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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έν Άθήναις έν τώ Πανεπιστήμια), τή 2? Φεβρουάριου 
1892, ημέρα Κυριακή, ώρα 1 Οτι π.μ. συνελθόντων έταίρων 
είκοσι εξ, ό πρόεδρος Άλ. Κοντόσταυλος καταλαβών τό 
βήμα έδικαιολόγησε την γενομένην αναβολήν τής πρώτης 
έτησίας συνελεύσεως ένεκα τοΟ απροόπτου πένθους τοϋ 
Πανεπιστημίου. Είτα ώρισε κατά τον οργανισμόν τό άντι- 
κείμενον τής συνελεύσεως, ήτοι άκρόασιν τής λογοδοσίας 
τοϋ Συμβουλίου και έκλογήν τής έξελεγκτικής των λογα
ριασμών έπιτροπής και προέτεινεν έξ ονόματος τοΟ Συμ
βουλίου νά προβή ή συνέλευσις εις έκλογήν τής έξελεγ
κτικής έπιτροπής προ τής άναγνώσεως τής λογοδοσίας, 
έπειδή συνήθως άναχωροϋσιν αμέσως μετ’ αύτήν οί εταί
ροι και έπειδή ό οργανισμός δέν τό απαγορεύει' προσέθηκε 
δέ ό'τι τό συμβούλων εύχαρίστως δέχεται νά είναι ή έπι- 
τροπή διαρκής έξελεγκτική καθ’ό'λον τό έτος.

Μετά τινα συζήτησιν, καθ’ ήν ύπεστηρίχθη ό'τι ή έξε
λεγκτική έπιτροπή δεν έχει καμμίαν σημασίαν ού'τε κε
λεύει τοΰτο ό οργανισμός και ό'τι προτιμότερον είναι νά 
προηγηθή ή συζήτησις του σχεδίου τοϋ νέου όργανισμοΟ, 
ή συνέλευσις άπεφάσισεν εις συζήτησιν μεν τοϋ σχεδίου νά
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μή προβή, διότι κατά τον ίσχυοντα οργανισμόν άλλος είναι 
δ σκοπός τής πρώτης συνελευσεως τοΟ έτους, ή δ έκλογη 
τής έξελεγκτικής έπιτροπής να γίνη μετά την άνάγνωσιν 
τής λογοδοσίας τοΟ Συμβουλίου, ώς πάντοτε έγίνετο.

Ειτα δ πρόεδρος προσεκάλεσε τον γραμματέα Στέφ. 
Κουμανουδην ν’ άναγνώση την έκθεσιν των ύπό τοΟ συμ
βουλίου κατά τό έτος πεπραγμένων, δ'στις παρελθών άνέ- 
γνω αύτήν έχουσαν ώς εξής-

Κνρι,οι,

Περί των κατά τό λήξαν έτος πεπραγμένων ύπό της Εται
ρίας άρχόμενοι λέγομεν, ότι εις τό μητρώον αυτής ένεγράφησαν 
προς τοϊς ύπάρχουσι νέοι εταίροι δέκα οκτώ.

Άπέθανον δέ έκ του μεγάλου αριθμού των άπά ετών εγγε
γραμμένων εξ, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ’Αλέξανδρος 
Πασπάτης, ’Ιωάννης Μαραγκός, ’Αλέξανδρος ‘Ρίξου ‘Ραγκαβής, 
Νικόλαος Δαμαλάς καί Χρηστός Νικολαίδης Φιλαδελφεύς. Τού 
δέ ’Αλεξάνδρου ‘Ραγκαβη σήμερον ιδιαιτέραν μνείαν ποιοΰμ.εν, 
διότι άπό τής πρώτης τής Εταιρίας συστάσεως έν έτει 1837 
εκλεχθείς γραμματεύς αυτής ό άνήρ, έπαξίως των άρχαιολογι- 
κών γνώσεών του, διετέλεσεν έπί δεκατρία συνεχή έτη άφωσιω- 
μένος μετ’ ένθουσιασμοϋ καί δραστηριότητος εις τό κατά τούς 
χρόνους εκείνους τής σπάνιος άνδρών λογιών καί ειδικών πολλοΰ 
άξιον έργον(Ι). ’Αντί τούτου λοιπόν καί τής άλλης, ήν μέχρι 
εσχάτου γήρατος άνέπτυξεν ό μακαρίτης πολυειδούς καί ώφε- 
λίμου εις την πατρίδα ένεργείας, έστω διαμένουσα παρ’ ήμΐν 
μετά τιμής ή μνήμη τού ονόματος του.

(1) "Ορα τούς ΰπ’ αΰτοΰ συντεθέντας τότε καί έκφωνηθέντας λόγους έν τη 
« Συνάψει των πρακτικών της άρχαιολ. Εταιρίας τών ’Αθηνών, έκδ. β'. 1846, 
καί έν τοίς «Πρακτικοίς της ιβ'. καί της ιγ'. συνεδριάσεως τής 'Ελληνικής άρ- 
χαιολ. Εταιρίας. 1848 καί 1849». Τά δέ άλλα αύτοΰ αρχαιολογικά, ποιητικά 
καί παντοίας άλλης ίλης συγγράμματα καί μεταφράσματα έκ πολλών’ γλωσσών 
είναι πασίγνωστα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:39 EEST - 54.226.8.97



— 7

- Συνδρομήν τακτικήν δια το έτος 1891 μέχρι της σήμερον 
κατέβαλον εταίροι εκατόν έβδομήκοντα πέντε, έ'τι τό εθνικόν 
ημών Πανεπιστήμιον δραχμας χιλίας, την συνήθη άπό ετών συν
δρομήν του. Μετ’ ευχαριστίας άναφέρομεν καί έν κληροδότημα 
είσπραχθέν τό του μακαρίτου Σχλίεμαν έκ πέντε χιλιάδων δραχ
μών.

Τοσαΰτα μόνον είρήσθωσαν παρ’ ήμών περί τούτων. Πλείο- 
νας λεπτομέρειας περί τής χρηματικής καταστάσεως τής Εται
ρίας καί τών επετείων εσόδων αυτής καί εξόδων περιέχουσι τα 
ΰπ’ οψιν σας έ'ντυπα φύλλα, έφ’ ών καί ό ταμίας δίδει συνήθως 
εξηγήσεις.

'Έργα αρχαιολογικά χρήμασι τήςΈταιρίας διεξήγαγε τό Συμ· 
βούλιον πρώτον άνασχαφάς εις ένδεκα διάφορα μέρη του βασι
λείου, πέντε μέν έν Πελοποννήσφ, τέσσαρας δέ έν ’Αττική, μίαν 
έν Βοιωτίιρ καί μίαν έν Εύβοίφ.

Άρχόμεθα λέγοντες τά κατ’ αΰτάς άπό τής έν Άθηναις γε- 
νομένης έπί τέσσαρας μέν περίπου μήνας έν τφ προς δυσμάς τόΰ 
ωρολογίου’Ανδρονίκου τοΰ Κυρρήστου γηπέδω τοΰ Λύτσικα καί έν 
αΰτώ τώ περικλείστφ χώρω τοΰ ώρολογίου, έπί τρεις δ’ εβδομά
δας έν τώ προς άνατολάς του Τετρακιονίου τής Άθηνάς άρχη- 
γέτιδος γηπέδω τοΰ Άζάπη, τώ έξαγορασθέντι πέρυσιν υπό τής 
Κυβερνήσεως. Την εις τά δύο ταΰτα μέρη δηλ. άνασκαφήν θεω- 
ροΰμεν ώς μίαν, καθ’ όσον εν πράγμα έζητοΰμεν νά έξακριβωθή, 
τό άν, καθ’ ά εΰλόγως ύπετέθη πέρυσιν, ή έν τφ τοΰ Λύτσικα 
γηπέδω άναφανεϊσα 'Ρωμαϊκών χρόνων αγορά συνέχεται όργα- 
νικώς μετά τοΰ τετρακιονίου, ήτοι, άν εις τούς δύο τούτους ίκα- 
νώς άφεστώτας τόπους πρέπει νά παραδεχθώμεν μέρη άκτικρύ- 
ζοντα μιας καί τής αυτής μεγάλης οικοδομής, ής τά μεσαία 
μέρη κατά μήκος τε καί πλάτος νά κρύπτωνται έ'τι ΰπό γήν. 
Καί ή μέν τετράγωνος σκάφη ή προς δυσμάς τοΰ ώρολογίου (άπό 
21 ’Ιανουάριου έ'ως 16 Μαίου 1891) δεν έ'δειξε σημειώδές τι 
καί έπί μάλλον διασαφητικόν τοΰ έντός στωϊκοΰ υπαίθρου χώ
ρου τής 'Ρωμ.αϊκής οικοδομής, διότι έν τή νοτιοανατολική αυτής 
γωνίφ καί περαιτέρω πράς δυσμάς, όπου έσκάπτομεν, χώματα 
μόνον πολλά ήσαν τά άποκομιστέα καί τειχία μεταγενέστερα
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άτακτα καί ξένα τΫ) κυρία οικοδομή ησαν καθαιρετεα και καθη- 
ροΰντο, άναλεγομένων μόνον έπιμελώς των σποράδην ευρισκόμε
νων τεμαχίων άρχαιολογικής σημ.ασίας' εί δέ τι και οικοδομικώς 
περίεργον έφάνη, καθώς λ. χ. μία δεύτερα πώρινη κλϊμαζ, υπό 
την πρώτην έκείνην καί παράδοξον του Προπύλου, περί ης εΐ- 
πομεν τα δέοντα έν τή περυσινή λογοδοσίγ, τοϋτο καί εϊ τι άλλο 
τοιοΰτο, συμπεριελήφθη ύ<ρ’ υμών πρωθυστέρως έν τη ούπω εκ- 
δοθείση έκείνη λογοδοσία (1) καί δεν είναι χρεία νά έπαναλεχθή 
σήμερον. ’Αρκεί δέ μόνον έτι νά προστεθή νυν τοΰτο ότι τον 
Μάρτιον μήνα, άφοΰ συνεχωρήθη τή Έταιρίγ νά καθαίρεση την 
δυτικήν γραμμήν τοΰ νεωτερικοΰ τοίχου του περιβάλλοντος τόν 
χώρον τοΰ ωρολογίου ΐνα καθαρισθή ό πρό του προπύλου τόπος 
ό ευθύς έκει φυσικώς ύψούμενος, είσεχωρήσαμεν καί εις τόν επί
πεδον χώρον τόν πλησιέστερον τφ ώρολογίω καί πέριξ αύτοΰ μέ
χρι τινός πρός άρκτον καί άνατολάς ταπεινοϋντες τό έκεϊ έδαφος 
επί ποσόν εως 0,30 πρός άνάδειξιν καί τής κατωτάτης τρίτης 
μαρμάρινης βαθμίδος τοΰ ωρολογίου, καί δεν άπέβη όλως άκαρ
πος καί αλλέως ή έκεΐ εργασία' διότι πρός άνατολάς τοΰ ωρολο
γίου καί Ιν άποστάσει άπ’ αύτοΰ μέτρων 6 καί 30 εκατοστών 
έφάνησαν τά εδάφη κατασκευής μιας άγνωστου οικοδομής ορθο
γωνίου, χωρούσης πρός άνατολάς έπί μέτρα 6 καί 15 εκατοστά, 
ένθα πατειται υπό τής άνατολικής γραμμής τοΰ νεωτερικοΰ τοί
χου τοΰ περιβάλλοντος τό ώρολόγιον καί μένει άδηλος ή περαι
τέρω αυτής ίζις υπό γήν. Κολλφ δέ αύτη ή οικοδομή νοτίως 
προς ένα ρωμαϊκών χρόνων τοίχον, εμφανή όντα ήδη άπό ετών, 
όστις σύρριζα τώ ώρολογίφ ύψοΰται καί πατεϊ μάλιστα έπί μιας 
τών μαρμάρινων βαθμιδών τοΰ ήμικυκλικοΰ προσκτίσματος τοΰ

(1) Καί άλλων ρέν ένεκα κωλυμάτων (τώνέκτάκτως γενορένων συνελεύσεων), 
οΰχ ήκιστα δέ ένεκα τοΰ οτι έδράδυνε πολύ ή κατασκευή τών δύο πινάκων (Α’. 
καίΒ'.), οί'τινες έρελλον νά συνοδεύσωσι τήν λογοδοσίαν του έτους 1890, ήναγ- 
κάσθηρεν νά ένθέσωρεν έν αύτή καί πορισρατά τινα τής άνασκαφής τοΰ 1891, 
έλπίζοντες οτι 0ά λάβωσιν εις χείρας οί εταίροι τό τεύχος περί τά ρέσα τοΰ 
1891, αλλ ιδού οτι έληξε τά έτος, καί εΐσέτι υστερεί τά τεύχος, πάλιν ένεκα τής 
έλλείψεως τών πινάκων, ύν ό κατασκευαστής έν τώ ρεταξύ καί άνεχώρησεν εις 
Κωνσταντινούπολιν, ρο'λις δέ ρετά καιρόν πολύν ρας έπερψε τόν Α«» έκείθεν, 
τόν Βέ Βον άλλος συνεπλήρωσεν ενταύθα.
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ωρολογίου' ή δε άγνωστος οικοδομή είχε ποτέ θύρωμα εΰμέγεθες 
προς δυσμάς, ού σώζεται το μαρμάρινον κατώφλιον.

Ταΰτα μέν περίπου είναι τα φανέντα έν τούτω τφ τόπιρ, ά 
έναργέστερον θά δείξη το δημοσιευθησόμενον σχεδιογράφημα (1), 
τά δέ κατά την τριών εβδομάδων σκαφήν (άπό 17 Μαΐου εως 8 
’Ιουνίου) την γενομένην σύρριζα καί προς άνατολάς του Τετρα- 
κιονίου , εχουσιν ώς εξής' ’Επ’ αυτήν έτράπησαν αΐ έργασίαι, 
επειδή τό μέν στρατιωτικόν άρτοποιεΐον, ού εΐχομεν εγκαίρως 
ζητησγι την αλλαχού μετάθεσιν παρά της Κυβερνήσεως, ΐνα γίνη 
οΰτω δυνατή ή άνασκαφή του γηπέδου του πρός άνάδειξιν των 
έν αύτφ υπαρχόντων, ώς προ ετών έγνώσθη, μερών της αγοράς 
(κιόνων δύο ορθών μετά τοΰ επιστυλίου των) έμενεν ακόμη έν 
ένεργείορ, μάς διεβιβάσθη δε μόνον έγγραφον τοΰ Υπουργείου τών 
οικονομικών της 15 Μαρτίου 1891, λέγον, ότι φροντίς περί 
τής μεταθέσεώς του έλήφθη, μέλλει δέ νά ζητηθή πίστωσις παρά 
τής βουλής έν τή β' συνόδω. Έν τούτοις επειδή ό τόπος τής 
οικίας Άζάπη, τής πλησιέστατα τώ Τετρακιονίω, ήτο εις την 
διάθεσιν τής Εταιρίας , έ'τι δέ καί άλλος έκεϊ τόπος έφαίνετο 
πρός νότον έλεύθερος καί έξηγορασμένος ήδη προ έτών διά τον 
σχηματισμ,όν έκεϊ πλατείας, ώς έρρέθη ήμϊν, δι’ ού χωρούσης 
τής σκαφής ήδυνάμεθα νά φθάσωμεν περαιτέρω εις έν γήπεδον, 
ο παρά του Ίω. Τσάτσου Θέου ήναγκάσθη νά άγοράσγ) σπευ- 
στικώς αυτή ή Εταιρία ήμών, ΐνα μή κτισθή έκεϊ οικία (άφοΰ 
έν τή διά τήν θεμελίωσίν της σκαφή είχε φανή εντός αύτοΰ εις 
κίων ορθός, υποτιθέμενος εύλόγως ώς άνήκων εις τής αγοράς τήν 
κιονοστοιχίαν), μετεβιβάσαμεν τούς σκαφείς εις τό Τετρακιόνιον 
καί έν όλίγαις ήμέραις έδειξεν ή σκαπάνη εύχάριστα άποτελέ- 
σματα. Τό μέν έ'δαφος τοΰ μεσαίου πλατέος ανοίγματος τών 
τεσσάρων κιόνων έφάνη ον άστρωτον, έξωθεν δέ τών κιόνων γε- 
νομένης περισκαφής ούδέν κλίμακάς ποτέ ύπαρχούσης σημεϊον 
παρετηρήθη, ταΰτα δέ, τό άστρωτον καί τό άκλιμάκωτον έχουσι 
τήν σημασίαν των, ευκόλως νοουμένην έν τοιούτω προπύλω.

Έσωτέρω δέ τών κιόνων ένθεν καί ένθεν μεγαλλιτέρα τής 
πρότερον ορατής έφανερώθη στρώσις έκ πλακών μεγάλων καί 

(1) ’Ίδε νΰν αυτό !ν ιοί; Πραχηκοϊς τοΰ 1890.
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παχειών, ώς άρμόζει εις χώρον προδόμου' έν άποστάσει δέ άπό 
των κιόνων ώς 20 μέτρων πρός άνατολάς ήδέως ημάς έξάφνισεν 
έμφανισθεϊσα γραμμή χαμηλού στυλοβάτου μ.αρμαρίνου έφ’ ού 
έσώζοντο ίχνη τριών βάσεων κιόνων έχουσών διεύθυνσιν άπό βορροό 
πρός νότον καί διαστάσεις τάς αΰτάς της έν τώ γηπέδιρ Λύτσικα 
έσωτέρας κιονοστοιχίας, αυτό δη τοΰτο, δ έποθοΰμεν νά εύοω- 
μεν' ευθύς δ’ έπί τών ιχνών έπιθέσαντες δύο εις τά πέριξ έκεΐ 
χώμ.ατα εύρεθείσας Ίωνικάς βάσεις έχούσας την αυτήν ακριβώς 
διάμετρον τών ιχνών, είδομ.εν την αρμογήν πλήρη’ έφάνη ύστε
ρον καί ό τόν στυλοβάτην περιθέων οχετός διά τά όμβρια ύδατα, 
ώς καί ή διά πλακών στρώσις τοΰ υπαίθρου , πάντα ταΰτα κα
θώς καί έν τώ του Λύτσικα οίκοπέδω’ καί δεν σώζεται μέν ή 
στρώσις πανταχοΰ, όπως εκεί, άλλά τοΰτο δεν δυσκολεύει την 
άναγνώρισιν της αυτής έν τοϊς δυσίν άφεστώσι τόποις κατασκευής, 
έν μόνον έλύπει ημάς, ότι άλλος έδώ τόπος ικανής έκτάσεως 
έ'τυχε νά έπικαλύπτεται ΰπά οικίας τών ’Αμερικανών σχολείων, 
ήτις δυστυχώς συνεχωρήθη νά κτισθή αΰτου όχι πρό πολλοΰ, ώς 
έπί πλατείας ώρισμένης υπό τών έπί της ρυμοτομίας άρχών, καί 
ύπό την οικίαν ταύτην εισχωρούσα κρύπτεται ή περαιτέρω γραμμή 
της νυν άνακαλυφθείσης κιονοστοιχίας’ ήναγκάσθη μάλιστα ή 
Εταιρία καί τοϊχόν τινα αυτόθι νά κτίση) πρός άσφάλισιν πλείονα 
τών διά της άνασκαφής όπωσοΰν γυμνωθέντων θεμελίων της τών 
’Αμερικανών οικίας. Έκεΐ δέ πρός τώ ΰφ’ ημών κτισθέντι τοίχφ 
έφάνη έπί του πλακοστρώτου ποτέ υπαίθρου καί μία όχι όλο— 
κλήρως σωζομ-ένη έξέδρα μ,αρμαρίνη τετραγωνικού σχήματος 
έχουσα τό άνοιγμά της πρός νότον.

Μετά ταΰτα έδοκιμάσαμεν νά σκάψωμεν παρά τό δυτικόν 
πρόσωπον της οικίας ταύτης, πρός νότον χωροΰντες ΐνα φθά- 
σωμεν εις τό παρά τοΰ Τσάτσου άγορασθέν γήπεδον, άλλ’ ευ
θύς μετά δύο ημέρας έπιστάς είρηνοδίκης έκώλυσε την σκαφην 
έπί λόγψ ότι δεν άπεζημιώθησαν οί πρότερον κύριοι τοΰ τόπου 
παρά τοΰ Δήμου.Εννοείται, ότι έπαυσε την έργασίαν ή Εται
ρία αυτοστιγμεί, άνηνέχθη περί τούτου εις τό Ύπουργεΐον τής 
Παιδείας ώς ώφειλε καί περιμένει τό άποβησόμενον. Έν τφ με-, 
ταξύ δέ έπ’ έλπίδι τελειώσεως ποτέ τών κατά τοΰτο τό, μέρος
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άνασκαφών ήγοράσθη ύπά τοΰ ύπουργείου ή έκεϊ που πλησίον 
καί προς δυσμάς της περιοχής Λύτσικα οικία Ίωάννου Τυπάλδου 
αντί 40 χιλ. δραχμών, προκαταβαλούσης της Εταιρίας το τί
μημα. Περιμένομεν δε τώρα νά ϊδωμ,εν διά την πρόοδον των 
άνασκαφών μίαν τινά έτι τουλάχιστον ενέργειαν της Κυβερνή- 
σεως προσεχώς, την υπέρ καταργήσεως τοΰ έκεϊ έν μέση όδώ 
έπιπροσθοΰντος έκκλησιδίου των Δυτικών, ητις καί δεν θά απαί
τηση, ώς έλπίζομεν, οϋδεμίαν δαπάνην τοΰ Δημοσίου.

Τά σποράδην έν τη άνασκαφή ταύτη εύρεθέντα κινητά αρ
χαία, κατά τό ήμερολόγιον ημών, ήσαν

ΛΙΘΙΝΑ

'Αρχιτεκτονικά μέλη καί σαρκοφάγων λαρνάκων 
τεμ.άχια καί βωμίδιον................................................. 18

ΓΑυπτά, περιφερή τε καί άνάγλυφα , έν οίς μία 
κεφαλή, ίσως τοΰ Καρακάλλα, εις άνδριάς υπέρ το 
φυσικόν μέγεθος, ίσως τοΰ Άντινόου, άλλ’ άκέφα-
λος καί εις κολοβός κορμός Άθηνάς........................ 41

Σκεύη ή άγγεϊα (λεκάνη καί ίγδίον)............ .. . 2
Έπιγραψαι (ψήφισμα 1 ,άναγραφή πωλητών 1 (1),

τιμητικά! καί άναθηματικαί 9 , τεχνίτου κολοβή 
1, έπιτύμβιαι 14, άδιάγνωστα τεμάχια 10).. .. 36 97

ΠΗΛΙΝΑ

Εις τύπος ήτοι μήτρα Άθηνάς μικρός......................... 1

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Χαλκά μ.έν ’Αττικά καί Βυζαντινά περί τά 98, έν 
βώλω συμπαγεϊ εύρεθέντα καί πολύ κατιωμένα, άργυρά 
δέ καί έκ κράματος λεπταλέα Φραγκικά τών σταυροφό
ρων καί Ένετικά περί τά 290, ωσαύτως έν βώλω εύ
ρεθέντα, έν όλω............................................................. .. 388

Τό όλον κομμάτια......................... 486

(1) At δύο αύται επιγραφαί ή μεν επί Θεοφίλου αρχοντος, ή δέ επί Άναξι- 
χράτους, έξεδδθησαν ήδη έν ’Λρχ. Έφηρ.. 1890, σελ. 222 κ. έξ.
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’Ey Έίευσΐη κατά, το διανυθέν έτος δυστυχώς ούδεμία κυ
ρίως είπεΐν άνασκαφή Ιγένετο, εί μη τινες άνασκαλεύσεις St’ 
ενός έργάτου. ό δέ εκεί διαμένων σύμβουλος της Εταιρίας Δη- 
μήτριος Φίλιος είργάζετο εις την κατάταξιν και καταλόγισιν των 
αυτόθι αρχαίων εν τώ νεοδμήτφ Μουσείφ. Αίτια δέ του ότι ακόμη 
δεν έτελείωσεν ή μεγάλη από ετών άρξαμένη αύτη Ιπιχείρησις 
της Εταιρίας είναι ή μη τελεσθεϊσα είσέτι έξαγόρασις αναγ
καίων τινών τόπων, περί ών Ιγένετο μέν παρά της Εταιρίας ή 
δέουσα προς την Κυβέρνησιν ενέργεια καί ύπόσχεσιν έδώκαμεν 
περί προκαταβολής διά τούς έξαγοραστέους τόπους καί σχέδιον 
έξεπονήθη υπό του άρχιτέκτονος Καβεράου έπί τούτφ δαπάνγι 
τηςΈταιρίας, άλλ’εις ούδέν αποτέλεσμα έφθάσαμεν ή δε έν τώ 
έντύπφ ίσολογισμφ σημειουμένη δαπάνη διά την ’Ελευσίνα εί
ναι κυρίως διά ένα εργάτην διαρκή έν τώ Μουσείφ καί διά τι- 
νας μικράς έπισκευάς καί συμπληρώσεις γενομένη.

'Ey Δαψνίω. Αΰτη ή άνασκαφή έπεχειρήθη κατά πρότασιν 
τοΰ διδάκτορος της νομικής Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου, οστις 
ήτησε παρά του συμβουλίου νά προσληφθή εις υπηρεσίαν αρχαιο
λογικήν τηςΈταιρίας καί νά έπιστατήση εις τό έ'ργον. Προσελή- 
<ρθη λοιπόν, καί αί σκαφαί ηρχισαν όχι πρό πολλοΰ ύπό την επι
στασίαν του. Ή άπό 28r)« Δεκεμ-βρίου π. έ'. ύποβληθεϊσα εις τό 
προεδρειον της Εταιρίας έκθεσις είναι ή έξης.

Προς τό Σ. Σι/ριβοΰλιον τϊίς άρχαιολογικίίς Εταιρίας.

Έξοφλήσας την δοθεϊσάν μοι έκ δρ. 500 πίστωσιν, παρα
καλώ όπως λάβω νέαν καί εξακολουθήσω μετά τάς έορτάς τάς 
έν Δαφνίω σκαφάς, αϊτινες μέχρι τοΰδε έστέφθησαν υπό σχετι
κής επιτυχίας.

Δύο φωτογοαφήμ.ατα παρ’ έμ.οϋ έκτελεσθέντα, άτινα υπο
βάλλω εύσεβάστως, είκονίζουσι τό μέν πρώτον άρχαϊον κρηπί
δωμα άνακαλυφθέν κατά την δυτικήν πλευράν του Ναοΰ (της 
φραγκικής προσθήκης), τό δέ δεύτερον διάφορα τεμάχια γλυ
πτών έ'ργων μετά τών εργατών τής σκαφής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:39 EEST - 54.226.8.97



— 13 —

Έκ των τεμαχίων ώς αξία λόγου σημειοΰμεν τμήμα ζωοφό
ρου, όπερ παρίστησι πολεμιστήν καταβάλλοντα έτερον, καί το 
ήμισυ λάρνακος φερούσης την έπιγραφήν : φ A Ν . . . . | ΔΕ..
. . | ΣΤΕ. . . . | Θ Υ. . . .

Πλήν τούτων άνεκαλύφθη το άνω μέρος άγάλματος νεαράς 
γυναικός, καλής τέχνης. Άτυχώς ελλείπει ή κεφαλή.

’Επίσης κατά την ανατολικήν γωνίαν τής δυτικής περιοχής 
τής Μονής άνεκαλύφθη πώρινος κίων.

Τό άρχαϊον έδαφος εύρίσκεται, κατά μέσον όρον, τρία μέτρα 
ΰπό το σημερινόν. Εις βάθος τεσσάρων μέτρων εΰρομεν μεταξύ 
οστών κρανίου μολυβδίδα σφενδόνης, φέρουσαν τά γράμματα 
ΜΙ ΚΥ.

Καί έκτος δέ τής περιοχής τής Μονής ένήργησα σκαφάς. Πρώ
τον- περιέσκαψα τον παλαιόν ναΐσκον άγ. Νικόλαον, χρησιμεύ- 
οντα ώς κοιμητήριον τών μοναχών, άνεκάλυψα δέ λουτροφόρον 
φέρουσαν άναγλύφους δύο μορφάς, ών ή μία μόνον (άνήρ ίστά- 
μενος περίλυπος) διακρίνεται καλώς. Δεύτερον- ευθύς μετά τον 
προφήτην Ήλίαν, πρός τό Δαφνί, άνεκάλυψα κρηπίδωμα μετ’ 
άντηρίδος τής άρχαίας ΐεράς όδοΰ, δεικνΰον την διεύθυνσιν ταύ- 
της. Τρίτον" πέραν του Δαφνιού καί έπΐ τής κορυφής λόφου, 
άνωθεν άκριβώς χοΐί Ναοΰ τής ’Αφροδίτης, διέκρινα έπί του βρά
χου χειροποίητα ίχνη άρχαίου οχυρώματος.

Δ. Γρ. Καμποτρογλοτς

Έν ‘Ραμνοϋντι. Περί ταύτης τής άνασκαφής σάς άναγινώ- 
σκομεν την έκθεσή του έπιστατήσαντος εφόρου Βαλέριου Στάη, 
έχουσαν ούτως-

Κνρίε Πρόεδρε,

Αί κατά τό παρελθόν ήδη έτος γενόμεναι έν 'Ραμνοϋντι άνα- 
σκαφικαί έργασίαι διήρκεσαν έπί 3 */2 μήν*? (άπό 15 ’Ιουλίου 
έως 3 Νοεμβρίου), τά έξαγόμενα δέ τών εργασιών τούτων έχου- 
σιν έν συντόμφ ούτως :

Μετά δεκαήμερον έργασίαν έν τφ περιβόλιρ τών ναών, δι’ ής
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άπεπερατώθη τέλεον ή ύπολειφθεϊσα περί τους ναούς σκάφη, 
καθήρθη δε ό χώρος άπας περί τούτους, ήρξάμην της έρεύνης 
έν τώ φρουρίω. Τοϋτο, ώς γνωστόν, κεΐται παρά τφ λιμενι, περι
βάλλεται δε διά τείχους ίσοδομ,ικού, έκ μεγάλων ορθογωνίων λί
θων, σωζομένου ετι πολλαχοΰ έν καλή καταστάσει, ιδία κατά 
το μεσημβρινόν, οπού καί ή πύλη μετά των οχυρωματικών αυ
τής πυργίσκων. Τό φρούριον τούτο, δπου τά νυν πυκνόν φύεται 
δάσος, κατιρκειτο ίκανώς άλλοτε, ίδια έπί 'Ρωμαίων, ώς δήλον 
έκ τών κατά την άνασκαφικήν έ'ρευναν άνάκαλυφθέντων οικημά
των πολλαχοΰ έπί τε της άνατολικης αυτού καί της δυτικής 
κλιτύος, ώς καί έπί της κορυφής. — Σώζονται δέ τά οικήματα 
ταύτα, άποτελούμενα έζ ένός, δύω, ένίοτε δέ καί πλειόνων δω
ματίων εις ύψος ένός καί δύω μέτρων, έκτισμένα διά λίθων άρ- 
γών, έν οίς καί κέραμοι. Έν τοΐς ύπογείοις δέ ένός τούτων εύ- 
ρέθη πίθος ύψους ένός μέτρου, κωνοειδής την (δάσιν, χρήσιμος, 
φαίνεται, εις έναπόθεσιν έλαίου ή άλλου τινός ρευστού.

