την έ'κθεσιν Fourth annual report of the executive commi- 
tee etc. Cambridge, 1883, είς 80v. "Ετι Bulletin of the 
Archaeol. Institute of America. I January 1883. Boston, 
1883· Έτι (ήλθαν έκ Βασιγκτώνος τα. έξης Report of the 
comptroller of the Currency. Washington, 1881. Και Cir
culars of information of the bureau of education. N° 4,5, 
6. 1882. Washington, 1882.

’Εκ Ριου Ίανε'ίρου τής Άρ,ερικής ήλθαν Archivos do Mu- 
seu do Rio de Janeiro. Yol. IV. Y. 1879. 1880.

Ήλθεν εξ Άρ,ερικής The haarbors of ancient Athens by 
Thomas W. Ludlow. (Reprinted from American Journal 
of Philology, 1883, είς 80v.

Richard Bohn, Die Propylaeen der Akropolis zu Athen 
etc., mit XXI Tafeln. Berlin und Stuttgart, 1882.

Ό έν Πέστη καθηγητής Ίω. Τέλφυς τα έξης δύο ούγγριστί 
γεγραρ-ριένα τεύχη- Προϊόντα τής Νεοελληνικής γραρ.ρ.ατολο- 
γίας άπό του τέλους του 1879 ρ-έχρι Μαίου 1882. — Άνά- 
λυσις τών ύπό Σ. Π. Λάριπρου καί W. Wagner — Βικέλα 
έκδοθέντων Ιρ.ρ.έτρων Ελληνικών ρ.υθιστορηρ.άτων του ρ.εσαιώ- 
νος. Βουδαπέστη, 1883, εις 8ον.

Γεώργ. Νικολαίδης, τό έαυτου πονηριά Ίλιάδος στρατηγικήν 
διασκευήν καί τοπογραφίαν. Έν Άθήναις, 1883.

Ή Ιστορική καί ’Εθνολογική Εταιρία τής Ελλάδος τό 
έαυτήςΔελτίον. Τόριου α’. τευχ. α’. καί βλ ’Εν Άθήναις, 1883.

Ποταγός, τον αον τόρ.ον Περιλήψεως περιηγήσεων αύτοΰ. Έν 
Άθήναις, 1883.
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Πέτρος Περβάνογλους, τά έξης έκ του Archeografo Trie- 
stino έξαχθείσας διατριβάς του- Delle colonie greche sulle / 
coste dell’ Illirico.— La leggenda di Ulisse sulle rive del 
mare Adriatico-—Dei primi coloni dalle coste della Grecia 
e dell’ Asia minore venuti alle coste del mar Adriatico.

Ernst Ziller, δύο φωτογραφικά αντίτυπα σχεδίων ’Ολυμπια
κού Μουσείου, 1882.

Στ. Α. Κουμανούδης, Συναγωγήν λέξεων κτλ. Έν Άθηναις 
1883. "Ετι τό έξης τεύχος- Iscrizioni greche di Olimpia e 
di Ithaca, da Dom. Comparetti. Roma, 1881.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΣΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ed. Gerhard, Trinkschalen und Gcfaesse des k. Mu
seums zu Berlin und anderer Sammlungen. Berlin, 1848, 
1850.

Ed. Gerhard, Auserlesene gricchische Yasenbilder, 
hauptsachlich etruskischen Fundortes. 4 Theile. Berlin, 
1840, 1843, 1847, 1858.

W. Klein, die griech. Vasen mit Meistersignaturen. 
Wien, 1883.

A. Dumont et J. Chaplain. Les ceramiques de la Grece 
propre. lre partie. Paris, 1881.

A. Dumont, Recherches sur les noms d’artistes lus sur 
les vases de la Grece. Paris, 1874.

Ch Lenormant et J. de Witte, Elite des monuments 
ceramographiques t. 4. Paris, 1844-1861.

Programme zum Winckelmannsfeste der Archaeolo-
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gischen Gesellschaft zu Berlin. 16 Stiicke, der Jahre 1843, 
1844, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1863, 
1864, 1866, 1874, 1879, 1881, 1882.

L. Stephani, Die Vasen-Sammlung der kaiserlichen 
Ermitage. St. Peterburg, 1869. 2 Bde.

Compte-rendu de la Commission Imperiale Archeologi- 
que pour les annees 1859, 1860, 1861. St.-Petersbourg, 
1860, 1861, 1862.

Memoires de la Societe d’Archeologie et de Numisma- 
tique de St.-Peterssbourg, par le Dr B. de Kohne. Vol. I, 
St.-Petersbourg, 1847.

Fr. Lenormant, Recherches archeologiques a Eleusis. 
Paris, 1862.

Cesnola, Cyprus; its ancient cities, tombs and temples. 
London, 1877.

Iiarten von Attica. Heft II. Berlin, 1883.
La collection Sabouroff, par Ad. Furtwiingler. Berlin. 

1883. Livr. I-V.
L. Heuzey, Les figurines antiques de terre-cuite du 

Musee du Louvre. Paris, 1883.
S. Reinach, Catalogue du Musee Imperial d’Antiquites. 

Constantinople, 1882.
V. Schultze, Die Katakomben etc. Leipzig, 1882.
Th. Schreiber, Die Athena Parthenos des Phidias und 

ihre Nachbildungen. Leipzig, 1883.
A. Dumont, Etudes d’Archeologie Athenienne. Paris, 

1879.
A. Dumont, Inscriptions et monuments figures de la 

Thrace. Paris, 1876.
G. Larfeld, Sylloge inscriptionum Boeoticarum, dia- 

lectum popularem exhibentium. Berolini, 1883.
Fr. Hultsch, Griechische und romische Metrologie. 

Berlin, 1882.
A. Cartault, La triere athenienne. Paris, 1881.
Annali, Monument! e Bulletino dell’ Institute di corri-
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spondenza archeologica per l’anno 1881 e 1882. Roma, 
1881, 1882.

Alex. Boutkowski, Dictionnaire numismatique etc. 
Tome 1. Leipzig, 1881. Έτι Livraisons XXI—XXVIII, 
1881-83.

Ch. Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquites 
grecques et romaines, 8e fascicule. Paris, 1882.

Percy Gardner, The types of greek coins. Cambridge, 
1883.

G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de Part dans l’Anti- 
quite. T. 1.2. Paris, 1882-4.

Έφηριερίς της Έλλην. Κυβερνησεως του έτους 1883.

— 42 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:55 EEST - 54.226.8.97



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΩΝ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:55 EEST - 54.226.8.97



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:55 EEST - 54.226.8.97



ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΙΙΔΑΤΡΩ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

(Πίταξ A', Β', Γ' καί Δ'.)

Κατά, τό ληξχν έτος 1883 έκαθαρίσθη ό περί την ΘύΛον τοϋ 
ΠοΛυχ.Ιείτου χώρος, άπεκαλύφθη ολόκληρος καί έκαθαρίσθη ό 
ναός του Άσκίηπιοϋ καί παρ’αΰτφ άνεκαλύφθη μεγάλη ιω
νική στοά, εν γ έγένοντο άλλα τε ευρήματα καί δύο των περί
φημων εκείνων ύπό του Παυσανίου μνημονευόμενων επιγραφών 
τών ιαμάτων. Τών μνημείων τούτων άπεφάσισεν ή ήμετέρα 
Εταιρία να δημοσιεύσει έν τοϊς Πρακτικοΐς αύτης άκριβη καί 
λεπτομερή σχέδια καί άνέθηκε την εργασίαν ταύτην τφ διακε- 
κριμένω άρχιτέκτονι κ. Dorpfeld, όστις έκ της επιθυμίας αγό
μενος του νά συμβάληται ϊνα τα διαπρεπή ταΰτα αρχιτεκτονικά 
μνημεία γείνωσι γνωστά τοϊς ένδιαφερομένοις έν πληρει αλήθεια 
προθύμως άπεδέξατο την πρότασιν της Εταιρίας καί μεταβάς 
μετ’έμοΰ κατά ’Ιανουάριον άρξαμένου έτους 1884 εις ’Επίδαυρον 
έφιλοπόνησεν εξ πίνακας περιέχοντας τά άξιολογώτατα τών άπό 
της ένάρξεως τών άνασκαφών μέχρι ταΰδε άνακαλυφθέντων μνη
μείων. Άλλ’επειδή ή σύγχρονος δημοσίευσις καί τών εξ τούτων 
πινάκων θά ύπερέβαινε τά ό'ρια τών άνά χεΐρας Πρακτικών, άπε- 
φασίσθη νά δημοσιευθώσι νυν οί τέσσαρες μόνον πίνακες (1), οί 
τά σχέδια του θεάτρου καί της θόλου περιέχοντες, οΐ λοιποί δέ 
δύο (καί εί τι άξιον λόγου άνακαλυφθη κατά τό άρξάμενον έτος) 
νά δημοσιευθώσιν έν τοϊς Πρακτικοΐς του 1884.

(1) Άτυχώς οί πίνακες ούτοι ούτε την ακρίβειαν ούτε τό κάλλος τών πρωτο
τύπων σχεδίων του κ. Dorpfeld άποδίδουσι' τούτο όμως δέν πρέπει νά έκπληξη 
τούς γνωρίζοντας πόσον άτελώς Εχει παρ’ ήμΐν η δημοσίευσις εικο'νων και σχεδια
σμάτων.
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1. ΘΕΑΤΡΟΝ.

(Πίταζ A’ xal Β'. )

Έν τοΐς Πρακτικοις του έτους 1881 έδημοσιεύθη ή περί του 
Θεάτρου έ'κθεσίς (/.ου καί εις ταύτην παραπέμπω τον αναγνώ
στην (1). ’Ενταύθα λαμβάνων άφορμήν έκ των του Dorpfeld 
σχεδίων προσθέτω (/.όνον παρατηρήσεις τινάς καί συμπληρωτικής 
ειδήσεις οΰχί βεβαίως διά τους αρχιτέκτονας, εις ους τα σχέδια 
είνε αρκετά καί εναργή, αλλά διά τους πολλούς άναγνώστας των 
Πρακτικών.

Έν τη κατά το έτος 1882 γενομένη συμπληρωτική άνασκαφή 
του θεάτρου (’ίδ. καί Πρακτικά του έτους 1882 σελ. 75) άπε- 
καλύφθησαν τά άναλημματα του κοίλου (Πίν. A'. 1) καί τά 
οικοδομήματα της σκηνής (Πίν. Α'. 3). Τά άναλημματα της 
κάτω ζώνης του κοίλου σώζονται ολόκληρα, μέχρι δηλ. του δια
ζώματος. Ή κατά τά άκρα δέ του διαζώματος τούτου άποτε- 
λουμένη διά προεκβολής δύο τοίχων προς τά έ'ξω τριγωνική κρη- 
πίς έχει οικοδομικόν λόγον, εγένετο δηλ. προς στερέωσιν των 
αναλημμάτων. Έν τη άνω δέ ζώνη τά άναλημματα εινε κατε
στραμμένα- μόνον, έν τη ανατολική πτέρυγι σώζεται έλάχιστον 
μ.έρος, εξ ού φαίνεται οτι τη κατά τά άκρα κερκίδι της κάτω 
ζώνης του κοίλου άντιστοίχουν έν τη άνω ζώνη οΰχί δύο, άλλά 
μία μόνον κερκίς. Ή άνω άρα ζώνη ήτο διηρημένη οΰχί εις 24 
άλλ’ εις 22 κερκίδας. Κατά τά άκρα δέ του διαζώματος εινε 
τοιαύτη ή διεύθυνσις καί προεκβολή των αναλημμάτων, ώστε 
καταφανές είνε οτι ύπηρχον εκεί πύλαι- εύρέθησαν μάλιστα καί 
τινες των άποτελούντων αύτάς λίθων.

Έν τω αύτω Α' πίνακι είκονίζονται προς τούτοις άκριβεΐ 
σχεδίω καί οί του κοίλου θρόνοι, οίον οί περί την ορχήστραν 
(άρ. 4), αΐ υπέρ την άνω σειράν εδωλίων τής κάτω ζώνης (άρ.

(1) Τά τήν έκθεσίν μου ταύτην συνοδεύοντα σχέδια δεν είνε ολως ακριβή, διο'τ, 
ού'τε τά αναλήμματα του κοίλου, οίίτε τά οικοδομήματα τής σκηνής, είχον το'τε 
άποκαλυφθή. ’Ίδε καί Πρακτικά του έτους 1882, σελ. 75.
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7), αί υπέρ την κρηπίδα του διαζώματος (άρ. 6) καί τό όπισθεν 
τούτων έδώλιον (άρ. 5) (1).

Ώς πρός την ορχήστραν δέ (Πίν. Α' 3) παρατηρητέον δτι ό 
Dorpfeld διέκρινεν έν αυτή τρία κέντρα. Το κοΐλον δηλ. έχει 
σχήμα ακριβώς κυκλικόν μέχρι των δύο κατά τα άκρα κερκίδων 
της κάτω ζώνης, καί ούτω το μέρος τούτο κέντρον έ'χει αυτό τό 
κέντρον τού κύκλου της ορχήστρας, ήτοι τό Α' άπό δέ των δύο 
άκρων κερκίδων άρχεται ή τού κοίλου άπό τού κύκλου άπόκλισις 
καί ούτως οί μέν πρός άνατολάς έ'χουσι κέντρον τό Γ οί δέ πρός 
δυσμάς τό Β.