Κατά την μεσημβρινήν δμως τού φρουρίου κλιτύν, δπου καί 
ή πύλη τούτου, άπεκαλύφθησαν οικοδομήματα άζιολογώτερα καί 
δή καί ιερά. Ούτως άμα τη είσόδω άπεκαλύφθη κυκλοτερές κτί- 
ριον άκτϊνος 2 μέτρων, σωζόμενον εις ύψος μέτρου άπδ τής 
έπιφανείας, έκτισμένον δέ διά λίθων ορθογωνίων, έ'χον δέ οίονεί 
πύλην, κατά τό μεσημβρινόν αυτού, διά δύω πλακών εκατέρω
θεν χωριζομένην τού κυκλικού τοίχου. Τό κυκλοτερές τούτο κτί- 
ριον άνασκάψας καί έσωτερικώς οϋδέν άλλο εύρον ή είδώλιον πή- 
λινον είκονίζον γυναίκα καθημένην καί έπί τών γονάτων κρατού
σαν μικρόν άγγεϊον (οίνοχόην). Επειδή δ’ενιαχού παρετήρησα 
καί τέφραν μετ’ άνθράκων, συμπεραίνω δτι τό κτίριον τούτο ήτο 
σεσυλημένος τάφος κυκλικού σχήματος, δπως τοιοΰτος εύρέθη έν 
Βουρβά, άλλης δμως έκεϊ χρονικής περιόδου. Πέριξ τού μνημείου 
τούτου άπεκαλύφθησαν καί άλλα οικοδομήματα' δώματα δηλ. 
τετραγώνου σχήματος, ούδεμίαν δμως εχοντα σχέσιν πράς τούτο, 
άτε εις μεταγενεστέραν άνήκοντα χρονικήν περίοδον.

’Ολίγον άπωτέρω τού κυκλικού τούτου κτιρίου, πάντοτε έπί 
τής μεσημβρινής κλιτύος, άπεκαλύφθη μικρόν οικοδόμημα ορθο
γωνίου σχήματος μήκους 4 '/2 πλάτους 2 ’/2 ευτελούς κατα
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σκευής. Το κτίριον έχον μονόλιθον ουδόν καθ’ όλην τής προσό- 
ψεως αύτοϋ την πλευράν, ητο πάντως ιερόν τι, πιθανώς τοΰ 
Διονύσου' διότι έντός αύτοϋ εΰρέθησαν τέσσαρα βάθρα άγαλμάτων 
(άνευ επιγραφών) καί κορμός αγάλματος Διονύσου, φυσικού με
γέθους, τέχνης τών καλών Έλλ. χρόνων. Άπώτερον δέ του οι
κοδομήματος τούτου δυτικώς και κάτωθεν τοΰ δευτέρου τείχους 
τοΰ φρουρίου, τοΰ περιβάλλοντος την κορυφήν τούτου, άνεσκάφη 
μέγα οικοδόμημα διηρημένον εις δύω τετράγωνα δώματα (14χ 
12 καί 7χ7) καί κυκλικήν εξέδραν, οπερ τή βοηθείρ: επιγρα
φής τίνος, επί βάθρου (αγάλματος Έρμοΰ) κατά χώραν κειμέ
νου, ύπερθεν τοΰ οικοδομήματος, δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά 
καλέσωμεν Γυμνάσιον.

Ή επιγραφή έχει οΰτω :

ΘΕ]ΟΦΑΝΗΣΙΕΡΟΦΑΝΤΟΣΡΑΜΝΟΥΣΙΟΣΕΡΜΕΙΑΝΕΘΗΚΕΝ ΣΤΕ
[ΦΑΝΩΘΕΙΣ

υροτωνεφηβωνκαιτωνςωφρονιςτωνκαιτωνκοςμη
[ΤΩΝ

ΕΦΗΒΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΕΦΗΒΟΙ
0[ΙΕ]ΡΙΝΙΚ0ΚΡΑΤ0Υ ΟΙΕΡΙΝΙΚΗΤΟΥ ΟI ΕΡ IΑΡΙΣΤΟΦΑ ΝΟΥ 

ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ
(έν στεφάνιο) (έν στεφάνιρ) (έν στεφάνιο)

Έκ τής επιγραφής ταύτης τής άναγραφούσης τά ονόματα 
τριών γνωστών άρχόντων Νικοκράτου, Νικήτου καί Άριστοφά- 
νου, κατά τό 333, 332 καί 331 π. X. άρξάντων, έξάγομεν 
συν τοϊς άλλοις, ότι τό οικοδόμημα φκοδομήθη κατά τά μέσα 
τής 4r)S π. X. έκατονταετηρίδος.

Τά κτίριον όμως εΐνε ευτελές, έκτισμένον διά λίθων αργών πη- 
λόχρίστων, ούδένα έχον, ώς φαίνεται, αρχιτεκτονικόν κόσμον, 
καθόσον ουδέ έν τεμάχιον αρχιτεκτονικού τίνος μέλους άνευρέθη 
έκει' τό οικοδόμημα τούτο συνέχεται πρός ετερα οίκοδομ-ήματα 
έκτεΐνόμενα πρός τήν δυτικήν τοΰ φρουρίου κλιτύν, άπερ δεν 
έσχο.ν καιρόν νά άνασκάψω' άρκτικώς όμ.ως τοΰ οικοδομήματος 
τούτου άνεσκάφη άπας ό χώρος, ό άπά τής σειράς τών γνωστών 
ένεπιγράφων θρόνων (ών αί έπιγραφαί έδημοσιεύθησαν υπό Lol
ling έν Mittheilungen Τόμ. IV σ. 277) μέχρι τής εισόδου
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τοΰ άνω τείχους τοΰ φρουρίου , όστις, 
άτε, ώς φαίνεται, χρησιμεύσας εΐ; συνε
λεύσεις καί έορτάς, κατάμεστος εϊνε βά
θρων άγαλμάτων καί επιγραφών, ών δυσ
τυχώς ελάχιστα εύρέθησαν λείψανα. Τού
των άξιομνημόνευτα εϊνε: κορμός μεγά
λου αγάλματος Έρμου , ιδρυμένου έπί 
βάθρου φέροντος επιγραφήν ΕΡΜΟ καί 
δύω έτεροι κορμοί μικρών άγαλμάτων , 
μ.ετακομισθέντες ηδη εις τό Εθνικόν Μου- 
σεϊον. Έκ τών επιγραφών δέ αξιομνημό
νευτος εϊνε ή έπί επιστυλίου σωζομένη 
έναντι επιγραφή, εξ ής, συν αοϊς όόλλοις, 
μανθάνομεν ότι έλατρεύετο έκεϊ καί ό 
Διόνυσος Ληναΐος.Ή επιγραφή αΰτη εϊνε 
ύστερωτέρα τοΰ 292 π. X. "Αξιόν πολ- 
λοΰ λόγου εϊνε καί τεμάχιον ψηφίσματος 
ιδρυμένου κάτωθεν τοΰ δευτέρου τείχους 
καί κειμένου έτι κατά χώραν έφ' ού άνα- 
γινώσκεται ή περικοπή :

....................έπαινέσαι δέ Δικαίαρχον
κτλ. καί στεφανώσαι θαλλοΰ στεφάνφ , 
άναγράψαι δέ τόδε τό ψήφισμα έν στηλει 
λιθίνει καί στησαι έν τφ [Θ] εάτρ[φ]....

Τό ψήφισμ.α τοΰτο ϊδρυται καί τά νΰν 
όπου τό πρώτον έστήθη , ύπεράνω δηλ. 
τοΰ άνασκαφέντος Γυμνασίου, ώστε άπο
ρον εϊνε άληθώς ποΰ τά θέατρον ; ’Επειδή 
δέ ούτε έν τώ άνασκαφέντι οίκοδομηματι 
τούτφ, ούτε άλλαχοΰ της δυτικής κλι- 
τύος, όπου πολλάς έποιησάμην μάτην έ- 
ρεύνας, ίχνος που έφάνη θεάτρου, οίον η
μείς τοΰτο νοοΰμεν, εικάζω ότι «θέα
τρον » έκαλεϊτο αυτό τοΰτο τό οικοδό
μημα, όπερ ημείς έκτης έφηβικης έπιγρα-
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φής Γυμνάσιον ώνομάσαμεν καί έν ώ έτελοΰντο αγώνες, πιθανώς 
δέ να έδιδάσκοντο καί κωμωδίαι, κατά την έπί του βάθρου του 
άνευρεθέντος πέρυσιν αγάλματος της Θέμιδος επιγραφήν(Ι).Ταΰτα 
όπως δήποτε εϊκαστικώς, διότι πιθανόν τό θέατρον, έπί της με
σημβρινής κλιτύος του φρουρίου έκτισμένον όν, ευθύς δηλ. κά
τωθεν του Γυμνασίου, είτε νά κατεστράφη τέλεον, είτε καί να 
σώζηται έν μέρει μόνον καί έκεϊ οπού αί έρευναι ημών δεν έπε- 
ξετάθησαν. Τοϋτο δέ ρητέον καί όπως δηλωθή ένταΰθα, ότι αί 
έν τφ φρουρίφ έ'ρευναι παντάπασι δεν πρέπει νά θεωρηθώσι πε- 
ρατωμέναι.

Έκτος του φρουρίου έποιησάμην πολλαχοΰ δοκιμαστικάς έρευ
νας' άνέσκαψα δηλονότι μικρόν οικοδόμημα πλησίον της παρα
λίας, έκεϊ όπου έ'κειτο ή άρχαία, πιθανότατα, πόλις- ήν δέ τοΰτο 
μικρός ναός πάντως, μεταποιηθείς έπί ρωμαίων εις οίκον. Άνέ
σκαψα δεύτερον μικρόν τι Ιερόν κείμενον έπί υψηλού άποτομω- 
τάτου βράχου αντικειμένου τώ φρουρίφ, ού πόρρω δέ τού λιμέ— 
νος καί της παλαιάς παραθαλασσίας οδού της άγούσης εϊς Ώρω- 
πόν (κατά Παυσανίαν). Τό ιερόν τοΰτο εντός τού βράχου λε- 
λαξευμένον όν , διά τεχνητού δ’ άνδηρου εύρυνθέν , έχει σχήμα 
ορθογώνιον μήκ. 11, πλ. 5. ΤΙ είσοδος δε εις τούτο ήν διά τής 
άρκτικής αυτού πλευράς, τής έλάσσονος δηλονότι, εις ήν άνήρ- 
χετό τις διά κλίμακος λελαξευμένης επίσης έν τφ βράχω. Τό 
ιερόν τούτο , ώς έκ τών εύρεθεισών επιγραφών καί τών άλλων 
γλυπτών ευρημάτων δήλον γίγνεται, ήν άφιερωμένον τώ Άμ- 
φιαράφ ή κατά τάς έπιγραφάς «τώ Άμφιεράω τώ ήρωϊ ΐατρφ ». 
Τούτου δέ παραδόξως μόνον ό Pomponius Mela (II 46) καί 
ό Solinus (Υ11 26) έκ τών παλαιών μνημονεύει. Έν τφ ϊερφ 
τούτφ έγένοντο ικανά ευρήματα.

Πρώτον δύω άκέφαλα άγάλματα, ών τό έτερον καλώς διατε- 
τηρημένον, εΐκονίζει άνδρα ίμάτιον περιβεβλημένον, έρειδόμενον 
έπί ράβδου στηριζομένης έπί όμφαλοΰ. Την φανεράν τού ήρωος

(1) Ό κ. Dorpfeld νομίζει οτι καί τό θέατρον τοΰτο ήτο Ικ ξύλου, 8ι’ 8 καί 
έξηφανίσθη, εξαιρέσει τών λίθινων τιμητικών εδρών, περί ών άνωτέρω. ’Αλλά 
περί τούτου θά γράψωμεν άλλοτε έκτενώ;.

2
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παράστασιν βέβαιοί επί του βάθρου αύτοΰ επιγραφή εχουσα 
οΰτω :

Ι]ΕΡΟΚΛΗΣΙΕΡΩΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΩΙΑΜ
ΦΙΕΡΑΩΙ

έξ ής καί βεβαιοΰται ότι ό Άρίστόρηχοο. όντως συνεταυτίζετο 
πολλαχοϋ τω Άμφιαράω. Εύρέθησαν προσέτι πέντε τεμάχια 
άναθηματικών αναγλύφων παρεμφερών τοϊς έκ του έν Άθήναις 
’Ασκληπιείου την παράστασιν καί την τέχνην. ’Επί ενός τούτων 
είκονίζονται ΐκέται , πίναξ δέ έν τω μέσω καί κάτωθεν αύτοΰ 
παϊς κρατών φιάλην, έξ ής λαμβάνει τι παριστάμενος πωγωνο- 
φόρος γέρων' έπί του επιστυλίου δέ ή επιγραφή:

ΒΟΙΔΙΟ ΝΙΡΡΟ ΚΡΑΤΗΣΕΥΑΓΓΛΟΣΑΙΣΧΥΛΟΣ

’Εν τοΐς εΰρήμασι άξια λόγου είνε καί μικρά κεφαλή Άμφια- 
ράου καλλίστης τέχνης καί αμέμπτου διατηρήσεως. Εΰρέθησαν 
πρός τούτοις καί εννέα άναθηματικαί έπιγραφαί καί ψήφισμα 
περί επισκευής τουίεροΰ. Τά ευρήματα ταΰτα εξαιρέσει τών επι
γραφών μετεκομίσθησαν διαταγή του 'Υπουργείου εις ’Αθήνας 
καί κατετέθησαν εις τό ’Εθνικόν Μουσειον.

Τελευταΐον άνέσκαψα μερικώς τύμβον τινά καί τάφους τών 
κειμένων άνά την οδόν την έκ τών ναών εις Μαραθώνα , άλλ’ 
άνευ αποτελέσματος τινάς εΰαρέστου. Οί τάφοι ήσαν σεσυλημέ- 
νοι, τά έπ’ αυτών δέ επιτύμβια ανάγλυφα τεθραυσμένα εις τε
μάχια παρερριμένα τήδε κάκεϊσε. Ό τύμβος δεν άνεσκάφη έπαρ- 
κώς, διακοπείσης τής άνασκαφής ένεκα του χειμώνος, κρύπτει δέ 
πάντως τάφους μή σεσυλημένους. Οΰτω βέβαιον εινε, ότι καί ή 
μακρά σειρά τών άνά την οδόν ταύτην επιτύμβιων μνημείων έάν 
άνασκαφή μετ’ επιμονής καί υπομονής θά φέργι εις φώς κεκρυμ- 
μένα που ύπά τό δάσος πολύτιμα ευρήματα είτε έν έπιτυμβίοις 
άναγλύφοις είτε καί έν κτερίσμασι.

Έν Άθήναις 10 ’Ιανουάριου 189?.

Β. Σταης
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Έν Μυχήγαις, έπιστατοΰντος του έφορου Χρ. Δ. Τσούντα. 
’Ιδού ή περί αυτής έ'κ,θεσίς του'

ΜΥΚΗΝΑΙ

Έν Μυκήναις έργασίαι έγένοντο ολίγον χρόνον κατά τον Μάρ
τιον καί Μάϊον. διότι έν τφ μεταξύ άπεστάλην εις Κάμπον του 
δήμου Άβίας και εις Σπάρτην. ’Ανέσκαψα δ' έν Μυκήναις πρώ
τον ένα έκ των πρό πολλοΰ γνωστών θολωτών τάφων, τόν μι- 
κρότερον πάντων καί πενιχρότατον κατά την κατασκευήν του 
δρόμου αί πλευραί δεν είναι όπως τών λοιπών κτισταί, αλλά 
μόνον έσκαμμέναι έν τφ βράχφ. Καί τά κτερίσματα δέ τά έν 
αύτώ εύρεθέντα συνεφώνουν πρός την πενιχρότητα τής κατα
σκευής' διότι μόνον μία μάχαιρα χαλκή περιτετυλιγμένη διά 
φύλλων χρυσών άνεκαλύφθη καί ψήφοι τινες όρμων ύάλιναι. Κα
τόπιν έπειδή άνέμενον άπό ημέρας εις ημέραν διαταγήν ν’ άνα- 
χωρήσω εις Λακωνίαν, έπεχείρησα νά καθαρίσω όσον έπέτρεπεν 
ό χρόνος τον δρόμον του λεγομένου τάφου τής Κλυταιμήστρας, 
του μεγίστου καί μεγαλοποεπεστάτου τών έν Μυκηναις θολωτών 
τάφων μετά τόν θησαυρόν του Άτρέως. Την άνασκαφήν αϋτοΰ 
είχεν αρχίσει ήδη ό Schliemann τό 1876, άλλ’ άφήκεν αυτήν 
ημιτελή' καί έγώ δέ δεν έπρόφθασα νά καθαρίσω τόν δρόμον έν- 
τελώς, διότι υπολείπεται άκόμη ολίγη εργασία εν αύτώ- ούχ 
ήττον έξηκριβώθη τό μήκος του δρόμου, τό όποιον είναι 36 περί
που μέτρων, άπεκαλύφθη δέ καί όλη ή πρόσοψις τοΰ στομίου 
καί έγένοντο ένταΰθα εΰρήματά τινα πολλοΰ λόγου άξια διά τήν 
γνώσιν τής αρχιτεκτονικής' άνεκαλύφθησαν δηλονότι εκατέρωθεν 
τής εισόδου δύο βάσεις ήμικυκλικαί, έφ’ών έπάτουν ήμικιόνια έξ 
αλαβάστρου ραβδωτά κατά τόν δωρικόν τρόπον - έπί τής Ιτέρας 
μάλιστα τών βάσεων ΐσταται άκόμη ό κατώτατος σφόνδυλος τοΰ 
ήμικιονίου κατά χώραν. Εύρέθη πρός τούτοις καί τά έπίκρανον 
ενός τών ήμικιονίων , τό όποιον είναι ωσαύτως έξ αλαβάστρου, 
αλλά λίαν έφθαρμένον διακρίνονται όμως έπ’ αΰτοϋ καθαρώς 
τά φυλλοειδή κοσμήματα, τά όποια στολίζουσι καί άλλα κιονό
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κρανα της μυκηναίας έποχής. Τέλος εύρέθησαν προ της προσό- 
ψεως δύο μάρμαρα, τό μ.έν ερυθρόν, το 6ε τεφροκυανον φεροντα 
ώραϊα γλυπτά κοσμήματα σπειροειδή καί άνθέμια'ταΰτα προέρ
χονται άναμφιβόλως έκ τοΰ γείσου, ό ύπεβάσταξον τά ήμικιόνια, 
καί τοΰ φραγμοΰ του άνωθι του υπερθύρου τριγώνου.

'Εντός τής θόλου έσκαψα ολίγον καί δή εις το κέντρον, άνε- 
καλύφθη δ' αυτόθι λάκκος τετράγωνος πλήρης ύδατος καί ύδρα- 
γωγεΐον άρχόμενον άπό τοΰ λάκκου καί διευθυνόμενον προς τά 
έξω ΰπά το έδαφος τής θόλου καί τοΰ δρόγου καί δεν έπέτρεπε 
μέν τότε ό χρόνος νά εξετάσω αυτό καλλίτερου, ούχ ήττον είναι 
βέβαιον, ό~ι εΰρέθη ένταΰθα τά άρχαιότατον εν Έλλάδι παρά
δειγμα άποστραγγίσεως τοΰ εδάφους' διότι φαίνεται ότι όταν 
έσκαψαν καί οικοδόμησαν την θόλον, παρετήρησαν ότι έκ τοΰ 
βράχου άνέβρυεν ύδωρ καθιστών τόν τάφον ύγρόν καί βλάπτον 
την στερεότητα αύτοΰ' έσκαψαν λοιπόν τόν λάκκον, όπως συρ- 
ρέν) εις αυτόν τό εις τάς φλέβας τοΰ βράχου ύπάρχον ύδωρ καί 
κατεσκεύασαν τό υδραγωγείου προς διοχέτευσιν αϋτοΰ έξω.

Έκ μικρών ευρημάτων αναφέρω τεμάχιον ελεφάντινου εύμέ- 
γεθες, τό όποιον ήτο ’ίσως πούς έδρας, καί μικράν πτέρυγα ομοίως 
έλεφαντίνην σώζουσαν λείψανα ύελώματος (σμάλτου).

Χρ. Τςουντας

Έν Τίρυτθι άρχάς ’Απριλίου έγένετό τις έρευνα αρχαιολογική 
κατά πρότασιν τοΰ ταμίου τής Εταιρίας κ. Γ. Νικολαίδου ύπό 
επιτροπής, ήν ώνόμασε τό συμβούλιου. Έκθεσιν περί τής έρεύνης 
ΰπέβαλεν ά άποτελέσας μέλος τής επιτροπής κ. Νικολαίδης την 
εξής'

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΤΙΡΥΝΘΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΣΚΑΦΗΣ

Κατ’ άπόφασιν δέ τοΰ Συμβουλίου περί τάς άρχάς ’Απριλίου 
έπανήλθομ,εν εις Τίρυνθα ό κ. Καββαδίας καί έγώ (τοΰ κ. Φιν- 
τικλέους κωλυθέντος) μετά των κ. κ. Κελενέκ μέλους τής Γαλλι
κής άποστολής καί κ. Μητσοπούλου καθηγητοΰ εν τω Έθνικω 
ΓΙανεπιστημίφ άντί τοΰ κ. Doerpfeld άπουσιάζοντος. Παραλα- 
βόντες δέ έκ Μυκηνών τον κ. Γσούνταν καί έργάτας ήνοίξαμεν
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την αυτήν ύπό την πλάκα οπήν καί ήρξάμεθα της σκαφής, συ- 
στήσαντες τοΐς έργάταις, κατά γνώμαν τοΰ κ. Κελενε'κ, ί'να προ- 
χωρώσι προς Βορράν, ολίγον άφαιροΰντες χώρια κατά τά πλάγια, 
προς αποφυγήν κινδύνου εκ τοΰ ρήγματος τής πλακάς. Άφίκετο 
δέ μετ' ού πολύ καί ό κ. Doerpfeld μετά πολλών Γερμανών 
περιηγητών.

Τά έςαγόμενα χώρ/.ατα ήσαν όμοια τοΐς έκ τών προηγουμένων 
σκαφών έξαχθεισιν, έμπεριέχοντα τεμάχια αγγείων , οστά καί 
πλίνθους όπτάς- ποός δέ τούτοις εΰρομεν τεμ.άχιον μικροΰ κρανίου 
ζώου ή παιδός , πήλινον σφονδύλιον ατράκτου, λεπτοτάτην καί 
στιλπνήν λεπίδα όψιανοΰ λίθου όμοιαν ταϊς λεπίσt τών διά την 
έκκοπήν ονύχων καί τύλων μαχαιριδίων καί τελευταίους έγκεχω- 
σμένους κατά τά πλάγια τής γινόμενης άπο Μεσημβρίας πρός 
Βορράν σκαφής, δύο πίθους έκ πηλού χονδροειδούς, ύψους περί τά 
β%0 τ0^ Γαλ. μέτρου, έχοντας δε ώτα ή λαβάς τετρημένας. Έκ 
τής γαστρός αυτών ευκόλως άπεσπώντο τεμάχια φε'ροντα κηλί- 
δας εύρώτος έξ υγρασίας ελαιώδους προερχόμενου. Μή προχω- 
ρησάσης δέ πολύ τής σκαφής κατά τά πλάγια, οί πίθοι έμειναν 
έν τή θέσεε αυτών, άλλ’ ούτε διαμ,περές, μέχρι του βορείου τοί
χου, ήνοίχθη ή δίοδος, μή δντος πρός τούτο ίκανοΰ τοΰ έν μι^ 
ήμ,έρμ χρόνου. ’Επειδή δέ οΐ κ. κ. Κελενέκ καί Καββαδίας ουδέ 
μίαν έτι ημέραν ήδύναντο παραμ,ειναι έν Τίρυνθι, ή δέ σκαφή 
του ύπό τήν πλάκα χώρου καί του περί αυτήν έξωθεν ( διότι καί 
ούτος ένομ.ίσθη άνασκαπτέος) άπήτει τουλάχιστον δύο ήμερών 
έργασίαν, άπεφασίσθη ή άναβολή τοΰ έργου εις άλλοτε.

Τά ολίγα ταΰτα ευρήματα ούχί τυχαίως έκεϊ νομ,ίζω είναι,άλλά 
λείψανα κτερισμάτων πάλαι ποτέ συληθέντος ύπό τήν πλάκα 
•τάφου, ώστε καί τό έκεϊ που εΰρεθέν τεμ.άχιον πήλινου λουτήρος 
ή άσαμίνθου, οπερ ό Doerpfeld προφέρει ώς έπιχείρημα του εί
ναι βαλανείου στρώσιν τήν πλάκα, ούδέν σημαίνει καί μάλιστα 
μετά τήν έν Κρήττ) άνακάλυψιν έν θολωτοϊς τάφοις λαρνάκων 
νεκρικών, ών τινες έχουσι σχήμα λουτήρος ή άσαμίνθου (1).

Έρωτήσας δέ τον κ. Doerpfeld πώς ύπό τήν πλάκα εύρέ-

(1) Urae fimebri Cretesi dipinte su vasi alio stile di Μίοβηβ,δπό Orsi 
Iv τω Monument! antichi Vol. 1, Punt, 2,
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θησαν όπταί πλίνθοι όμοιαι ταις έν τφ μεγάρω εύρεθείσαις, άς εί- 
πεν είναι άρχήθεν ώρε,α,ς, γενεσθαι δέ όπτάς ύπό του πυρός, δι’ ού 
οΐ κατακτηταί κατέστρεψαν το άνάκτορον , ήκουσα παρ αυτοΰ 
οτι ύπό τε τό άνάκτορον καί την δλην του Προίτου πόλιν ύπήρ- 
χεν άρχαιοτέρα πόλις καί οίκοδοριαί επίσης διά του πυρός κατα- 
στραφεϊσαμ επομένως καί αί ΰπο την πλάκα εύρισκόμεναι πλίν
θοι, ούσαι τό πρώτον ώριαί, ύπό του πυρός εις όπτάς μετεβλή- 
θησαν. Γνωστόν έστι τοϊς άναγνοΰσι την βίβλον του μακαρίτου 
Σχλήμαν, έν ή περιγράφονται αί έν Νέω Ίλίω (Ίσαρλήκ) άνασκα- 
φαί, ότι κατά τον κ. Doerpfeld τά τείχη της πόλεως ταύτης 
ήσαν κατεσκευασμένα πρώτον καθ’ ολοκληρίαν έξ ωμών πλίνθων, 
ειτα δέ πρός ένίσχυσιν ώπτήθησαν τεχνητώς ύπό πολλών ξύλων 
συσσωρευθέντων κατά τάς δύο τών τειχών πλευράς καί συγχρό
νως πυρποληθε'ντων (1). Τά πλημμελές της γνώμης του ταύτης 
άνεγνώρισεν αυτός ό κ. Doerpfeld διό καί οΰκ έφήρμοσεν αυτήν 
επί της Τίρυνθος (2)· λέγει μεν ότι καί αί τοΰ ανακτόρου πλίνθοι, 
αί νΰν όπταί ούσαι, ήσαν άρχήθεν ώμαί, άλλ’ ότι ή όπτησις αυ
τών έγένετο ούχί διά τεχνητής πυράς μετά την αποπεράτωσή 
τής οικοδομής, άλλά ύπό τοΰ πυρός τών κατακτητών, όπερ (ώς 
ό αυτός κ. Doerpfeld άποφαίνεται) καί τό έσωτερικόν μέρος 
τών τοίχων κατέστησε συμπαγές καί ισχυρόν, τούς μέν λίθους εις 
άσβεστον μεταβαλάν τό δέ χώμα καί τά έν αύτώ τεμάχια ωμών 
πλίνθων όπτήσαν.

Καί περί μέν τούτου καί τοΰ λεγομένου προΐστορικοΰ άνακτό- 
ρου έγώ μεν έν άλλοις έκτενεστέρως ποιήσομαι λόγον νομίζων 
τούς μεν σωζομένους τοίχους τής οικοδομής τών ρωμαϊκών, τινάς 
δε και ετι νεωτερων είναι χρόνων , μόνον δέ έν αυτή σύγχρονα 
τών τειχών, την πελώριον πλάκα καί τά έκ τιτανόλιθου ή τροχ- 
μαλολίθου κατώφλια όντα ποτέ μέλη άρχαίων οικοδομών ή καί 
τών πυλών τής Άκροπόλεως. Οί δέ κ.κ. Κελενέκ, Μητσόπουλος 
καί Καββαδίας μή έξετάσαντες έτι ικανώς τά έν Τίρυνθι άνα- 
βάλλουσι την άπόφανσιν γνώμης.

Γ. Νικολαιδης

(1) Troja by Ι> Henry Schliemann. London, 1884. Κε<ρ. Ill σ. 52.
(2) Tiryns by Henry Schliemann. London, 1886 σελ. 257.
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Έν Κάμπω τής Λακωνικής, του έφορου Χρ. Τσούντα προτεί- 
ναντος καί έπιστατήσαντος. ’Ιδού καί ή περί αύτής έκθεσις'

ΚΑΜΠΟΣ

Ή άνασκαφή του έν Κάρπιρ της Λακωνίας τάφου ήρχισε 
την 247)ν ’Ιουνίου καί έ'ληξε την 2αν ’Ιουλίου 1891' ό δρόρος 
αύτοΰ έχει ρήκος 13 ρετρών, τό δέ στόριον ύψος 2,65 ρ. καί 
πλάτος 1,60 ρ. Ή θόλος έχει διάρετραν 7,50 ρ. καί είναι 
έκτισρένη έκ λίθων πελεκητών, ή κορυφή δρ,ως αυτής έχει κατα- 
πέσει ήδη έν τή άρχαιότητι, ένεκα δέ τούτου εύρέθησαν έν αυτή 
πλεϊστα τεράχια αγγείων ύστερωτέρων χρόνων καί πιθανόν εί
ναι, οτι καί έσυλήθη ό τάφος έν ρέρει έκτοτε ήδη. Ούχ ήττον 
εις τινα γωνίαν άνεκαλύφθησαν δύο ρολύβδινα άγαλμ-άτια τής 
ρυκηναίας εποχής, παριστώντα τό ρ.έν άνδρα, τό δ’ έτερον γυ
ναίκα. Τά άνδρικόν διατηρείται καλώς καί δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς τό άριστον του είδους του έ’ργον τής ρυκηναίας τέχνης' 
φορεϊ ρόνον περίζωρα περί τά αιδοία, όπως οι έπί τών χρυσών 
ποτηρίων του Βαφείου άνδρες, ή δέ κόρη είναι ρακρά καί έπι- 
ρελώς έκτενισρένη έπί τών νώτων (1).