Τό σχέδιον δέ της σκηνής είνε πολύ διάφορον τού έν τοΐς 
Πρακτικοΐς τού 1881, διότι τότε ώς έλέχθη, δέν ήτο αύτη εν
τελώς άποκεκαλυμμένη. Έν τή κατά τό 1882 γενομένη άνα- 
σκαφή εύρέθη άρκετόν υλικόν αυτής, εξ ου όρμώμενος ό Dorp
feld έδυνήθη νά άναπαραστήσνι έν τώ Β' Πίνακι τά σπουδαιό
τερα των μερών αυτής.

Τό ύψος τού δι’ήμικιόνων κεκοσμημένου τό πάλαι τοίχου 
τού ύποσκηνίου (Πίν. Β' 3 καί 7) ήτο άκριβώς 12 ποδών. Καί 
έγώ μέν συνεπέραινον τούτο έν τή άνωτέρω μνημονευθείση έκθέ- 
σει μου, ό Dorpfeld όμως έδυνηθη νά καταμετρήσγι αυτό άκρι
βώς,άρμηθείς έκ τής παραστάδος τής θύρας Κ (Πίν. Α' άρ. 3), 
ήτις σώζεται ολόκληρος. Έν τφ μέσφ δέ τού τοίχου τούτου, 
άκριβώς άπέναντι τού κέντρου τής ορχήστρας, υπήρχε θύρα 
(Πίν. Α' άρ. 3, Θ), δι’ής συνεκοινώνει τό ύποσκήνιον μετά τής 
ορχήστρας. Θύραι ύπήρχον τό πάλαι καί κατά τά άκρα τού τοί
χου, ένθα σχηματίζονται αί τετραγωνικαί πρός τό κοϊλον έκβο- 
λαί (Πίν. Α' άρ. 3, Η καί I)· έν τοΐς ρωμαϊκοΐς όμως χρόνοις 
δέν έγίνετο πλέον χρήσις των θυρών τούτων καί ούτως έτέθησαν 
έν τώ τετραγωνικφ χώριρ άγάλματα, ών αΐ βάσεις κεΐνται κατά 
χώραν (Η' καί I'). Ώς πρός δέ τό άπέναντι τού κοίλου τείχος 
τού χώρου Ν καί Ξ (Πίν. Α' άρ. 3), όπερ άπολήγει εις τό κα- 
τώφλιον των πυλών Δ καί Μ, ό Dorpfeld φρονεί τά αυτά, ά

(1) Ή έν τω πίνακ.ι τομ-ή τοϋ κοίλον (άρ. 2) έλτ[φθη έκ των Ιν ?τει 1881 δη- 
μοσιευθε'ντων σχεδίων, ίνα ό αναγνώστης ϊχη προ οφθαλμών εν τω αυτω πίνακι 
δ,τι αναγκαίοι αότω πρός σύλληψιν πλήροος έννοιας τοΰ θεάτροο.
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έξέθηκα έν τή εκθέσει μου (σελ. 25), φρονεί δηλ. δτι ενταύθα 
υπήρχε κλίμαξ η θα άπετελέϊτο άνωφερές επίπεδον, δΓ ού Ικ 
των πυλών Δ καί Μ άνήρχετό τις εις την σκηνήν (’ίδ. καί Πίν. 
Β’ άρ. 5, Γ)· διά του αύτοΰ δε χώρου κατήρχετό τις ωσαύτως 
εκ της σκηνής είς τάς παρόδους καί έκεΐθεν μετέβαινεν εις την 
ορχήστραν, ώς δεικνύουσιν οί κατά χώραν κείμενοι λίθοι Ζ καί 
Κ', οϊτινες άπετέλουν [Λερός βαθμΐδος κλίμακος. Τέλος δε ρη- 
τέον ότι έν τφ γείσφ του τοίχου του ύποσκηνίου βλέπει τις καί 
τάς όπάς, αις ήσαν έμπεπηγμέναι αί τό έ'δαφος του λογείου άπο- 
τελοΰσαι ξύλινοι δοκοί (Πίν. Β’ άρ. 5, Β).

Τά οικοδομήματα δέ της σκηνης είνε τρία, τά Σ, Ρ καί X. 
Τό όπισθεν του λογείου μέγα οικοδόμημα Σ έχει πέντε λίθους τφ 
Ιδάφει έμπεπηγμένους, ών ό μέσος αντιστοιχεί ακριβώς τώ κέν- 
τρφ της ορχήστρας. ’Επί τών λίθων τούτων έστηρίζοντο τό πά
λαι άρράβδωτοι κίονες,οϊτινες ΰπεβάσταζον τό έδαφος όπισθεν του 
λογείου οικοδομήματος. Ώςπρός δέ τό δωμάτιον X παρατηρητέον 
ότι επειδή ό θριγκός τών πυλών του θεάτρου έ'χει καί κατά τάς τέσ- 
σαρας πλευράς πρόσοψιν,ό έστιν ήτο καί κατά τάς τέσσαρας αύτοΰ 
πλευράς ορατός, καταφανές είνε ότι οί τοίχοι τοΰ δωματίου τού
του δέν έξίκοντο υπέρ αυτόν. Κατ’ άκολουθίαν,η τό προκείμενον 
δωμάτιον εΐχεν ύψος έ'λασσον τών 5 μέτρων, ήτο άρα ταπεινό- 
τερον τοΰ .διωρόφου μεγάλου οικοδομήματος τής σκηνής, ή δέν 
ήτο κυρίως δωμάτιον άλλά μόνον χώρος περιβαλλόμενος υπό 
τείχους καί είς άγνωστόν τινα σκοπόν χρησιμεύων. Τοιοΰτος χώ
ρος θά υπήρχε καί εις τό άντικείμενον, τό άνατολικόν, τής σκη
νής μέρος (ό Γ), άλλ’ οί τοίχοι έκεΐ κατεστράφησαν καί μόνον 
έλάχιστον μέρος αυτών σώζεται παρά την παραστάδα τών πυ
λών.

Έν τώ Β' δέ πίνακι εΐκονίζονται αί μεγαλοπρεπείς τοΰ θεά
τρου πύλαι (άρ. 1, 3 καί 4), ών εύρέθη άπαν σχεδόν τό υλικόν. 
Έν τφ ύπ’ άρ. 1 σχεδίφ βλέπει τις καί τομήν τών άναλημ- 
μάτων καί τό σχήμα τών Ιπιστεφόντων αυτά καί κιγκλίδωμα 
άποτελούντων λίθων, περί ών ί'δε καί έ'κθεσίν μου (σελ. 26, 
σημ. 1.)
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2. ΘΟΛΟΣ.

(Πίναξ Γ' καί Δ').

Τα της θόλου του Πολυκλείτου έδηρεοσιεύθησαν έν τοΕς Πρα
κτικοί; του έτους 1882 καί εις την έν αύτοΐς ε'κθεσίν ρεου παρα- 
πέρεπω τον αναγνώστην. Τοΰ οΐκοδορεήρεατος βρεως ριή οντος τότε 
εντελώς άποκεκαλυρερεένου, τα. σχέδια εκείνα δεν έδύναντο νέε εϊνε 
άπαντα όρθά καί τέλεια, ώστε ρεόνον διά των νΰν δηρεοσιευορεέ- 
νων σχεδίων τοΰ Dorpfeld δύναταί τις να σχηρεατίσγι ορθήν καί 
πλήρη έννοιαν τοΰ λαρεπροτάτου τούτου οΐκοδορεήρεατος.

Τα έν τφ Γ' πίνακι σχέδια παριστώσε το οΐκοδόρεηρεα το ρεέν 
ύπ’ άρ. 1 ώς νΰν υπάρχει, τα δέ ύπ’ άρ. 2, 3 καί 4 ως ύπήρχεν, 
ήτοι είκονίζουσιν άναπαράστασιν αύτοΰ γενορεένην κατά το άνα- 
καλυφθέν υλικόν. Κατά ταΰτα τό οΐκοδόρεηρεα εεχεν έν τω πρώτφ 
κύκλω 26 δωρικούς κίονας· έν τω δευτέρφ δέ κύκλω ύπήρχεν ό 
τοίχος (ούχί οί κορινθιακοί κίονες), ώς έξήγαγεν ό Dorpfeld ρεε- 
τρήσας την καρεπυλότητα των διαφόρων λίθων, καί έν τφ τρίτφ 
οΐ κορινθιακοί κίονες, 16 τόν άρεθρεόν. Ή είσοδος τοΰ οίκοδορεή- 
ρεατος ήτο προς άνατολάς, άπέναντι τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκληπιού 
καί εις αυτήν άνήρχετό τις δΓ άνωφεροΰς έκ πώρινου λίθου έπι- 
πέδου, κατεστραρερεένου νΰν όντος κατά τό ήρεισυ περίπου (άρ.1), 
διότι έπ’ αύτοΰ . είχε κατασκευασθή κατά τόν ρεεσαιώνα κάρεινος 
προς παραγωγήν άσβέστου(Ι). Τό δάπεδον δέ άπετελεΐτο έκ πλα
κών διαφόρου λίθου. At ρεέν δηλ. ρεεταζύ τών δωρικών κεόνων 
ήσαν έκ πώρου, αΐ δέ ρεεταξύ<*τών κιόνων τούτων καί τοΰ τοίχου 
έκ τιτανόλιθου, αί δέ έν τφ έσωτερικώ τοΰ οΐκοδορεήρεατος έκ 
ρεαρρεάρου’ γραφεκήν δ’όψιν παρεΕχον αί άπό τής βάσεως τών 
κορινθιακών κιόνων προς τό κέντρον ρορεβοειδεις πλάκες, αϊτενες 
έναλλάξ ήσαν αί ρεέν έκ λευκοΰ αί δέ έκ ρεέλανος λίθου (Πίν.Γ'. 
άρ. 1). "Αγνωστον όρεως εΐνε αν αί πλάκες αύται έ'βαινον ρεέχρι 
τοΰ κέντρου ή αν έν τφ κέντρφ ύπήρχεν οπή, δι’ ής τό οΐκοδό
ρεηρεα συνεκοινώνει τφ ύπ’ αύτφ ύπογείφ. Τό κέντρον θά έκάλυ- 
πτε καταφανώς λίθος κυκλικός, τοεοΰτος ορεως δεν εύρέθη.

Καί έν τφ λοιπώ δ’ οίκοδορεήρεατι τό ύλικόν ήτο διάφορον,

(1) Α5τη η κάμινος εενε δεδηλωμένη Ιν τω τοπογραφικω σχεδίω έν τω Ex
pedition de la Morde ώς φρέαρ.

4
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έπεκράτει δρεως το ρεάρρεαρον καί Sta τοΰτο ο Παυσανίας ορθώς 
λέγει περί τοΰ οίκοδορεήρεατζς δτι ήτο εκ Λενχον Λίθον. Οι δω
ρικοί κίονες, ό έπ’ αυτών θριγκός (Πίν. Δ αρ. 1 καί 6) καί ό 
τοίχος τοΰ οΐκοδοριήριατος ήσαν εκ πώρου' ο θριγκός δρεως τοΰ 
τοίχου, δ τε εξωτερικός καί ό εσωτερικός (Πίν. Δ άρ. 3), ήτο 
ριαρριάρινος καί ετι ή σπείρα αΰτοΰ (Πίν. Δ' άρ. 7) ή ρεέν εξω
τερική έκ λευκοΰ ή δέ εσωτερική έκ ρεέλανος λίθου. Μαρρεάρενον 
ήτο καί τδ λοιπδν τοΰ οίκοδορεήρεατος, ήτοι ή στέγη, ή οροφή 
καί οί κορινθιακοί κίονες ρεετά τοΰ θριγκοΰ αυτών (Πίν. Δ' άρ - 2 
καί 3), δστις έχει ακριβώς την αυτήν ρεορφήν, ήν καί ό θριγκός 
τών πυλών τοΰ θεάτρου, έξ οϋ έπιβεβαιοΰται έτι δτι 6 αυτός άρ- 
χιτέκτων ό τό θέατρον οίκοδορεήσας ώκοδόρεησε καί τήν θόλον.

Ώς προς τήν στέγην δέ (Πίν. Γ' άρ. 6) παρατηρητέον δτι 
διάφορα είχε τά σχήριατα καί τάς (εορφάς ή τοΰ πτεροΰ (Πίν. 
Δ' άρ. 4) και ή τοΰ άπό τοΰ τοίχου ρεέχρι τών κορινθιακών κιό
νων χώρου (Πίν. Δ' άριθ. 6), καί δτι οΐ στρωτήρες ήσαν δλως 
κεχρωρεατισρεένοι. Τά ρεέν φατνώρεατα ήσαν κυανά, τά δέ πέριξ 
κυρεάτια τό ρεέν κιρρόν τό δέ ερυθρόν. Ή άπό τών κορινθιακών 
δέ κιόνων προς τό κέντρον στέγη θά ήτο ξύλινη.