ΙΙλήν τούτων άνεκαλύφθησαν καί άλλα τινά συνήθη έν τοΐς 
τάφοις τούτοις κτερίσρατα, ήτοι εις λίθος αχάτης φέρων έγγε- 
γλυρρένους δύο τράγους, σφονδύλια ή κορβία λίθινα πολλά, κο- 
σρήρατά τινα καί φύλλα χρυσά, άλλα έξ ύελώδους ράζης καί 
τά τοιαΰτα.

Χρ. Τςοτντας

Έν τω δήριρ ΈΛευσΐνος τής έν ’Αρκαδία. Ή άνασκαφή έπε- 
χειρήθη κατά πρότασιν τοϋ έφορου Βασ. I. Λεονάρδου καί αύ
τοΰ έπιστατοΰντος. Ή περί του έργου εκθεσίς του έχει ούτως'

Έπί τοΰ Λάδωνος ποταροΰ κατά τά όρια τών άρκαδικών

(1) ’Ί8ε νΰν αυτό άπεικονισμένον έν τφ βιβλίω «Μυκηναι καί ρυκηναΐος πο
λιτισμός δπό Χρ. Τσούντα. Άθήνησιν, 1893» πιν, 11,
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δήμων Ελευσίνας και Τροπαίων έκειτο, κατά Παυσανίαν, ιερόν 
της Έλευσινίας Δήμητρος περιέχον τρία αγάλματα. 7 ποδών 
έκαστον, της Δήμητρος, της Θυγατρός αυτής καί του Διονύσου. 
Καί οί μέν τόποι, έν οίς πιθανώς κρύπτεται το ιερόν, δεν εξη- 
ρευνήθησαν έπαρκώς, διότι ό χειλών δεν έπέτρεπεν έκεϊ, μακράν 
χωρίων, πρόχειρον κατασκήνωσιν. 'Οπωσδήποτε όμως αί κατ’ 
’Οκτώβριον γενόμεναι σκαφαί άπεκάλυψαν δύο ναούς καί οΐκί- 
σκον ίσως ίερέως ή νεωκόρου, έχοντα την είσοδον έπί τής έτέρας 
των μακρών πλευρών. Τα κτίρια ταΰτα εχουσι πλάτος τό αύτό 
πάντα- τό δέ [χήκος του ετέρου των ναών εΐνε διπλάσιον τοΰ 
τών δύο άλλων κτιρίων. Αί άπλαϊ αύται άναλογίαι τεκριηριοΰσι 
τό τυπικόν τής έκεϊ αρχιτεκτονικής τέχνης, όπερ άλλως εξηγεί
ται καί έκ τής πενιχρότητος τής εντοπίου ύλης καί έκ του δυσ
χερούς τής έξωθεν μεταφοράς. Καί μαρμάρου μέν ουδέ συντριμ- 
[χάτιον εύρέθη, καίτοι δέ τά είρηριένα υπερμεγέθη άγάλματα ήσαν 
πιθανώς μαρμάρινα, διότι τό Ιίθον τοΰ Παυσανίου, κατ’ άλλα 
χωρία, δέον νά έρμηνευθή μαρμάρου, άφθονα έκ τοιαύτης ύλης 
έργα βεβαίως δεν προσδοκώνται. Τοΰ δέ εγχωρίου τιτανόλιθου 
έγίνετο χρήσις, ώς καί νΰν έκεϊ έν τή τοιχοδομή είθισται, κο- 
πτομένου μάλλον εις πλάκας. Τρις μ.όνον σχεδόν παρετήρησα 
αυτόν γεγλυμμένον εις ραβδώσεις κιονίσκου καί εις γεισοειδή ή 
άλλον κόσμον βάθρου. Έν τούτοις μ,νημονευτέον καί τό έκ τοι- 
ούτου τίνος λίθου είργασμένον καί διά τοΰτο περίεργον άγαλμ.α 
γυναικάς γονυκλινούς, αποτελούν ίσως μέρος μείζονός τίνος έργου. 
Του ξύλου άφθονοΰντος έν τοΐς δυσμικοΐς τής χώρας τόποις έγί
νετο πιθανώς συχνότερα χρήσις, ώς έξάγεται έκ τής έλλείψεως 
άρχιτεκτονικών μερών συνήθως έκ λίθου κατασκευασμένων. Καί 
ό πηλός δέ ού μόνον εις παραγωγήν πλίνθων έχρησίμευεν. άλλα 
καί εις άλλων άρχιτεκτονικών μερών άναμιμνησκόντων πως τά έν 
’Ολυμπία έπενδύματα τών πωρίνων θριγκωμάτων, έτι δέ καί εις 
σκεύη παντοΐα καί άναθήματα έπλάττετο- ούτω προς τοΐς άγ- 
γείοις καί εΐδωλίοις μ,νημονευθήτω πλήθος συχνόν σταθμίων πυ
ραμιδοειδών καί κωνικών καί άλλων σχήμα έχόντων δισκίου τρι
γωνικού ή τροχαλίας καί άμφιστόμου πελέκεως. Άλλ’ αν έστε- 
ρούντο πολυτίμου ύλης οί ορεινοί εκείνοι κάτοικοι δέν ήμοίρουν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:39 EEST - 54.226.8.97



25

όμως φιλοκαλίας περί την άπομίμησιν η εισαγωγήν των εΰμετα- 
φόρων ξένων καλλιτεχνηαάτων- ειδώλια, συντρίμματα αγγείων 
μετά γραπτών κοσμημάτων προς δέ μετάλλινα κομψά σκεύη καί 
ήλοι θυρωμάτων κοσμητικοί πρόκεινται τεκμήρια τούτου άπο- 
χρώντα.

Έπανερχόμεθα εις τούς δύο ναούς. Τούτων σώζονται τά θε
μέλια' καί ό μέν μείζων (17 μ.) εύρέθη παρά το χωρίον Δίβρι- 
τσαν, ό δέ έτερος παρά το χωρίον Βάχλιαν επί αρχαίας άκρο- 
πόλεως. Τό βάθρον του αγάλματος έκεϊ μέν εΰρηται έν τφ μέσιρ 
του σηκοΰ. ενταύθα δέ ποός τω αντίκρυ τής εισόδου τοίχω. Ή 
διαφορά α.ύτη τής θέσεως άναλόγως του χώρου δύναται νά παρά- 
σχη ποιαν τινα συμβολήν εις τό περί φωτισμού τού άγάλματος 
ζήτημα' ενταύθα μνημονευθήτωσαν καί τεμάχιά τινα κεραμίδων 
οπαίων έκ τής στέγης τού πρώτου ναού. Των αγαλμάτων ή άλ
λων βεβαίων σημείων μη εύρεθέντων, είκασίαι μόνον δύνανται 
νά έξενεχθώσι περί τού εν έκατέρω ναφ λατρευομένου θεού. Καί 
ό μέν πρώτος έκ πηλίνης κεφαλής γυναικός κορυθοφόρου, έκ δι
σκίου μετά γοργονείου καί έκ σιδηρών αιχμών δοράτων θά άπεδί- 
δετο εις τήν Άθηνάν, αν μη εύρίσκετο κρατήρ μικρός χαλκούς 
φέρων τήν έπιγραφήν Κόρα' ό δέ έπί τής άκροπόλεως ναΐσκος 
κατά τό μέγεθος τού βάθρου θεωρούμενος ήδύνατο νά άποδοθή 
εις θεόν καθήμενον, πιθανώς τόν Δία.

Τοιαύτά τινα τά κατά τήν έκεϊ γενομένην σκαφήν. Διά τής 
έπαναλήψεως τών σκαφικών εργασιών μέλλουσι νά αύξηθώσιν έ'τι 
μάλλον αί γνώσεις περί τών τέως ήκιστα ήρευνημένων τούτων 
τόπων, ών καί τό έλάχιστον νέον εύρημα έ'σται πολλού λόγου 
άξιον, πολλφ δέ πλείονος ό προσδοκώμενος καθορισμός τών παρά 
Παυσανίγ. πράς τφ ιερφ τής Δήμητρος άναγραφομένων χωρίων.

Β. I. Λεοναρδος

Έν τώ Ίερφ τοϋ ’Ασχίηπιοϋ τώ εν τjj Έπιόαυρία, προτα- 
θεϊσα υπό τού συμβούλου τής Εταιρίας καί γενικού Εφόρου τών 
αρχαιοτήτων Π. Καββαδία ϊνα γίνγι αυτού έποπτεύοντος, ο 
έν έκρινε τό συμβούλιον.‘Η έ'κθεσις τού έποπτεύσαντος είναι αύτη.
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Σκοπός των κατά τό έτος τοΰτο Ιν τφ ίερφ του ’Ασκληπιού 
έν Έπιδαυρ ία γενομένων εργασιών ήτο ή συμπλήρωσις των της 
πρώτης περιόδου (1881 - 1886) άνασκαφών.

Έγένετο δε άνασκαφη είς τέσσαρα ριέρη. Καί πρώτον μεν άνε- 
σκάφη τό πρός νότον του ναοΰ τής Άρτέμιδος μέγα οικοδόμημα, 
ούτινος είχον άποκαλυφθή τα Προπύλαια έν έ'τει 1884. Τό οι
κοδόμημα τοΰτο είνε μέγα τετραγωνικόν κτίριον, Γυμνάσιον πι
θανώς, έ'χον κατά τό μέσον αύτοΰ τετραγωνικόν δωρικού ρυθμοΰ 
περίστυλον. Έν μια τών γωνιών τοΰ περιστύλου τούτου, πρός 
τό εσωτερικόν αύτοΰ, έκτίσθη έν μεταγενεστέροις ρωμαϊκοΐς χρό- 
νοις ’Ωόεΐον, ο άπεκαλύφθη ολόκληρον.

Ή σκηνή καί αί είσοδοι τοΰ ’Ωδείου τούτου σώζονται εις 
ύψος ενός περίπου μέτρου. Τό κοϊλον αριθμεί νΰν έννέα σειράς 
εδωλίων καί έ'χει μίαν μόνην κλίμακα διαχωρίζουσαν αυτό είς 
δεξιάν καί αριστερόν τμήμα. Ή ορχήστρα είνε έστρωμένη διά 
μωσαϊκοΰ διάφορα έ'χοντος κοσμήματα. Έκτίσθη δε προφανώς 
τό ’Ωδεΐον τοΰτο μετά την κατάπτωσιν τοΰ ανωτέρω μνημονευ- 
θέντος αρχαιότερου οικοδομήματος.

Δευτέρα σκαφή έγένετο έν τφ απέναντι τής νοτιοανατολικής 
γωνίας τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ τετραγωνικφ οίκοδομήματι, ού
τινος ή άνασκαφη δεν είχε περατωθή εντελώς κατά την πρώτην 
περίοδον τών άνασκαφών. Άπεκαλύφθη δ’ έν τούτω στρώμα έκ 
πωρίνων λίθων άποτελούμενον, όπερ είνε, ώς φαίνεται, ό βωμός, 
έν ω έθυσιάζοντο τά τφ θεφ προσφερόμενα ζώα, ών τό αιμα 
κατέρρεε δι’ αύλακος ύπαρχούσης περί τάς τέσσαρας πλευράς 
αύτοΰ. Παρά τοΰτον τόν βωμόν άπεκαλύφθη στρώμα έξ αύτών 
τών θυσιών προερχόμενον, άποτελούμενον δηλ. έκ μέλανος χώ
ματος έξ άνθράκων καί οστών ζώων. Έν τφ στρώματι τούτω 
εύρέθησαν πλήθος μικρών πήλινων άμφορίσκων καί τεμάχια χαλ
κών καί πήλινων άγγείων. Τούτων τινά φέρουσιν έπιγραφάς άρ- 
χαϊκάς τών πρώτων τούλάχιστον χρόνων τής ε' έκατονταετηρί- 
δος π. X., άναθηματικάς τό μέν τφ Άσκληπιφ τό δέ τφ Ά-
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πόλλωνμ τφ θεώ δηλ. έκείνφ, οστις, ώς γνωστόν, συνελατρεύετο 
τφ Άσκληπιφ έν τω ίερώ.

Τρίτη σκάφη έγένετο έν τη μεγάλη πλατεία τη βορειανατο- 
λικώς του ναοΰ του ’Ασκληπιού, ήτις άνεσκάφη καί έκαθαρίσθη 
ολόκληρος. Άπεκαλύφθησαν δ’ έκεϊ βάθρα, κατά χώραν κεί
μενα, καί έξέδραι καί εύρε'θησαν έπιγραφαί τινες άναθηματικαί 
ελληνικών καί τό πλεϊστον ρωμαϊκών χρόνων.

Τε'λος εγένοντο σκαφικαί έργασίαι καί έν τω θεάτρω, άφ’ ού 
πρότερον έτοποθετήθησαν καταλλήλως οί λίθοι του τε διαζώ
ματος καί τής σκηνής, άνεσκάφησαν δηλ. τα ανατολικά ανα
λήμματα καί ολόκληρον το διάζωμα.

Έν Άθήναις τή 28 Δεκεμβρίου 1891.

Π. Καββαδιας

Έν Γυθείω, έπιστατοΰντος του διδάκτορος τής φιλολογίας 
Άνδρ. Σκιά, προσληφθέντος εις την άρχαιολογικήν υπηρεσία^ 
τής Εταιρίας από τοΰ Σεπτεμβρίου μηνός. Έκθεσις υπεβλήθη 
περί ταύτης ή εξής(1).

Προς τον κ. Πρόεδρον της Αρχαιολογικής "Εταιρίας

Ή άνατεθεϊσά μοι άνασκαφή τοΰ έν Γυθείω θεάτρου ήρξατο 
τή 27 Σεπτεμβρίου, έπερατώθη δέ τη 23 Νοεμβρίου 1891, 
προσκρούσασα έν τω μεταξύ κατά πολλών έμποδίων, εξ ών καί 
ζημία τις χρημάτων Ιπήλθε καί χρόνος ικανός άπωλέσθη εις 
μάτην.

Τό άνασκαφέν γήπεδον έκ 1292 πήχεων ήτο ήγορασμένον 
υπό τοΰ Δημοσίου αντί 5,500 δραχ. ήδη άπό τοΰ έτους 1872, 
κατελείφθη δέ εις την έπιτήρησιν καί νομήν τοΰ πρώην ιδιοκτή
του μέχρις άνασκαφής. Δυστυχώς ούτος, πιστεύων εις παλαιά 
μυθολογήματα περί κεκρυμμένων έν αΰτφ θησαυρών καί εις οί- 
κονομικάς δυσχερείας ευρισκόμενος, έπεχείρησε καθ’ άπαντα τον

(1) Ταύτης άνεγνώσθη τό πρώτον μέρος, Ιτε'ρα δέ περιε'χουσα εκτενή περι
γραφήν τοΰ θεάτρου καί ετέρου συνεχομένου πρός αυτό κτιρίου δημοσιεύεται εις 
τό τέλος τοΰ παρόντος τεύχους.
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χώρον πλείστας άνασκαφάς, τάς μεν ύπό την πρόφασιν άνορύ- 
ξεως φρέατος καί έμφυτεύσεως δένδρων, τάς δέ καί άνευ προ- 
φάσεως. “Ενεκα τών άνασκαφών τούτων διωρύχθη μέν τό ύπο- 
σκήνιον, άπεσπάσθησαν δέ καί έπωλήθησαν ώς οικοδομήσιμος 
ύλη πάντες σχεδόν οί πώρινοι λίθοι του οικοδομήματος της σκη
νής, και τών άλλων τοίχων τενες ύπέστησαν ικανήν βλάβην. 
Τέλος δέ ό πρώην ιδιοκτήτης λησμ,ονήσας τόν άληθή του κτή
ματος κύριον καί νέα κέρδη προσδοκήσας έκ τής άρξαμένης άνα
σκαφής ήγειρεν αυτός καί μετά τόν αΐφνιδίως έπελθόντα θάνατον 
αυτού οΐ κληρονόμοι παντοίας άδικαιολογήτους αξιώσεις, επί τέ
λους δέ καί δίκην περί κυριότητος, καθ’ ήν δυστυχώς ό εϊρηνο- 
δίκης Γυθείου, λαμ.βάνων τα προσωρινά λεγάμενα μέτρα, έπέ- 
βαλεν ήμϊν την διακοπήν τής εργασίας έπί μίαν έβδομ,άδα.

Ευτυχώς ή προθυμοτάτη συνδρομ.ή του άντιπροσωπεύοντος τό 
Δημόσιον οικονομικού εφόρου κ. ΓΙαπαδάκου κατέστησε δυνατήν 
τήν συντέλεσιν τής άνασκαφής- άλλ’ ή περί κυριότητος δίκη δια- 
τελεϊ είσέτι ύπό τήν κρίσιν τών δικαστηρίων. Έκ τών κατοίκων 
δέ τού Γυθείου, οΰδείς ύπήρξεν ό υπέρ τών άντιποιουμ.ένων τό 
δημόσιον γήπεδον συνηγορήσας ουδέ τόν τρόπον αυτών έπιδοκι- 
μάσας.

Τό θέατρον άπεκαλύφθη ολόκληρον πλήν τού οπισθίου μέρους 
τής σκηνής, κεκρυμμένου είσέτι ύπό τό έδαφος ετέρου παρακει
μένου κτήματος.

Κατά τόν αυτόν χρόνον έπεχείρησα καί ετέραν μικράν άνα- 
σκαφήν έν παρακειμένω μοναστηριακώ γηπέδω ΝΑ τού θεάτρου 
πρός άνεύρεσιν κατακεχωσμένης αυτόθι επιγραφής, πρό πεντη
κονταετίας τό πρώτον άνακαλυφθείσης. Έκτος τής επιγραφής 
ταύτης, κεχαραγμένης έπί μεγάλου βάθρου άνδριάντος (1) άνευ- 
ρέθη καί στυλοβάτης μεγάλου μ.αρμαρίνου οικοδομήματος αναπε
πταμένου πρός τό μ.έρος τής θαλάσσης, διότι ό στυλοβάτης έχει 
τήν πρόσοψιν πρός δυσμάς. Ό στυλοβάτης οότος εκτείνεται εκα
τέρωθεν περαιτέρω τών ορίων τού μοναστηριακού γηπέδου' τό 
δ’ έκ τής άνασκαφής άποκαλυφθέν μέρος αυτού έχει μήκος μέ
τρων 21. Έπ’ αυτού άπέκειντο δύο βάσεις ιωνικών κιόνων, άλλ’

(1) ’Ίδε νΰν Έφημ. Άρχ. 1892 σελ. 195.
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όχι κατά χώραν κείμεναι, μέγας λίθος έξ επιστυλίου καί πρω
τοφανής μαρμάρινη στήλη, τετράπλευρος μέν τά κάτω, άπολή- 
γουσα δ’ άνω εις μεγάλην ώοειδή σφαίραν ένουμένην προς το 
κατώτερον μέρος διά λαιμού. “Υψος αυτής 1,20, μέχρι δε τοΰ 
λαιμού 0,75, πλάτος των πλευρών τοΰ τετράπλευρου μέρους 
0,31. Έκ των εκατέρωθεν τοΰ κατωτέρου μέρους βαθειών αυ
λακών φαίνεται δτι έχρησίμευε πρός ύποστήριξιν όρθιων πλακών 
άποτελουσών ταπεινόν τι τειχίον (θωράκιον).

Έκ τών λοιπών κατά τάς άνασκαφάς ταύτας ευρημάτων 
άξια λόγου τίνος εϊνε τά έξης'

Καλώς διατηρούμενου χαλκουν πρόσθιον ήμίτομον λέοντος, 
προσηρμοσμένον ύπάρξαν δι’ ήλων τινών η δεσμών είς κυρτήν 
τινα επιφάνειαν, ίσως την κοιλίαν αγγείου, ώς φαίνεται έκ της 
είσεχούσης τομής καί έκ τών παρ’ αυτήν οπών. Μέγεθος αύτοΰ 
έκ ρ.έν τών μυκτήρων μέχρι της τομής 0,05, έκ δέ τών προσ
θίων ποδών μέχρι της χαίτης 0,06.

Μία τιμητική επιγραφή εκτός της ανωτέρω μνημονευθείσης 
καί δύο τεμάχια ετέρων επιγραφών (1).

Είς κορμός μαρμάρινου αγάλματος νεανίσκου καί τεμάχιον 
μικράς μαρμάρινης ώσαύτως άντηρίδος, έ'χον έ'μπροσθεν κεφαλήν 
λέοντος.

Δύο πήλινα άγγεϊα ακέραια άνευ γανώσεως καί τεμάχια ετέ
ρων άγγείων, έν οίς καί είς πυθμήν ενεπίγραφος, πρός τούτοις δέ 
καί μία σφραγίς πηλίνη καί άλλα τινά πήλινα αντικείμενα.

Πεντήκοντα χαλκά νομίσματα, εξ ών περί τά 10 καλής δια- 
τηρήσεως ('Ρωμαίων αύτοκρατόρων καί εν Βυζαντινόν), τά δέ 
λοιπά (Ελληνικά καί 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων), λίαν έφθαρμένα.

Έκ μικρών αγορών καί δωρεών συνελέχθησαν πρός τούτοις 
έτερά τινα νομίσματα χαλκά καί άργυρά, ών τά κάλλιστα παρε- 
χωρήθησαν είς τά Νομισματικόν μουσεϊον, είς λύχνος μετ’ έκτύ- 
που διακόσμου καί έπιγραφής KPHCK6N |TOC ύπά την 
βάσιν καί εν τεμάχιον επιτύμβιου στήλης μετ’ έπιγραφής.

(1) Ταύτας μετ’ άλλων γυθεατικών επιγραφών ϊδε νυν εν Άρχ. Έφηρ.. 1892 
σελ, 185 εξ.
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Ενταύθα νομίζομεν δχι άκαιρον να προσθέσωμεν καί βρα
χειών τινα αναγραφήν πάντων τώ έν Γυθείω διασωζομένων λει
ψάνων της άρχαιοτητος, ΐνα ταΰτα ύπαρχων γνωριμώτερα τοϊς 
τε περί της διασώσεως αυτών μεριμνώσι καί τοϊς έπισκεπτομέ- 
νοις την πόλιν άρχαιολόγοις, διότι των Ευρωπαίων περιηγητών 
αί άναγραφαί ούτε άκριβεΐς είνε ούτε πλήρεις (1).

Το πρώτον ριετά την επί τής βραχώδους κλιτύος του Λαρυ- 
σίου κεχαραγμένην άρχαϊκήν έπιγραφήν (I.G.A. 72) άρχαϊον 
μνημεϊον, οπερ συναντρί ό έκ τής σημερινής πόλεως πρός την 
άρχαίαν πορευόμενος, είνε τό ύπό τό όνομα ΠεΛεκχητογ παρά 
τοϊς έγχωρίοις γνωστόν μέγα λάξευμα έν τώ βράχω(2). Μικρόν 
μέρος αύτοΰ άπεφράχθη δυστυχώς έν τή αυλή τής παρακείμενης 
οικίας Γεωργοπούλου.

Έκεΐθεν δέ του ρείθρου του διαρρέοντος το γυθεατικόν άλί- 
πεδον χειμάρρου Γυθείου(3) άπαν τό έδαφος είνε πλήρες άρ- 
χαίων κτισμάτων, πάντων εκ 'Ρωμ. χρόνων προερχόμενων, καθ’ 
όσον φαίνονται. Παρά την μικράν εκκλησίαν, ένθα τό μόλις πρό 
μικρού καταργηθέν νεκροταφεϊον, ΐστανται ογκώδεις άρχαίοι τοί
χοι τρία ή τέσσαρα μέτρα ύπερέχοντες του έδάφους, επί του 
εδάφους δέ διακρίνεται ό έκ πωρίνων λίθων ώκοδομημένος περι
φερής τοίχος άψίδός τίνος. Εις τό αύτά οικοδόμημα άνήκει πι
θανώς καί ό πρό τίνος χρόνου αυτόθι εύρεθείς καί ήδη κατά γής 
κατακείμενος μαρμάρινος άρράβδωτος κίων.

Τκανώς υπερέχει του εδάφους καί σύμπλεγμα ετέρων τοίχων 1 2 3

(1) Πρβλ.καί Expedition scienliflque de Morde.Bory de Saint-Vineent, 
Section des sciences physiques, I Relation σελ. 430-431. — Αυτόθι, P. 
Boblaye, Rechercbes geograph, sur les ruines σελ. 86. — Αυτόθι, Blouet, 
Architect. Ill σελ. 52-53. —Leake, Travels in the Morea I, σελ. 244- 
248. — Ross, Wanderungen in Griech. II σελ. 231-235 καί 238. — Le- 
bas, Revue archdol. 1845 σελ. 206-217. Τοΰ αύτοΰ Voyage arched. Itind- 
raire 25-26. — Wyse, Excursion in the Peloponnesus I σελ. 40 ίξ.— 
Curtius, Pcloponnesos II σελ. 232 εξ.— Bursian, Geogr. von Griech. II 
σελ. 144-145. — Hirschfeld έν Bullettino de I’instit.di corrisp. arch. 1873 
σελ. 160-164. — Weil έν Mittheil. des d. a. Inst. Athen. I σελ. 151-157, 
—Έφηρ. Άρχαιολ. 1892 σελ. 55 'εξ.

(2) Περί τούτου ϊδε νΰν Άρχαιολ. Έφηρ. 1892 σελ. 55 εξ.
(3) Τό ό'νορα διέσωσεν ό Πορπώνιο? ό Μέλας II, 3.
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ολίγον βορειότερον κειμένων παρά το δημόσιον <ρρέα.ρ. Μεταξύ 
των τοίχων τούτων ύπάρχουσι καί ίκανώς εύρεϊς πλινθόκτιστοι 
οχετοί. Έτι δε βορειότερον επί του άνυψουμένου ήδη εδάφους 
κεΐνται κατακεχωσμένοι τρεις η τέσσαρες συνεχείς θολοσκέπαστοι 
θάλαμοι, εις τούς όποιους ύπήρχεν έτι πρό ολίγων ετών είσοδος, 
ότε δεν ήσαν ακόμη εντελώς κεχωσμ,ένοι.

’Ολίγον ανωτέρω τών θόλων τούτων καί του φρέατος επί της 
κλιτύος του λόφου εντός της ράχόρας τον Λιαράχου υπάρχει λε- 
λαξευμένον σπήλαιόν τι η δεξαμενή καί τινες τοίχοι πέριξ. Έκ 
τών υπό Foucart τώ 1868 αυτόθι άντιγραφεισών επιγραφών (1) 
άνεΰρον μόνον μίαν, την έπί μ,εγάλου μαρμάρινου επιστυλίου 
μνημείου τίνος κεχαραγμένην :

ΜΕΑΣ 3 ΣΤΑΤΗΓΙ

Μέγεθος τών γραμμάτων 0,10. Διεσπαρμένα τινα λείψανα 
κεΐνται καί περαιτέρω πράς την κορυφήν του λόφου τής άκρο- 
πόλεως, έν οίς καί μικρά τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου κοινής 
εργασίας.

Κατά την νοτιοδυτικήν κλιτύν του λόφου τούτου πρός τό μέ
ρος τής εκκλησίας τής 'Αγίας Τριάδος (2) καί έτι κατωτέρω 
εκατέρωθεν τοΰ χειμάρρου καί τής εις Σπάρτην άγούσης αμαξι
τής όδοΰ ύπάρχουσι πλεϊστοι τάφοι έν τε τοίς βράχοις λελαξευ- 
μένοι (3) καί έν τή γή έκτισμένοι, ανευρίσκονται δ’ αυτόθι όχι 
σπανίως καί νεκρικαί στήλαι καί τινα αγγεία, έξ ών είνε καί ό 
ανωτέρω μ.νημονευθείς ενεπίγραφος λύχνος. Αυτόθι κατά τό στε
νότατου μέρος τής κοιλάδος παρά τήν άμπελον τών κληρονό
μων ’Αναργύρου Λιαράκου κατά τόν χρόνον τής Ιμής έν Γυθείφ 
διατριβής άπεκαλύφθη υπό τοΰ ένεκα ραγδαίας βροχής έξογκω- 
θέντος ρεύμ,ατος τοΰ χειμάρρου μακρότατος πολυγωνικός τοίχος 1 2 3

(1) Lebas, Voyage arch. Explications σελ. 117-127.
(2) Έν τή κλίμακι του κωδωνοστασίου είνε έκτισμένη 5) εις Μάρκον Άγρίπ- 

παν άναφερομένη καί παρά Lebas, Voyage arch. Inscript. II άρι0. 243 6. 
έκδεδομένη επιγραφή.

(3) "Ενα έκ τούτων περιγράφει άκριβέστερον ό Weil έν Milth. des d. a, 
Inst. Athen. σελ. 155.
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Ιν άκριβεστάτη εύθυγραμμίερ παρακολουθώ'/ το ρεΰρ-οο καί είτα 
άφανιζόμενος ύπό το έδαφος της μνημονευθείσης αμ,πελου. Ές 
άπαντος είνε άρχαΐον πρόχωμα.

Παρά δε την θάλασσαν προς άριστεράν της εκβολής του χει
μάρρου ΰπάρχουσιν εκτεταμένα καί ογκωδέστατα ερείπια μεγί
στου οικοδομήματος, έφ’ ών είνε ιδρυμένος 6 ανεμόμυλος Μυλω- 
νάκου, κατακλύζόμενα κατά μέγα μέρος ύπό της θαλάσσης ένεκα 
κατολισθησεως του εδάφους. ’Έξω της θαλάσσης διακρίνονται 
δωμάτιά τινα μ.ετά ψηφιδωτού δαπέδου καί οχετών. Αυτόθι 
κεϊται έν τη γη καί μαρμάρινη σαρκοφάγος μετ’ άναγλύφων 
στεμμάτων καί έρωτιδέων όχι καλής εργασίας. Έν δε τω πυθ- 
μένι της θαλάσσης διακρίνονται έν καιρφ νηνεμίας καί εις ικα
νήν άπό της παραλίας άπόστασιν παντοϊα κτίσματα, τά πλει- 
στα μέν προς άριστεράν των επί της ξηράς ερειπίων καθ’ άπα- 
σαν την παραλίαν μέχρι των πρός βορράν γηλόφων, τινά δέ καί 
προς δεξιάν αυτών (1).

Περαιτέρω δε πρός βορράν κατά την παραλίαν κεΐνται εις 
ικανόν βάθος κατακεχωσμένα ερείπια μεγάλου μ,αρμ.αρίνου κτι
ρίου έν τφ άπό πολλοΰ ύπό τοΰ Δημοσίου ήγορασμένω κτηματι 
Τζηνάκου, έκτεινόμενα καί έν τω παρακειμένω κτηματι Πουλά- 
κου, ίσως δέ καί έν τω τοΰ Θλιβερού. Έκ του κτιρίου τούτου 
είνε άνεσκαμμένον άπό έτών μέρος του στυλοβάτου, άνευρέθη- 
σαν δέ καί τέσσαρα μεγάλα μάρμ.αρα έκ τοΰ επιστυλίου, τμημ,α 
τοΰ γείσου μετά λεοντόμορφων υδρορροών καί κορινθιακόν κιο- 
νόκρανον. Έν τω κτηματι Τζηνάκου άνευρέθη κατά τό έτος 
1869 τό ύπό Εύστρατιάδου έν τη Άρχ. Έφημερίδι (2) τό πρώ
τον περιγραφέν πρότυπον άγορανομικόν μέτρον (σύμβολον) των 
ύγρών, ώς καί μία έπιγραφη(3).

’Έτι βορειότερον κατά την παραλίαν άνευρέθησαν λείψανα 
ύδραγωγείου τίνος η λουτροΰ έν έτέρω κτηματι τοΰ Πουλάκου. 
Έν δέ τω περαιτέρω τούτου κειμένω κτηματι τοΰ δημάρχου 1 2 3

(1) ’Ίδε νΰν χα'ι Έφηρ.. Άρχ. 1892 σελ. 61.
(2) Περίοδο; Β'. τεΰχος ΙΖ'. 1874, σελ. 378-380. Πρδλ.καί LebaS-Fou- 

cart, Voy. arch. Explic.
(3) Lebas-Fuucart, Voy. arch. «ριΟ. 245 a, Explieat. σελ, 129.
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Καλκαντή σώζεται μέγας θολωτός υπόγειος τάφος μετά μαρμά
ρινης σαρκοφάγου άνευ γλυφών κείμενης εΐσέτι κατά χώραν εντός 
κόγχης. ’Αντίκρυ αυτής υπάρχει έτέρα κόγχη πρός υποδοχήν 
έτέρας σαρκοφάγου. Αυτόθι εύρέθησαν, ώς έ'μαθον, καί λείψανα 
άρχαίου υδραγωγείου, έξ ού πιστεύεται ότι προέρχεται καί τό 
γλυκύ ύδωρ του έν τφ κτήματι φρέατος, διότι πάντα τά άλλα 
ύδατα της παραλίας εϊνε κατά τό μάλλον ή ηττον υφάλμυρα. 
Πρό του κτήματος τούτου ύπήρχεν άρχαϊον κτίριον κατακλύζό
μενου υπό τής θαλάσσης Ιν μέρει, όπερ κατεστράφη πρό έτών(1).

Τάφοι τινές έκ μεταγενεστέρων χρόνων κεϊνται καί έπί τής 
άποτομωτάτης πρός την θάλασσαν κλιτύος τσΰ παρακειμένου 
γηλόφου.

Άπωτέρω δέ τής παραλίας έπί δημοσίου γηπέδου ΝΑ του 
θεάτρου καί εις όχι μεγάλην άπόστασιν άπ’ αυτού κεϊνται ερεί
πια μεγίστου οικοδομήματος (πιθανώς τής άγοράς), έξ ών έν 
παλαιοτέροις καί νεωτέροις χρόνοις έξήχθησαν πλεϊστοι πώρινοι 
λίθοι χρησιμεύσαντες τοϊς νΰν Γυθεάταις ώς οικοδομήσιμος ύλη. 
Αυτόθι άνευρέθησαν καί ικανοί ένεπίγραφοι λίθοι,έξ ών τρεις μέν 
άπόκεινται νΰν έν τφ άνωτέρω μνημονευθέντι κτήματι τού Θλι
βερού (2), εϊς δέ έντός τής σημερινής πόλεως παρά τό κατά την 
οικίαν Τζωρτζάκη φρέαρ (3).

Εγγύτερον τού θεάτρου κεϊται ό κατά την ύφ’ ημών γενο- 
μένην άνασκαφήν ανακαλυφθείς καί άνωτέρω περιγράφεις στυλο- 
βάτης μετά βάσεων ιωνικών κιόνων κ.λ. Τοίχοι πολλοί καί διε
σπαρμένοι μεγάλοι λίθοι διακρίνονται καί έπί τής κλιτύος τού 
λόφου πρός νότον τού θεάτρου, ύπέρ δέ τό θέατρον πρός την κο
ρυφήν τού λόφου κεϊται τά δάπεδον ετέρου οικοδομήματος.

Μετά τό θέατρον ολίγα βήματα άπό τής πρός βορράν κλι
τύος τού λόφου έν τή χαράδργ έντός τής αμπέλου τού Δημη- 
τρίου Σταυοιανάκου διατηρούνται εις ύψος δύο περίπου μέτρων

(1) Τό κτίριον τοΰτο φαίνεται ότι εννοεί δ Leake, Travels in the Morea 
σελ. 245: and on a small projection of the coast line κτλ.

(2) Αί δυο Iv Mith. des d. a. Inst. Athen. I σελ. 156, καί τό πρός δε
ξιάν μέρος της έν τφ αΰτω περιοδικοί II σελ.442 άριθ.30 καί III σελ.162-163.

(3) Ή τό τελευταιον έν Bullettino de linst. 1873 σελ. 160 έκδοθεΐσα.

3
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υπέρ τό έδαφος άξιολογώτατα ερείπια περιφερούς Θολωτού οικο
δομήματος (ίσως βαπτιστηρίου). Το επίχρισμα των ήμιθολίων 
των πέριξ αψίδων είνε κατεσκευασμένον κατ’ απομίμησιν του 
οστράκου των Θαλασσίων κτενών. Δυστυχώς ό ιδιοκτήτης κατέ- 
στρεψεν ικανούς τοίχους, ίνα έμφυτεύστ) κλήματά τινα επί πλέον. 
Επίσης αξιόλογα ερείπια σώζονται καί έν έτέρω κτήματι ολίγα 
βήματα περαιτέρω πρός την παραλίαν.

Καθ’ άπαν σχεδόν τό ύψος αυτής διατηρείται μεγάλη δεξα
μενή υδραγωγείου κείμενη όπισθεν του Θεάτρου επί τής δυτικής 
κλιτύος του λόφου. Τό οικοδόμημα είνε έπίμηκες διγιρημένον 
κατά μήκος εις δύο ϊσα μέρη θολοσκέπαστα, ών οΐ Θόλοι εχουσι 
καταπέσει. Τό κτήμα, έν φ κεΐται, φέρει τό όνομα Καμάρες τον 
Άνδρεάκου.

Έκ τών ερειπίων του παλαιού Γυθείου είνε κατά μέγα μέρος 
ώκοδομημένη καί ή έν τή σημερινή πόλει εκκλησία του ‘Αγ. 
Γεωργίου, έξ αυτών δέ προέρχονται καί δύο έπιγραφαί, ών ή 
μία μεγάλη, έντετειχισμέναι κατά την είσοδον του έφ’ υψηλού 
τής κλιτύος τού Λαρυσίου κειμένης εκκλησίας τού 'Αγ Δημη- 
τρίου(Ι), ώς καί οί κίονες τής μεγαλητέρας τών εκκλησιών τού 
κατά την δυτικήν παραλίαν, τού Λακωνικού κόλπου κειμένου 
χωρίου Σκουτάρι.

Τέλος άξιον μνείας είνε οτι καί έπί τής νησίδος Κρανάης εΰ- 
ρέθησαν δύο σαρκοφάγοι, ών ή μία μέν άνευ γλυφών άπόκειται 
εΐσέτι αυτόθι, ή δέ έτέρα μετά γλυφών κατασχεθεϊσα είς χεΐρας 
τού 'Ρώσσου πρέσβεως Σαβούρωφ πρό τινων ετών περιήλθεν είς 
τό ’Εθνικόν Μουσεΐον.

Έν ΆΟήναις τή 24 ’Ιανουάριου 1892.

Ανδρεας Ν. Σκιάς

(1) Lebas έν Revue arch. 1845 σελ. 207 εξ. Voyage arch. Explicat. 
σελ. 122 άριΟ. 243 καί σελ. 129 άριθ. 245. ΙΙρβλ. Keil, Zwei griech. Inschr. 
aus Sparla uutl Gylheion. Leipzig 1849. Nachrichten tier Gottingis- 
chen Gesellsch. d. Wiss. 1865 σελ. 461 εξ. Ή παρά Lebas - Foucart 
αρι0. 245 β Explicat. σελ. 130 άξιολογωτάτη επιγραφή διατηρείται πλησίον 
τοΰ αύτοΰ ναοϋ έν τή μικρά οικία τοΰ Άποστο'λου Δαμηλάκου, άντεγράφη δέ 
καί ίιπ’ έμοϋ μόνον κατ’ ολίγα γράμματα Ιλλιπεστε'ρα ή παρά Lebas - Foucart.
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Έν Τανάγρα μικρά τις μόνον άνασκαφή τάφου έγένετο, έπι- 
στατοΰντος του διδάκτορος Δημητρίου Κώνστα, όστις έπεμελήθη 
κυρίως είπεΐν τά της οικοδομής τοΰ έκεΐ χρήμασι της Εταιρίας 
κτισθέντος Μουσείου, είσεκόμισεν εις αυτό τά πολλά έκ προτέ- 
ρων ετών συναχθέντα άρχαϊα καί κατέγραψεν αυτά έν καταλόγιρ, 
δν παρέδωκεν εις τό προεδρεϊον της Εταιρίας, εϊτα δέ, τέλη 
Αύγουστου παρητήσατο την υπηρεσίαν της Εταιρίας, άτε άνα- 
λαβών την διεύθυνσή τοΰ έν Ίωαννίνοις γυμνασίου. 'Η Εταιρία 
ηύχαρίστησεν αύτώ έγγράφως διά την καλήν έκτέλεσιν τοΰ άνα- 
τεθε'ντος αύτφ έργου.

Έν ’Ερέτρια, άνασκαφή τάφων, κατά πρότασιν του έφορου 
Χρ. Τσούντα και αύτοΰ έπιστατοΰντος, καθ’ ά ένέκρινε τό συμ.- 
βούλιον. Περί των εύρεθέντων κτερισμάτων εκθεσις υπεβλήθη ή

έξης ·'
ΕΡΕΤΡΙΑ

"Ενδεκα μόνον ημέρας είργάσθημεν έν Έρετρίρ; κατ’ έντολήν 
καί δαπάνη τής Εταιρίας. Άνεκαλύφθησαν έν άγροϊς έθνικοίς 
μικρότερά τινα αγγεία, έν οίς καί λήκυθος έρυθρόμορφος του 
πέμπτου αίώνος καλής τέχνης καί διατηρήσεως ύψους 0,41 μ. 
φέρουσα γραφήν νεανίου έφιππου ίσταμένου προ στήλης έπιτυμ- 
βίας· έ'πειτα εύρέθη καί πόρπη χαλκή σχήματος περιέργου καί 
ψέλιον άργυροΰν. Συγχρόνως έ'σκαψα επί ιδιωτικών αγρών, άφοΰ 
πρώτον συνεφώνησα μετά τών ιδιοκτητών νά λαμβάνωσιν έκ 
τών άνακαλυπτομένων αρχαίων τό έν τέταρτον ή την αξίαν 
αύτοΰ. Έν ταις άνασκαφαϊς ταύταις εύρομεν πάλιν ληκύθους 
μελανόμορφους καί έρυθρομόρφους, ών δύο ή τρεις άξιαι λόγου, 
προς τούτοις έν ώραϊον χρυσοΰν περιδέροοιον αρχαϊκόν, συγκείμε
νον έκ ψήφων έχουσών τών πλείστων σχήμ.α βαλάνου, κοσμού-

Τό δέ εν Mitth. d. d. a. Inst. Allien 1892 σελ. 156 κατ’ έμόν αντίγραφου 
|κδοθέν ίιπο Mommsen τεμάχιον τοΰ Διοκλητιανείου διατάγματος δέν εδρέθη έν 
τη άνασζαφη τοΰ θεάτρου, ώς έγράφη αυτόθι, άλλ’ άπο'χειται έν τω έργαστηρίω 
του σανδαλοποιοΰ Ίω. Στρατάχου.
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μενον δ’ έν τφ μέσψ υπό κεφαλής βοός- μετά τοΰ περιδέραιου 
τούτου εΰρέθησαν καϊ δύο χρυσοί δακτύλιοι, ών ό μεν φέρει έπί 
της σφενδόνης έκτυπον κεφαλήν Μεδούσης, ό δ’ έτερος γλυφήν 
πτηνού μικρού. Ή διανομή των αρχαίων τούτων είσέτι δεν έγέ— 

νέτο.
Χρ. Δ. Τςοτντας

Έδαπανήθησαν δε εις πάσας τάς άνασκαφάς έν όλω δρ. 35, 
547,55.

’Επισκευή αρχαίων μνημείων άρχιτεκτονικών, δεόμενων τοι- 
αύτης έπιμελείας, οΰδεμία έγένετο έν τφ έ'τει. Μένουσι τά πράγ
ματα εις το αυτό καί πέρυσι σημεϊον καί δι’ οΰς τότε εϊπομεν 
λόγους, όχι βέβαια διά τό άπρόθυμον τής Εταιρίας ή δι’ έν
δειαν χρημάτων.

Μόνον δέ έν Μυχήναις έπιμελείγ τοΰ έφορου Χρήστου Τσούντα 
κατεσκευάσθη άγωγός τις στερεός πρός άποχέτευσιν ύδάτων όμ
βριων ΰπερθεν τού λεγομένου τάφου τοΰ Άγαμέμνονος, ΐνα μη 
είσρέωσιν εις αυτόν, εις ό έ'ργον έδαπανηθησαν δραχμαί 409.

Σχετικόν δέ τι πρός ταΰτα άναφέρομεν, ότι πρό μηνών τινών 
ήρωτήθη δι’ έγγράφου τού Υπουργείου τής παιδείας ή Εταιρία, 
αν την υπό πολλών ποθουμένην άναστήλωσιν τοΰ γνωστού .leor- 
τος τής Χαιρωςείας αναλαμβάνει έν όλω ή έν μέρει διά προ
καταβολής χρημάτων έπί άποδόσει ύπό τοΰ Κράτους. Άπηντή- 
σαμεν, ότι έπειδή κατά προηγηθείσας προ έτών μελέτας τό έ'ρ
γον θά στοιχήσγ] υπέρ τάς 50 χιλ. δραχμών, τότε μόνον θά δυ- 
νηθή νά έπιληφθή αυτοΰ ή Εταιρία, όταν τή άποδώσν) ή Κυ- 
βέρνησις τά πολλά όφειλόμενα.

Καί άλλο τι τό αυτά Ύπουργεΐον δι’ έγγράφου πρός την Ε
ταιρίαν ου πρό πολλοΰ προέτεινε, τό νά προβή τό Συμβούλιον 
εις εξαγοράν χρήμασι τής Εταιρίας τοΰ κτήματος ενός τών λα- 
τομουντων έπί τοΰ λόφου τοΰ μνημείου τοΰ ΦιΛοπάππον, ινα 
ούτω μη κινδυνευση το μνημεΐον καί διασωθή καί τό αρχαϊκόν 
σχήμα τοΰ λόφου. Ιπέδειςε δέ τό Ύπουργεΐον τή Έταιρίερ, 
αντί πασης άλλης οΐασδήποτε έργασίας νά δαπανήση εις την
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άγοράν ταύτην έκ των του άρχαιολογικού λαχείου πόρων. Άλλα 
το Συμβούλίον, καίτοι περί πολλού ποιούμενον την διάσωσή 
του σχήματος των περιξ των ’Αθηνών λόφων καί των έπ’ αυ
τών οϊωνδήποτε λαξευμάτων η μνημείων (καθ’ ά καί πολλάκις 
προηγουμένως άνηνέχθη περί τούτου, εις την Κυβέρνησιν), δεν 
ήδυνήθη όμως νά πεισθή, ore εις την Εταιρίαν επιβάλλεται τό 
καθήκον τής παρ’ ιδιωτών έξαγοράς άκινήτων κτημάτων καί 
όχι εις την Κυβέρνησιν, ήτις ανέκαθεν αυτήν άνεδέχετο διότι 
οΰτω δαπανώσα ή Εταιρία τους !κ του λαχείου πόρους εις τοι- 
αύτας άγοράς, ήθελε καταδικάσγ έαυτήν εις πλήρη απραξίαν 
ώς προς τάς λοιπάς αυτής καί κυρίας εργασίας. Κατά ταύτην 
την έννοιαν έγένετο ή προς τό Ύπουργεΐον άπάντησις. Εύχεται 
δέ ή Εταιρία νά έξευρεθή παρά τών αρμοδίων ό κατάλληλος 
τρόπος τής διασώσεως τών επιφανών τούτων περί τάς ’Αθήνας 
τόπων καί ει τινες άλλοι που αλλαχού τής Ελλάδος τοιοΰτοι 
ύπάρχουσιν, έ'χοντες μεγάλην σημασίαν διά τήν διευκρίνησιν τών 
ιστορικών γεγονότων.

'Ρητέον έ’τι καί τούτο ότι έν μηνί Σεπτεμβρίιρ παρεδόθησαν 
διά πρωτοκόλλου τά Αιγυπτιακά άρχαϊα τού φιλογενοΰς 'Ιωάν
ναν Διφητρίου, τά τέως έν τφ Μετσοβίφ διατηρούμενα, εις τήν 
Γενικήν εφορείαν τών αρχαιοτήτων, ϊνα κατατεθώσιν έν τφ Κεν- 
τρικφ Έθνικφ Μουσείιρ συμφώνως τή θελήσει τού δωρητοΰ, 
μέλλουσι δέ νά παραδοθώσι προσεχώς καί τά νομίσματα τής 
αυτής συλλογής εις τό νομισματικόν ’Εθνικόν Μουσεΐον.

Άγοραί αρχαίων έργων τέχνης καί έπιγραφών έγένοντο κατά 
τό έτος όλίγαι. Ούτως έτυχε. Έδαπανήθη εις αύτάς ποσόν δραχ
μών '2,449,25. Τών άγορασθέντων πάντων ώς καί τών ολίγων 
δωρηθεντων τή Εταιρία άρχαίων μετά τών ονομάτων τών δω
ρητών θά προστεθή κατάλογος έν τφ τυπωθησομένω τεύχει τής 
λογοδοσίας ταύτης.

Πάντα δέ τά άρχαϊα τής Εταιρίας, πλήν τινών κοινοτάτων 
καί άσημάντων, είνε καταγεγραμμένα έν χειρογράφους καταλό- 
γοις, τηρουμένοις έν τφ Μετσοβίω καί προσιτοΐς εις τόν βουλό- 
μενον νά λάβτρ αυτών γνώσιν. Ό γενικός άριθμός τών καταγε-
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γραΐΛ(Λενων συμποσοΰται νυν εις 21,003 (1) —. Πέρυσιν είχε 
προβί) με)ρι 20,705. — Ή καταγραφή δέ αύτη γίνεται από 
ετών ύπό τοΰ ΈπιριελητοΟ του Μουσείου της Εταιρίας ’Αθα
νασίου Σ. Κουρ,ανούδη, βοηθουριένου καί ύπό τοΰ προ τριετίας 
επί τούτιρ προσληφθέντος Ίωάννου Γιαννικάκη, τελειοδιδάκτου 
της φιλολογίας.

Ήνοίγετο δέ το έν τώ Μετσοβίω Μουσεϊον διά τε τους εταί
ρους καί δι’ άπαν το κοινόν καθ’ έκάστην έλευθε'ρως, άνευ δηλ. 
πληρωρ,ης εισιτηρίου, πλην της Κυριακής και των ρ.εγάλων εορ
τών. Έκ πωλήσεως δε καταλόγων εντύπων της Μυκηναίας συλ
λογής τών ύπο του Ερρίκου Σχλίερ,αν δωρηθε'ντων τν) Εταιρία 
είσεπράχθησαν δρ. 244.50.

(1) Σύγκειται ό αριθμός οΰτος έκ τών έξης καθ’ ΰλην ειδικών αριθμών: Λίθι
νων 4934, χαλκών 4491 (έξ ών 118 σταθμά ), σιδηρών 97, μολυβδίνων 3125 (έξ 
ών 1403 σύμβολα, 443 σταθμά, 740 μολοβδόβοολλα), αργυρών 89, χρυσών 280, 
οστέινων 151,0αλίνων 386,διαφόρων όλων 349, πήλινων αγγείων 5890, πήλινων 
μορφών 2121, πήλινων λύχνων 1406, πήλινων μητρών 242, πήλινων σκευών 
291, πήλινων πυραμιδοειδών 119, πήλινων άρτοειδών 28, πήλινων λαβών αμ
φορέων ένεπιγράφων 4. — Ίστέον δέ ότι αΐ λαβα! άμφορέων αί ενεπίγραφοι 
(έκ 'Ρόδου, Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί άλλων τόπων) συμποσοΰν- 
ται νυν 6πέρ τάς 10 χιλιάδας, άποκείμεναι έν τοΐς υπογείοις του Βαρβακείου, 
έξ ών μέγα μέρος έξεδόθη Οπό Alb. Dumont έν τώ βιβλίο) Inscriptions edra- 
miques de Grbce. Paris, 1871.

Νομίσματα δέ Οπάρχουσιν ('Ελληνικά, 'Ρωμαϊκά, Βυζαντινά, Μεσαιωνικά 
καί Νεώτερα):

Χρυσά................................................................................................................ 3
’Αργυρά.............................................................................................................. 48
Χαλκά (έν οίς καί τά έκ κράματος) ............................................................... 1557
Τουρκικοί παράδες........................................................................................... 508

Τό δλον..................................................................... 2116

και εινε παντα ακριβώς καταγεγραμμε’να έν ΐδίω καταλόγω.’Έτι σημειουμεν, οτι 
τών πήλινων αγγείων της Εταιρίας υπάρχει Γαλλιστί έκδεδομένος κατάλογος 
υπό Μ. Collignon, τυπωθείς εν Παρισίοις τώ 1878, τών δέ πήλινων μορφών 
ωσαύτως Γαλλιστί Οπό J. Martha, έν Παρισίοις 1880. Έν δέ τώ βιβλίω του 
L. von Sybel τώ έπιγραφομένω Kalalog der Sculpturen zu Athen. Mar- 
burg, 1881, και τα της Εταιρίας οσα έως τότε είχε λίθινα γλυπτά, περιεγρά- 
φησαν σχεδόν παντα. Άναφέρομεν καί τόν έξης έπίτομον κατάλογον τών ΆΟη'- 
νησι Μουσείων Die Museen Athens, von Arthur Milchhofer. Athen, K. 
Wilberg, 1881.
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Είς τα διάφορα μουσειακά έργα, οίον κατασκευήν θηκών, βά
θρων, επίπλων, στολών διά τούς φύλακας, συγκολλήσεις αρ
χαίων,έ'τι δε καί εις μισθούς τοΰ προσωπικού του Μουσείου έδα- 
πανήθησαν κατά το έτος δρ. 10,499.55.

Ή βιβλιοθήκη της Εταιρίας ηύξήθη κατά το έτος διά δα
πάνης δρ. 2,309.35, έν οίς καί τά δετικά τών άγορασθέντων 
βιβλίων. ’Εσχάτως δέ κατεσκευάσθησαν έν μιφ τών αιθουσών 
τοΰ Μετσοβίου, ητις έκενώθη άπό τών αιγυπτιακών αρχαίων, 
θήκαι κατάλληλοι διά την Βιβλιοθήκην, ΐνα μετά πλείονος τά- 
ξεως έντεθώσι τά βιβλία καί μετά τής δεούσης άνέσεως έν αυτή 
μελετώσιν οι προσερχόμενοι άρχαιολόγοι, τοΰθ’ δπερ δέν ήτο εύ- 
κολον νά γίνεται έν τώ μέχρι τοΰδε προς τοιαύτην ένασχόλησιν 
ύπάρχοντι στενοχωρώ δωματίω. Θά προστεθή ταύτη τή έκθέσει 
κατάλογος τών τε άγορασθέντων καί δωρηθέντων τή Έταιρίιγ 
βιβλίων. Πάντων δέ τών άπ’ άρχής τής συστάσεως τής Εται
ρίας κτηθέντων βιβλίων υπάρχει κατάλογος έν δελτίοις.

Τής Αρχαιολογικής Έ<γημερίδος, τής έκδιδομένης επιμελείς 
καί δαπάνη τής Εταιρίας, έξεδόθησαν πάντα τά τέσσαρα τεύχη 
του έτους 1891 διά μιας τον μήνα Αύγουστον, πρότερον δέ τον 
’Ιανουάριον καί τάν ’Ιούνιον το τρίτον καί τέταρτον τοΰ 1890. 
Ούτως έτυχε δευτέραν φοράν το έτος τοΰτο νά μη καθυστέρηση 
ή έκδοσις.

’Εν ταϊς έπαργίαις ΐοϋ Βασιλείου προς ταϊς γενομέναις δα- 
πάναις είς τάς εΐρημένας άνασκαφάς καί εις την κτίσιν Μουσείων 
έπληρόνοντο υπό τής Εταιρίας τακτικώς φύλακες άρχαιοτήτων 
έν Έλευσϊνι, 'Ραμνοΰντι, Άμφιαρείω τής Ώρωπίας, Θεσπιαϊς, 
Τανάγρα, Έπιδαύρω τή Άργολική, Μυκήναις, Τίρυνθι καί Βα- 
φειφ τής Λακωνικής, έτι δ’ ένταΰθα έν τφ Διπύλω καί έν τφ 
Άσκληπιείω τφ υπό την Άκρόπολιν. ’Επίδομα δέ μ.ισθοΰ καί 
οδοιπορικά έξοδα τά συνήθη έδόθησαν κατά τό έτος είς τρεις 
έφορους τής Κυβερνήσεως έκπεμφθέντας είς αρχαιολογικήν τής 
Εταιρίας υπηρεσίαν, διότι ό έν Έλευσϊνι την τοιαύτην υπηρε
σίαν έκτελών σύμβουλος τής Εταιρίας έκτελεϊ αυτήν άνευ αμοι
βής άπό τριών ήδη έτών. — Είς πάντα ταΰτα έδαπανήθησαν
έν τώ έτει δΡ. 12,476.
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Προκατεβλήθησαν δέ κατά το έτος υπέρ του Δημοσίου παρά 
της Εταιρίας άτόκως, ώς άπό ετών τούτο γίνεται, διά έξαγο- 
ράν γηπέδων καί άλλας άρχαιολογικάς χρείας δρ. 42,640.— 
καί ήτο τή 3ΐΐ) Δεκεμβρίου λήξαντος έτους το χρέος της Κυ- 
βερνήσεως προς την Εταιρίαν, άπαρτιζόμενον καί έκ προτέρων 
προκαταβολών, εν δλω δρ. 73,314.57.

Τοσαΰτα, κύριοι, είχε να έκθέση το Συμβούλων περί τών έν 
τφ λήζαντι έ'τει πράξεων του.

Είτα, άπόντος ενεκα άσθενείας τοΟ ταμίου Γ. Νικολαί- 
δου, δστις έμελλεν, ώς συνήθως, ν’ άναπτύξη προφορικούς 
κατ’ άρθρα τον έντύπως εις τήν Συνέλευσιν ύποβληθέντα 
ισολογισμόν τών έσόδων καί έξόδων καί τον πίνακα τής 
περιουσίας τής Εταιρίας, ό σύμβουλος Δημ. Φίλιος άνέ- 
γνωσε βραχεϊαν έξηγητικήν έκΟεσιν περί τών πινάκων (ούς 
ίδε έν παραρτήματι (σελ. α-θ) εις τό τέλος το0 παρόντος 
τεύχους).

Μετά ταΟτα προκειμένου να γίνη ή έκλογή τής έξελεγ- 
κτικής τών λογαριασμών έπιτροπής, ό πρόεδρος προέτεινε 
νά γίνη αύτη διά ψηφοδελτίων, άφοΰ ό ’Οργανισμός δεν 
ορίζει τον τρόπον τής έκλογής. Μετά τινα συζήτησιν οί 
πλεϊστοι τών έταίρων έδέχθησαν τον έπικρατήσαντα τρό
πον, οΰτω δέ άνευ ψηφοφορίας άν εκη ρ ύ γ 0 η σαν ύπό τών 
πλειόνων έλεγκταί οί εταίροι κ. κ. 0. Κετσέας, Κ. Μανιά- 
κης καί Νικ. Αναστασίου. Ή συνέλευσις έλύθη περί με
σημβρίαν.

Μετά δύο δ’ έβδομάδας, τή 16ϊΐ Φεβρουάριου 1892, 
ήμερα Κυριακή, ώρα 10ΐΐ π. μ. συνελθόντων αύθις τών 
έταίρων έν τώ Πανεπιστημίω, ό άντιπρόεδρος τής Εται
ρίας Σπ. Φιντικλής καταλαβών το βήμα άνήγγειλε τον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:39 EEST - 54.226.8.97



— 41 —

κατά τον οργανισμόν της Εταιρίας σκοπόν της συνελευ- 
σεως, ήτοι άκρόασιν τής έκθέσεως των έλεγκτών και έκλο- 
γήν τοΟ νέου Συμβουλίου διά δυο ψηφοφοριών, καί άνέ- 
γνω την έξης προς αύτδν έπιστολήν τοΟ προέδρου τής Ε
ταιρίας Άλ. Κοντοσταύλου.

Κνροε άνηπρόεάρε,

Σπεύδω να παρακαλέσω υμάς όπως εύαρεστηθήτε καί προε- 
δρεύσητε, άντ’ έμοΰ, της σήμερον συγκροτηθησομένης συνελεύ- 
σεως των εταίρων, καθόσον ένεκα τής άπό τινων ήμερων ασθέ
νειας μου, κωλύομαι, δυστυχώς, νά προσέλθω εις αυτήν, ένφ 
μέχρι τής χθες ήλπιζον ότι ήθελον δυνηθή νά πράξω τοΰτο.

Επειδή δε', ώς ήκουσα, των αξιότιμων συναδέλφων τινές προ- 
τίθενται νά έπαναλάβωσι την πρότασιν περί άναθεωρήσεως τοΰ 
κειμένου οργανισμού, ήτις, άορίστως πρό τινων μηνών άναβλη- 
θεισα, έπίστευα, ότι δέν ήθελε καί πάλιν έπαναληφθή, άρκεσθεί- 
σης τής συνελεύσεως εις την δήλωσιν τοΰ συμβουλίου περί τής 
ο’ίκοθεν ΰπ’ αύτοΰ τηρήσεως τών έν τή δηλώσει εκείνη μνημο- 
νευθεισών προτάσεων, επειδή, λέγω, ήκουσα τά περί τής προ- 
θέσεως ταύτης, θεωρώ καθήκον μου, τρός πρόληψιν πάσης παρε- 
ξηγήσεως, νά ΰπομνήσω, δι’ 'Γμών, την συνέλευσιν, τής άρχή- 
θεν γνώμης μου περί τοΰ άσυμφόρου τή έταιρίμ τών προταθει- 
σών μεταρρυθμίσεων, δι’ οΰς λόγους άλλοτε καί κατ’ έπανάλη- 
ψιν έ'σχον την τιμήν νά εξηγήσω καί εις τήν Ικ νέου μνείαν τών 
όποιων θεωρώ όλως περιττόν νά έπανέλθω.