Περί τών χρόνων δέ τοΰ οίκοδορεήρεατος άλλαχοΰ θέλω γράψει 
τά δέοντα. Ένταΰθα ρεόνον εΐρήσθω δτι άπό τής άποκαλύψεως 
τοΰ οίκοδορεήρεατος τούτου έπήλθέ ρεοι εις τον νοΰν ρεήπως ό τό 
θέατρον καί τήν θόλον ταύτην οίκοδορεήσας άρχιτέκτων ήτο οϋχί 
ό άρχαιότερος άλλ’ό νεώτερος Πολύκλειτος, ό τής Δ' εκατόν- 
ταετηρίδος. Νορείζω δέ νΰν δτι ύπάρχουσι λόγοι άρκούντως πει
στικοί, δτι πιθανώς οΰχί ό άρχαιότερος άλλ’ ό νεώτερος Πολύ
κλειτος ήτο ό άρχιτέκτων τών προκειρεένων οΐκοδορεηρεάτων. Οελό
γοι δ’ούτοι είνε άλλοι τε καί τό σχήρεα τών επί τών διαφόρων λί
θων τής θόλου (τών κεραρείδων κυρίως) κεχαραγρεένων γραρερεάτων.

Έν τοΐς πρακτικοις τοΰ Ι'τους τούτου θέλει εξακολουθήσει ή 
δηρεοσίευσις τοΰ λοιποΰ ρεέρους τής έκθέσεώς ρεου ένθα γίνεται 
λόγος περί τών ετέρων οΐκοδορεηρεάτων.

Έν ’AOrfvac; ρηνί Μαρτίω 1884.
Ό έφορος τωτ άρχαιοτήτωγ

Π. Καββαδιας.
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ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΕΓΣΙΝΙ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

(Πίναξ Ε'.)

Προς τον Πρόεδρον της Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.

Κύριε Πρόεδρε,

ΑΕ άνασκαφαί έν Έλευσΐνι έξηκολουθησαν καί κατά το ληξαν 
έτος επί οκτάμηνον διάστηρεα (άπό της 6ί5 Μαίου-ΒΙ7!5 Δεκερε- 
βρίου) καί τα έξαγόρεενα αυτών έξαγγελθέντα συντόρεως έν τη 
συνελεύσει της 157!5 ’Ιανουάριου τοΰ παρόντος έτους τοΐς έταίροις 
της ήρεετέρας εταιρίας άνακοινοΰνται ωδε έκτενέστερον, σαφέ
στερα γινόρεενα καί δια. της προσαρτήσεως τοΰ διαγράρερεατος, 
όπερ καί πάλιν έξεπόνησεν ήρεΐν κατ’ εντολήν σας ό άρχετέκτων 
κ. Dorpfeld.

Καί κατ ’ άρχάς ρεέν επί ένα περίπου ρεηνα οι σκαφείς είργά- 
σθησαν είς ρεετακίνησιν λίθων καί ρεάλιστα εις την περισυναγωγήν 
καί όσον ένεστιν ευπρεπή κατά σειράν τοποθέτησιν επί του δα
πέδου της Φιλωνείου Στοάς των πολλών ενεπίγραφων άναθηρεα- 
τικών βάθρων τών 'Ρωρεαϊκών χρόνων, τών πλείστων δηρεοσιευ- 
θέντων ηδη έν τη ’Αρχαιολογική Έφηρεερίδι ρεετά δηλώσεως ακρι
βούς τοΰ τόπου καί τοΰ τρόπου της εύρέσεως αυτών· πάντα 
σχεδόν τά βάθρα ταΰτα εύρεθέντα η έν τη καλυπτούση τό δά- 
πεδόν της Στοάς έπεχώσει, η έκεε που πλησίον καί έ'χοντα τάς 
τρεις ριόνον πλευράς ώρεαλισρεένας άκατέργαστον δέ την τετάρτην 
ρεαρτυροΰσι,νορείζω,ότι έπερειδόρεενά που καί πιθανώτατα έπί τοΰ
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διαχωρίζοντος την Στοάν άπό του Σηκοΰ τοίχου (1) έκόσ[/ουν 
αϋτην ταύτην, ώ; το καταφανέστερου του όλου ναού (χέρος, καί 
δηλοΰσιν άκό[/η την επί [/.άλλον αύζουσαν, επί των Αδριανείων 
(/άλιστα χρόνων, f/ανίαν της άνεγέρσεως τιμητικών ανδριάντων. 
Ούχί [/.όνον βασιλείς καί αΰτοκράτορες, αλλά καί άλλοι επίσηι/οι 
πολιτικοί άνδρες, προς δε τούτοις καί πολλοί των περί τον ναόν 
ά(/εσον έχόντων σχέσιν (ΐέρειαι, ίεροφάνται, κηρυκες κτλ.), ετι- 
[ζηθησαν δι’άνεγέρσεως ενταύθα είχότωγ των πλείστων, ώς φαί
νεται, χα.Ιχών καί τούτου ένεκα τέλεον καταστραφεισών. Τού
του δέ γενοριένου ηρζατο ή κυρίως σκάφη σπεύδουσα ν ’ αποκα- 
λύψγι καί τά κεχωσρ-ένα έτι [/έρη της Στοάς καί του Σηκού 
καθ’όσον ήλευθεροΰτο ό χώρος, άγοραζοριένων καί κατεδαφιζο- 
[/ένων των έκεΐ οΐκίσκων.

'Απλή αντιπαραβολή του προσαρτωριένου διαγράρ,ρ,ατος προς 
τό του Α' έτους τής άνασκαφής καταδεικνύει, κύριε Πρόεδρε, 
την γενοριένην έν τφ ήρ,ετέρφ έ'ργω πρόοδον κατά τό λήξαν έτος. 
Πλήν του κατά την οδόν του χωρίου καί νΰν έ'τι κεχωσρ,ένου 
f/έρους, είναι ήδη άνεσκα|/[ζένα καί πρόκεινται εις τά όριριατα 
πάντων του τε Σηκού τό έριβαδόν καί τής Στοάς τό δάπεδον,κυ- 
ροΰται δέ, ώς ήλπίζετο, Ιν τοΐς πλείστοις καί συρ-πληρούται έ'τι 
διά νέων άποκαλύψεων τά διάγραριρ,α του προπαρελθόντος έτους.

Καί πρώτον f/έν δηλοΰται νΰν ότι όντως 42 πρέπει να ήσαν οί 
κίονες τού Σηκού (2) πανταχοΰ οριοιοι καί τοιοΰτοι,οίοι ήδη πε-

(1) Τούτων τινά ίσταντο βεβαίως Ιπί τής ανίης τοΰ ναού καί ταΰτα ή εϊχον 
καί τάς τέσσαρας πλευράς ώμαλισμένας ή άπέκρυπτον τήν ακατέργαστου αυτών 
πλευράν διά καταλλήλου πρός άλληλα τοποθετήσεως. ’Ακατέργαστου λ.χ. έχει τήν 
μίαν πλευράν τό όπ’ άριθ. 42 βάθρον,τό κείμενον, ώς νομίζω, κατά χώραν, ιδρυ
μένου δέ, ώς Ιση μείωσα, επί τής αυλής (παράβ. Πρακτ. Άρ· Έτ. τ. 1882 
σελ. 94).

(2) Έν τω διαγράμματι σημειοΰται αληθώς κατά τόν V κίονα τής 4ης σειράς 
μικρός τις χώρος ώς μή ανασκαφείς έτι· άλλά καί τούτον εγώ ήρεύνησα κατά τάς 
ήδη αρξαμένας πάλιν άνασκαφάς διά τό παρόν Γ' έτος καί ανευρίσκονται καί Ικεΐ 
εις βάθος 1,00-1,30 Γ. Μ υπό τά βραχώδες τοΰ Σηκοΰ έδαφος ’ίχνη θεμελιώσεως 
κίονος. Καί δεν άνεσκάφη μέν αληθώς μέχρι τοΰδε έως τοΰ στερεού εδάφους το 
απο τής όδοΰ τοΰ χωρίου καί πέραν πρός άνατολάς μέρος τοΰ Σηκοΰ, ή δέ μέχρι 
τοΰ νΰν σκαφή αϋτοΰ δεν μας έφερε πανταχοΰ εις φως λείψανα τών κώνων’ αλλα 
καί αν καί ή μέλλουσα μέχρι τοΰ στερεού εδάφους σκαφή δέν άποκαλύψη ίχνη κι ο-
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ριεγράφησαν (1), κυροϋται δε επειτα. ύπό των πραγμάτων ότι 
τ’ αποστήματα αυτών άπ’ άλλήλων δεν είναι ίσα καί μάλιστα 
τα των της καθέτου σειράς (1-6),έ'νθα καί μέχρι 0,50 Γ. Μ. πα- 
ρετηρήθη διαφορά (2). Ή εύρεσις του λόγου του φαινομένου δεν 
είναι εύκολος. Ώς βέβαιον όμως δύναται νά θεωρηθώ ότι δεν 
είναι προϊόν άμελείας. Οί μέλλοντες νά έπιχειρισθώσι την έν σχε- 
δίω άνοικοδόμησιν (restauration) του όλου Ναοΰ ίσως κατορθώ- 
σωσι νά εΐσδύσωσιν εις τό μυστήριον καί μόνον ούτοι, κατά την 
γνώμην μου, διότι αί μέλλουσαι άνασκαφαί δεν παρέχουσιν ελ
πίδα διασαφηνίσεως του πράγματος. ΙΙλήν δέ τούτων άπεκάλυ- 
ψεν ή σκάφη, ώς ήλπίζετο, καί έτέραν πύλην κατά την βορείαν 
αύτου πλευράν (Ω') ακριβώς αντίκρυ της κατά την μεσημβρινήν 
πλευράν γνωστής ήδη (Ω) καί κατά πάντα εκείνη όμοίαν τον 
τρόπον τής κατασκευής (3). καί ήνεγκεν εις φώς, ώς ήν επόμε
νον, καί τάς κατά την BAV γωνίαν καί την βορείαν πλευράν του

νων είς τινας θέσεις κατά τούτο τό μέρος τοΰ Ιμβαδοΰ τοΰ Σηκού, δέν πρέπει, νο
μίζω, ν ’ άμφιβάλλωμεν περί της όπάρξεως 42 τοιούτων μο'νον περί τό μέσον τοΰ 
Σηκοΰ ήδύνατο εόλο'γως νά δποτεθή ότι υπήρχε χώρος κενός κιόνων πρός άλλο τι 
κατασκεύασμα προωρισμένος, άλλ’ Ικεΐ πανταχοΰ, ώς εΐπον, ανευρίσκονται τά 
ίχνη των.

(1) Παράβ. Πρακτ. Άρ. Έτ. τ. 1882 σελ. 97 σημείωσιν.
(2) Των έν Έλευσΐνι άνασκαφών των μέχρι τοΰδε ακριβές έξεπόνησε διά

γραμμα άδεια του υπουργείου και δ Γάλλος άρχιτέκτων κ. Blavette και ύπεσχέθη 
μάλιστα τήν δημοσίευσιν αύτοϋ, ήν περ μετά πολλής τής χαράς άναμένομεν (πα
ράβ. Bull, de Corr. Hell. 1884 σελ. 254 καί Ιξής) Ή υπό του γάλλου άρχι- 
τέκτονος καταμέτρησις τής άποστάσεως των κιόνων τής καθέτου σειράς (1-6) δια
φέρει τής του κ. Dorpfeld κατ’ έλάχιστον (παράβ. και Πρακτ. Άρ. Έτ. τ. 
1882 σελ. 97 σημείωσιν). Τάς άποστάσεις τής οριζόντιας σειράς (I-VII) δέν ση
μείο! έν τή είρημένη διατριβή του ό κ. Blavette. Ό κ. Dorpfeld. έχρήσατο έν 
τή καταμετρήσει, ώς σύνηθες αΰτω, μετάλλινη ταινία 25 Γ. Μ. μήκους.

(3) Τής πύλης ταύτης σώζεται ό ουδός , έν μέρει at παραστάδες και των δια- 
κοπτόντων τήν συνέχειαν των βαθμιδών και τήν είσοδον ήτοι τό άνοιγμα τής πύ
λης πρός τά έντός άφοριζόντων παραλλήλων Ικατέρωθεν τοίχων ό κατώτατος δο- 
μος (υψ. 0,40-0,50) έκ πλίνθων πεντελικοΰ μαρμάρου πεποιημένος. ’Ίσως επι 
τούτων δπήρχον και άλλαι όμοιαι πλίνθοι έπιτεθειμέναι και άπετελεϊτο ενταύθα 
ύψηλότερος τοίχος και πιθανώς κλιμακωτός, όπως μή έμποδίζη τής προς τό κέν- 
τρον τοΰ ναοΰ θέας τούς επί των βαθμιδών κατά τοΰτο τό μέρος καθημένους. Λί
θος τις έκεΐ εύρεθεις και μήκος έ’χων ολίγον τι μεΐζον τοΰ πλάτους τής πύλης (μ. 4,30 
πλ. 0,65 πάχ. 0,65) δύναται νά θεωρηθή ώς τό ύπέρθυρον αυτής.
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Σηκού βαθμίδας όμοιας τάΐς άπό της άναοκαφης του Α' έτους 
γνωστάΐς καθ’ όλα. πλήν ότι ενταύθα πολύ κάλλιαν διατηρούνται 
καϊ τεχνηταΐ είναι μάλλον αί προς τα δεξιά τφ εΐσερχομένω δια 
της πύλης Ω', επί του βράχου δε λελαξευμέναι αί προς τ’αρι
στερά εις ικανόν διάστημα. ’Ίσως κατά τά δεξιά τφ εισερχόμενη 
δεν ήτο πανταχοΰ κατάλληλος ό βράχος προς λάξευσιν βαθμι
δών. Τό δε πλάτος αυτών, ενταύθα μάλιστα δυνάμενον ώς κάλ- 
λιστα νά μετρηθεί, είναι περίπου 0,60-0,65 Γ.Μ., πάσαι δε 
σχεδόν αί τεχνηταί, μηδε της κατωτάτης εξαιρούμενης, σώζουσι 
καί προεξέχουσάν τινα τairlar ήτοι γεΐσον ούχί πολύ διάφορον, 
μικρότερον όμως,τού καίΐν τοΐς θεατρικοΐς έδωλίοις ύπάρχοντος(Ι).

Ή γνώμη μου περί των βαθμιδών τούτων μένει πάντοτε ή 
αυτή, ότι εχρησίμευον δηλ. ώς καθίσματα τοΐς μυουμένοις κατά 
την μύησιν (2). Άλλ’ εις τί άράγε εχρησίμευον τά λείψανα εκείνα 
των τοίχων (;) τά μεταξύ των κιόνων IV καί Υ της 3ης σειράς 
κατάτό σημεΐον Ζ,διατί δέ άφέθη εκεί ό βράχος 0,20-0,25 Γ.Μ. 
περίπου υψηλότερος τού άλλου εδάφους τού Σηκού; Όλον τό βρα
χώδες έδαφος τού Σηκού δεν ήτο βεβαίως, άλλ’ I'ytvs τοιοΰτον, 
οίον νΰν φαίνεται, έξομαλισθέν κάπως (3), ή δέ ύπόθεσις ότι τε
χνητόν άλλο έδαφος ίκανώς υψηλόν άπέκρυπτε την προεξοχήν

(1) Αί ίπί τοΰ βράχου λελαξευρέναι, καί οπού ίκανώς σώζονται, οάδέν Ι'χνος 
τοωύτου γείσου δεικνύουσι.

(2) Έγένετά ροι ή παρατήρησις δτι δυσκολως θά ήδύναντο νά καθίσωσιν εν
ταύθα κατά σειράν δ εις δπέρ τόν άλλον, ώς ίν θεάτρω, πολλοί άνθρωποι, ανε
παρκούς δντος πρός τοΰτο τοΰ πλάτους των βαθρίδων, άλλ’ Ιγώ δοκιράσας τά 
πραγρα ρετά φίλων τά εΰρον δυνατόν καί οχι πολύ δύσκολον. Εννοείται δ’ οίκο- 
θεν δτι δέν ήτο αναγκαία ενταύθα ή των θεάτρων εύράρεια, ουδέ τις ί'σως κατά τήν 
ρύησιν ίγίνετο των καθηρένων, ώς εν θεάτροις, ρετακίνησις. Άλλ’ ό σκοπο'ς,δι’ον 
αί βαθρίδες ίποιήθησαν,δέν ρεταβάλλεται,καί αν δποθέσωρεν δτι ί'σταντο έπ’αΰτών 
όρθιοι οί ρυούρενοι (παράβ. Πρακτ. Άρ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 98).

(3) Κατα τον κ. Blavette τά βραχώδες τοΰ Σηκοΰ έδαφος κατά τά ρέσον που 
ρετρηθέν εδρέθη ον περίπου 0,50 Γ. Μ. δψηλοτερον τοΰ τής Στοάς, κατά δέ τάν 
κ. Penrose κατά ρέσον δρον 0,25 Γ. Μ. (παράβ. Πρακτ. Άρχ. Έτ. τοΰ 
1882 σελ. 98 σηρείωσιν 2). Άς σηρεκυσω δέίνταΰθα δ,τι ελησρο'νησα νά πράξω, 
οτι εν τούτω τω βραχώδει Ιδάφει δπάρχουσι καί τινες τετράγωνοι κοΜτητες (ρή- 
κος ριάς τούτων 0,60 πλ. 0,40 βάθος 0,30). Καλώ δέ βραχώδες 'έδαφος τά ρέ- 
ρος έκεΤνο τοΰ βράχου τά ρεταξδ τής δυτικής πλευράς τοΰ Σηκοΰ καί τής 3ης σει* 
ρας των κιο'νων τά ίξοραλισθέν πως καί άποτελέσαν τήν inιφάτειαν (le niveau)
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εκείνην του βράχου την κατά, το σηρεεΐον Ζ ήκιστα φαίνεται [λοι 

πιθανή νυν, διότι άφίνει τινά ολως άπορα καί ανεξήγητα. Να 
ίδρύετο λοιπόν εκεί βωριός η παραπλησιόν τι κτίσρια χρήσιριον 
όπωςδηποτε εις τα κατά την ριύησιν [Ληχανηρ-ατα των ιερέων ; 
’Ίσως καί πιθανώς διά τοιαύτης τίνος ΰποθέσεως δύνανται νά 
έξηγηθώσι τεμάχιά τιν.α εκεί πλησίον άνευρεθέντα έξειργασρ.ένου 
Ιλευσινιακοΰ λίθου ελλειψοειδούς σχηριατος καί μ·η δυνάρ.ενα,ουτε 
ως τερ,άχια βάσεως κίονος νά έκληφθώσιν, ούτε ως τερ.άχια λί
θου εις βάσιν προωρισριένου καί προπαρασκευαζοριένου ένεκα δέ 
βλάβης κατά την εργασίαν εις άλλο τι χρησιρ,εύσαντος.

Καί ταΰτα ρ,έν τοιαΰτα. Άν δέ καί περί της καλυπτούσης τά 
εδώ λείψανα του Σηκοΰ έπιχώσεως (1) ανάγκη νά ρηθη τι, αΰτη 
συνέκειτο εκ παντοίων χωριάτων οΰχί άπαξ, εις ικανόν ί'σως βά-

τοϊ δαπέδου του Σηκοΰ’ πέραν της 3ης σειράς των κιόνων πρός άνατολάς ύπήρξεν 
ανάγκη βεβαίως τεχνητής έπιχώσεως καί τεχνητού δαπέδου καθώς επίσης καί τε- 
χνητης τών κιόνων θεμελιώσεως, άφοΰ δ βράχος εις πολύ μεΐζον βάθος άνευρί- 
σκετο, ώς ή'δη έρρήθη (παράβ. Πρακτ. Άρχ. Έτ. του 1882 σελ. 197 σημ.).

(1) Μεγίστη ήν αυτή ώς ή'δη καί άλλαχοΰ έσημείωσα (Πρα. Άρχ. Έτ. του
1882 σελ. 96 σημ. 1) κατά τόν τής Δυτικής πλευράς βράχον (5-6 Γ.Μ.), έλα- 
χίστη δέ κατά τδ κατά τήν οδόν του χωρίου μέρος (1,20-,1,00 Γ. Μ.) καί άπετέ- 
λει ούτως οίονει κεκλιμένου επίπεδον. "Οτι δέ μετακινήσεις των τε πετρών καί 
των χωμάτων Ιγένοντο πολλαί, ουδόλως παράδοξον, άφοΰ όχι μόνον οί νεώτεροι 
οικοδόμησαν, άλλ’ ώς φαίνεται καί οί Βυζαντινοί εϊχον Ιγκατασταθή ενταύθα καί 
μάλιστα στερρω τω ποδί μεταχειρισθέντες ί'σως ποτέ τδν ναδν καί ώς φρούριον’ 
καί αληθώς ή βόρεια πόλη εόρέθη οίονει άποπεφραγμένη δι’ ένεπιγράφων ώς τδ 
πολύ λίθων έν οΤς καί τδ Β'τεμάχιον τής μεγάλης επιγραφής (Άρχ. Έφημ.
1883 σελ. 109 καί έξ.) καί ψήφισμά τι εις τινα στρατηγόν 'Αριστοκράτην των 
μακεδονικών χρο'νων, προσεχώς έκδοθησο'μενον, δεξιά δέ τω εισερχομένω διά τής 
πύλης εγείρεται τι τετράγωνον κατασκεύασμα, ώσεί πύργος, εξ αρχαίων του τοί
χου του Σηκοΰ πλίνθων, έ'ργον, οπερ, καίπερ, νυν τουλάχιστον, μή ύψηλο'ν, δέν 
δύναμαι ούδέν ήττον ν’ αποδώσω εις τούς κατόπιν κατοίκους του τόπου. Καύσεως 
ίχνη (ολίγοι άνθρακες καί κόνις ανθράκων) εύρεθέντα έν τή κατωτάτή βαθμίδι τής 
βόρειας πλευράς άγνωστον τίνων χρόνων είναι λείψανα, πιθανόν δέ οχι πολύ αρ
χαίων. Αριστείδης δ σοφιστής δλόκληρον έ'γραψεν λόγον ΈΛενσίτιον έπιγραφό- 
μενον,ίνα τοΰτο καί μόνον, τήν ύπδ πυρκαϊάς παντελή σχεδόν καταστροφήν του έν 
Έλευσίνι ναοΰ, ίκτραγωδήση, ήν αποδίδει, ώς φαίνεται, τοΐς Χριστιανοΐς. Αλλά 
καί άν τω δντι έγένετο κατά τούς χρόνους του σοφιστοΰ πυρκαϊά τις του εν Έλευ- 
σΐνι ίεροΰ, αυτή δέν θά ήτο τοιαύτη, οία 6π’ αύτοΰ έκτραγωδεΐται, γνωστόν δέ ότ£ 
τδ ιερόν τδ έν ΈλευσΓνι έξηκολούθησεν άκμάζον καί λειτουργούν δύο έ'τι δλοκλή" 
ρους αιώνας μετά τδν του σοφιστοΰ θάνατον.
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θος, άνοοανηθέντων καί προ πάντων έκ λίθων αύτοΰ του ναού, 
τοΰτο ρ,εν τριγλύφων καί τεμαχίων του επιστυλίου, τοΰτο δέ καί 
πωρίνων πλίνθων φερουσών άκόριη τούς άγχωνας (tenons), ση- 
ριεΐον τοΰτο κατά τινας δτι το εσωτερικόν (1) του τοίχου του 
Σηκοΰ ουδέποτε είχεν άποτελειωθη. Πλήν δέ των είρηριένων έξε- 
χώσθησαν Ικεΐθεν μετά των άλλων λίθων καί πώριναι τρίγλυφοι 
ζωηρά κυανοΰ μάλιστα χρωματισμού σώζουσαι ’ίχνη (ύψ. αυτών 
σωζόμενον 0,38 πλ. 0,55 παχ. 0,42), λείψανα ’ίσως αύται άλ
λου τίνος οικοδομήματος εκεί που άνωθι τής ΒΔ% γωνίας του 
Σηκοΰ πάλαι ποτέ ΐσταμένου (2).

(1) Λέγω τδ εσωτερικόν τοΰ τοίχου του Σηκοΰ (αν αληθώς αί πλίνθοι airtat 
ανήκωσιν εις αυτόν) διότι ώς πολλά δεικνΰουσι τεκμήρια τό εξωτερικόν αΰτοΰ, τό 
και καταφανέστερου, ήτο Ικτισμένον ίκ πλίνθων ελευσινιακοΰ λίθου. "Οτι δε δύο 
σειρα'ι πλίνθων άπετέλουν τδ ολον αΰτοΰ πλάτος Ισημείωσα ήδη (παράβ. ΙΙρακτ. 
Άρχ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 95).