Οΰτω δε οί αξιότιμοι συνάδελφοι, άναμιμνησκόμενοι τής επί 
τοΰ ειρημένου θέματος γνώμης μου καί δυνάμενοι επομένως νά 
κρίνωσι, σχετικώς πρός αυτό, περί τής καταλληλότητός μου ώς 
προϊσταμένου τής Εταιρίας, θέλουσιν άναμφιβόλως, έπιληφθή 
τής παρεχομένης αύτοΐς σήμερον ευκαιρίας, διά τής γενησομένης 
εκλογής τών μελών τοΰ νέου συμβουλίου, όπως λύσωσιν έμπρά- 
κτως, καθ’ όσον άφορμ εις έμέ, το περί ού πρόκειται ζήτημα, 
ώστε έάν μέν θεωρώσι τήν άναθεώρησιν άσύμφορον, θέλουσι, εις 
ήν περίπτωσιν δέν ήθελεν υπάρχει καί άλλη τις τυχόν κατ’ έμοΰ
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αιτία, pi τιρήσει καί πάλιν δια, της ψήφου αυτών, εάν δε', του
ναντίον, Θεωρώσι την άναθεώρησιν ταύτην άναγκαίαν, θέλουσι 
καταψηφίσει έροΰ, βέβαιοι όντες, δτι καί ούτως, ουδέποτε Θέλω 
παύσει σερνυνόρενος έπί τή έξόχω τιρή, ήν έπί τόσα κατά συ
νέχειαν έτη ροί άπένειρον.

Έπί τούτοις διατελώ όλως ΰρέτερος

Έν ΆΟτίναι; xfj 16 Φεβρουάριου 1892.

A. Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΤΛΟΣ

Μετά τήν άνάγνωσιν της έπιστολής ταύτης ό λόγος 
έδόθη εις τον εισηγητήν τής έξελεγκτικής έπιτροπής Νικ. 
’Αναστασίου, ό'στις παρελθών άνέγνω τήν έξης εκθεσιν.

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς ττιν Γενικήν Συνέλει/σΊν των εταίρων της έν 
Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Κύριοι,

Έπιληφθέντες τής έξελέγξεως των του λήξαντος έτους 1891 
λογαριασρών τής ήρετέρας Εταιρίας, έπείσθηρεν ρετ’ ακριβή 
έξέτασιν των τηρουρένων έν τφ γραφείφ τής Εταιρίας βιβλίων 
καί δικαιολογητικών εγγράφων, ότι ή διαχείρισις ύπήοξε καθ’ 
όλα άκριβεστάτη καί σύρφωνος προς τον δηροσιευθέντα προγε
νεστέρους άπολογισρόν τοϋ Διοικητικού Συρβουλίου.
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Έκ της έξετάσεως των λογιστικών βιβλίων προκύπτει ότι 
τα μ.έν έσοδα της Εταιρίας άνήλθον εις δραχ. . 295,885.68
Ήτοι έκ του εις μετρητά υπολοίπου της 31 Δε

κεμβρίου 1890 ...................... Δρ. 10,139.88

Έκ κυρίων εσόδων

Τουτέστιν έκ συνδρομών έν γένει » 11,528.50
έκ τόκων καί μερισμάτων ... » 14,040.—
έκ κληροδοτημάτων.................. » 5,000.—
έκ του λαχείου............................ » 164,624.95
έκ διαφόρων................................. » 912.85
έξ ένοικίων................................... » 300.—
έκ συνδρομών της Άρχ. Έφ.. » 3,552.50

Έκ δοσιφόρων λ/σμ,ών

έξ ατόκου καταθέσεως............... » 10,000.—
έξ ανοικτού λογαριασμού .... » 56,000.—
έξ εϊσπρ. καθυστερουμε'νων. . . » 5,147.—
έξ » προκατ. λ/μφ Δημ. » 2,640.—
έξ » » » Έταιρ. » 12,000.—

Τό όλον . .................... Δρ. 295,885.68

Τα δε έξοδα εις δραχ. 292,783.52, έδαπανή- 
θησαν δηλονότι εις κύρια έξοδα ήτοι : 

εις μισθοδοσίαν του προσωπικού, εις γραφικήν ύ
λην, χάρτην, τυπωτικά, ταχυδρομικά, αγο
ράν βιβλίων, εις δετικά καί εις κατασκευήν
βιβλιοθηκών........................... Δρ. 10.180.54

εις μισθούς προσωπικού Μου
σείων, εις συγκολλήσεις καί 
απεικονίσεις αρχαίων καί ά-
γοράν αρχαίων....................... » 12,948.80

εις άνασκαφάς έν γε'νει..........  » 35,547.55
Εις μεταφοράν.......... Δρ. 58,676-89 295,885.68
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Έκ μεταφοράς..........
εις κατασκευήν Μουσείων έν

ταις έπαρχίαις....................
εις μισθούς καί επιμίσθια έφο

ρων καί φυλάκων έν ταϊς
έπαρχίαις.............................

εις έκδοσιν της Άρχ. Έφημ.. 
εις έξοδα λαχείου καί πληρω

μήν των κερδησάντων γραμ
ματίων ..................................

εις διάφορα. . . .......................
Το δλον......................

Δρ. 58,676.89 295,885.68 

» 16,369.98

» 12,476.—
» 10,354.—

» 93,328.50
» 838.15

Δρ. 192,043.52

Εος διαφόρους λ/αμ.οί>ς

εις Βιομηχανικήν Τράπεζαν . . Δρ. 50,300.— 
εις προκαταβολ. λ/μώ Δημ. . » 42,640.—
εις » » Έταιρ. » 7,800.— 292,783.52

έμεινε υπόλοιπον, μεταφερόμενον εις την διαχεί- 
ρισιν του 1892 ................................................... 3,102,16

Ή περιουσία της Εταιρίας, συνισταμε'νη έξ άκινήτων, έκ 
μέτοχων της ’Εθνικής Τραπέζης, έκ λαχειοφόρων ομολογιών, έκ 
δημοσίων χρεωγράφων, έκ προκαταβολών διά λογαριασμόν του 
Δημοσίου καί της Εταιρίας, έξ οφειλής του άποβιώσαντος τα- 
μίου καί έκ τοΰ εις μετρητά υπολοίπου, άνήρχετο κατά την 31
Δεκεμβρίου 1891 εις δρ. 392,353,36.

'Ήτοι ηύξηθη κατά δρ. 24,285 καί 26/00·
Μεταβάντες καί εις τό Μουσεΐον της Εταιρίας, έζητησαμεν 

παρά τοΰ φιλοπόνου έπιμελητου ’Αθανασίου Κουμανούδη σχε- 
τικάς πληροφορίας περί τών κατά τό ληξαν έ'τος άγορασθέντων 
αρχαίων, βιβλίων καί τών έκδοθέν των τευχών της ’Αρχαιολογι
κής Έφημερίδος.

Έκ τών πληροφοριών δε’, ας έλάβομεν έκ τών έν ακρίβεια 
τηρουμε'νων καταλόγων τών αρχαίων καί τών βιβλίων καί τέ-
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λος τής κανονικής ταζινομήσεως των παντοειδών προγονικών 
κειμηλίων, άπεκομίσαμεν άγαθάς εντυπώσεις.

Περαίνοντες την Ικθεσιν ταύτην, κρίνομεν καθήκον νά προ- 
τείνωμεν εις την Γενικήν Συνέλευσιν, όπως έκφραση τας ευχα
ριστίας αυτής προς πάντα τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
διά την όντως λελογισμένην διαχειρισιν τών έν γένει συμφερόν- 
των της εθνωφελούς Εταιρίας ημών, πρός δέ το λοιπόν προσω
πικόν του Γραφείου καί του Μουσείου τάν πρέποντα έπαινον διά 
•όν ζήλον, δν έπέδειζαν περί την έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος 

Έν ΆΟήναΐξ, τ?) 15 Φεβρουάριου 1892.

Ή ’Εξελεγκτική ’Επιτροπή

Θ. Κετςεας 

Ν. Αναστασίου

ΣΗΜ. Ό συνάδελφος ήριών κ. Κ. Μανιάκης, μεταβάς εις 
Πάτρας, δεν έλαβε ροέρος εις τήν έξέλεγξιν.

Μετά τήν άνάγνωσιν τής έκθέσεως τής έξελεγκτικής 
έπιτροπής ή συνέλευσις έν έκρινε τούς λογαριασμούς και 
προέβη κατά τον οργανισμόν πρώτον εις τήν έκλογήν τοΰ 
προεδρείου. Έκφωνηθέντος τοΰ καταλόγου τών πληρωσάν- 
των τήν συνδρομήν των έταίρων, έψήφισαν έταϊροι 78, γε- 
νομένης δέ διαλογής όπό τοΰ προεδρεύοντος αντιπροέδρου 
Σπ. Φιντικλέους καί τών ψηφολεκτών Εύαγγ. Παπαχα- 
τζή καί Π. Καρολίδου άνεκηρύχθησαν:

Πρόεδρος Άλ. Α. Κ,οντόσταυλος διά ψήφων 74
’Αντιπρόεδρος Φοντοκλής............... » 71
Γραμματεΰς ΤΕτ. Α. Κ.ουμ.ανούδης » 68
Ταμίας Γ. Αοκολαοδης................ » 68

Δεύτερον προέβη ή Συνέλευσις εις τήν έκλογήν τών 
λοιπών έπτά μελών τοΰ συμβουλίου. Έκφωνηθέντος τοΰ
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καταλόγου έψήφισαν εταίροι 94, γενομένης δε διαλογής 
άνεκηρύχΟησαν σύμβουλοι οί έξης :

Αημ,οσΟ. Τσιδανότΐουλος......................... διά ψήφων 77
Βίαν, ϋαββαίΐόας.................................................. » 76
ΤΕτέφ. Αραγοΰμ.ης............................................... » 73

*/%.ντ. Οικονόμος...........................................  » 71
Κ υρ· Μυλωνάς.......................................  » 68
Άχ. ΆγαθόνΕκος. . . ........................................... » 67
Αηρ.. Φίλεος........................................................... » 54

και ή Συνέλευσις έλύθη περί μεσημβρίαν.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΩΝ ΣΥΝΑΡΟΜΗΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ(Ι)

("Οσων εταίρων τα ονόματα φέρουσιν άστερίσκον, αυτοί πρός τη ετήσια 
συνδρομή καί καθυστερούσαν άλλην κατέβαλον, η την του προσεχούς 
έτους).

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Εθν. Πανεπιςτημιον . Δρ. 1000— Απεργης Νικ. . . . ΔΡ. 15—
Αγαθονικος Αχ. . . )) 15 — Αραβαντινος Ιω. . . » 20—
Αγγελοπογλος Γ. I. . )) 15— Αργγροπογλος Π. Π. » 15.—
Αγγεαοπογαος Κ. I. . )) 20— Αρεταιος Θεοδ. » 15 —
Αθηνογεμης Γ. . . )) 15.—
Αναγνωςτοπογλος Κ. )) 20.— Βαλαωριτης Ιω. . . » 15.—
Αναγνωςτοποτλος X. )) 15.— Βάσης Σπγρ. . . . » 15.—
Αναςταςιογ Νικ. . . )) 15— Beck Karl. . . . # 15—
Ανδροπογλος Στ. . . » Ιδ.- Βελεντζας Σ. . . . » 15.—
Ανεζης Δημ. . . . )) ΐίι— Βικελας Δημ. . . . » 15—
Αντωνιαδης Ant. I. . )) 15— Βααγκαλης Ν. . . » 15.—
Αντωνοποτλος Κ. )) 15.— Βλαστός Κωνςτ. . . » 15.—

(1) Έν τώ καταλόγω τούτο) περιέχοντας και τά ονόματα των μετά την κλει- 
CTiv των λογαριασμών καταβαλόντων συνδρομήν διά τό έτος 1891 εταίρων,
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Βορτςεαας Ιω. Δρ. 15.— Καςδονης Γεωργ. . Δρ. 15.—
Βογκρας Δημ. . . » 15.— Καςδονης Σωκρ. . » 15.—
Βογτζινας Εμ. » 15.— Καςιματης Κ. . . » 15.—

Καςτρωμενος Αα. » 15.—
Γαζεπης Γεωργ. . 1) 15— Καςτρωμενος Παν. » 15.—
Γαλανής Εμ. . . » 15— Κατακογζηνος Αα. » 15.—

Κατριβανος Αθ. . » 15.—
Δαμαλας Νικ. . . )) 15— Κατςαρας Μ. . . » 15.—
Δαμιραλης Μ. . . » 15— Κετςεας ©εμ. 15.—
Δεμερτζης Αα. . )) 25— Κινδγνης Αντ. » 20—
Δημιτςας Μαργ. . )) 15.— Κοαγβας Αα. . . » 15—
Διοςκοριδης X. . )) 15.— ΚΟΝΤΟΣ ΚωΝΣΤ. . » 15—
Δογρογτιις Αθ. . » 15.— Κοντοςταγαος Αα. A 15—
Δραγογμη Εαιζα Σ. )) 15·— ΚοΠΑΝΙΤΣΑΣ Στ. I. » 15—
Δραγογμης Εμ. . )) 15.— ΚΟΣΣΟΝΑΚΟΣ Κ. . » 15—
Δραγογμης Στ. . )) 15.— ΚΟΓΜΑΝΟΓΔΗΣ Στ. A » 15—

ΚΟΓΝΤΟΓΡΙΩΤΗΣ Δ. 15—
Εαετθεριαδης Σ. . )) 15— Κοφινιωτης Ιω. . » 15—
Εγαγγεαιδης Μ. . )) 15.— Κρητικός Γεωργ. » 15—
Εγταξιας Ιω. . . )) 15.— Κγριακος Ιω. . . » 15 —

Κωνςταντινιδης Π. » 15—
Ζαχαριογ Δ. II. . » 15.— Κωςτης Κ. Ν. . » 15.—
Ζεγκινης Ιω. . . )) 15.— ^Λαζαρης Χρ. . . 15—
Ζηλιωτης Νικ. . » 15.— Λακών Βας. . . » 15.—
Ζιτομαλας Αντ. . » 15.— Λαμπργνϊδης Μ. . » 15—

Λεοναρδος Β. I. . ό 15—
ΙΙαιαδης Μιδτ. » 51.— Λιβας Αθαν. . . » 15—

Lolling Η. . . » 15—
©ΑΔΗΣ ΜίλΤ. . . » 15.— Λοντος Α. . . . » 15—
Θεός Τςατςος Ιω. )) 15.— Λγρης Ιω. . . . 15—
©εοφιλατος Ιω. . » 15.— Λγρης Νικ. . . . » 15—

Ιωαννιδης II. . . » 20.— Μαγγιωρος Γ. . . » 15—
Μακκας Δημ. . . » 15—

Καββαδιας Π. . . )) 15.— Μαλικοπογλος ©. . » 15—
Καζαζης Νεοκλ. . » 15.— Μανιακής Κ. . . » 15—
Καλαποθακης Μ.. )) 15.— Μαντζακος Χρ. . » 15—
Καλδιγας ΙΙαγα. . )) 15.— Μαριολοπογλος ©. » 15—
Κααογεροπογαος Θ. » 15.— Μαρκοπογαος Ιω. . » 15.—-
Καμποτρογλογς Δ. » 15.— Ματροκορδατος Αα. » 15—
Καμπογρογαοτς Ιω. » 15.— ‘ Μαγρομιχααης Κγρ. » 15—
Κανακης Πετρ. . )) 15.— Μεαας Mix. » 25—
Κανελλης Αντ. . )) 15.— Μιςτριωτης Γ. . . » 15—
Καραπανος Κ. . · )) 25.— Μιςγρλης Νικ. . » 25—
Καρολιδης Π. . . » 15.— Μομφερρατος Αντ. » 15 —
Καρτερακης Ν. . » 15.— Μοςχακης Νικ. . » 15—
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ΜοςχοβακηςΝ. . . Δρ. 15— ΠΟΣΤΟΛΑΚΑΣ ΑΧ. . . Δρ. 15—
Μογςης Ια.................... » 15— Προβελεγιος Αρ. , . )) 15—
ΜπαλανοςΝικ. . . » IS Πρωτόδικός Ιω. . . » 15—
Μπογιατζογλοτς Μ. . » IS—
Μπογκης Βμ. . . . » 15— Ρααλης Παντ. . . » 15—
Μπογκης Ια. . . . » 15.— Ρενιερης Μ. . . . )) 15—
ΜτΛΩΝΑΣ Κγριακος. . » 15.— Ρόδιός Ιω...................... )) 15—

Ρωμαϊδης Αριςτοτ. . » 15—
Νεγροποντης Μ. . . » 15.— Ρωμαϊδης Δημ. . . )) 15—
Νεγρης Φωκ. . . . » 15.— Ρωμαϊδης Κωνςτ. . . )) 15—
Νικολαϊδης Γ. . . » 15.— Ρωμας Καις. . . . )) 15—
Νικολαϊδης Ιω. . . » 15.— Ρωςολτμος Σπ. . » 15—
Νικολοποτλος Π. . » 15—

Σ ΑΚΕΑΑΑΡΟΠΟΤΑΟΣ Σπ. » 15 —
Ξανθακης Πετρ. . . » 15— Σαμιος Κωνςτ. . . )) 15—
Ξτθαλης Ιω. . . . » 15— Σβορωνος Ιω. . . . )) 15—

Σεμιτελος Δημ. . . » 15—
ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Β. . . » 15.— Σιμοπογαος Ιω. . . » 15—
ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠρΟΚ. . » 15.— Σκιάς Ανδρ. . . . )) 15—
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ANT. . . » 15.— Σκοτζε Ααεξ. Γ. )) 15—
Οικονομογ Κωνςτ. . » 15 — Σκοτζε Π. Γ. . . . » 15 —
Οικονομοτ Παν. . . » 15— Σκοτλογδης Στ. . . » 15—

Σοττςος Αα. . . . » 50—
Παγανεαης Σπ. . . » 20— Σταης Βαλ. . . . )) 15—
Πανταζιδης Ιω. . . . >) 15— Στέφανος Κτπ. . . » 15.—
Παπαβαςιλειογ Γ. » 15— Σχινας Βας. . . . )) 15.—
ΓΙΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΑΟΣ Ν· » 15—
Παπαδημας ΙΙαν. . . » 15— Τριανταφτλλακος Ν. » 15.—
Παπαδημητρακοπογλος©. 15— Τρικοτπης Ιω. . . . )) 15—
Παπαδοπογαος Χρ. . » 15— Troump Eug. . . . )) 15—
Παπααεξανδρης Ν. . » 15 — Τςιβανοποταος Δ. )) 15—
Παπααογκας Κ. . . » 15— Τςοτντας Χρ. . . . )) 15—
Παπαμαρκοτ Χαρ. » 15—
Παπαναςταςιογ Π. . » 15— Φερμπος Παν. . . . » 15—
Παπανδρεογ Λ. . . » 15— ΦΐΑΑΔΕΑΦΕΤΣ Θ. ΝίΚ. » 15—
Παπαχατζης Βγαγγ. . » 18— Φιλιος Δημ. . . . )) 15.—
ΙΙαπαχρηςτοτ Γ. . . » 15— ΦίΝΤΙΚΛΗΣ Σπ. . . )) 15—
Παςπατης Αα. . . » 15—
ΓΙαςχαλης Λέων. . . » 15— Χατζημιχααης Mix. . » 15—
ΙΙατγχας Γεωργ. . . » 15— Χατζιδακις Γ. . . » 15—
Παγαιδης Παν. . . » 15— Χατζιδακις Ιω. . . )) 15—
Περρης Πετρ. . . . » 15— Χατζοπογλος Ν. Α. . )) 15—
Περρης Σπ. . . . » 15—
Πεταλας Αντ. . . » 15—
Πολίτης Ν. Γ. . . » 15— ZlLLER Ε...................... » 15—
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ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Δήμος Πειραιεων . . Δρ. 100.— Ζαννετος Γ. . . . Δρ. 15.—
Αντωνιαδης Ανδρ. . » 15.— Καςτριωτης Χρ. . . » 15.—
Αγτιας Ιω...................... » 15.— ΚοατμβαςΓ. ...» 15.—
Γιαννοπογλος Χρ. . » 15.— Μογτςοπογλος Τρ· . » 15.—
Δραγατςης I. X. . . » 15.—

ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ

Μονή τογ Γενεςιοϊ· της Θεοτοκογ (ΙΙελαγίας) .... Δρ. 25.— 

ΕΝ ΛΙΓΙΝΙΙ

Ηρειωτης Παν........................................................................................ Δρ. 15.—

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ

Βααςτος Στεφ. εν Μασσαλία........................................................Δρ. 25.—
Δραγογμης Μαρκ. εν Βιέννη..........................................................» 50.—·
Κοντογιαννακης Ν. εν Πετρογπολει........................................ » 100.—
Σκενδερανης Ρηγ. εν Αλεξάνδρειά.............................................. » 25.—

— 49 —
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ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ
(έν τούτοις περχέχονταχ ·καχ τά κατ’άνχαλλαγην άποκττιθέντα)

American journal of archaeology. Vol. VI. Boston, 1890. 
Archaeological and ethnological papers of the Peabody 
. Museum. Vol. I, N° ‘2. Cambridge, 1891. 
Arch.-Epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Un- 

garn. XIV. Wien, 1891. XV, 1. Wien, 1892. 
Archaeological Institute of America. First, second and 

third annual reports of the School at Athens 1881 - 
84 (Reprinted). Cambridge, 1886.

— Ninth annual report. 1889-90. Cambridge, 1890.
— Index to publications, 1879-89. Cambridge, 1891. 
Benndorf, 0., Ueber das Alter des Trojaspieles (άπό-

5πθί5[Λ« ).
Berliner philologische Wochenschrift. Jahrg. 3-11. Ber

lin, 1883-1891.
Blinkenberg, Chr., Eretriske Gravskrifter. Ivobenhavn, 

1891.
Bollettino delle opere straniere acquistate dalle bibliote- 

che governatixe del regno d’ltalia, Vol. VI, 1. 3. 4. 
6. 9. 11. Roma, 1891.

Bugge, Sophus., Etruskisch und armeniscli. Christiania,
1890.

Bulletin de correspondance hellenique.XV.Athenes,1891. 
Cambridge antiquarian Society. Proceedings with com

munications N° XXXI. Cambridge, 1891.
— Proceedings with communications N° XXXII. Cam

bridge, 1891.
— Report and communications 1887 -88. Cambridge,

1891.
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Catalogo delle monete possedute dal dott. Tom. Capo. 
Roma, 1891.

Contogiorgi, P., Biographie du poete latin Ovide. Braila, 
1884.

Daae, Lud., Joannis agricolae islebensis apophthegmata. 
Christianiae, 1886.

— Symbolae ad historiam ecclesiasticam. Christianiae,
1888.

Δελτίον αρχαιολογικόν έκδιδόρ,ενον ύπό του γενικού έφορου Π. 
Καββαδία. Top.. Τ. 1890 σελ. 113-183. Top.. Ζ. 1891
σ. 1-111.

Δελτίον της ιστορικής καί εθνολογικής ’Εταιρίας της Ελλάδος.
Top.. 3 φυλ. 11. 12. Έν Άθήναις, 1891.

Die attischen Grabreliefs. II Lieferung. Textbogen 3-5, 
Taf. XXVI-L. Berlin, 1891.

Έλλ. Φιλολογικός Σύλλογος. Top.. ΙΘ'. 1884 -85. Έν Κων- 
σταντινουπόλει, 1890.

Flinders Petrie W.M., Kahun, Gurob and Hawara. Lon
don, 1890.

Forhandlinger i videnskabs-selskabet i Christiania. Aar,
1890. Christiania, 1891.

Glassnik serbskoga utsenog druschtwa. N° 72. Belgrad,
1891.

Inscriptiones graecae Siciliae et Italiae, consilio et aucto- 
ritate academiae litterarum regiae borussicae. Edidit 
G. Kaibel et Alb. Lebegue. Berolini, 1890.

Jahrbuch d. k. d. arcbaeol. Institutes. Bd. VI. Berlin.
1891.—AntikeDenkmaler. Bd. I, 5 (1890). Berlin, 1891. 

Journal of hellenic studies. Vol. XL 2. London, 1890. 
Vol. XII, 1. London, 1891.

Κατάλογος των βιβλίων της εθνικής βιβλιοθήκης τής Ελλάδος.
— Τρ.ήρ,α Δ. Γλωσσολογία. Έν Άθήναις, 1891.
— Τρ,ήρα Ε. ’Αρχαιολογία. Έν Άθήναις, 1891.
Kenyon, F. G., Aristotle on the constitution of Athens.

Second edition. Oxford, 1891.
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Kenyon, F. G.,Facsimile of papyrus CXXXI in the british 
Museum. Oxford, 1891.

Κοντογεώργη, Π., Κωνσταντινούπολή κατά την ελληνικήν αν
θολογίαν. Μετάφρασις έκ τοΰ ’Αγγλικού. Κωνσταντινούπο
λή, 1880.

— Ειδήσεις τινες ίστορικαί περί Βάρνης. Κωνστάντσα, 1881.
— Περί Τόριεως. Κωνστάντσα, 1884.
Latyschev, Β., Inscriptiones antiquae orae septentrionalis 

pond euxini graecae et latinae. Yol. 11. Petropoli, 1890.
Locusteanu, N., Depre polychromie in architectura si 

sculptura hellenilor. Bucuresti, 1891.
Memoires de l’academie des sciences, inscriptions et bel

les-lettres de Toulouse. Neuvieme serie. Tom. II. 
Toulouse, 1890.

Memoires de la societe royale des antiquaires du nord. 
Nouvelle serie, 1890. Copenliague, σελ. 1-44.

Memorie della regia accademia di scienze, lettere ed arti. 
Ser. II, vol. VII. Modena, 1890.

Mittheilungen des k. d. archaeologischen Institutes. Atlie- 
nische Abtheilung. XVI. Athen, 1891.

Mittheilungen des k. d. archaeologischen Institutes. Bo- 
mische Abtheilung. VI. Bom, 1891.

Monumenti inediti publicati dall’lnstituto di corrispon- 
denza archeologica. Supplemento. Berlin, 1891.

Museum of american archaeology (— Annual report of 
the curator) Vol. I, N° 1. Philadelphia, 1890.

Μυλωνά, K., ’Αντώνιος Οικονόμου ό έψηιρισριένος καθηγητής 
τής αρχαιολογίας. Έν Άθήναις, 1887.

Naukratis. Part. I by E. A. Gardner, Part. II by W. M. 
Flinders Petrie. London, 1886-88.

Οικονόμου,Άντ. Δ., Δύο αρχαιολογικά! διατριβαί. Έν Άθήναις, 
1887.

—’Αρχαιολογικά πάρεργα. Έν Άθήναις, 1888.
Olympia. Die Ergebnisse der von dem d. Beich veranstalt. 

Ausgrabung. Tafelband IV. Die Bronzen. Berlin, 1890.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:39 EEST - 54.226.8.97



— 53 —

Παπαγεωργίου,Σ.,Κερκυραϊκαι ρ,ελέται ΰπό Bernhard Schmidt 
(μετάφρασις). Έν Κέρκυρά, 1891.

Peabody Museum. Archaeological and ethnological papers. 
Yol. I. N° 3. Cambridge, 1890.

— Twenty-third and twenty-fourth annual reports. Vol. 
IV Nos 3. 4. Cambridge, 1891.

Pervanogli'i, P., Delle dee vergini e madre negli antichi 
culti della Grecia e della penisola italica. Trieste, 1891 
(άπόσπασρια).

Πρακτικοί τής έν Άθήναις φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. 1889 — 
90. Έν Άθήναις, 1890.

Programm (50e9) zum Winckelmannsfeste des archaeol. 
Gesellscbaft zu Berlin. — Bobert, C., Homerische Be- 
clier. — Winter. Fr., Ueber ein Vorbild neu-attischer 
Reliefs.—Furtwangler, A., Orpheus. Attische Vase 
aus Gela. — Berlin, 1890.

Schriften der Universitat zu Kiel. Kiel, 1890-91.
Schneider, Arthur., Prolegomena zu einer neuen Galle- 

rie heroischer Bildwerke. Leipzig, 1890.
Sittl, K., Die Patrizierzeit der griechischen Kunst. Wurz

burg, 1891.
Σκιά, Άνδρ., Περί τής κρητικής διαλε'κτου. Έν Άθήναις, 1891.
Smithsonian institution. Annual report. June, 1888. Wa

shington, 1890. — July, 1888. Washington, 1890.
Societe des antiquaires du centre. Objets du dernier age 

du bronze et du premier age du fer decouverts en 
Berry. Bourges, 1891.

Στοά. Σύγγραρ,υ.α ρ,ηνιαΐον τοΰ έν Άθήναις όρ.ωνύυ,ου φιλολο
γικού Συλλόγου. Του,. A, 1. Έν Άθήναις, 1891.

Upsala Universitets Arsskrift. 1890. Upsala, 1890.
Viestnik hrvatskoga arkeologickoga druztva. XIII, 3. 4. 

Agram, 1881.
Weber, G., Guide du voyageur a Ephese. Smyrne, 1891.
Young, Cl., Eretria a deme of Attica. New-York, 1891.
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ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ

Apollodori bibliotheca ex recensione Im. Bekkeri. Lipsiae, 
1854.

Bernoulli, J. J., Rbmische Ikonographie. 1 -II, 1,2. Stut
tgart, 1882-1891.

Beschreibung der Stadt Rom von E. Platner, C. Bunsen.
Ed. Gerhard u. W. Rostell. Stuttgart, 1829- 1842. 

Bie, Osc., Kampfgruppe und Kampfertypen in der An- 
tike. Berlin, 1891.

Boeckh, Aug., Metrologische Untersuchungen, Berlin, 
1838.

Brunn, H.-Arndt, P., Griechische und romische Por
traits. Lief. 1, 2, 3. Miinchen, 1891.

Cartault, A., Terres cuites grecques. Paris, 1890.
Carte de la Grece redigee et gravee au depot de la guerre. 

Paris, 1852.
Curtius, Era., Stadtgeschichte von Athen. Berlin, 1891. 
Daremberg-Saglio., Dictionnaire des antiquites. 15cme 

fasc. Paris, 1891.
Dieterich, Albr., Abraxas. Studien zur Religionsgescbi- 

chte des spiitern Altertums. Leipzig, 1891.
Doll, Malth., Studien zur Geographie des alten Makedo- 

niens. Stadtamhof, 1891.
Friederichs, C., Kleinere Kunst und Industrie im Alter- 

thum. Berlin, 1871.
Gazette archeologique. XV, 1889. Nos 3, 4. Paris, 1891.
Γεδεών, Μ. I., Πατριαρχικοί πίνακες. Έν Κωνοταντινουπόλει,

1890.
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General-Karte des Konigreichs Griechenland bearbeitet 
und herausgegeben vom k. k. Militargeographischen 
Institute in Wien, 1885.