(2) Καί εν τη πρώτη μου Ικθε'σει ίγε'νετο λόγος (Πρακτ. Άρχ. Έτ. του 1882 
σελ. 100) καί εν τω διαγράμμαΏ σημειουνται (Γ) Ιχνη αρχαίου οικοδομήματος 
(σειρά πλίνθων ή μάλλον πλακών πεντελικοΰ μαρμάρου μετά τόρμων καί ίχνους 
κίονος) Ικεΐ επί τοΰ βράχου, ένθα νυν τδ ίκκλησίδιον τής Παναγίας, ίσταμένου καί 
εντός τοΰ ίεροΰ περιβόλου εμπεριλαμβανομένου' αν δέ αί ανωτέρω μνημονευόμενα1 
πώριναι τρίγλυφοι άνήκον τώ οντι εις τοΰτο ή εις άλλο οικοδόμημα επί τοΰ άλλου 
χθαμαλωτέρου βράχου τοΰ δπδ τδν βράχον τής Παναγίας Ικτισμένον (τά Ικεΐ ή 
σκαφή άκόμη'δεν ήρεΰνησε^καθ’ ολοκληρίαν) μοί είναι άδηλον. "Οτι εντός τοΰ ίε
ροΰ περιβόλου πλήν τοΰ μεγάλου ναοΰ ΰπήρχον καί άλλα τινά ιερά οικοδομήματα 
είναι βέβαιον. ’Εντός τοΰ περιβόλου έκειτο τό Νεωχόριον καί ή ιερά οικία τής 
ίερείας καί οί θησαυροί των θεών καί ό οίκος των Κηρΰκων πιθανώς καί ’ίσως 
καί έτερά τινα παρόμοια οικοδομήματα, βωμοί δέ διάφοροι καί ’ίσως καί ναΐσκοι 
(παράβ. Άρχ. Έφημ. 1883 σελ. 109 καί εφεξής καί Recher. Arch, k Eleusis 
σελ. 90 καί έφ.) εις συγγενείς θεότητας· άλλ’ οτι Ινταΰθά που πρέπει νά ζητηθή ό 
κυρίως ναός (le temple) τής Δήμητρος ξεχωριστόν τοΰτο καί δλως διακεχριμέ- 
νον οικοδόμημα από τοΰ άλλου εκείνου, οδ αί ήμέτεραι άνασκαφαί ήνεγκον εις φώς 
τά λείψανα,ώς ό κ. Blavette δοξάζει (Bull, de Corr. Hell. 1884 σελ. 255-256 
καί 262), φαίνεται μοι όχι ορθόν. Τό παράδοξον καί ολως τη Έλλ. αρχιτεκτονική 
ξένον σχήμα τοΰ άποκαλυφθέντος νΰν δφ’ ήμών ναοΰ δύναται άποχρώντως ί’σως νά 
εξηγηθή εξ αΰτοΰ τοΰ προορισυοΰτου (παράβ. Πρακτ. Άρχ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 
96), οί δέ λόγοι τοΰ Στράβωνος (Βιβλ, IX, 1, 12) « Είτ Έλευσίν πόλις, Ιν ή 
τό τής Δήμητρος ιερόν τής Έλευσινίας καί ό μυστικός σηκός, ον κατεσκεύασεν 
’Ικτίνος, όχλον θεάτρου δέξασθαι δυνάμενον, ος καί Παρθενώνα Ιποίησε τδν εν 
Άκροπόλει τη Άθηνα, Περικλεούς Ιπιστατοΰντος τών έργων », εις οδς μάλιστα 
φαίνεται|στηριζόμενος δ γάλλος άρχιτέκτων, εκτός τοΰ οτι είναι λίαν γενικοί καί άο'“ 
ριστοι οΰδέ παρέχουσι λαβήν πρός τοιαΰτην δπόθεσιν, τής λέξεως ιερόν σημαινού-
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Κατ’ εκείνο τό (/.έρος ή σκάφη δεν έτελείωσεν έ'τι το εργον της. 
Έξέχωσεν όριως ικανόν μέρος τής στενής κλίμακος (Δ) (1) καί 
κατωτέρω κατα την πύλην (Ω') μεταξύ του ορθοστάτου του Ση
κού, ενταύθα μάλιστα εις ικανόν διάστημα καλώς διατηρουμένου, 
καί τού απέναντι βράχου (2) άπεκάλυψεν οίονεί διάδρομον (Η) 
εις την πύλην φέροντα καί ’ίσως δντα συνέχειαν αυτής τής οδού 
τής φερούσης έν γένει άπό τού μικρού Προπύλου τού Άππίου εις 
τον Ναόν, λελαξευμένης δέ, ώς καί ό έν λόγω διάδρομος, επί τού 
βράχου· αλλά την οδόν ταύτην δεν ήτο εΐσέτι καιρός να έξετάσω- 
μεν' άνεσκάψαμεν λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τό Ιναπομεΐναν έκ τής 
τού Α' έτους σκαφής κεχωσμένον μ,έρος τής Στοάς καί ήδη πρό
κειται αΰτη εις τα δμματα πάντων σώζουσα πανταχού σχεδόν 
την έξ έλευσινιακοΰ λίθου πλακόστρωσίν της (3). Τού διαχωρί- 
ζοντος όμως αυτήν άπό τού Σηκού τοίχου, πλήν τών θεμελίων, 
οΰδέν ουδέ σμικρόν ίχνος περιεσώθη καί κατ’ ακολουθίαν ούτε 
λείψανα πύλης έν τφ μέσω αυτού άνεΰρεν ή μέχρι τούδε σκάφη, 
ήν οί Dilettanti καθ’ύπόθεσιν έσημείωσαν έν τφ διαγράμματι. 
Άλλ’ αν δεν εύρέθησαν έν τω μέσφ πύλης ίχνη, λείψανά τινα 
όμως τοίχου κατά τό γράμμα Ω'" κατά χώραν, ώς φαίνεται, 
κείμενα (4) καί την κατασκευήν όμοια τοΐς πλαγίοις έκείνοις τοί

σης ενταύθα απλώς τόν Ιερόν χερ'ιβοΛον, τον Ιερόν χώρον,όστις ήν αληθώς ολό
κληρος ίερός και τη Δήμητρι και Κο'ρη αφιερωμένος (παράβ. Άρχ. Έφημ. 1883 
σελ. 111 στίχ. 50). Εντός του Ιερού περίβολου οικοδο'μημα, περί ο ή πασα 
Ιστρέφετο λατρεία, ήτο καθ’ ή μας τούτο, τό νυν άποκαλυφθέν, καί υπό μεν τοϋ 
Στράβωνος μυστικός σηκός, υπό δέ τοϋ Πλουτάρχου Τεΐεστήριον καί 'Ανάκτο
ρου, δ π’ άλλων δ’ άλλως καλούμενου.

(1) Διά γραμμών κυανοϋ χρώματος σημειοΰται ΙκεΤ έν τφ Διαγράμματι οχε
τός Ιν τώ βράχιμ λελαξευμένος (καί τό πάλαι βεβαίως κεκαλυμμένος) πρός εκ
ροήν τών άνωθεν κατερχομε'νων δδάτων.

(2) Τά επί τοϋ εκεί βράχου λείψανα (δο'μους τινάς Ικ πωρίνων πλίνθων δεξιά τοϋ 
γράμματος Η έν τώ διαγράμματι σημειθυμένους) υπέθεσα, ίσως οχι όρθώς,τό προ- 
παρελθόν έτος ώς λείψανα βαθμίδων μεγάλης κλίμακος" ή τοϋ λήξαντος έτους σκάφη 
δεικνύει ταϋτα ώς οίκοδομήματο'ς τίνος μάλλον άπομεινάρια.

(3) Έξετάσας ό κ. Penrose τό δάπεδον αυτής ούδεμίαν,ώς μοί άνεκοίνωσεν, 
εύρεν καμπυλο'τητα τών γραμμών, οίαν παρετήρησεν, ώς γνωστο'ν, έν τώ Παρ- 
θενώνι.

(4) Έπί τά λείψανα ταϋτα σαφώς δηλούμενα Ιν τώ διαγράμματι κατά τ’ αρι
στερά τής πύλης Ω'" έστρεψε τήν προσοχήν μου παρατυγχάνων ό κ. Blavette-
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χοις των δύο πυλών Ω καί Ω' (ίδε ανωτέρω σελ. 53 σήμ. 3) 
καί το ένεπίγραφον βάθρον το έν τη ’Αρχαιολογική Έφημερίδι 
(1883 σελ. 145, άριΟ. 20) δημοσιευθέν, εν φ λόγος γίνεται 
περί ύπάρξεως θυρών κατά τοΰτο τό μέρος της Στοάς, ώς έκ 
του τόπου της εΰρέσεώς του εικάζεται, φαίνονται έπικυροΰντα 
την γνώμην, ην τό ήμέτερον διάγραμμα άναπαριστφ, ότι δύο 
ήσαν δηλ. αί προς την Στοάν άνοιγόμεναι πύλαι, γνώμη, ητις 
καί άλλως είναι της των Dilettanti προτιμητέα, διότι μία έν 
τφ μέσιρ τοΰ τοίχου της άνατολικης πλευράς του Σηκοΰ πύλη 
ηθελεν άντικρύζει τον IV ήτοι μεσαΐον κίονα της 6ης σειράς 
(παράβ. Πρακτ. Άρχ. Έτ. του 1882 σελ. 87). Ούδαμοΰ δέ 
μέχρι τοΰδε κατά τό άνασκαφέν τοΰ Σηκοΰ μέρος δεν παρετη- 
ρήθησαν τεχνητοΰ δαπέδου ’ίχνη άσφαλή καί άναντίρρητα (1).

ή νΰν σκαφή βε6αωΐ την ΰπαρξιν Ικεΐ της πύλης καί άλλα τινά άποκαλύπτουσα 
νέα, περί ών γενήσεται λο'γος Ιν καιρώ τώ πρέποντι. Έκεΐ πλησίον εδρέθη οόχί 
ό'μως κατά χώραν κείμενος καί Ιλευσινιακός ογκώδης κατειργασμε'νος λίθος ίσως 
εί'ςτινα των παραστάδων ταύτης της πύλης (Ω "') ανόδων καί άφέθη αμετακίνητος, 
δποο εδρέθη. Τής Ιν τφ διαγράμματι κατά τό Ω" σημειοομίνης Πύλης ούδέν 
ίχνος οΰδ’ ή τοΰ παρόντος έτους πρό ολίγων ήμερων άρξαμένη σκάφη έ'φερεν εις 
φως. ’Ίσως όταν βαθύτερον άνασκαφή ό εκεί χώρος εδρεθώσι καί ταύτης λείψανα· 
ή αρμονία δπωςδήποτε άπήτει Ικεΐ τήν υπαρξιν πύλης. Κατά δέ τάς δύο Ιτέρας 
πλευράς (βορείαν καί μεσημβρινήν) τουλάχιστον κατά τήν βορείαν, πλήν τής ση- 
μειωθείσης (Ω'), άλλη Πύλη δέν δπήρχε, διότι ή σκαφή έδειξε πανταχοΰ σχεδόν 
τήν συνέχειαν τοΰ ορθοστάτου του τοίχου.

(1) Λέγω άσφαλή καί άναντίρρητα, διότι ή'δη ή τοΰ Α' έτους σκαφή ήνεγκεν εϊς 
φως κατά τόν μεταξύ τοΰ VI καί VII κίονος τής 6ης σειράς χώρον ίχνη οΰχί 
καλώς διατηρούμενης στρώσεως Ικ πωρίνων πλίνθων 0,20-0,25 πάχους (Πρακτ. 
Άρχ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 96), ή δέ τοΰ λήξαντος έ'τους άνασκαφή έ'δειξεν δμοίας 
στρώσεως κάλλιον μάλιστα διατηρούμενης λείψανα κατά τόν II κίονα τής 5ης σει
ράς, σημεία ταΰτα πιθανώτατα τεχνητόν δαπέδον, ούτινος ή δπαρξις κατά τοΰτο 
τό μέρος τουλάχιστον τοΰ Σηκοΰ, τό άνατολικώτερον, ήτο άναπόφευκτος (ίδε άνω- 
τέρω σελ. 54 σημ. 3). Έν τώ κατά τήν οδόν του χωρίου μήπω άνασκαφέντι μέρει 
ί'σως νά σώζωνται πλείονα καί κάλλιον δατετηρημένα λείψανα τοΰ τεχνητοΰ δαπέδου, 
αφοΰ Ιδώ ή τών νεωτέρων κατοίκων χειρ οΰδεμίαν ή Ιλαχίστην θά έπήνεγκε κα
ταστροφήν. Στρώσεως δμοίας Ικ πωρίνων πλίνθων ικανά καί καλώς διατηρούμενα 
λείψανα σώζονται καί έκατέρωθεν τής πύλης Ω”', άλλά ταΰτα δύνανται νά θεω- 
ρηθώσι μάλλον ώς τών Ικεΐ τεχνητών βαθμιδών μικρά θεμελίωσις, ήτις ήτο άναγ 
καία. Πάσαι α! στρώσεις αύται εύρίσκονται εις τό αύτό που μέ τό κατά τά 
δυσμιχώτερα βραχώδες τοΰ Σηκοΰ ’έδαφος καί κατ’ άκολουθίαν μέ τήν κάτω 
Ιπιφάνειαν τών στρογγύλων βάσεων τών κιόνων Ιπίπεδον (niveau). ’Άν δ’ά-
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Και ταΰτα [Λεν τοιαΰτα.. Θέλουσα δέ ή σκάφη να Ιξελέγξη 
[λεν την μαρτυρίαν του Βιτρουβίου περί της οικοδομής της Στοάς 
(Πρακτ. Άρ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 85), να έρευνηση δε κάλλιον 
καί τα της αρχαίας έπιχώσεως της αΰλης τοΰ ναού κατέβη προς 
τα. κάτω καί ηρξατο καθάρίζουσα άπό των χωμάτων δλον τόν 
χώρον τον κατά την ΒΑΐν γωνίαν τοΰ ναοΰ,ούπερ είχεν ηδη άνα- 
σκάψει μέρος καί κατά τό προπαρελθόν έτος καί ή έρευνα άλη- 
θώς δεν άπέβη άκαρπος μάλιστα ώς προς το κύριον ζητημα. 
Καί τφ οντι οΰδεμία υπολείπεται πλέον αμφιβολία οτι καί ό 
Στερεοβάτης της Στοάς (Άρ. Έφημ. 1883 σελ. 108) είναι 
κτίσμα ούχί σύγχρονον τοΰ Σηκοΰ, άλλ’ εις τον προϋπάρχοντα 
τούτου στερεοβάτην προσετέθη 5 της Στοάς βραδύτερου (1). 
Άλλ’ εις τί έχρησίμευον οί όλόλιθοι εκείνοι τοίχοι οί άποτελοΰν- 
τες τά δύο εκείνα ήμιτελη τρίγωνα μ μ' μ", ών δμοια περίπου 
άνεΰρεν ή σκάφη καί κατά την μεσημβρινήν πλευράν (δ'δ ε); Ού- 
δεμία άμφιβολία δτι ολόκληρος ό Στερεοβάτης τοΰ Σηκοΰ καί 
κατ’ ακολουθίαν καί κατά τάς δύο γωνίας του ΒΑ')ν καί ΜΑ^ν 
εδράζεται επί τοΰ στερεοΰ ήτοι βραχώδους έδάφους(2) καί προεκ-

ληθώς άποδειχθώσιν οΰδέν άλλο οδσαι ή λείψανα τοΰ δαπέδου τοΰ ναού, δέν 
υπήρχε δέ ού'τε έπ’ αυτών, ούτε επί τοΰ βραχώδους εδάφους μάλιστα άλλη τις 
εξ άλλης ΰλης έπίστρωσις όμαλώτερον καθιστώσα τδ δλον δαΛεδον του Σηχοΰ, 
ούχί πάνυ άπροσκόπτως θά έβάδιζον επ' αϋτοΰ οί μυούμενοι έν νυχτί μάλιστα. Νά 
ειχεν άρά γε τό πράγμα σγέσιν τινά προς τόν δλον τής μυήσεως τρόπον;

(1) Ό Στερεοβάτης τοΰ Σηχοΰ χατ’ άμφοτέρας αϋτοΰ τάς γωνίας ΜΑήν χαί 
ΒΑήν προχωρεΐκαίπέραν αυτών (των γωνιών) πρός άνατολάς επί ίχανόν διάστημα, 
ασφαλείας χάριν ί'σως, χλιμαχηδόν εις ταίτην λοιπόν τήν ούτωσί σχηματιζομένην 
οίονεί κλίμακα φαίνονται κατόπιν προσηρμοσμέναι χαί τήν συνέχειαν αποτελοΰσαι 
αί πλίνθοι του Στερεοβάτου τής Στοάς διακρινόμεναι άπό τών τοΰ Στερεοβάτου 
τοΰ Σηχοΰ χαί διά τών έπ’ αυτών συμβόλων (’Αρχ. Έφημ. 1883 σελ. 107). Το 
παρατιθέμενον σχήμα καθιστά τά λεγόμενα σαφέστερα.

(2) Κατά τάς άρτι έπαναληφθείσας άνασκαφάς έσκαψα κατά τήν υπό τοΰ Στε
ρεοβάτου τοΰ Σηχοΰ και τοΰ όλολίθου τοίχου δ σχηματιζομένην γωνίαν καί εΰρον 
αληθώς δτι καί ή εκεί πρός άνατολάς προέκτασις τοΰ Στερεοβάτου στηρίζεται επί 
τοΰ στερεοΰ αριθμούσα έν δλω 17 δόμους καί έχουσα ΰψος 8,00 Γ. Μ.· επί 
τοΰ στερεοΰ Ιδράζεται έν μέρει τουλάχιστον, καθ’ δσον δηλ. ή μέχρι τοΰδε σκαφή 
ήρεύνησεν αυτόν, καί ό τοίχος δ 16 επίσης αριθμών δόμους (ών οί τέσσαρες έκ 
πλίνθων έλευσινιακοΰ λίθου) καί ύψος έχων τό δλον 6,50 Γ.Μ. ·ή νΰν σκαφή ήρεύ
νησεν ώσαύτως καί μέρος τοΰ Στερεοβάτου τής ανατολικής πλευράς τής Στοάς τά 
μεταξύ τής μέσης καί βόρειας άντηρίδος (γ-γκαί άνεΰρεν αυτόν έπίσης επί τοΰ
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τείνεται έφ’ ικανόν διάστημα πέραν αυτών προ; άνατολάς χάριν 
ασφαλείας πιθανώς. Μείζονος έτι ασφαλείας ένεκα άρά γε των 
γωνιών έκτισαν εκεί ώς αντηρίδας τούς δύο λοξούς όλολίθους τοί
χους δ και ji, προ της οίκοδορ-ης, εννοείται, της Φιλωνείου 
Στοάς; Άλλ’είς τί έχρησίριευον τότε οί άλλοι εκείνοι όλόλιθοι 
τοίχοι, οί προς τάς ΰποτιθερ,ένας ταύτας αντηρίδας γων$άζον- 
τες, ρ.' καί ρ." καί δ' (1);

Πλην δε των τοίχων τούτων ήνεγκεν ή σκάφη εις φώς καί 
ετέρων τινών τοίχων λείψανα τών κατά τά γράρ,ρ,ατα θ θ'θ''θ' 
πάντων επί τοΰ βράχου έδραζορ,ένων. Καί ό ρ.έν κατά το θ τοί
χος εις Ικανόν ύψος σωζόρ.ενος, (2,50 Γ.Μ. περίπου) είναι ίσως 
συνέχεια τοΰ κατά το γράρ,ρ,α η καί ό’ρ.οιος αΰτω σχεδόν κατά 
πάντα τον τρόπον της κατασκευής (πολυγώνιο; έκ πλίνθων έλευ- 
σινιακοϋ λίθου ρ,έ έν ρ.όνον προς τά έξω πρόσωπον), ό δέ κατά 
το γράρρ,α ^',είς ον, ώς φαίνεται, προσετέθη κατόπιν ό θ, είναι όχι 
πολύ διάφορος τών παρ ήρ,ΐν έν χρήσει πηλοκτίστων τοίχων την 
κατασκευήν. Τούτφ όρ.οια τον τρόπον τής οΐκοδορ,ίας είναι

στερεόν έδραζόμενον 15 δε έν ολω άριθμοΰντα δόμους στανροειδως (bindlSufer) 
τεθειμένους καί ύψος ϊχοντα 7,50 Γ.Μ. τό δλον. Πράγμα δέ παράδοξον έκεΐ κάτω 
Ιπί τοΰ βράχου άνευρέθησαν καί δύο τάφοι (6 μέν ολως ακάλυπτος, δ δέ έτερος 
κατά τόήμισυ μόνον κεκαλυμμένος) ολως άπλοι τήν κατασκευήν καί οϋδέν άλλο ή 
όλίγιστα οστά καί δύο ή τρία θραύσματα αγγείων ένέχοντες ολως άσημα πλήν Ινός 
φε'ροντος μέρος μορφής μελανοφαβοΰς καί τά γράμματα LEO,'D (ΛΕΟΚΡΑΤΗ5;) 
Οί τάφοι βεβαίως πρέπει νά ήναι πανάρχαιοι καί ίσως άνευρεθέντες παρά τών οΐ- 
κοδομούντων τόν Στερεοβάτην τής Στοάς Ισυλήθησαν δπ’ αυτών καί πάλιν έπε- 
χώσθησαν.

(1) “Αν καί δ κατά τό ε τοίχος γωνιάζει πρός τόν δ ώς δ μ" πρός τόν μ εί- 
σέτι δέν Ιγένετο γνωστο'ν, είναι δ'μως πιθανώτατον πάντων δέ τών τοίχων τούτων 
δ τρόπος τής κατασκευής μαρτυρεί ότι ήσαν πεποιημένοί ίνα μη φαίνωνται. Τά 
λείψανα τών κατά τά γράμματα μ μ' μ " είναι πολύ όλιγώτερα τών κατά τά δ δ' καί 
έκτισμένα, καθο'σον σώζονται, Ικ πωρίνων μο'νον πλίνθων εις πολύ δέ μικρο'τερον 
βάθος ανευρίσκεται ενταύθα (κατά τά μμ'μ") δ βράχος,ώς ή μέχρι τουδε τουλά
χιστον σκαφή έδειξε, ήτις ακόμη αληθώς δέν ήρεύνησε μέχρι τοΰ στερεοΰ έδάσους 
καθ’ δλα τά μέρη των τούς έκεΐ τοίχους. Νά άπετέλουν δ’ άρά γέ ποτέ έ'να συνεχή 
τοίχον οί δύο έκεϊνοι οί κατά τά γράμματα μ' καί δ', καταδαφισθέντα χάβιν τής 
θεμελιώσεως τής ανατολικής πλευράς τοΰ Στερεοβάτου τής Στοάς; Τούτου δ’ άλη- 
θεύοντος δέν θά ήτο προτιμότερον νά μεταχειρισθώσιν αυτόν τούτον επί τοΰ στε
ρεοΰ,ώς φαίνεται, Ιδραζόμενον ώς θεμέλια τής ανατολικής πλευράς τής Στοάς ολί
γον τι στενοτέραν αυτήν οΐκοδομοΰντες;
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καί τά λείψανα των κατα τα γράμματα θ" καί θ'”, περί τής 
άρχαιότητος των όποιων δύναταί τις καί ν'άρεφιβάλλγι,τής σκάφης 
(Ληπω άποπερατωσάσης εκεί την ερευνάν (1). Παράδοξος δ’ητο 
αληθώς καί ένταΰθα ή εύρεσις δύο τάφων βρεφών, τοΰ ιχέν κατά 
τό μεταξύ του Στερεοβάτου τοΰ Σηκού καί τοΰ τοίχου θ,τοΰ δέ 
παρά τά λείψανα τοΰ τοίχου θ”, επί τοΰ βράχου άμφοτίρων, 
απλών την κατασκευήν καί μηδέν άλλο ή χώμα ένεχόντων οΰχί 
διάφορον τής σκεπαζούσης τούς ενταύθα τόπους επιχώσεως (2). 
Συνέκειτο δε ή πάντας τούς ένταΰθα περιγραφέντας τοίχους κα- 
λύπτουσα έπίχωσις έκ, παντοίων χωμάτων άναμεμιγμένων κατά 
τό προς τον Στερεοβάτην τής Στοάς [Λερός μάλιστα μετά στρω
μάτων λατύπης, όλίγην ένεχόντων άμμον καί φερόντων πολλα- 
χοΰ καύσεως ’ίχνη (3). Ένταΰθα δέ μάλιστα εΰρέθησαν τά πλεΐ- 
στα των θραυσμάτων αγγείων καί πήλινων ειδωλίων πάντα σχε
δόν ανεξαιρέτως προϊόντα τέχνης των πρό Φειδίου χρόνων (4).

(1) Ό τρόπος της οίκοδοριίας των δέν είναι βέβαια λόγος άποχρών όπως άμφι- 
βάλλη τις περί της άρχαιότητός των. Ο! κατά τά γράμματα θ-θ' είναι πάντως άρ" 
χαϊοι κατά την γνώμην μου και ίσως κατασκευάσματα των πρώτων Περσικών πο- 
λε'μων χρόνων πρός τίνα σκοπόν δέν είναι ευκολον νά ρηθή· τοίχοι τοιοΰτοι ήσαν 
βέβαια χρήσιμοι ώς άναάήμματα πρός διαφόρους σκοπούς.

(2) Μετά τήν ευ'ρεσιν και των άλλων τάφων κατά την ανατολικήν του Στερεο
βάτου τής Στοάς πλευράν, ήν ανωτέρω Ιμνημόνευσα (σελ. 59 σημ. 2), δέν δύ
ναμαι, ή και τούτους νά θεωρήσω ώς πάνυ αρχαίους.

(3) ’Άμμος δπήρχεν εδώ ολίγη, ιδίως εις τά κατώτατα τής ίπιχώσεως στρώ
ματα τοΰ χώρου τοΰ μεταξύ τοΰ Στερεοβάτου και τοΰ τοίχου θ' και πλίνθων δέ 
συμπαγές στρώμα παρετήρησα εϊς τι μέρος' δλον δέ σχεδόν τόν μεταξύ τοΰ τοί
χου μ” και τοΰ έξ ώμων πλίνθων τοίχου χώρον έκάλυπτε καί καλύπτει εΐσέτι Ιν 
μέρει εις ικανόν ΰψος άμμος ποτάμιά άνω τής όποιας ύπήρχον καί ύπάρχουσιν εις 
τό μη άνασκαφέν μέρος ακόμη παντοΐα χώματα ίκανώς παχύ στρώμα άποτελοΰντα 
(1,50-2,00 Γ.Μ.). ’Ολίγοι τών νΰν κατοίκων τοΰ χωρίου διά τής κατασκευής 
ύπογείων οίναποθηχωτ ή δοχείων τοΰ γάεύκους προΰχώρησαν εις τήν αρχαίαν 
έπίχωσιν εις ικανόν βάθος' λείψανα δέ τινα πάνυ ολίγα στρώσεως Ιξ οπτών πλίν
θων εδώ κατά τον τοίχον θ 1,00 Γ.Μ. περίπου υπό τήν επιφάνειαν τοΰ δαπέδου 
τής Στοάς ευρεθέντα, ίσως ήσαν Βυζαντινού τίνος κατασκευάσματος άπομεινάρια. 
Καύσεως ίχνη ούχί μόνον τά χώματα, αλλά καί αυτοί οί λίθοι τοΰ τοίχου θ φέ- 
ρουσι, πλεΐστα δέ ό'σα τών θραυσμάτων αγγείων τών ένταΰθα εύρεθέντων φαίνον
ται κεκαυμένα.