Georgii Cyprii descriptio orbis romani. Ed. H. Gelzer. 
Lipsiae, 1890.

Gerhard, Ed., Etruskische Spiegel. Funfter Band (von 
Ivlugmann und Korle), 10es Heft. Berlin, 1890.

Haussoullier, B., Quomodo sepulcra Tanagraei decorave- 
rint. Parisiis, 1884.

Helbig,W., Untersuchungen uber die campanische Wand- 
malerei. Leipzig, 1873.

— Fiihrer durch die offentlichen Sammlungen klassischer 
Alterthiimer. I-II. Leipzig, 1891.

Ilermes. Zeitschrift fur klassische Philologie. Bd.25-26, 
1890-91. Berlin, 1890-91.

Heydemann, 11., Humoristische Vasenbilder aus Unter- 
italien. Berlin, 1870.

Immerwahr, W., Die Rulte und Mythen Arkadiens. I. 
Leipzig, 1891.

Jannarakis, Ant., Deutsch-Neugriechisches Handworter- 
buch. Hannover, 1883.

Kiepert, H., Neuer Atlas von Hellas. Berlin, 1872.
— Specialkarte vom westlichen Kleinasien. 2e Lief. Bl. 

3, 4, 5, 8, 13. Berlin, 1890.
Klein, W., Die griechischen Vasen mit Lieblingsinschri- 

ften. Wien, 1890.
Knoll, Ern., Studien zur altesten Iiunst in Griechenland. 

Bamberg, 1890.
Λάμπρου, Ίω., ’Αναγραφή των νομισμάτων της κυρίως Ελ

λάδος. III, Πελοπόννησος. Εν Άθήναις, 1891.
Λάμπρου, Σπ., Αί ΆΘηναι περί τά τε'λη του δωδεκάτου αίώ- 

νος. Άθήνησι, 1878.
Lange, W., Das antike griechisch-romische Wohnhaus 

Leipzig, 1878.
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Loeschcke, G., Die ostliche Gicbelgruppe am Zeustempel 
zu Olympia. Dorpat, 1885.

Melanges d’archeologie et d’histoire. XI. Rome, 1891. 
Mommsen. Aug., Ileortologie. Leipzig, 1864.
— Ueber die Zeit der Olympien. Leipzig, 1891. 
Monumenti antichi. Vol. I, punt. 2. Milano, 1891.
Museo italiano di antichita classica. Vol. I. 11, 1-2. 111.

Firenze, 1884-1890.
Muller, S., Die nordische Bronzezeit und deren Perio- 

dentheilung. Uebersetzung von J. Mestorf. Jena, 1878.
— Ursprung und erste Entwickelung der europaischer 

Bronzekultur. Braunschweig, 1885.
Neumann, C. - Partsch, J., Physicalische Geographic von 

Griechenland. Breslau, 1885.
Niese, B., Die Entwickelung der homerischen Poesie. 

Berlin, 1882.
Partsch, J., Die Insel Korfu. Eine geographische Mono- 
graphie. Gotha, 1887.
— Die Insel Leukas. Eine geograph. Monographie. Gotha,

1889.
— Kephallenia. Eine geogr. Monographie. Gotha, 1890. 
Philippson, Alfr., Der Peloponnes. Versuch einer Landes-

kunde auf geologischer Grundlage. I Abtheil. Berlin, 
1891.

Philologische Wochenschrift. I-II, 1881 -82. Berlin, 
1882-83.

Πρωτοδίκου Ίω., Περί της καθ’ “Ομηρον οϊκίαε. Έν Λειψία, 
1877.

Reinach, Sal., Peintures de vases antiques recueillies par 
Millin et Millingen. Paris, 1891.

Rheinisches Museum fiir Philologie. Bd. 45. 46. Frank
furt, 1890-91.

Robert, C., Bild und Lied. Berlin, 1881.
— Archeologische Marchen. Berlin, 1886.
Roscher, W., Ueber Selene und Verwandtes. Leipzig, 1890.
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Roscher, W., Lexikon der griech. und romischen My- 
thologie. 19, 20. Leipzig, 1891.

Ross, L., Reisen und Reiserouten durch Griechenland. 
I Peloponnes. Berlin, 1841.

— Reisen nach Kos, Halikarnassos, Rhodos und der Insel 
Cypern. Halle, 1852.

Σακελλαρίου, Άθ., To. κυπριακά, ήτοι γεωγραφία, ιστορία καί 
γλώσσα της νήσου Κύπρου. Τό[Λ. Α. Έν Άθήναις, 1890.

Schliemann, Η., Bericht iiber die Ausgrabungen in Troja 
im Jahre 1890. Leipzig, 1891.

Schliemann’s Selbstbiograpliie bis zu seinem Tode ver- 
vollstiindigt (von Alfr. Bruckner) herausgegeben von 
Sophie Schliemann. Leipzig, 1892.

Schreiber, Th., Die hellenistischen Reliefbilder. 5-8. Lei
pzig, 1890.

Scbuchardt, C., Scbliemann’s Ausgrabungen. Zweite Auf- 
lage. Leipzig, 1891.

Schumacher, K., Eine pranestinische Giste im Museum 
zu Karlsruhe. Heidelberg, 1891.

Sittl, C., Die Gebarden der Griechen und Romer. Lei
pzig, 1890.

Stark, K. B. Niobe und die Niobiden. Leipzig, 1863.
Stein, H., Das Kriegsvvesen der Spartaner. Konitz, 1863.
— Bemerkungen zu Xenophons Schrift vom Staate der 

Lacedaemonier. Glatz, 1878.
— Kritik der Ueberlieferung iiber den spartanischen Ge- 

setzgeber Lykurg. Glatz, 1882.
— Topographie des alten Sparta. Glatz, 1890.
Stephani, Ludolf., Der ausruhende Herakles ein Relief

der Villa Albani. St. - Petersburg, 1854.
Strube, C., Studien iiber den Bilderkreis von Eleusis 

(mit Suppl. von H. Brunn. 1872). Leipzig, 1870.
Swoboda, H., Die griechischen Volksbeschliisse. Leipzig,

1890.
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Undset, Ing., Etudes sur Page de bronze de la Hongrie. 
I. Christiania, 1880.

Ussing, J. L., Reisebilleder fra Syden. Kjobenhavn, 1847 
Warsberg, Al. v., Ithaka. Wien, 1877. 
Wilamowitz-Mollendorf, U. v., Aus Kydathen. Berlii 

1880.
— Homerische Untersuchungen. Berlin, 1884.
Zeitschrift fur Ethnologie. Jhrg. 21. 22. 23. Berlin, 

1889-91.

ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

Λίθινα.

’Αναγλύφου αναθηματικού τεμάχιον μετά παραστάδος, έφ’ής 
άνάγλυπτος μορφή κόρης πρ. δεξ. ’Αττικής. "Υψ. 0,21. Λίθ. 
4881. Αωρον Δημ. Ντάση.

Κύλινδρος των λεγομένων άσσυριακών έγγεγλυμμένος, λίθου 
κυανού. Δύο ανδρες όρθιοι καί τέσσαρα ζώα ιστάμενα επί των 
οπισθίων ποδών. Μήκ. 0,011. Λίθ. 4882. Δώρον Στυλ. ’Απο
στόλου (διά Κωνστ. Φωτιάδου, εΰέλπιδος).

Κεφαλή νεανική μετά μέρους του λαιμού λίαν έφθαρμένη/Υψ. 
0,28. ’Αθηνών. Λίθ. 4883. Δώρον ανωνύμου εργάτου.

Στηλη κολοβή τά κάτω' έπιγρ. δύο στίχων: ΕΛΛΑ^ΛΥ- 
ΚΙΝΕΙΑ|θΝΕΘΕΙΙ<Ε.'Ύψ. 0,17, πλ. 0,27. Προς δυσμάς 
Βελεστίνου (Φερών). Λίθ. 4884. Δώρον Βασ. Σχινα.

Αεάφορα,.

'Ομοίωμα πήλινον καρπού ροιάς μέ διακόσμησιν γεωμετρικού 
ρυθμού. “Υψ. 0,10. Σαλαμΐνος. Π. Άγγ. 5873. Δώρο^ Ίω 
Παπασωτηρίου (διά Στ. Δραγούμη).
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Τύπος νομισματοειδής πήλινος. Κεφαλή ανδρική (Πτολεμαίου) 
πρ. δεξ. Δια μ. 0,017. Τ. Π. 298. Δώρον Στυλ. ’Αποστόλου 
(δια Κωνστ. Φωτιάδου, εύέλπιδος).

Πεσσός σφενδόνης μολύβδινος. Έπιγρ. ΞΕ. Μήκ. 0,03. Μολ. 
3123. Δώρον Δημ. Φιλιού.

Νόμισμα άργυροΰν, 5.—Κεφαλή Διάς με στε'φανον έκ δρυός 
πρ. δεξ. ΙΤΑΛΟΥ)(’Αθηνά Ίτωνία πρ. δεξ. ΘΕΣΣΑ-ΛΩΝ. 
Ν-Ι.ΔΙΟ—Κ . . . Δώρον ’Ιακώβου Θεοφιλά.

Νομίσματα χαλκά τριάκοντα καί επτά. 'Ρωμ. αύτοκρατόρων 
12, Βυζαντινά 12, Κουφικά καί νεώτερα 13. Τά πλεϊστα έ- 
φθαρμένα και άχρηστα. Δώρον Άνδρ. Κασιμάτη.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ

^VtOtvot.

Άγαλμάτιον ’Αθήνας άκέφαλον έπί πλίνθου ελλειψοειδούς κο
λοβής" ή αριστερά χειρ έρείδεται έπί τής όσφύος, ή δεξιά ελ
λείπει. Βαίνει έπί του δεξιού σκέλους" ή πλίνθος κολοβή. "Υψ. 
0,52.— Κεφαλή γυναικεία μετά μέρους του λαιμού. Αί κόραι 
τών οφθαλμών δεδηλωμέναι. 'Ρίς, κάτω χείλος καί δεξιά πα
ρειά βεβλαμμένα. "Υψ. 0,15.— Άγαλμάτιον έπί πλίνθου ελ
λειψοειδούς κολοβής άκέφαλον καί άνευ χειρών, γυναικός φερου— 
σης χιτώνα μετά διπλοϊδίου. Βαίνει έπί του άριστεροΰ ποδός. 
"Υψ. 0,71.— Κεφαλή γυναικεία πεπλοφόρος καί εστεμμένη. 
'Ρίς καί γένυς βεβλαμμέναι. “Υψ. 0,18. Τέχνης ρωμ χρόνων. 
Περίχωρα (;) ’Αθηνών. Λίθ. 4858-61.

Πέντε μικρά τεμάχια επιγραφών σώζοντα ολίγους στίχους κο
λοβούς. Μήκους 0,07-0,09. ’Αθηνών. 4862-66.

Στήλης έπιτυμβίας μέ αέτωμα τεμάχιον, σώζον πέντε κολο-
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βούς στίχους επιγράμματος ών ό πρώτος . . . . ΝΟΥΔ6ΚΧ- 
NOCMANIHN. . . “Υψ. 0,30. Αττικής (Μπραχάμι). Λίθ. 
4867.

Κιονίσκου επιτύμβιου τεμάχιον, σώζον ολίγα γράμματα εις 
τρεις στίχους κολοβούς . . . Ο . . . |ΚΟΣΜΙ. . . |. . . Π . . . “Υψ.
0,15. Λίθ. 4868.

Στήλη επιτύμβια μέ άνθέμιον καί ρόδακας. ’Επιγραφή εννέα 
στίχων: ΘΟΥΤΙΜΟζ|ΑΡΙ^ΤΟΓΕΙΤΟΝΟ^|Α[φ]Ι[Δ]ΝΑΙΟί| 
ΘΕΟ£ΕΒΕΙΑ:ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ | ΑΝΑφΑΥ^ΤΙΟΥ | ΑΝΔΡΟ- 
ΚΛΗ;ίΑΝΔΡΟΚ[ΛΕ]ΟΥ£| POPIOS | ΘΟΥΤΙΜΟ £ΑΝΔΡΟ- 
ΚΛΕΟΥ€|ΓΟΡΙΟ£."Υψ. 1,16.— Στήλης επιτύμβιας μέ άνθέ
μιον καί ρόδακας το άνω μέρος- επιγραφή δεν σώζεται. “Υψ. 
0,52. — Λουτροφόρος κολοβή τά ώτα καί τήν βάσιν, έ'χουσα 
τήν κοιλίαν ραβδωτήν.“Υψ. 0,61. ’Αττικής. Λίθ. 4869-4871.

Ψηφίσματος τεμάχιον στίχων 31 κολοβών, δημοσιευθεν έν 
Άρχ.Έφημ. 1890 σελ. 223."Υψ. 0,36.—Στήλη μέ αέτωμα 
κολοβή τά κάτω καί πρός άρ., φέρουσα επί του αετώματος επι
γραφήν: . . . ΧΗ |. . . AT Ρ ΑΙΑΝ ΟΥ | λΑΜΑΣΙΟΥφΛΥΕΥΣ 
καί κάτωθεν αύτοΰ άνάγλυπτον μορφήν εφήβου κρατοΰντος κλά 
δον και παρ’αυτήν: ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ|ΠΡΕΙΜΟΣ|ΕΥΚΡΑΤΟ ΥΣ| 
φΥΛΑΣΙΟΣ“Γψ. 0,30.— Κιονίσκος επιτύμβιος: ΖΩΠΥΡΑ| 
Ν IΚΟ ΚΛΕΟ Υ Ε|Λ ΑΚΕΔ AI MO ΝI Α.“Υψ. 0,29.’Αθηνών. 
Λίθ. 4872-4874.

Πλάξ φέρουσα άνάγλυπτ ον δέλτον έν ή στέφανος καί ύπ’ αυ
τόν επιγραφή οκτώ στίχων: ΠΥΘΩΝΝΙΚΟΜΑΧΟΥ|ΛΑΔΑΡ- 
ΜΙΟΣΣΤΕφΑΝΩΘΕΙΣ|ΥΠΟΕΡΜΑΙΣΤ ΑΝΑΥΤΟΝΟΜΩΝ| 
ΣΥΝΣΚΑΝΩΝΧΡΥΣΕΩΙΣΤΕΦΑΝΩΙ | ΑΡΕΤΑΣΕΝΕΚΑ 
[ΚΑ]I ΕΥΝΟΙΑΣΑΝ | ΕΧΩΝΔ I ΑΤΕΛΕ IΕΙΣΤΟΚΟΙΝΟΝ | 
ΤΟ ΕΡΜΑ ΙΣΤΑΝΑΥΤΟ ΝΟΜΩΝ | ΣΥΝ Σ ΚΑΝ ΩΝ ΚΟΙΝΟΥ 
ΘΕΟΙΣ. “Υψ. 0,26, πλ. 0,36. 'Ρόδου. Λίθ. 4875.

Δύο κύλινδροι τών λεγομένων Άσσυριακών διάτρητοι λίθου 
αΐματίτου φέροντες γλυφάς. 1. — Πέντε μορφαί, ών μία καθη- 
μένη πρ. δεζ. καί όπίσω αυτής ζώον τετράπουν καί σύμβολον 
έχον σχήμα κεφαλής κερασφόρου. Ί.— Τέσσαρες γυναικεΐαι μοο
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φαί καί άνήρ κρατών άγγεϊον (;). Μήκ. 0,02 - 0,022. Λίθ. 
4876-77.

Στήλη επιτύμβια κολοβή τα κάτω, άπολήγουσα άνω εις τρι
γωνικόν περίπου έπίκρανον, !φ’ ού άνάγλυπτος λήκυθος τεται- 
νιωμένη, κολοβή τό χείλος.’Επιγραφή: ΕΝΠΟΡΙΩΝ|ΛΕ£ΒΙΟ£ 
Τψ. 0,49. Αττικής. Λίθ. 4878.

Λουτροφόρος κολοβή τον λαιμόν καί τήν βάσιν μέ παράστασιν 
άνάγλυπτον άνδρός, φε'ροντος χιτώνα καί θώρακα πρ. δεξ., καί 
ίππου, ον κρατεί ό άνήρ άπό τοΰ χαλινού- (πρό αΰτοΰ ϊσταται 
παϊς γυμνός. ’Επιγραφή: ΓΟΛΥΜΗΔΗ£. "Τψ. 0,65. ’Αττικής 
(Τράχωνες). Λίθ. 4879.

Φιάλη τεθραυσμένη έκπαλαι εις δύο τεμάχια, φέροντα άνά 
τρία τρήματα, άντιστοιχοΰντα, προς συναρμογήν διά μολύβδου. 
Διαμ. 0,195. Νάξου. Λίθ. 4880.

Πλάξ μικρά άναθηματική φέρουσα άνάγλυπτον χοίρον πρ.άρ. 
καί επιγραφήν: . . . .ΙΠίλΑΣΠΟ. .|λΑΝΙΕΥΧΑΝ.Ύψ. 0,04, 
πλ. 0,06. Γυθείου. Λίθ. 4885.

Ψηφίσματος τεμάχιον στίχων επτά κολοβών- ό πε'μπτος: 
. ,ΕΙΠΑΡΑΔΙΔΟΝ. . . “Τψ. 0,18. ’Αθηνών. Λίθ. 4886.

’Αναγραφής κυρίων ονομάτων τεμάχιον στίχων οκτώ κολο
βών πρ. δεξ.: ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ.. . |Θ Ε ΟΔΟΤΟΣΧ A Ρ. . .| 
ΓΟΡΓΙΑΣΙΣΙΔΩΡ. . ,| κτλ. “Τψ. 0,17. ’Αθηνών. Λίθ. 4907.

Τεμάχιον επιστυλίου νεκρικού αναγλύφου. ’Επιγραφή κολοβή: 
. . ΦΙΑΟΥΤ ΟΥΕΙΣΙ |. . . .ΘΥΓΑΤΗΡ|. . . . ΠΑΜφΙΛΟΥ. 
“Τψ. 0,25. ’Αθηνών. Λίθ. 4908.

Προτομή Έρμου τής τετραγώνου έργασίας άρχαίζουσα, τοΰ 
λεγομένου ιερατικού ρυθμοΰ. Ή κόμη ταινίγ περιδεδεμένη , δύο 
δε πλόκαμοι αυτής καταπίπτουσιν έπί του στήθους. Τό πρόσω- 
πον πλήν τής άριστεράς παρειάς καί τοΰ όφθαλμοΰ άποκεκρου- 
σμε'νον. "Γψ. 0,24. ’Αθηνών. Λίθ. 4909.

Στήλη επιτύμβια μέ αέτωμα καί άνάγλυπτον παράστασιν εν
τός άψΐδος, νυν ελλείπουσαν. ’Επιγραφή: ΔΙΟ ΝΥΣΙ ΑφΙΛΗ-
ΜΟΝΟΣΕΚΘΡΙΑ____ | ΕΠΙΧΑΡΟΥΤΟΥΕΠΙΧΑΡΟΥΘ. . .
____ |ΓΥΝΗ. “Γψ. 0,47. Αθηνών. Λίθ. 4910.

’Επιτύμβιου αναγλύφου τεμάχιον. Σώζεται ακέφαλος γυναι-
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κέίά. μορφή κατ’ ενώπιον ίσταμένη, φε'ρουσα χιτώνα καί ίμάτιον, 
ύ®’ ο κρύπτονται αί νεϊρες, καί έτέρας μορφής ό άριστερός άκρος
it. "Τψ. 0,80. 4U. Λ». 49Μ

Σκεύος άλαβάστρινον κολοβόν,ίσως άκρον ρυτού εχοντος σχήμα 
κόγχης Θαλασσίας. Μήκους 0,15. ’Αθηνών. Λίθ. 4912.

Κιονίσκος έπιτύριβιος. ’Επιγραφή: ΑΣΙΑ{ΗΡΑΚΛΕΩΤΙΣ| 
ΗΛΙΚΩΝΤΟΣ | ΓΥΝΗ. Τψ. 0,60. ’Αθηνών. Λίθ. 4914.

Στήλης επιτύμβιας τερ.άχιον : ΝΙΚΟΚΡΑΤΗΣ. Τψ. 0,13, 
πλ. 0,46. — Στήλη όρου : Η Ο ΡΟ ί. Τψ. 0,40. — Στήλη
επιτύμβια κολοβή τα άνω:............| ΘΕΟΠΟΜΠΟΥ | £ΑΛΑ-
ΜΙΝΙΑ.'Τψ. 0,30.— Στήλη επιτύμβια: PYPPOS | ΗΠΕΙΡΩ- 
ΤΗ£. Τψ. 0,31.— Στήλη επιτύμβια κολοβή τά κάτω: ΔΗ- 
ΜΟ£|ΤΡΑΤΗ.Τψ.0,23. —Στήλη όρου άνεζε'ργαστος: ΟΡΟ£| 
ΜΝΗΜΑ|ΤΟ€.Τψ. 0,26.—Στήλη επιτύμβια: ΕΥΘΟΙΝΟ€. 
Τψ. 0,54.— Στήλη επιτύμβια κολοβή τά κάτω: ΜΥΡΡΙΝΗ 
Κ ΑΛΑ ΑΤΙ ΑΝ Η. Τψ. 0,30. —Στήλη επιτύμβια: ΡΑΤΡΩΝ | 
ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ. Τψ. 0,31.— Στήλη επιτύμβια: ί:ΚΥΘΐΟ£| 
ΑΝΑφΛΥ£ΤΙΟ£. Τψ. 0,41.— Κιονίσκος επιτύμβιος: ΑΝ
ΔΡΙΚΟ Σ | ΗΡ[Α]Κ[Λ]ΗΩ[Τ]ΗΣ. Τψ. 0,54. — Κιονίσκος 
επιτύμβιος: ΑφΡΟΔΙΣΙΟΣ|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ. Τψ. 0,36. — 
Κιονίσκος έπιτύρ,βιος: ΕΓΙΚΡΑΤΗ£ | ΑΓΕθΥ|ΛΑΜΓΤΡΕΥ£. 
Τψ. 0,45.— Κιονίσκος επιτύμβιος: ΔΟΣΙΘΕΟΣ | ΕΒΡΟΥ | 
ΚΟΛΩΝΗΘΕΝ. Τψ. 0,30. — Κιονίσκος επιτύμβιος : φΑΡ- 
Ν Α Κ Η Σ | X Ρ Η ΣΤ Ο Σ. Τψ. 0,53.—Κιονίσκος έπιτύμ,βιος: 
ΘΕΟΓΕ ΝΗΣ|ΜΕΝΙΡΡΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝ ΙΟΣ. Τψ. 0,30. 
’Αθηνών καί περιχώρων. Λίθ. 4915-30

Ιΐήλονχ.

Πυξίς. Γραφ. Ιρ.’Εδ. μέλ. Ή επιφάνεια διαιρείται διά τεσ
σάρων δωρικών κιόνων τεταινιωμ,ένων εις τέσσαρα διαμερίσματα. 
Έν τώ πρώτω γυνή καθημ.ε'νη πρ. δεξ. καίστρέφουσα τήν κεφα
λήν οπίσω- έν τώ δευτε'ρω δύο γυναίκες, ών ή μεν ϊσταται κρα
τούσα τάλαρον ή δέ τρε'χει πρός δε£. έν τώ τρίτω δύο γυναίκες, 
ών ή μέν κάθηται πρ. δες. ή δέ ϊσταται πρό αυτής, άμφότεραι
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κρατοΰσι τάλαρον- έν τφ τετάρτψ Έρως πρ. δεξ. κρατών κάνι- 
στρον πλήρες καρπών. ’Επιγραφή ΚΑΛ.— ’Επί του πώματος- 
κρατήρ, εκατέρωθεν δ’ αύτοΰ Σάτυρος κυβιστών καί όπίσω τών 
Σατύρων πάνθηρ τρέχων πρ. δεξ. "Υψ. 0,09. Κορινθίας ("Αγιοι 

. Θεόδωροι). Π. Άγγ. 5871.
Κότυλος. Γραφ. έρ. ’Έδ. μέλ. Α. — Γυνή πρ. δεξ. καθη- 

μένη. πεπλοφόρος καί πόλον έχουσα Ιπί τής κεφαλής, κατοπτρί
ζεται εις κάτοπτρον, ο κρατεί τή δεξιά χειρί καί εν τφ όποίω 
διαγράφεται πρόσωπον- πρό αυτής λουτήρ καί ’Έρως κρατών 
στέφανον. Εις τό βάθος τρεις Σάτυροι άποσκοπεύοντες άφ’ ύψη- 
λοΰ, ώς δηλοΰται διά γραμμής έρυθράς άνωθεν τής όποιας μόνον 
αί κεφαλαί αυτών καί οί ώμοι φαίνονται. Β.—’Έρως κρατών 
ταινίαν. "Υψ. 0,20. Βοιωτίας. Π. Άγγ. 5874.

Πίνακος τεμ.άχιον. Γραφ. έρ. καί λευκαί. Έδ. μέλ. Παρά- 
σσασις όμοια ταϊς επί τών λεγομένων νεκρόδειπνων. Σώζεται τό 
άνω ήμισυ μέρος άνδρός καί γυναικός εστεμμένων, βαινόντων 
πρ. δεξ. καί αί κεφαλαί μετά τών ώμ,ων τεσσάρων παίδων άκο- 
•λουθούντων- άνωθεν τούτων έν τή γωνία προτομή ίππου πρ.δεξ. 
καίπαρέκει έπιγραφή: ΠΑΥ£ΑΝΙΑ£ΑΝ. . .. “Υψ. 0,125, πλ. 
0,15. ’Αθηνών (όδ. Άριστείδου άρ. 2). 11. Άγγ. 5875.

Κρατήρ. Γράφ. έρ. ’Έδ. μ.έλ. Α. — 'Ηρακλής πρ. δεξ. κρα
τών τόξον καί ρόπαλον καί δύο Κένταυροι, ών ό μέν όρμγ κατ’ 
αύτοΰ, ό δ’ έτερος φεύγει κρατών κλάδον. Β.— Δύο Κένταυροι 
κρατούντες κλάδους δένδρων καί τρέχοντες πρ. άρ. "Υψ. 0,29. 
Θηβών. Π. Άγγ. 5876.

Κρατήρ. Γραφ. έρ. καί λευκαί.Έδ. μέλ. Τρεις έφηβοι άγον
τες ταύρον εις θυσίαν πρ. δεξ. καί ΰπό τούς πόδας αύτοΰ τέταρ
τος έ'φηβος κατά γής ύπτιος. Β.— Δύο έ'φηβοι έν ΐματίοις."Υψ. 
0,20. Θηβών (Πυρί). ΓΙ.’Αγγ. 5884.

Τύπος νομισμ.ατοειδής, φέρων έφ’ ενός έ'κτυπον αμφορέα, έφ’ 
ετέρου δέ βότρυν σταφυλής μετά του μίσχου. Διαμ. 0,017. —■ 
"Ομοιος, φέρων έφ’ ενός έ'κτυπον τό γράμμα Β καί όπισθεν 
Γλαΰκα. Διαμ. 0,018. — "Ομοιος σώζων καί λείψανα γανώμα- 

■ τος μελανός καί φέρων έ'κτυπον άκανθόχοιρον πρ. άρ. Διαμ,
0,023. 11. Σκ. 299-701.
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Χκλχ».

Σφραγίς μηνοειδής περίπου το σχήμα, έχουσα όπίσω καί λα
βήν- έχει έκτυπα τα σημεία ΟάΟΤΙΙΖ. Διαμ. 0,042. Χαλκ. 

1473.
Δικαστικών πινακίων τεμάχια μικρά έννέα, σώζοντα έκαστον 

σφραγίδας ή ολίγα γράμματα κυρίων ονομάτων καί δημοτικών. 
Μήκους 0,02-0,06. ’Αττικής. Χαλκ. 1474-82.

Κάτοπτρον μετά πώματος, έφ’ ού έκτυπος πτερωτή μορφή 
γυναικεία, εχουσα τάς πτε'ρυγας άναπεπταμένας καί καθημένη 
έπί του εδάφους, έφ’ ού στηρίζεται διά τής δεξιάς χειρός' προς 
άριστερά κίων ιωνικού ρυθμού, ισοϋψής σχεδόν τή μορφή. Διαμ. 
0,09, ΰψ. μορφής 0,05. Θυρρείου ’Ακαρνανίας. Χαλκ. 1483.

'νάλονα. f

'Ομοίωμα μικρόν πτηνού (περιστεράς) χρώματος κυανού βα- 
θεος μέ ταινίας λεύκάς. Μήκ. 0,03. —·Ψήφος όρμου ή περία- 
πτον κυλινδρικόν διάτρητον κυανού χρώματος, φέρουσα έζωγρα- 
φημένα διά χρωμάτων κίτρινου, λευκού καί πρασίνου δύο πρόσ
ωπα δήθεν, ήτοι οφθαλμούς καί ρίνα. Μήκ. 0,025. — Ψήφος 
όρμου τριγωνική διάτρητος χρώματος βαθέος κυανού με ταινίας 
κιτρίνας. Μήκ. 0,023. 'Υάλ. 427-429.

Μολόβδινα.

Σταθμός τετράγωνος φέρων έ'κτυπον έπιγραφήν : ΛΕΙ|ΤΡΑ. 
Μήκος πλευρών 0,055. "Ελκει Γρ. 324. — Σταθμός τρίγωνος 
μέ περιθώριον- έκτυπος επιγραφή: KAICA|POC καί ύπ’ αυτήν 
σφραγίς έν ή έκτυπος κεφαλή νεανική πρ. δεξ. Μήκ. πλευρών 
0,085. Έλκει Γρ. 324. — Σταθμάς τετράγωνος μέ περιθώριον 
καί έπιγραφήν έφ’ ενός μέν : AYPj JLLN A|CA, έφ’ ετέρου δέ: 
ΙΤΤΓΤΑΡ|ΧΟΥ. Μήκ. πλευρ. 0,07. Έλκει Γρ. 307. Σμύρνης. 
Μολύβδ. 3018-20.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:39 EEST - 54.226.8.97



— 65 —

Έλασμα, τετράγωνον έφθαρμένον έν μερεε ύπό τοΰ σίδηρου 
ήλου, δε’ ού ήτο καθηλωμε'νον, καί κολοβόν, φέρον έγκεχαραγ- 
μένην επιγραφήν (κατάραν) δέκα πέντε περίπου στίχων. Μήκος 
πλευρ. 0,20χ0,1 45.—’Έλασμα όμοιον μικρότερον εις δύο τε- 
θραυσμένον, φέρον επιγραφήν (κατάραν) εξ στίχων. Μήκ. πλευρ.
0,07x0,075. ’Αθηνών. Μολ. 3098-99.