(4) Έν τινι τών προσεχών τευχών τής Άρχ. Έφημερίδος θέλομεν δημοσιεύ
σει μετ’ εΐκόνος δείγματα τούτων τά κάλλιστα χάριν τών μή δυναμένων νά ί’δωσι 
καί μελετήσωσι τά πρωτότυπα. Έκεΐ δέ θά παραθέσω εικόνα καί τών χρυσών
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Νά προχωρήσγι προς τα ΒΔ“ ή άνασκαφη κατά τοΰτο το [λέρος 
ύπαρχον κωλύματα, άτινα ου. ως προσεχώς θά έκλείψωσς. Ετράπη 
λίκπόν καί πάλεν προς τά ανατολικά καί ήρεύνησεν εις ικανόν βά
θος (4-5 Γ. Μ. υπό την επιφάνειαν του δαπέδου της Στοάς) 
τον [λεταξύ της άνατολικης πλευράς της Στοάς καί τοΰ Περιβό
λου χώρον, τό [Λεν διερευνώσα κάλλιον τά καί άπό τοΰ Α' έτους 
της άνασκαφης άναφανέντα λείψανα τών έκεϊ οικοδομημάτων, 
τό δέ καί άλλα δλως νέα εις φώς ένεγκοΰσα. Καί πρώτον μέν 
ήρευνηθη καθ ’ όλον αϋτοΰ τό σωζόμενον μήκος, ό τοίχος t - ι καί 
εΰρέθη έχων καλόν μέν πρόσωπον προς τον τοίχον του Περιβό
λου μετά τίνος έν τώ μέσω είσοχής, ώσεί νύμφης ή κόγχης, κατά 
τον ίσόδομον τρόπον έκ πωρίνων πλίνθων έκτισμένον, έσωθεν δέ 
κατά τό προς τον Στερεοβάτην μέρος παραγεμισμένος διά παν
τοίων λίθων (παράβ. Έφ. Άρχ. 1883 σελ. 129) (1).

εκείνων πετάλων τών άποτελούντων μέρος κοσμήματός τίνος καί εν ταύτη τή έπι- 
χώσει εδρεθέντων. Ένταΰθα ικανόν νά σημειώσω ότι ειδώλια περιήλθον ήμΐν καί 
τινα σώα μετά λειψάνων αρίστων τοΰ ποικίλου αυτών χρωματισμού, τά πλεΐστα 
τοΰ μνημονευθέντος τόπου (παράβ. Πρακ. Άρχ. Έτ. του 1882 σελ. 93 σημ. 2), 
άγγείων δέ έν ή δόο μο'νον άκέραια, τά δέ λοιπά εις θραύσματα, ών έλάχιστα πά
λιν προσαρμόζουσιν άλλήλοις· άλλά καί οΰτως δέν είναι πολλά τούτων ολως ανά
ξια λο'γου διά τήν όντως ώραίαν άττικήν τέχνην των τών προ Φειδίου χρόνων. 
Έλάχιστά είσι τά Ιχοντα επί μελανού εδάφους Ιρυθράς μορφάς καί δυνάμενα 
κατ’ ακολουθίαν νά θεωρηθώσι ώς προϊόντα τών άπό τοΰ β' ήμίσεος της 5ης 
έκατονταετηρίδος καί εφεξής χρόνων μία δέ μόνη κεφαλή ειδωλίου δύναται επί
σης νά ήναι προϊόν τών Φειδιακών χρόνων.

(1) Κατά την μέχρι τοϋδε σκαφήν φαίνεται ότι τελειόνει έκεΐ κατά τό ι πλησίον 
της μεσαίας (γ') άντηρίδος τοΰ Στερεοβάτου τής Στοάς σωζόμενος κατά τό προς 
ΒΑ μέρος εις ύψος μέχρι που τής στρώσεως τής αυλής (παράβ. Πρακτ. Άρχ. 
Έτ. τοΰ 1882 σελ. 93). "Ισως όμως καί προχωρεί ακόμη πρός ΜΑ καί πιθανώς 
νά έπαθε καί αύτός κατά τήν θεμελίωσιν τοΰ Στερεοβάτου τής Στοάς οτι καί άλ
λοι τοίχοι ( ?δε άνωτέρω σελ. 60 σημ. 1 ), νά κατεστράφη δηλ. ικανόν τοΰ τε 
υψους καί τοΰ μήκους του μέρος. Ή τοΰ παρόντος έτους σκαφή άνηρεύνησεν αυτόν 
εις τι μέρος τοΰ προσώπου του μέχρι τών κατωτάτων του θεμελίων έδραζομένων 
οΰχί επί τοΰ στερεόν ήτοι βραχώόονς έόάφονς (1,70 Γ.Μ. Οπό τά θεμέλια 
ταϋτα ανευρεθέντος), αλλ ’ επί ερνσιχης έπιχώσεως εξ ερυθρωπού χώματος ικανώς 
στερεού. 'Ο τοίχος έχει εν όλιρ 14 δόμους· τρεις, τους κατωτάτους, !ξ ελευσινια- 
κοΰ λίθου και κατα τον πολυγώνων τρόπον έκτισμένους* τρεις άλλους αμέσως 
επ αυτών εκ πωρίνων πλίνθων όχι καλώς εΐργασμένων* καί οί έ^οότοι δόμοι άπε- 
τέλουν,ως φαίνεται,το χνρείύς θεριεΛινγ αυτοΰ καί ήσαν προωρισμένοι νά μή φαί- 
νωνται· οι λοιποί ονβτω δόμοι οί καλώς εΐργασμένοι καί προωρισμένοι, κατά πα-
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Ή καλύπτουσα το ρ,εταξύ του τοίχου τούτου καί του Στε
ρεοβάτου της Στοάς διάστημα ^έχρι του βάθους, καθ ’ ο ήρεύ- 
νησε τους εδώ τόπους ή σκάφη του παρελθόντος έτους, Ιπίχωσις 
ήν ποικίλη ολίγον ενέχουσα άριριον η άριριώδες χώρια, πολλά δε 
στρώματα λατύπης καί λίθους κοινούς (άρουραίους;) όχι ολίγους 
ριάλιστα προς την γωνίαν την σχηριατιζοριένην κατά την ριεσαίαν 
τού Στερεοβάτου της Στοάς αντηρίδα (1). ’Ενταύθα δε ριάλι
στα έξεχώσαριεν δύο τών καλλίστων εύρηριάτων της περυσινης 
άνασκαφης, εις βάθος ρ.εν 2,50 Γ.Μ. περίπου ύπό την επιφά
νειαν τού δαπέδου της Στοάς υδρορροής ριαρριαρίνης την γω- 
νιαίαν πλίνθον (2) ρ.ετά κεφαλής κριοϋ άρχαϊκης εργασίας πάνυ 
καλής, πλην της ρινός, ολίγον τι άποκεκρουσριενης, καλώς δια- 
τηρουριένης καί χρωριατισριοΰ ποικίλου,ριάλιστα δε κυανού,ζωηρά 
διασωζούσης ίχνη,εντός δε τού στρώριατος τών (άρουραίων) κοι
νών λίθων 3-3,50 ύπό τό έδαφος της Στοάς κορροόν γυναικείου 
άγάλριατος αρχαϊκής ωσαύτως τέχνης καί ζωηρά επίσης σώζον- 
τος χρωριατισριοΰ ίχνη- ολίγον δέ άπωτέρω κατά τά ΜΑ“ τοΰ έξ 
ώριών πλίνθων τοίχου ριεταζύ δέ τούτου καί τοΰ πολυγωνίου τοί
χου η έξεχώσαριεν εις ικανόν βάθος (5,00 Γ.Μ. περίπου) καί άλ-

σαν πιθανότητα, ί'να φαίνωνται, άποτελοΰσι τέσσαρα ζεύγη, ών έκαστον αποτελεΐ- 
ται εξ Ινός πλατέος και έξ Ινός στενού δόμου έχόντων όμοΰ ΰψος 1,10 (0,70—f— 
0,40)· ή καλύπτουσα τον εδώ χώρον άμμος φθάνει μέχρι σχεδόν τοΰ κατωτάτου 
δόμον του.

(1) Παράδοξος αληθώς είναι ό τρόπος της κατασκευής τών τριών τούτων άττη- 
ρίόίύγ (γγ'γ")·οταΐραειόώς (bindlaufer) τεθειμένων έπ’ άλλήλων τών πωρίνων 
πλίνθων των αί όριζόντιαι πλίνθοι δέν άρκοΰσι διά του μήκους των νά περιλάβωσι 
τάς τρεις έπ’ αυτών καθέτους ώστε μένουσι, εκατέρωθεν κατά τά πλάγια κενά δια
στήματα έμποιοΰντα την υπόνοιαν εις τόν κατά πρώτον βλέποντα τάς άγνηρίδας 
μήπως δέν είναι αυτοτελή κατασκευάσματα, αλλά λείψανα μεγαλειτέρων τοίχων, 
και όμως ούδαμοϋ οΰδεμία ανευρίσκεται αυτών συνέχεια. Τό δέ παραδοξώτερον ή 
μεσαία αυτών σκαφεΐσα άνωθεν (τό ΰψος των σώζεται ολόκληρον και είναι, εννοεί
ται,Ισον τώ τοΰ Στερεοβάτου) εις 1,00 Γ.Μ. βάθος εΰρέθη κοίΐη έσωθεν και χω
μάτων πεπληρωμένη' ή έρευνα θά έξακολουθήση βεβαίως καί βαθύτερον. ’Έν τινι 
τών πλίνθων αυτών δπάρχουσι τά αυτά σύμβοΐα οία καί έν τοϊς πλίνθοις τοΰ Στε
ρεοβάτου (παράβ. Άρχ. Έφ. 1883 σελ. 107).

(2) 'Ως άπλοΰν κόσμημα κυρίως έχρησίμευεν ή υδρορροή αυτή, δώ καί ή κε
φαλή τοΰ κριοΰ δέν είναι διάτρητος· όμοιας αρχαϊκής εργασίας όδρορρόης τεμά
χια εόρέθησαν, ώς ό φίλος μοι άρχιτέκτων κ. Sybolt ΰπέμνησε, καί έν ’Ολυμπία.
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λου αρχαϊκού γυναικείου άγάλριατος τον κοριόν. Ή σκάφη 
προϋχώρησε κατόπιν προς ριεσηριβρίαν καί προς άνατολάς (1)' 
καί έκεΐ ριεν άπεκάλυψε τά λείψανα των τοίχων, οΰς άνωτερω 
έρινηριόνευσα (σελ. 59), προς άνατολας δε τά ϊχνη καί άλλων 
τοίχων καί τέλος τό βάθρον των Dilettanti (2) (σ) καί παρ’αύτό, 
έτερον βάθρον η εξέδραν (σ') όχι διάφορον της άπό της σκαφης 
του Α' έτους γνωστής κατά τό γράριρια π. Καί εις τί ριέν έχρη- 
σίριευον τά βάθρα (σ καί σ') δεν είναι δύσκολον νά έννοηθη, άρι- 
φότερα δέ φαίνονται κατασκευάσριατα των 'Ρωμαϊκών χρόνων. 
Άλλ’ οί τοίχοι εκείνοι οί άποτελοΰντες ριετά του τοίχου ι-ι οίο- 
νεί τρίγωνον πότε έκτίσθησαν καί προς τίνα σκοπόν ; (3). Έν τη 
καλυπτούση τον χώρον τούτον άμμώδει έπιχώσει ούδέν άλλο η 
κεράμων θραύσματα ούχί πάνυ διαφόρων τό σχήμα των νυν 
παρ ’ ήμΐν έν χρησει, αλλά πάνυ άξιολόγων την κατα-

(1) ’Εννοείται οίκοθεν ότι ή σκαψή έβαινε κατά στρώματα. Καί κατ’άρχάς μέν 
άφηρέθησαν τά καλύπτοντα ακόμη τό κατά τό A' 'έτος μήπω άνασκαφέν μέρος της 
αυλής τοΰ raov (παράβ. ΙΙραχτ. Άρχ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 85 καί 94) νεώτερα 
χώματα, τά μετά παντοίων άναμεμιγμένα λίθων, άψοΰ 8έ της αυλής ούδέν σχεδόν 
εΐμή μο'νον που καί ποΰ τό άσβεστόχρισμα Ισώζετο, Ικρίθη όχι ά'σκοπον νά προ- 
χωρήσωμεν καί περαιτέρω βαθύτερον καί άφηρε'Οη κατο'πιν καί τό δεύτερον, οΰτως 
ε’ιπεΐν, τής εκεί Ιπιχώσεως στρώμα (1,00 Γ.Μ. βάθους) εκ παντοίων χωμάτων 
ώσαύτως τό πλεΐστον μετά λατύπης καί λίθων συγκείμενον. Είτα προύχώρησεν ή 
σκαοή βαθύτερον καί εδώ πλέον υπήρχε άμμος καί μο'νον άμμος. ’Εννοείται δ’οί'- 
κοθεν ότι αί κατά τά γράμματα π”' καί π''" σημειούμενα Ιν τώ διαγράμματι 
βάσης κατέπεσαν καί, αν κριθή άναγκαΐον νά Ιπιχωσθή καί αύθις τά μέρος έκεΐ, 
είίκολον νά τεθώσι καί πάλιν εις την θέσιντων χάριν δέ τών όμοιων βάθρων (π, 
π', π”) εις ολίγον βάθος άνέσκαψα τόν έκεΐ χώρον.