Έλασμα τετράγωνον έφθαρμένον και ελλιπές φέρον έγκεχα- 
ραγμένην επιγραφήν (κατάραν) τεσσαράκοντα περίπου στίχων. 
Μήκ. 0,17. — "Ετερον, όμοιον στρογγυλού περίπου σχήματος, 
φέρον όμοίαν επιγραφήν δέκα εννέα στίχων. Μήκ. 0,19. — Ό
μοιων ελασμάτων τεμάχια είκοσι πέντε, πάντα ενεπίγραφα- έν 
τούτοις τρία φέρουσι καί μορφάς ανθρωπίνους έγκεχαραγμένας, 
κολοβάς. Μήκους 0,15-0,05. ’Αθηνών. Μολ. 3194-3220.

Σύμβολα δώδεκα.— 1). Γλαυξ καί τά γράμματα Ajj^/XT.—
2) Ζευς καθήμενος, σκηπτροφορών. )(Γλαυξ έντός στεφάνου.—
3) Θύρσος τεταινιωμένος- πρ. άρ. ΠΕ. — 4) Άθηνά κατ’ ένώ- 
πιον ίσταμένη" πρ.δεξ. ύστερόσημον μέ Γοργόνειον.— 5) Μορφή 
ανδρική κατ’ ενώπιον μέ την κεφαλήν πρ. δεξ. — 6) Άγγεϊον 
μόνωτον έπιγρ. ΝΙΚΙ|0/.— 7) Κεφαλή άνδρός μέ περικεφαλαίαν 
καί ΰπ’ αυτήν άκρα χειρ" τό όλον εντός στεφάνου. — 8) Κιονό
κρανου κορινθιακόν καί έπ’αύτοΰ Γλαύξ.— 9) Τό γράμμα Β — 
10) ’Επιγραφή: AirjGYC.— 11) Λαμπάς.)(Άστήρ έξ ακτι
νών. — 12) Κεφαλή κριοΰ πρ. δεξ. ελάχιστη. — Μολ. 3082- 

3093.
Σύμ,βολα είκοσι καί τρία. — 1) Τό γράμμα Η. — 2) Τό 

γράμμ,α Λ.— 3) Τό γράμμα Π καί πρ. άρ. στέφανος (;). — 4) 
Τό λατινικόν γράμμα S έν μέσω στάχυος καί κηρυκείου πτερω
τού.— 5) Μονογράφημα APT.— 6) Μονογράφημα ΑΜ)(Προ- 
τομή γυναικεία πρ. δεξ. άκτινοστεφής. — 7) Κεφαλή άνδρός 
πρ. δεξ.)( Μορφή γυναικεία κρατούσα κεράς Άμαλθείας. — 8) 
Κεφαλή άνδρός φέροντος κράνος προς δεξιά.)(Σύμπλεγμ.α τριών 
μορφών γυναικείων γυμνών, ίσταμένων.— 9) Γοργόνειον. — 10) 
Γοργόνειον)(Τό έδαφος διαιρείται διά σταυρού εις τέσσαρα μέρη, 
ών εν περιέχει τροχόν. —11) Κεφαλή γυναικεία πρ. δεξ.)(Κέρ.ας 
Άμαλθείας καί τα γράμματα ΔΗ.— 12) Εκατέρωθεν κεφαλή

5
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Ήλιου κατ’ ενώπιον.— 13) Παν καθήμενος επί βράχου πρ. 
άρ.)(Αίδοΐον ανδρικόν. — 14) Άνηρ πρ. δεξ. κρατών δόρυ. — 
15) Χοίρος πρ. δεξ.)(Κάνθαρος (άγγειον) καί παρ' αυτόν Θύρ
σος.—16) Γλαυξ πρ. δεξ. — 17) Τέττιξ έν μέσω θ καί S. — 
18) Ήμισυ Πηγάσου πρ. δεξ. προ αύτοϋ Ν.— 19) Άγγειον 
άωτον έν μέσω δύο Δελφίνων. — 20) Έρμης της τετραγώνου 

εργασίας πρ. δεξ. Όπίσω αύτοϋ κλάδος καί τα γράμματα CUU.— 
21) Κάλαθος καί παρ’ αυτόν Η.— 22) Έν έγκοίλω" Τρισκελε'ς. 
33) Έν έγκοίλω' Κνημίς.)(Η έγκεχαραγμ-ένον.—Μολύβδ. 3100- 
3123.

Μολυβδόβουλλα βυζαντινά εξήκοντα καί εν. — 1) Μιχαήλ 
κουροπαλάτου τοϋ Βαρε'ως. — 2) Άδριανοΰ σεβαστού καί [Λε- 
γάλο υ δοριεστίκου πάσης Δύσεως τοϋ Κομνηνοΰ. —3) Βαρδάνη 
πατρικίου, πρωτοσπαθαρίου καί στρατηγοΰ. — 4) Νικηφόρου 
βουκιναρίου. — 5) Γερασίμου τοϋ Πελαμήδη.— 6) Κωνσταντί
νου πρωτοπροέδρου τοϋ Δούκα.—7) . . . .Μιχαήλ. . . . (έφθαρ- 
μένον).— 8) ’Επιγραφή: Θεοτόκε βοήθει Συμεών τώ συγκέλλω. 
—9) Γεωργίου σπαθαρίου, υπάτου καί πρωτονοταρίου τοϋ κρα- 
ταιοΰ καί άγιου ήμών βασιλέως.— 10) Κωνσταντίνου .... ει
δικού .... — 11) Επιγραφή: Λόγους σφραγίζω καί γραφάς 
Ιεράκη. — 12) Μιχαήλ εύτελοΰς διακόνου. — 13) Κουράτορος 

Κύπρου τοϋ Βα. ... — 14) Ευσταθίου βασιλικού πρωτοσπα
θαρίου καί έπί τοϋ χρυσοτρικλίνου.............. — 15) Νικηφόρου

Τραφινοΰ. — 16) Ίωάννου τοϋ από .... δούλου Ίησοΰ Χρι- 
στοϋ. — 17) Νικηφόρου βεστιαρίου, πραιποσίτου καί μ.εγάλου 
οικονόμ.ου των ευαγών.— 18) Επιγραφή: Τον Χορδολίβαν σόν 
ομώνυμον σκέποις. — 10) Επιγραφή: Σόν Μανουήλ δέσποινα 
I αζίκην σκέποις. — 20) .... βεστάρχου καί δουκός ’Εδέσσης 
.... 21) Νικολάου μαγίστρου καί στρατηγοΰ τών Θρακη-
σίων . . . —22) Αναστασίου υπάτου.—-23) Πέτρου άπό υπά
των, πατρικίου. — 24) Επιγραφή: Σφραγίς σεβαστού Μιχαήλ 
αΰτη Δούκα. — 25) Επιγραφή: Σφραγίς δούλου Χριστοΰ Ίω- 
αννου τοϋ ΙΙεπαγωμένου.—26) Σέργιου μ.χνδάτορος, άνθυπά- 
του, πατρικίου, βασιλικοΰ πρωτοσπαθαρίου καί λογοθέτου τοϋ 
δρόμου. 27) Επιγραφή: Επιγραφήν σφραγϊδος μή ζήτει
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βλέπων. — 28) Κωνσταντίνου σπαθαρίου, κουβικόυλάρίου τοϋ 
Πεπαγωμένου.— 29) Κωνσταντίνου βεστάρχου του . . . . — 30) 
’Επιγραφή: Ίεράρχα βοήθει Πολιτικόν σόν δοΰλον.—-31) Ξα
κουστού πρωτοσπαθαρίου καί στρατηγού. — 32) Κωνσταντίνου 
βεστάρχου καί κριτοΰ Θράκης καί Μακεδονίας του Σκληρού. — 
33) ’Επιγραφή: Σφραγίς γενοΰ μοι καί κράτος Θεού λόγε οι’κτρω 
Μανουήλ σεβαστώ τω Διμύρη). Έξεδόθη Schlumb. Sigillo- 
grapbie σελ. 673. — 34) ’Επιγραφή: ’Ιωάννη) άμήν. -— 35) 
Γεωργίου πρωτοπροέδρου του Κιβυρραιώτου. — 36) Στεφάνου 
πρεσβυτέρου καί βασιλικού κληρικού.—- 37,) Θεοδώρου σεβαστού 
καί έπάρχου του Θεοδοσοπολίτου. -— 38) Στεφάνου, πατρικίου 
δούλου τής Θεοτόκου. —- 39) 'Ρωμανού, πατρικίου καί πρωτο
νοταρίου τού Άργυροπούλου (;). — 4U) Κωνσταντίνου επισκό
που Πάρου. — 41) Σέργιου βασιλικού σπαθαρίου καί έπί των 
οΐκειακών. — 42) Σχολαστικίου κουβικουλαρίου καί χαρτουλα- 
ρίου. — 43) Κωνσταντίνου πρωτοπροέδρου των .... —-44) 
’Επιγραφή: Σκέποις με μάρτυς σόν λάτριν Καλαμάρήν (;), γρα-
φάς δέ............. καί μακαρισμοΐς συμ.πνε'ων. — 45) Έπάρχου,
εξισωτοΰ καί προέδρου Έπιφανίου Καματηροΰ. — 46) Λέοντος 
νοταρίου Χαλδίας. — 47) Νικολάου...........καί διοικητοΰ Ελ
λάδος.— 48) ’Επιγραφή: Των γραφών τό δε Άβραμίου σφρά
γισμα.— 49) Ίωάννου βασιλικού σπαθαροκανδιδάτου τού Σπα- 
νοπούλου (;).— 50) ’Επιγραφή: Γραφάς σφραγίζω Στυλιανού 
.... — 51) ’Επιγραφή: Ού σφραγίς ει’μί την γραφήν βλέπων 
γνώσει. — 52) ’Επιγραφή: Γραφάς Λε'οντος .... καστρίτου 
φέρω.— 53) Νικήτα σπαθαρίου .... κριτοΰ . . .— 54) Μι
χαήλ σπαθαροκανδιδάτου καί . . . — 55) Επιγραφή: Σφραγίς
μνηστ.................... — 56) Στάσιμου βασιλικού χαρτουλαρίου καί
κουράτορος. Έξεδόθη Schlumberger, Sigillographie σελ. 
489, 9. — 57) Επιγραφή: "Αρχών Μιχαήλ ταγμάτων ουρα
νίων φρούρει Μιχαήλ σεβαστόν. Έξεδ. έ. ά. σελ. 584, 31. — 
58) Πεδιασίμου ταϊς γραφαις Ίωάννου ..... τό κύρος ή πά
ναγνος Παρθένος. Έξεδ. έ. ά. σελ. 688, 2.— 59) Μιχαήλ βε
στάρχου καί προνοητοϋ των ’Αθηνών τω Άντιπάπφ. ’Ίδε Σπ. 
Λάμπρου, Αί Άθήναι περί τά τέλη τού ιβ' αίώνος 1878 σελ.
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25 καί Schlumb. ε. ά. σελ. 170, 3.— 60) ’Επιγραφή: Γρα
φής σφραγίζω καί κρίσεις Ευθυμίου.—61) Επιγραφή:.............

καί γραφών είμί φύλαξ.

Λίομ.£σμ.ατα.

Τέσσαρα νομίσματα(1).— 1) Βοιωτικον άργυροϋν. Γρ. 285. 
Άσπίς βοιωτική.)(Άμφορεύς.— 2) Κοινού Λακεδαιμονίων, χαλ- 
κοΰν. ΡΩΜ—Α κάτωθεν νεανικής κεφαλής πρ. δεξ.)(Κ Ο I |Λ Α | 
ΚΕ|ΤΙ)(ΚΥ IΤΤΑ j PIC | CιΑ | Κ£. ’Άρτεμις Κυπαρισσία ίσταμένη 
πρ.άρ. κρατούσα τή δεζιά κλάδον κυπαρίσσου, επί δε του ώμου 
φέρουσα φαρέτραν.—3) Λακεδαίμονος χαλκοΰν Κεφαλή ’Απόλ
λωνος δαφνοστεφής πρ. δεξ.)(Λ-Α. ’Άρτεμ-ις ίσταμένη πρ. άρ. 
καί παρ’ αυτήν κύων έν τω πεδίω δεξ. μονογράφημα· τό όλον 
έν στεφάνω δάφνης.— 4) Βραβαντία, Βελγικής κομητείας, άρ
γυροϋν. ’Επιγραφή καί προτομή ’Ιωσήφ Β', κάτωθεν Τ. V. Β.) 
(VINCULUM FIDELITATIS PUBLICAE. Ό αύτοκράτωρ 
προ βωμοϋ, έφ’ οΰ θύει ή Βελγική. Νομισματόσημον κοπέν έν 
ίτει 1781.

(I) Τα νομίσματα ταϋτα δέν περιλαμβάνονται εις τό έν σελ. 38 σημ. 1 άνα- 
γραφόμενον ποσόν, διο'τι χατετέθησαν άπ’ευθείας (ί’δε ανωτέρω σελ. 29) εις τό 
εθνικόν νομισματικόν Μουσεΐον δυνάμει άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου της 19ης 
Σεπτεμβρίου 1891, οτε άπεφασίσθη νά άγοράζη ή Εταιρία και νομίσματα, έπΐ 
προτασει εγγράφω και περιγραφή αυτών υπό του Διευθυντου του νομισματικού 
Μουσείου, νά παραλαμβάνωνται δέ υπ' αυτου.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΓΥΘΕΙΩΙ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΓ ΠΑΡ’ ΑΤΤΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τά ερείπια του Θεάτρου ήσαν γνωστά άπό πολλοΰ (1) , τη? 
δέ παρούσης καταστάσεως αυτών άποκεκαλυμμένων ήδη εικόνα 
παρέχει το έν τώ παρεπομένφ πίνακι σχεδιαγράφημα ΰπ’ έμοΰ 
συντεταγμένου. Δυστυχώς τό πρός άνασκαφήν ήγορασμένον γή- 
πεδον δεν ήτο έπαρκώς εΰρύ, ώστε καί της σκηνής τό οπίσθιον 
μέρος έμεινε κατ’ ανάγκην κεκαλυμμένον, καί τών κατά τό αρι
στερόν παρασκήνιου οικημάτων δεν εύρέθη πέρας.

Είνε δέ ώκοδομημένον τό θέατρον πρός γήλοφον ύπερκείμενον 
του γυθεατικοΰ άλιπέδου εις ικανήν άπόστασιν άπά τής παρα
λίας (2), τό δέ κοϊλον έχει πρός άνατολάς τετραμμένον. Προέρ
χεται δέ, ώς καί πάντα σχεδόν τά έν Γυθείω άρχαϊα έρείπια, 
έκ τών χρόνων, καθ’ οΰς ή πόλις άπαλλαγεΐσα τή βοήθείιγ τών 
'Ρωμαίων άπό του σπαρτιατικού ζυγοΰ έγένετο τό κέντρον του 
Κοινού των ’ΕΛενθτρο.Ιαχώνων ( ί), έπαρθεΐσα δ’ έπί τούτω προ- 
έβη εις κατασκευήν πολλών καί μεγάλων οικοδομημάτων ανα
λογών πρός τήν επιφανή Θέσιν, ήν άρτίως είχε καταλάβει. Άλλ’ 
ή παρά τών εχθρών προσενεχθεϊσα ευεργεσία αΰτη έμελλε τάχι-

(1) Expdd. Scient. Itl σελ. 52-53. Leake, Travels in the Morea I 
σελ. 244. Ross, Wanderungen in Griech. II. σελ. 232 έξ. Curtius, Pe- 
loponn. II σελ. 270.

(2) Ό Albert Muller (K. K. Hermann’s Lehrbuch der gr. Aritiqu. 
Ill 2 σελ. 39-40) παρεξηγών τούς λόγους τοΰ Curtius λέγει έσφαλρένως οτι 
χεϊται παοά τήν θάλασσαν, ήτις ράλιστα κατά τήν άρχαιοτητα έχειτο πολύ 
άπωτέρω.

(3) ΙΙερί τής ιστορίας αΰτοΰ διέλαβε κάλλιστα ό Foucart έν Lebas Voyage 
arch. Explicat. II σελ. 110-112.
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στα να άποδειχθή δώρον αδωρον, ή δέ πόλις φαίνεται ταχέως 
εις παρακμήν περιπεσοΰσα- έκ τούτου δέ καί τά νΰν έν ήμιχώ- 
στοις έρειπίοις σωζομενα πολλά καί μεγάλα δημόσια κτίρια φαί
νονται πάντα ώκοδομημένα έν βραχεί χρόνω καί μετά σπουδής 
καί άνευ πολυτελούς διάκοσμ,ήσεως, τό Οέατρον δέ καί ημιτελές 
κατελείφθη, ώς έκ των επομένων Θά δηλωθνΐ.

Των άποκεκαλυμμένων τοίχων της σκηνής σώζονται δυστυ
χώς μόνον τά θεμέλια έκ λίθων μικρών μετ’ άμμοκονίας συνδε
μένων; ύψος αυτών 0,70- 1,25 μ. Τά υπέρ τά Θεμέλια μέρη 
τών τοίχων της σκηνης ήσαν έξ έπιμήκων πωρίνων λίθων, ών ό 
πρώτος δόμος διεσώθη δυστυχώς μόνον έπ’ έλάχιστον μέρος έν 
τοϊς μ,εταξύ τών δωματίων Ε, Ε' καί Ε" μεσοτοίχοις' ώστε 
Θυρών έκ της σκηνης πρός τό λογεΐον οΰδέν ίχνος υπάρχει. Τό 
λογεΐον εισχωρεί πέρα τών αναλημμάτων εντός της ορχήστρας 
έχον πλάτος 4,44 μ., μήκος δέ 15,30. Τό τοιχίον του ΰπο- 
σκηνίου Τ άποτελειται έξ όρθιων μαρμάρινων πλακών (πάχους 
0,20-0,33 μ.) άνευ άναγλύφου διακόσμου, στηριζομ,ένων έπί 
ταπεινής μαρμάρινης βάσεως, ής οί λίθοι είνε πολλαχοΰ πολύ 
στενότεροι τοΰ ύπ’ αυτούς έκ μικρών λίθων καί άμμοκονίας θε
μελίου. Αϊ δρθιαι μαρμάριναι πλάκες διεσώθησαν μόνον παρά 
την κατά την δεξιάν πάροδον βαθμίδα υ, άλλ’ άνευ τίνος έπι- 
κοανίτιδος. Έκ τής επιφάνειας τής ορχήστρας αί πλάκες αύται 
μετά τής μαρμάρινης βάσεως εχουσιν ύψος 0,88 μ., τά δέ έκ 
μικρών λίθων Θεμέλιον χωρεΐ 0,90 περίπου κατωτέρω. 'Ικανόν 
μ.έρος τοΰ ύποσκηνίου είνε κατεστραμ.μ.ένον ύπό του πρό ολίγων 
ετών άνορυχθέντος φρέατος.

Τό δάπεδον τοΰ λογεέου ήτο ξύλινον, αί δέ δοκοί ίστηρίζοντο 
έπί ορθοστατών έκ μεγάλων πωρίνων λίθων δλως άκαταξέστων 
διατεταγμένων εις δύο στίχους, τάν οπίσθιον έκ τριών καί τόν 
πρόσθιον έκ τεσσάρων. Άντικρύ τών οπισθίων διεσώθη έπί τοΰ 
τοίχου Σ ή οπή, εις ήν εϊσεχώρει τό άκρον τής δοκοΰ. ’Επειδή
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δέ ένεκα του μικρού πάχους τοϋ έκ πλακών τοιχίου του ύπο- 
σκηνίου δέν ήδύναντο νά στηριχθώσιν έπ’ αϋτοΰ δοκοί, κατε- 
σκευάσθησαν έν τφ τοίχφ του θεμελίου καί επί της μαρμάρινης 
βάσεως τέσσαρες έντομαί, εντός των οποίων ΐσταντο οι ύποστη- 
ρίζοντες τάς δοκούς ξύλινοι στύλοι. ’Επί της μαρμάρινης βάσεως 
παρατηρεϊται προσέτι άντικρύ σχεδόν της μεσαίας κλίμακος του 
κοίλου καί όριζοντία τις άβαθης λάξευσις, ητις άναμφιβόλως 
προέρχεται έκ των μετά την καταστροφήν του θεάτρου χρόνων.

Ό υπό τό λογεϊον χώρος συγκοινωνεί μετά τών οπισθίων με
ρών της σκηνης διά τών θυρίδων Τ καί Τ', ών τό εύρος είνε 
0,57 μ., τό δέ ύψος του Τ 1,00' του δέ Τ' λείπει τό ύπέρθυ- 
ρον. Έν τοίς όπισθεν τών θυρίδων τούτων στενοϊς χώροις Ε καί 
Εε ύπηρχον, ώς νομ.ίζω, κλίμακες άγουσαι εις τά οπίσθια ευρύ
χωρα δωμάτια Ζ καί ζ'. Καί έκ μέν της έν τώ Ε κλίμακος διε- 
σώθη μ.όνον μία βαθμίς έπϊ του τοίχου Θ, έκτισμένη διά μικρών 
λίθων, ώς ό τοίχος, καί έπενδεδυμένη διά λεπτών πωρίνων πλα
κών' έν δέ τώ Ε ε τό φυσικόν έδαφος ύψοΰται κατά την διεύ- 
θυνσιν τών έν τφ σχεδιαγραφήματι βελών, ώστε ό χώρος ούτος 
φαίνεται προς πάντα άλλον σκοπόν ανεπιτήδειος πλην της κλί
μακος. Ιΐρός φωτισμόν δέ της έν τώ Ε κλίμακος φαίνεται ότι 
κατελείφθη έν τώ παχυτάτω τοίχω Θ' στενόν παράθυρον θ έν 
μεταγενεστέροις χρόνοις άποτετοιχισμένον, ου δεν σώζεται τό 
ύπέρθυρον. Μικρόν παράθυρον πρός φωτισμόν του ΰπό τό λογεϊον 
χώρου φαίνεται ότι υπήρχε καί καθ’ δ μέρος ό τοίχος Σ συναντφ 
τον Σ'(ήτοι τό σ'^,καίτοι τά ίχνη αϋτοΰ δ έν είνε δλως άσφαλη. 
Οί πλάγιοι τοίχοι του λογείου Σ' καί Σ'' δέν έξετείνοντο τό 
πρώτον μ-έχρι του ΰποσκηνίου, άλλ’ άφινον εκατέρωθεν κενόν χώ
ρον σ και σ', ϊνα πιθανώς ύπάρχγι κατάβασις έκ τών παρόδων 
εις τόν υπό τό λογεϊον χώρον. Έν μεταγενεστέροις χρόνοις αμ- 
φότερα τά κενά ταΰτα έκλείσθησαν διά κακώς έκτισμ-ένο^ τοί
χων, πιθανώς διότι κατέστη άχρηστος ό ΰπό τό λογεϊον χώρος' 
συγχρόνως δέ θά άπετοιχίσθη καί τό μέλλον νά φωτίζη την έν 

τώ Ε κλίμακα παράθυρον.
Εις τόν ΰπό τό λογεϊον χώρον εκβάλλει καί ή παράδοξος δίο

δος I, ή διερχομένη διά τοϋ μεταξύ τών δωματίων Ε” καί ε
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παχέος [Λεσοτοίχου. Τό πλάτος αύτής είνε μόλις 0,35 μ., ή δέ 
διεύθυνσις επί μέν των τοίχων Σ καί Θ είνε κάθετος, έν δέ τφ 
παχεϊ μεσοτοίχω εγκάρσιά, προφανώς ίνα μή συναντφ τον με
ταξύ ζ καί Ζ" μεσότοιχον. Ό δέ πυθμήν αύτης έπί [Λεν του 
τοίχου Θ κεϊται ίκανώς υπέρ τό έδαφος, άλλ’ ευθύς [Λετ’ αυτόν 
έν τφ μεταξύ Ε' καί ε μεσοτοίχω καταπίπτει άποτό[Λως εις ικα
νόν βάθος, αί δ' εκατέρωθεν πλευραί έχουσιν ύψος 0,70 μ." εκ
βάλλει δέ εις τον ΰπό τό λογεΐον χώρον διά ταπεινού στομίου έν 
τφ τοίχω Σ ύπάρχοντος.Ό σκοπός της διόδου ταύτης είνε δύσ- 
κολον να όρισθή, διότι οχετός ΰδατος βεβαίως δεν δύναται νά 
είνε , ίσως δέ δεν θά ήτο ολως απίθανος ή εικασία ότι δι’ αυ
τού διήρχετο μοχλός τις η άξων πρός κίνησιν σκηνικού τίνος μη
χανήματος.

Έν τή πρός τον ύπό τό λογεΐον χώρον πλευρά τού τοίχου Σ 
άνεκαλύφθη όλως παρά προσδοκίαν διά τό αφανές τού τόπου 
καί λείψανον έντοιχίου γραφής, αλλά ταχέως κατεφάνη ότι τό 
μετά της γραφής ταύτης έπίχρισμα άνηκεν εις έ’να μόνον λίθον 
έξ άλλου οικοδομήματος εΐλημμένον, όποιοι καί άλλοι εΰρέθησαν 
έντετοιχισμένοι έν τοϊς θεμελίοις τής σκηνής. 'Υπό δέ τόν τοί
χον Σ" άνεκαλύφθη καί στενή καί ταπεινή υπόνομος, έσκαμ- 
μένη απλώς εντός τού εδάφους άνευ ούδενός προσκτίσματος κατά 
τάς πλευράς, άγουσα δέ έξω τού θεάτρου ύπό τήν δεξιάν πάρο
δον. 'Υπέρ τήν υπόνομον ταύτην ούδείς μέγας λίθος υπάρχει έν 
τώ τοίχω Σ", άπ’εναντίας δέ φαίνεται ούτος ώκοδομημένος 
ώσεί μηδέν κοϊλον ϋπήρχεν ύπό τά θεμ,έλια αυτού" ώστε σύγ
χρονος πρός τό θέατρον δεν δύναται νά είνε ή υπόνομος, άλλ’ ή 
προγενεστέρα καί κατά τήν οικοδομήν τού Σ" κατακεχωσμένη, 
ή πιθανώτερον μεταγενεστέρα κατασκευασθεϊσα πρός εκροήν τών 
ύδάτων τής ορχήστρας, έν ή ούδείς οχετός άνευρέθη. Έν τή 
δευτερεκ ταύτν) περιπτώσει τό στόμ.ιον αύτής θά ΰπήρχεν έν τώ 
κατεστραμ,μ.ένω μ.έρει τού ΰποσκηνίου (1). Άμφότεροι οι πλάγιοι 
τοίχοι τού λογείου Σ’ καί Σ" έχουσι κάτω κρηπίδα 0,50 μ 
τό πλάτος, ήτις έν μέν τώ Σ' εκτείνεται μόνον ολίγον πέρα το’ 
μέρους, ένθα ούτος ένοΰται μετά τού Σ, έν δέ τώ Σ" έξετείνετο

(1) 'Ομοια δπο'νομο; υπάρχει και έν τώ θεάτρω του ΓΙειοαιώς.
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ίσως καθ’ άπαν αύτοΰ το μήκος (σ"), άλλα μέγα μέρος αύτής 
άπεκόπη κατά την κατασκευήν του μεταγενεστέρου όχετοϋ Φ', 
δτε καί έξ αύτοΰ του τοίχου Σ" περιεκόπη μέρος τι.

Τό οικοδόμημα της σκηνής στηρίζεται επί δύο παραλλήλων 
τοίχων Σ καί 0, άμφοτέρων άποληγόντων εκατέρωθεν εις πα- 
χεΐς όρθοστάτας Θ' καί Θ" υποβαστάζοντας την στέγην. Έκ 
τούτων ό Θ’ είνε πολύ παχύτερος του ετέρου, διότι έμελλε να 
ύποβαστάζν) καί την στέγην των παρακειμένων δωματίων Η καί 
Η', ένφ ό μετά τό Θ" ευρύς χώρος μεταξύ του άριστεροΰ ανα
λήμματος καί των τοίχων Β καί θ χώρος ήτο, ώς φαίνεται, 
ύπαιθρος. Ό μεταξύ τών τοίχων Σ καί Θ χώρος ήτοι τό προ- 

σκήηον διαιρείται εις επτά δωμάτια, στενά πάντα καί μάλι
στα τά μέσα, ένθα ό τοίχος Θ είνε παχύτερος, ταΰτα δέ ήσαν, 
ώς φαίνεται, μέχρι του νυν σωζομένου ύψους τών τοίχων κατα- 
κεχωσμένα, πλήν τών δύο άκροτάτων Ε καί Εε, έν οις ύπήρ- 
χον αί πρός τάν ΰπά τό λογεϊον χώρον άγουσαι κλίμακες, ώς εϊ- 
πομεν. “Οτι δέ ό χώρος ούτος ήτο τελείως άπό τοΰ λογείου κε- 
χωρισμένος καταφαίνεται προ πάντων έκ τής ύπάρξεως κλιμά
κων έν τοΐς χώροις Ε καί Ε ε, οΐτινες είχον οροφήν ΰψηλοτέραν 
βεβαίως του δαπέδου τοΰ λογείου, ό πρώτος δέ καί έφωτίζετο 
όχι έκ του λογείου, άλλά διά τοΰ παραθύρου θ’, καίτοι δέν είνε 
φανερόν, αν ό τοίχος Σ ύψοΰτο μέχρι τής οροφής ή ίσταντο επ’ 
αύτοΰ κίονες διά μαρμάρινων ή ξύλινων πινάκων καθ’ άπαν αυ
τών τό ύψος συνδεδεμένοι.

Προέκτασις τοΰ τοίχου Θ πρός τά δεξιά είνε ό τοίχος θ, έν φ 
υπάρχει ή εύρυτάτη θύρα χ, ή έξωτέρα πάροδος τοΰ θεάτρου. Δι’ 
αυτής διέρχεται ό έν μεταγενεστέροις χρόνοις κατασκευασθείς οχε
τός Φ'. ’Όπισθεν δέ τοΰ τοίχου Θ κεϊνται τά ίκανώς εύρέα δω
μάτια Ζ, Ζ', Ζ”, ζ καί ζ", ών τό πρώτον συγκοινωνεί πρός την 
δεξιάν πάροδον διά τής θύρας Χ(1),ήτις πιθανώτατα ήτο είσοδος 
τών υποκριτών εις τά όπισθεν τής σκηνής. Έν τω δωματίω Ζ 
άνευρέθη καί έπίστρωσις έκ πλίνθων οπτών, ταπεινουμένη ολίγον 
πρός την θύραν X, πρό τής όποιας φαίνεται ότι ύπήρχεν έπί τοΰ 
έδάφους πλάξ λίθινη. Έν τοΐς έπομένοις τρισί δωματίοις Ζ', Ζ"

(1) Πλάτος αυτής έπί μέυ τοΰ έδάφους 1,30, εις ϋψος δέ ενός μέτρου 1,25
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καί ζ ύπάρχουσι παρά τόν τοίχον Θ μεγάλοι πώρινοι λίθοι έπί των 
χωμάτων έπικαθήμενοι, κείμενοι δέ έξ άπαντος προ θυρών άγου- 
σών εις τα οπίσθια ταΰτα δωμάτια έκ των προσθίων Ε', ε καί ε". 
’Αντίκρυ δέ των θυρών τούτων πιστεύομεν δτι ύπηρχον ετεραι τρεις 
θύραι έν τφ τοίχω Σ, άγουσαι προς τδ λογεϊον ώστε τά δωμά
τια Ε’, ε καί ε''ήσαν διάδρομοι. Έπίστρωσις έν τοϊς τρισί τού- 
τοις δωματίοις δεν υπάρχει, ώς καί έν τοίς προσθίοις, πιθανώς 
δέ ήσαν καί ταΰτα καθ’ άπαν τδ νΰν σωζόμενον ύψος αυτών κα- 
τακεχωσμένα, ώς καί έκεϊνα. Τδ δέ δωμάτιον ζ' φαίνεται δτι 
είχε διάφορον προορισμόν, διότι καί μετά του ύπδ τδ λογεϊον 
χώρου συγκοινωνεί, καί οΐ τοίχοι αύτοϋ έ'χουσιν εύτελη τινα έπί- 
χρισιν έξ άμμοκονίας, οϊαν έχουσι καί τά μετά τδν ορθοστάτην 
Θ' κείμενα ετερα δύο δωμάτια Η καί Η', ών τδ δάπεδον κεϊται 
βαθύτερον, σώζει δέ καί έπίστρωσιν έκ της αύτης άμμοκονίας, 
δύ ής είνε καί οι τοίχοι έπικεχρισμένοι. Πάντα ταΰτα τά δω
μάτια δύναταί τις δχι άπιθάνως νά έκλάβν) ώς σκευοθηκας.