(2) Παράβ. Πρακτ. Άρ. Έτ. του 1882 σελ. 95, σημ. 1. Τό βάθρον έχει Ιν 
τώ μέσω αρκετά μεγάλην κοιλο'τητα καί βάθους 0,20-0,25 Γ. Μ.- θά σημειωθή 
αίίτη Ιν τώ προσεχεΤ διαγράμματι.

(3) Τόν έτερον τών τοίχων τούτων τόνπρός τόν i-t γωνιάζοντακαί οίονεί συνέ
χειαν τής άντηρίδος τοΰ περίβολου όντα ήρεύνησεν ή σκαφή τοΰ παρο'ντος έτους 
εις τι μέρος μέχρι τοΰ κατωτάτου δο'μου του- καί ούτος δέν Ιδράζεται Ιπί του 
στερεοΰ, αλλ’ επί τής αυτής Ιπιχώσεως, Ιφ’ ής καί ό ι-ι (ί'δε ανωτέρω σελ. 62 
σημ. 1) δύο μέτρα ύψηλότερον τοΰ στερεοΰ ήτοι βραχώδους έδάφονς· άμμος δέ 
καλύπτει αυτόν καθ’ ολοκληρίαν έχοντα Ιπτά δόμους πωρίνων πλίνθων καί ύψος τό 
ολον 3,20' ή σκαφή τοΰ λήξαντος έτους είχε δείξει μόνον τήν επιφάνειαν του· δ 
όλος δέ τρόπος τής κατασκευής του δεικνύει ότι ήν πεποιημένος ι'να μη φαίνηται· 
εις πολλάς δέ τών πλίνθων του παρετήοησα ίχνη Ιρυθροΰ χρώματος οίονεί γράμ
ματα σχηματίζοντα.
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σκευήν (1) εΰρέθησαν,μάλιστα πλησίον τοΰ τοίχου ι-ι,κατά δετήν 
θέσιν περίπου τήν σημειουμένην διά του γράμματος τ καί εις βάθος 
2,00—2,50 Γ.Μ. υπό την επιφάνειαν τοΰ δαπέδου της Στοάς 
σπόνδυλος πεντελικοϋ λίθου (διάμ. 1,60), όστις θραυσθείς, τις 
αϊδε πώς, καί άχρηστος γενόμενος έρρίφθη έκεΐ υπό των άρχαίων. 
Κατά τους είδότας ό σπόνδυλος ήτο· προωρισμένος διά τινα των 
κιόνων της Στοάς (2). Καί ταΰτα [Λεν τοιαΰτα. Τά δέ κατά τον 
έζ ώμών πλίνθων τοίχον καί τάς τετραγώνους στηλας ήρεύνησεν 
[Λεν επί μάλλον ή τοΰ παρελθόντος έτους σκάφη, άλλά δεν ηδυ- 
νήθη μέχρι τοΰδε τουλάχιστον νά όρίστι τους χρόνους καί τον 
σκοπόν της κατασκευής των έκεΐ οικοδομημάτων (3).

Τέλος ή σκάφη ήρεύνησεν έν μέρει καί τόν τοίχον τοΰ Περί
βολου (4) καί έσωθεν μέν άπεκάλυψεν τάς οίονεί άντηρίδας έκεί- 
νας εις ύψος ενιαχού υπέρ τόν τοίχον αυτόν τοΰ Περιβόλου σω-

(1) Κέραμοι ό'μοιοι τό σχήμα, άλλ’ όχι τοσούτον επιμελημένης εργασίας αν 

καλώς ένθυμώμαι, ευρέθησαν και έν ’Ολυμπία και παρά των είδότων θεωρούνται 

πάνυ αρχαίοι* τοιούτου λ.χ. σχήματος, λέγεται, δτι ήσαν αυτού του Ηραίου οί 

κέραμοι.

(2) Κατά την έμήν αληθώς άντίληψιν ή έκεΐ έπίχωσις ή υπό τήν σζρωσιν της 

αυλής του ναοΰ, ένθα ό σπόνδυλος ουτος ευρέθη, δεν άνεκινήθη ποτέ διά σκαφής 

υπό τών μεταγενεστέρων. ’Ώρυξαν λοιπόν έκεΐ όπήν μόνον έπι τούτω ί'να δηλαδή 

ρίψωσιν εις αυτήν τόν άχρηστον σπόνδυλον οι την Στοάν οικοδομησαντες, η και 

άλλως πως μετέβαλον τήν έκεΐ έπίγωσιν ; διότι και προ τής οικοδομής τής Στοάς 

ανΜ)γ είχε βεβαίως και κατ’ ακολουθίαν και τεχνητήν έπίχωσιν προς άνατολάς 

ό ναός.

(3) Ό εξ ωμών πλίνθων τοίχος δεν έκτίσθη εύθυς εξ αρχής τοσουτον όσον νυν 

είναι πλατύς* τούτο είναι καταφανές κατά τό ΒΔόν αυτού μάλιστα μέρος. Ή νύν 

άρξαμένη τού παρόντος έτους σκαφή έτι μάλλον ήρεύνησεν και άκριβέστερον ώρισεν 

έν πολλοΐς τάς γραμμάς τού τε πΛίνθίνον και τού υπ’ αυτόν ώς θεμέλιον,ώς φαί

νεται, χρησιμ-ύοντος ε(έΛενσίγίακον Λίθον τοίχου* άλλά περί τούτων θά γίνη ό 

προσήκων λόγος έν τοΐς Πρακτικοΐς τού παρόντος έτους, συμπληρουμένου άναλό- 

γως και τού διαγράμματος.

(4) *Άς μή άπορώσι μηδέ άσχάλλωσιν οί αλλογενείς προ πάντων άναγνώσται 

τών γραμμών τούτων διά τό διακεκομμένον καί μή συνεχές τής σκαφής κατά το 

αυτό μέρος μεγρις έξαντλήσεως τής έρεύνης* δέν είναι άγνωστον ότι οί έκεΐ τόποι 

ανάγκη νά έξαγοράζωνται, όπερ δέν είναι πάντοτε ευχερές* καί δ γράφων δέ τά

5
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ζομένας καί έκ πωρίνων πλίνθων ολως απλώς έκτισμένας ευκόλως 
δε υπό του αναγνώστου έν τω διαγράμματα έννοουμένας (1), 

έξωθεν δέ άνε'σκαψεν Ικανόν αύτοΰ μέρος. ’Ενταύθα αληθώς ό 
τοίχος του Περιβόλου καί προς τό έξω,ήτοι προς τό άναμφιβό- 
λως καταφανές αύτοΰ μέρος,δέν δεικνύει έπιμελημένην εργασίαν, 
έν τούτοις είναι όΛό.ίοθος (massif) καί έχει μεϊζον πάχος ή κατά 
την μεσημβρινήν αύτοΰ πλευράν (2). 'Ότι δέ μικρά τις διά σκα- 
φης έρευνα έγένετο καί κατά την BAvr αύτοΰ γωνίαν καί ίχνη 
καί ετέρου στρογγύλου Πύργου έκεΐ άνεφάνησαν δηλον έξ άπλοΰ 

επί τοΰ διαγράμματος βλέμματος.
Τοιαύτη κύριε Πρόεδρε καί ή τοΰ λήξαντος έτους σκάφη τών 

Ιερών της Έλευσΐνος τόπων ούτε εις οικοδομημάτων λείψανα, 
ούτε εις άλλα άρχακολογηματα πλούσια (3), κατώτερα δέ μέχρι 
τοΰδε τούλάχιστον τών προσδοκιών μας καί ίκανώς δαπανηρά εις

παρόντα δεν είναι πάντοτε ελεύθερος να εξακολουθώ) συνε'/ώς τό άνατεθέν αύτώ εν 

ΈλευσΤνι έργον.

(1) Τούτων ή μία φαίνεται αληθώς έλουσα συνέχειαν τον τοίχον τον γωνιάζοντα 

προς τον ι-ι (ίδε άνωτέριο σελ. 64 σημ,3).’Έν τινι δέ τών πλίνθων αυτής διέκρινα 

δι ’ ερυθρού χρώματος γεγραμμένα τα γράμματα ο3Θ>τά όποια νυν δεν φαίνονται 

πλέον. Εννοείται δ’ οικοθεν δτι ούδόλιυς άπίθανον ή πλίνθος να ήναι άνεστραμ- 

j/,ένη και oyi τα γράμματα άπό τών δεξιών προς τ’άριστερά γεγραμρένα.

(2) "Οτι ό τοίχος τού Περιβολιού δεν είναι ολόκληρος τών αυτών χρόνων κα

τασκεύασμα δηλον και εξ αυτού τού τρόπου της οίκοδομίας του’ κατά την δυτικήν 

του πλευράν είναι εκτισμένος εκ πλίνθων Έλευσινιακου λίθου* κατά τήν μεσημβρι

νήν έχει διπίονν άρκετά καλόν πρόσωπον και δεν είναι όλόλιθος, άλλ1 έν τώ 

μέσω παραγεμισμένος' κατά τά άνατολικά αυτού, καθ’ δ μέρος τούλάχιστον άνε- 

υκάφη, είναι οίος άνωτέρω περιγράφεται* φαίνεται δέ ότι ενταύθα έξηλλοίωσαν εν 

μέρει τό εξωτερικόν αυτού πρόσωπον καί μεταγενέστερα'.,πιθανώς .φραγκικά!,μετα- 

βολαί, διότι επ’ αυτού έπακούμβησαν κτίσματα άσβεστόκτιστα, ών σώζονται λεί

ψανα. Τό εσωτερικόν αυτού, τό προς τήν Στοάν, πρόσωπον ήδύνατο κάλλιστα νά 

ήναι, οίον τώ όντι άνευρίσκεται, όλως άμελούς εργασίας, διότι άπεκρύπτετο, εις 

τό σωζόμενον τούλάχιστον ύψος του, καθ ’ ολοκληρίαν όπό τής έπιχώσεως τής 

αυλής.

(3) 3ΙΑς προσθέσω ενταύθα ότι καί υδρορροής έξ οπτής γης εύρομεν τεμάχια 

καλώς διατηρούμενα καί λόγου άξια διά τήν άρίστην αύτών κατασκευήν (παράβ. 

Πρακτ. Άρχ. Έτ. του 1882 σελ. 101).
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το Κράτος μάλιστα διά την εξαγοράν των τόπων. ’Αλλά καί 
τοιαύτη ούσα δεν κρίνεται παρά των αρμοδίων άναξία λόγου, 
ελπίδες δ ’ ύπάρχουσιν ακόμη μετά τό πε'ρας του όλου έργου 
ν αναδειχΟί) Ι'τι μάλλον ή άξια καί των μέχρι τοϋδε άποτελε- 
σμάτων (1).

Έν Έλευσίνί, τή 14ή Σεπτεμβρίου 1884.

Δ. ΦίΛΙΟΣ. 1

(1) Δεν μέ λανθάνει βεβαίως οτι ή μεγάλη, ή και άνωτε'ρω μνημονευθεΐσα 

(σελ. 55 σημ. 1), επιγραφή ή άναγράφουσα τόν Λόγον των Επιστατών καί Τα

μιών του ναοΰ επί Κηφισοφώντος άρχοντος, πολύν ποιείται λο'γον και περί Τεί

χους καί Διατειχίσματος καί Πύργων καί Πυλώνων κτλ., άλλ’ ή σχέσις τών 1ν 

αυτή άναφερομε'νων ποός τά υπό τών μέχρι τοϋδε ανασκαφών εΐ; φώς ελθο'ντα οι

κοδομήματα δίν είναι είσέτι σαφής, εις εικασίας δέ κατά τό μάλλον ή ήττον πιθα- 

νάς πεοί τινων έξ αυτών έκρινα σκο'πιμον νά μή εΐσε'λθω επί τοϋ παρο'ντος. Όταν 

τό ολον έ'ργον συντελεσθή, το'τε νομίζω θά ήναι καί ό κατάλληλος καιρός νά ληφθή 

ΰπ’ όψιν ή έν λόγω επιγραφή καί νά ΙρευνηΟή προσηκο'ντως. Ότι δέ διάφοροι έπι- 

σκευαί τών ίεοών οικοδομημάτων έγε'νοντο Ιν διαφόροις χρόνοι; δήλον καί εξ αυ

τών τών πραγμάτων.
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3. liavaju: τΤίζ οργιίότοας ua) τήζ (junmg.
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3. loan τον ιιοί2ου [1100:

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:55 EEST - 54.226.8.97
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2. λ'άτοψις της JtvJric-

Tlfiuo/imr uao ψψ ΐ/ος τής ττάΆης. 7. Κψρ nnl Τχιχιιοζ τον τοίχου Τν ντιοήηηνίον.

J. Τοίχος το ν νποο ιιη νιο ν

-/· 7JS -

\x

7). Kdwyoo το ιι τοίχον τον vjvoofunvoov.
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ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ

10,18-

[1; aoo]

Ζ. vivax djOao"τχιόκ χόαψονς.

- [l : 10'0]

6. Στόγ-η·.

Λ 1.0. X. Τρονν&χα-ν, Tv ΆΘύναις.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ IΚΑΙ ΜΟΡΦΑΙ THZ ΘΟΛΟΥ
=»L. Π IN. Δ'
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ΓΓιν. Ε'.

Γου^. Δόξ>πφε^3 εποιηθεν. LITH. INST. V. W. GREVE, BERLIN.
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