Τδ γείσον τοΰ θριγκοΰ της σκηνης ήτο πήλινον, μετά λεοντό
μορφων υδρορροών δχι καλής τέχνης καί όρθοκεράμων. Πολλά 
τεμάχια τούτων άνευρέθησαν κάτωθι τοΰ τοίχου Σ, εξ ών είνε 
καί τά έν τφ πίνακι άπεικονισμένα (1).

Έν τοϊς δωματίοις Η καί Η' δέν εκτείνεται ό τοίχος Θ ό 
διαιρών την σκηνην εις πρόσθιον καί οπίσθιον μέρος, δυστυχώς 
δέ όλως άδηλον είνε καί πόσον ταΰτα έξετείνοντο πρδς τά εμ
πρός, καί αν είχον πρδς την πάροδον θύρας, διότι τδ πρόσθιον 
άκρον τών τοίχων κατεστράφη, ΐνα διέλθγι ό μεταγενέστερος οχε
τός Φ, δστις τδ πρώτον μέν διηρχετο διά τοΰ δωματίου Η', 
έν ώ Ισώθησαν καί ίχνη τοΰ παλαιού αύτοΰ ρείθρου (δ, δ', δ"), 
είτα δέ δύ άγνωστον λόγον ηχθη εις άλλην διεύθυνσιν. Λίαν 
παρεμορφώθη προσέτι ό κατά την άριστεράν πάροδον χώρος καί 
έκ της κατασκευής τών νΰν έν τοϊς θεμελίοις σωζομένων δχι πολύ 
τοΰ οχετού άρχαιοτέρων παχέων τοίχων Δ καί γ, οΐτινες ένού- 
μενοι πρδ τοΰ άκρου τοΰ δεξιοΰ άναλημματος άποτελοΰσι συμ
παγή δγκον περιβάλλοντα κυκλικόν τι κοίλωμα γ'.

Ούχ ηττον ήλλοιωμένος φαίνεται καί ό κατά την δεξιάν πάρο- 

(1) ΆριΟ. 4 ορθοχέραμος, I, 2, 3 τεμάχια γείσου μετά υδρορροών.
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δον χώρος ένεκα της κατασκευής του όχετοΰ Φκαί τοΰ ύφ’ ήρών 
καθαιρεθέντος τοίχου Λ. Κατά την κατασκευήν του Λ ίσως άπε- 

σπάσθη δι’ άγνωστον λόγον καί ρέγας λίθος εκ τοΰ άναλήρρατος 
υπό τον άνώτατον σωζόρενον δόρον, έξ ού προήλθεν ευρύ χάσρα, 
πλατ. 1,70 (α. ΰψ. δέ 1,40. Ένεκα των αλλοιώσεων τούτων δεν 
δυνάρεθα νά έννοήσωρεν καί τον προορισράν των προσωκοδορηρέ- 
νων τώ άριστερφ άναλήρρατι τριών λίθων Λ, ών ό ρεγιστος έ'χει 
άνω πλατείαν, άλλ’ άβαθή σκαφοειδή κοιλότητα,ήτις δεν εισχωρεί 
εντός του τοίχου του άναλήρρατος. Παρά τούς λίθους τούτους 
καί ύπεράνω τοΰ όχετοΰ Φ'. ύπηρχεν επίπεδόν τι όλως αύτο- 
σχεδίως έν [ϋαρβάροις χρόνοις κατεσκευασρένον έκ ραρραρίνων 
πλακών, προερχορένων πιθανώς έκ της έπενδύσεως τών άναληρ- 
ράτων, έξ ού καί κατάβασις υπήρχε πρός την ορχήστραν έκ δύο 
ραρρ.αρίνων βαθρίδων, ών ή άνωτε'ρα είχεν επί τής κάτω επι
φάνειας αυτής καραρωτόν τι κοίλωρα, ϊνα χρησιρεύγ] συγχρό
νως καί ώς έπικάλυρρα τοΰ όχετοΰ. Έκ τών πολλών ήδη άνα- 
γεγραρρένων τεκρηρίων σαφώς καταφαίνεται ότι οί οχετοί Φ καί 
Φ', ών ό ρέν πρώτος άρχεται έξ αυτής τής επιφάνειας τής ορ
χήστρας, ό δέ έτερος ήρισυ περίπου ρέτρον ύψηλότερον διερχό- 
ρενος υπέρ την βαθρίδα υ, δέν εΐνε παλαιότεροι τών ρεσαιωνικών 
χρόνων κατεσκευάσθησαν δέ πιθανώτατα πρός διοχέτευσή τών 
έν τή ώς δεξαρενή χρησιρευούση όρχήστρρ ΰδάτων. Καθ’ άπαν 
τό ρήκος αυτών οί οχετοί ούτοι είνε έπικεκαλυρρένοι διά πώρι
νων πλακών. 'Ένεκα δέ τοΰ διαφόρου ύψους, έξ ού άρχονται οί 
οχετοί, ή ρέν βαθρίς υ διετηρήθη, άλλ’ ή άντιστοιχοΰσα πρός 
αυτήν έν τή έτέρρ παρόδω άπεσπάσθη, κατεστράφη δέ καί ρέ- 
ρος τοΰ δεξιού άναλήρρατος.

Τά άναλήρρατα Α καί Α'., έξ ών ρόνον τό δεύτερον υπερέ
χει τοΰ έδάφους ρέχρι δύο ρετρών, είνε ώκοδορηρένα έκ πώρι
νων λίθων ρεγάλων, άλλά ρόλις ήρίσεος ρετρού τό πάχος, οϊ-
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— is —

ΐινες έσωθεν ήσαν έπενδεδυμένοι δεα. μαρμάρινων πλακών (1), ών 
πλεϊσταε εΰρέθησαν πανταχοΰ διεσπαρμένα!, μετ’ αυτών δέ καί 

ταινίαι έκ του αύτοΰ μ,αρμάρου, 0,10 μ. το πλάτος, μετά κυ
ματίου έ'χουσαι άνωθεν γόμφους σίδηρους, αί'τινες έχρησίμευον 
προς διακόσμησιν τών γωνιών. Σημειωτέον δέ ότι τό άνάλημμ,α 
Α'. δεν φαίνεται έχον παράλληλον διεύθυνσιν πρός τον τοί
χον θ , διότι ή μεταξύ αυτών άπόστασις είνε κατά την θύ- 
ραν X 0,20 μ. περίπου μεγαλητέρα η κατά τό πρός τάν .τοί
χον Β πέρας' αλλά καίτοι ή κατάστασις άμφοτέρων τών άνα- 
λημμάτων δεν επιτρέπει ασφαλή παρατηρησιν, ή διαφορά αύτη 
φαίνεται ότι προέρχεται ώς έκ της πρός τά έξω κλίσεως τών λί
θων τού ετοιμορρόπου τοίχου Α', τά δέ άναλήμ-μ.ατα φαίνεται 
ότι δεν άποτελοΰσιν άμβλεϊαν γωνίαν, άλλά κεϊνται έπί της αυ
τής ευθείας. Έκ μεγάλων πωρινων λίθων, ώς καί τά αναλήμματα, 
άλλά πολύ παχύτερος είνε ώκοδομημένος καί ό τοίχος Γ, μήπω 
μέχρι του πέρατος ανασκαφείς , έφ’ ού έστηρίζοντο τά εδώλια 
κατά τό δεξιόν κέρας.

Ό δέ κατά τό άριστερόν κέρας πρός ΰποστήριξιν τών εδω
λίων χρησιμεύων τοίχος σύγκειται έκ δύο σκελών Β καί β, Ινου- 
μένων πρός άλληλα δι’ εγκαρσίων όιατότωι' (β’) (2) πυκνοτέ- 
ρων μέν, ώς φαίνεται, κατά τούς άνωτέρους δόμους, μόνον κατά 
τό πρός δυσμάς πέρας δυστυχώς σωζομένους, άραιοτέρων δέ κατά 
τούς κατωτέρους (3).

Ό τοίχος ούτος καταλήγει εις την κλιτύν τοϋ ύπερκειμένου 
λόφου, καίτοι δε δέν άνεσκάφη μέχρι του πέρατος, δέν αμφι
βάλλω ότι δέν εκτείνεται εϊμή μόνον 1-2 μέτρα περαιτέρω. Τό

(1) Παρά τών εγχωρίων εμαθον ότι κατά τινα παλαιοτέραν άνασκαφήν πλά
κες τινές της έπενδύσεως άνευρέΟησαν κατά χώραν.

(2) Όμοιου τοίχου ρωμαϊκής κατασκευής δείγμα Γδε παρά Blumner, Το- 
chnologie, 3 σελ. 145.

(3) Ή μεταξύ τών δύο σκελών άνασκαφή ήτο λίαν δυσχερής, ώστε μόνον μι
κρόν διάστημα παρά τον τοίχον Β'. έξηρευνήθη μέχρι τών θεμελίων, δυστυχώς 
δέ εντός του πληρουντος τό μεταξύ τών σκελών χιυματο,ς ούδέν ευρε'Οη τό δυνά- 
μενον νά χρησιμεύση πρός ορισμόν τού χρόνου τής κατασκευής. Έκ δέ τών πε
ραιτέρω πρός τον λόφον διατόνων καταφανείς είνε μόνον οί κατά τό πρός δυ
σμάς άκρον τού τοίχου εν τοΐς άνωτε'ροις δόμοις κείμενοι, οί δέ έν τώ μεταξύ 
είνε κεκαλυμμένοι είσέτι, διό καί δέν άνεγράφησαν εν τώ σχ^εδιαγραφήματι
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πλάτος άμφοτέρων των σκελών μετά των εγκαρσίων λίθων ε!νε 
2,20μ., έκάτερον δέ σκέλος έχει καί κρηπίδα προεξέχουσαν 0,20μ. 
προσέτι. Κατωτέρω ύπάρχουσι δύο εγκάρσιοι βραχίονες Β' καί 
Β” διευθυνόμενοι άμφότεροι προς βορράν. Ό δέ καθέτως τούς 
βραχίονας τούτους συνδέων τοίχος Β" φαίνεται μέν δτι εινε καί 
αυτός σύγχρονος πρός εκείνους, άλλ’ ώς έκ της άποσαθρώσεως 
των λίθων καί του μικρού μήκους του ανεσκαμμένου μέρους αυ
τού ή κατασκευή αυτού δεν διακρίνεται καλώς. Μεταξύ των 
βραχιόνων Β' καί Β” ό τοίχος Ββ φαίνεται όχι δισκε>ης, άλλ’ 
απλούς, διότι τό δεύτερον σκέλος άπεκόπη, ΐνα καταστή εϋρυ- 
χωρότερον τό δω μ. άτιον Μ τού έν ΰστέροις χρόνοις προσοικοδο- 
μ,ηθέντος μεγάλου κτιρίου, ού μέρος μόνον άνεσκάφη ήδη. Τά 
ίχνη τής αποκοπής τού δευτέρου σκέλους εινε ευδιάκριτα καί έπί 
τού τοίχου Β' καί έπί τού Β". Περαιτέρω δέ πρός άνατολάς 
έν τή παρακειμέντ) άμπέλω άνευρέθησαν πάλιν τά δύο σκέλη εις 
άπόστασιν 30 μέτρων άπό τού πρός τάν λόφον τέρμ.ατος τής 
άνασκαφής εκτεινόμενα καί έ'τι περαιτέρω. 'Η παρά τό ανά
λημμα Α'θύρα έπί τού σκέλους Β εινε πιθανώς όχι αρχαιότερα 
των μεσαιωνικών χρόνων, διότι οί λίθοι τού τοίχου εινε όλως 
σκαιώς καί βαρβάρως άποκεκομμένοι ' ώς κατώφλιον δ’ αυτής 
έχρησίμευε μαρμάρινη πλάξ μετά δύο κυκλοτερών οπών έξ έπι- 
στομίου υπονόμου τίνος, ώς φαίνεται, ειλημμένη.

Ό δισκελής τοίχος Ββ εινε ώκοδομημένος έκ τετραγώνων πώ
ρινων λίθων, κάλλιστα πρός άλλήλους συνηρμ.οσμένων άνευ συν- 
δέσμ-ων καί κολλητικής τίνος ύλης, καί μετ’ αύλάκων κατά τάς 
άρμογάς. Οί λίθοι έχουσι μήκος μέν 1,28 μ.., ύψος δε 0,50, 
καί πάχος 0,55 - 0,60. Μόνον δέ ένθα πρός τον δισκελή τοί
χον συνάπτεται ό πλάγιος αυτού βραχίων Β', οι δ’ άρτιοι τόν 
άριθμ,όν δόμοι αυτού εΐσχωροΰσιν έντός του σκέλους Β, ώστε 
ένω πάντες οί άλλοι λίθοι τού σκέλους Β εινε παρά ρηχός ώκο- 
δομημένοι, μόνον οί έκ τού βραχίονος Β' προερχόμενοι φαίνον
ται ώς ωκοδομημένοι φορρηάύν, εινε τεθειμένοι υπέρ αυτούς μεί- 
ζονες λίθοι έχοντες μήκος 1,70 μ.

Ή άρίστη κατασκευή τού δισκελοΰς τοίχου, εις άκρον διαφέ- 
ρουσα τών άναλλημμάτων καί τού τοίχου Γ, τά ύπερβαίνον κατά
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τολύ την έκτασιν τοΰ θεάτρου μέγεθος αύτοΰ καί ή λίαν έπιμε- 
μελημένη κατάξεσις της προς νότον προσόψεως του σκέλους Β 
όχι μόνον έξω τοΰ άναλημματος (1), άλλα καί έσω αύτοΰ, ένθα 
έκαλύπτετο έντελώς ΰπό του πρανούς των εδωλίων, καταδεικνύ- 
ουσιν ότι ό τοίχος ούτος είνε πολύ παλαιότερος του θεάτρου, 
προερχόμενος έξ άπαντος έκ τοΰ Ε' αίώνος' κατά δέ την οικο
δομήν τοΰ θεάτρου έχρησιμοποιήθη προς έπέρεισιν των εδωλίων 
τοΰ άριστεροΰ κέρατος, ύστερον δέ καί των παρακειμένων τεσ
σάρων δωματίων τοΰ πρός βορράν εκτεινόμενου ετέρου οικοδομή
ματος.

Ή κρηπίς τοΰ σκέλους Β έξωθεν τοΰ άναλημματος είνε άκατά
ξεστος καί τεθεμελιωμένη εντός λάκκου έν τφ βράχω έσκαμμέ- 
νου' υπέρ αύτην δέ σώζονται τρεις δόμοι (2), πέρα δέ τοΰ άνα- 
λήμματος πέντε καί κατά τό πέρας τοΰ τοίχου πρός τάν λόφον 
καί τινες λίθοι έκ τεσσάρων άνωτέρων δόμων. ’Επειδή δέ τά φυ
σικόν έδαφος άνυψοΰται βαθμηδόν πρός τόν λόφον, ή κρηπίς δεν 
εκτείνεται καθ’ άπαν τό μήκος τοΰ τοίχου, άλλ’ εκλείπει ολίγον 
υπέρ τά τέσσαρα μέτρα πέρα τοΰ άναλημματος- έκεΐθεν δέ άρ- 
χεται προεξέχων ώς κρηπίς ό πρώτος δόμος μέχρες εννέα σχεδόν 
μέτρων άπό τοΰ άναλημματος, περαιτέρω δέ επί δύο μέτρα κατα
λαμβάνει θέσιν κρηπϊδος ό δεύτερος δόμος, καί τέλος 10,50 μ. 
άπό του άναλημματος μένουσιν άκατάξεστοι καί προέχοντες καί 
οι τρεις ύπερκείμενοι δόμοι (3). Άκατάξεστοι ώσαύτως είνε καί οι 
κατά τά πρός τόν λόφον πέρας του τοίχου σωζόμενοι λίθοι των 
τεσσάρων ύπερκειμένων δόμων. Έν μεταγενεστέροις δέ χρόνοις 
ίνα κατασκευασθί) όσον τό δυνατόν επίπεδο; τό δάπεδον τοΰ 
πρός βορράν προσοικοδομηθέντος κτιρίου έγένετο χρεία νά εκ
σκαφή τό φυσικόν έδαφος έν μέρει καί υπό τά θεμέλια του δι- 
σκελοΰς τοίχου, ένθα οί κατώτατοι δόμοι έπέλειπον. "Ινα μη δέ 
μέίνγι ό τοίχος μετέωρος και κατολισθήσ/), κατεσκευάσθη τό μέν 
δάπεδον τοΰ δωματίου Μ" κατά ένα άναβαθμόν ύψηλότερον τοΰ

(Ί) Ώς έκ της άποσαθρώοεως των λίθων δύναταί τις ευκόλως νά έκλάβη τό 
με'ρος τούτο ώς άκατάξεστον.

|ίί) 'Υπέρ τό δάπεδον τοΰ δωματίου Μ ύπερέχουσι μο'νον δύο.
(3) Πρβλ. τούς άριθμούς 1, 2, 3 έν τώ σχεδιαγραφί[ματι.
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— 81 —

Μ',τό δέ του μ έ'να προσέτι άναβαθμόν ΰψηλότερον τοΰ Μ"· έν 
δέ τφ δωμ,ατίω μ, επειδή πλείονες ήσαν οί έχιλείποντες δόυ.οι, 
κατεσκευάσθη προσέτι παρά, τό σκέλος β ή βαθμίς ν (ύψος αυ
τής 0,20 [Λ.), υπεβλήθη σαν δέ ύπο τά θεμέλια τοΰ σκέλους β 
και υποστηρίγματα έκ πχντοίων λίθων (1) έχοντα ύψος 0,75- 
0,85 μ. υπέρ την βαθμίδα ν. “Ενεκα τής βαθμιαίας άνυψώσεως 
τοΰ δαπέδου των δωματίων τούτων, ή κρηπίς τοΰ σκέλους β 
είνε ορατή μόνον εν τφ δωματίω Μ' έκτεινομένη καί επί τοΰ 
εγκαρσίου βραχίονος Β'- μένει δέ άκατάξεστος ή πρόσοψις τοΰ 
σκέλους β έν τφ δωματίω μ πάσα, έν δέ τφ Μ” κατά τό μέ- 
γιστον μέρος, καί μόνον έν τφ Μ' είνε πάντες οί υπέρ την κρη
πίδα δόμοι τοΰ τε σκέλους β καί τοΰ βραχίονος Β' κατεξεσμέ- 
νοι. Ή δέ προς τό δωμάτιον Μ πρόσοψις τοΰ βραχίονος Β' είνε 
πάσα άκατάξεστος.

Προς τίνα σκοπόν άνηγέρθη ό μέγας ούτος καί στερεώτατος 
δισκελής τοίχος είνε άδΰνατον νά είπν) τις μετά βεβαιότητος, 
πριν άνασκαφή καθ’ άπαν αύτοΰ τό μήκος' έκ τοΰ ήδη δ’ άνε- 
σκαμμενου μέρους αύτοΰ μία μόνη εικασία φαίνεται ήμΐν πιθανή, 
ήτοι ότι άνήκει εις στάδιόν τι ή γυμνάσιον κείμενον έν τή πράς 
βορράν τοΰ θεάτρου κοιλάδι(2). Έν δέ τφ προς νότον τοΰ τοί
χου τούτου χώρα, ένθα έν ύστέροις χρόνοις ώκοδομήθη τό θέα- 
τρον, φαίνεται ότι ούδέν κτίριον υπήρχε πρότερον.

Έκ των παρόδων τοΰ θεάτρου μόνον ή δεξιά σώζεται όπω- 
σοΰν καλώς, ήλλοιωμένη καί αυτή ώς έκ τής κατασκευής τοΰ 
όχετοΰ Φ\ Τά δεξιόν μέρος τής παρόδου ταύτης είνε ύψηλότε- 
ρον τοΰ άριστεροΰ, καί άγει εις τό ευθύς όπισθεν των περί τήν 
ορχήστραν άνακλιντηρίων κείμενον Λάζωμα, τήν κυριωτάτην

(1| Εις είνε τμήμα βάσεως ϊωνικοΰ κίονος.
(2) Πρβλ. οσα λέγει περί τοΰ θεάτρου τής Αΐγίνης ό Παυσανίας Β,ΧΧΙΧ,ΊΙ.
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δίοδον διά τούς θεατάς. Προ αυτού έζω του αναλήμματος κεί- 
ται ό αναβαθμός λ, πρός ον άντιστοιχεϊ μετά τό ανάλημμα 
όλως ταπεινή μαρμάρινη βαθμις προ τής κλίμακος Κ. Το αρι
στερόν ταπεινότερον μ-έρος ήγεν εις την ορχήστραν καί τά περί 
αυτήν άνακλιντήρια διά τριών, ώς (ραίνεται, βαθμιδών, έξ ών 

διεσώθη μόνον ή κατωτάτη υ.
Ή ορχήστρα είνε τμήμα κύκλου μετά άκτϊνος 8,90 μ., οϋ 

τό κέντρον κεΐται 0,40 εντεύθεν τής γραμμής του ύποσκηνίου, 
παρακολουθοΰσι δέ τήν περιφέρειαν αυτού τά άνακλιντήρια καί 
τά εδώλια καθ’ άπασαν αυτών τήν έκτασιν. Πρός τό λογεϊον 
φαίνεται ότι δεν συνεκοινώνει, διότι επί τής μαρμάρινης βάσεως 
τού ύποσκηνίου, ήτις κατά τό μέγιστον μέρος διεσώθη, ούδέν 
’ίχνος κλίμακος φαίνεται. Δεν άνευρέθη ώσαύτως ουδέ έπίστρω- 
σις ούδεμία, ίσως διότι ό χώρος ήτο πολλάκις έ'ν τε άρχαιοτέ- 
ροις καί νεωτέροις χρόνοις ανεσκαμμένος

Τά εδώλια είνε κατεσκευασμένα έκ λευκού μαλακωτάτου καί 
εϋχερώς άποσαθρουμένου μαρμάρου, όποιον καί νΰν άνορύσσεται 
έν τή όχι πολύ τού Γυθείου άπεχούσγ Παγατέα, ώς εμαθον παρά 
τών εγχωρίων (1). "Ενεκα τής κακής ποιότητος τού μαρμάρου 
ήδη έν τή άρχαιότητι άπεκόπη μέρος τού νωτιαίου προσκλίντρου 
τού παρά τήν μεσαίαν κλίμακα άνακλιντηρίου, καί προσεδέθη 
διά σιδηρών δεσμών, ών τά ίχνη διεσώθησαν μ.έχρι τοΰδε. Διαι
ρείται δέ τό κοϊλον εις τέσσαρας μόνον κερκίδας, ών αί άκραι 
είνε ίκανώς μεγαλήτεραι τών μέσων. Έκ δέ τών πέντε κλιμά
κων κάλλιστα διετηρήθη ή δευτέρα μετά τό άριστερόν άνάλημμα 
Κ' καί ή μεσαία Κ", κάκιστα δέ αί παρά τά άναλήμ,ματα Κ 
καί κ'. Ό άξων τής μεσαίας κλίμακος άκολουθεϊ τήν διεύθυνσιν 
τής διά τού κέντρου τής ορχήστρας εις τήν γραμμήν τού ύπο
σκηνίου άγομένης καθέτου, αί δέ δεξιόθεν καί άριστερόθεν τής 
μεσαίας κλίμακος ακολουθοΰσι την διεύθυνσιν ετέρων άκτίνων τού 
κύκλου τής ορχήστρας, αί δέ ακρόταται δύο τήν διεύθυνσιν τών

(1) Έν τϊ) Expedition scientiflque, Section des Sciences physiques, 
I σελ. 444 (Atlas, 2 Sdl’ie, Geologie, PI. X, 1 a καί b) άναφέρονται αυ
τόθι λατομεία έρυθροΰ μαρμάρου. Πρβλ. και Pbilippson, Der Peloponncs I 
σελ. 223.
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αναλημμάτων. Το πλάτος τών κλιμάκων είνε 0,70-0,75 μ.
Την ορχήστραν περιβάλλει σειρά λιτοτάτων άνακλιντηρίων 

ούτε εις χωριστάς έδρας διαιρούμενων, ούτε πλάγια αντερεί
σματα έχόντων κατά τά άκρα, συνισταμε'νων δέ έκ λίθων δλως 
διαφόρου μεγέθους (0,80-2,00 μ.)(1). ’Επί τοΰ νωτιαίου προσ- 
κλίντρου ενός τούτων παρά την μεσαίαν κλίμακα άναγινώσκεται 
αμελέστατα κεχαραγμένη ή επιγραφή

Λ Λίτ"ΐΓ GNoy
'Aruyorov, έξ ής άποδεικνύεται οτι αί επί τών άνακλιντηρίων 
θέσεις δεν ήσαν προωρισμέναι άποκλειστικώς διά τους άρχοντας 
τής πόλεως, αλλά παρεχωροΰντο καί εις ίδιώτας. ’Εκ τών άνα- 
κλιντηρίων τούτων έλλείπουσι τά μεταξύ τών κλιμάκων κ καί 
Κ", άφαιρεθέντα ήδη πρό μακροΰ χρόνου,ώς έφαίνετο κατά την 
άνασκαφήν έκ τοΰ συμπαγούς τών έπικειμένων χωμάτων. Στη
ρίζονται δέ τά άνακλιντήρια επί υποστρώματος έκ χαλίκων καί 
άμμοκονίας, όπερ εκτείνεται καί περαιτέρω ύπό τό διάζωμα καί 
τά εδώλια.

Τό όπισθεν τών άνακλιντηρίων διάζωμα έχει πλάτος 0,90 μ. 
περίπου, καί είνε έπεστρωμένον διά μαρμάρινων πλακών, αϊτινες 
έλλείπουσι μόνον έ'νθα καί τά άνακλιντήρια, ήτοι μεταξύ τών 
κλιμάκων κ καί Κ''.Άνωτέρου δέ τίνος διαζώματος ,ούδέν ίχνος 
διεσώθη. Έκ τών κοινών εδωλίων διετηρήθησαν πλήρεις μόνον 
αί τρεις μετά τό διάζωμα σειραί(2), ετεραι δέ πέντε σειρά! υπέρ 
τάς πρώτας τρεις διεσώθησαν μόνον έν μέρει. Διακρίνονται δέ 
προσέτι ίχνη καί ένάτης σειράς καί δεκάτης, λίθοι δέ τινες έκ- 
τετοπισμένοι κεϊνται καί εις μεγαλήτερον ύψος, άλλ’ οΰδείς κατά

(1) Κατατομήν αυτών ίδε !ν τώ πίνακι τοΰ σκιαγραφήματος. Οί πλεΐστοι 
τών λίθων έχουσι μέγεθος 1,80 μ.

(2) Λίθοι τινές τής τρίτης σειράς παρά την κλίμακα Κ' είνε έκτετοπισμε'-

νοι.
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χώραν (1). Δυστυχώς δέ δεν ήτο δυνατόν να άναζητηθώσι δι’ 
επιμελούς άνασκαλεύσεως πάντα τά τυχόν σωζόμενα ’ίχνη ,εκ. 
των άνωτέρων σειρών, ώστε δεν δυνάμεθα νά όρίσωμεν μέχρι 
τίνος ύψους έξετείνοντο τά εδώλια. Μέγα (Λερός τών εδωλίων 
ιδίως κατά τό μέσον του κοίλου φαίνονται καταστραφέντα η έκ- 
τοπισθέντα έκ μ,εγάλων όγκων γης καταπεσόντων έκ τών κλι- 
τύων του ύπερκειμένου λόφου.

Ή άνω έπιφάνεια τών εδωλίων διαιρείται εις δύο ζώνας, ών 
ή οπίσθια χαμηλότερα χρησιμεύει ώς ύποπόδιον τών έν τώ ανω
τέρω βάθρω καθημ,ένων, ή δέ πρόσθια ώς έδρανον, δπερ έχει 
πάλιν πλατείαν καί άβαθη σκαφοειδη κοιλότητα. Κοίλη ώσαύ- 
τως εΐνε καί ή όρθια πλευρά τών εδωλίων (2). Τό ύψος αυτών 
είνε μόνον 0,36 μ., ήτοι έχουσι τό κατώτατον όριον τού κατά 
Βιτρούβιον κανονικού ύψους (3), τό δέ πλάτος 0,70, έξ ού 0,30 
μέν άνήκουσιν εις τό έδρανον, 0,40, δε εις τό ύποπόδιον. Έν 
τούτοις πολλαχού τού κοίλου είτε ολόκληρα τμήματα εδωλίων 
μεταξύ κλιμάκων, είτε καί μόνον εις η δύο λίθοι εξ αυτών εχου- 
σιν άπασαν την άνω επιφάνειαν επίπεδον, άναμφιβόλως διότι 
τό θέατρον κατελείφθη ημιτελές, έξ ού καί ούτε έν γενει τά μ,άρ- 
μαρα τού κοίλου εΐνε καλώς κατεξεσμένα , ούτε τά εκατέ
ρωθεν τών κλιμάκων άκρα τών εδωλίων είνε κατ’ εύθεϊαν γραμ.- 

μήν κατατετμημένα , καί τινες λίθοι παρά την κλίμακα Κ' 
διατηροΰσιν άκόμη προέχοντα τμήματα τού προσέργου (γερμ. 
Werkzoll). Εις δύο σημεία της τετάρτης άπό τού διαζώμ,α- 
τος σειράς τών εδωλίων έπί της υπέρ τό κοϊλον μέρος της όρθιας

(Ί) Και εν παλαιοτέροις χρο'νοις δεν φαίνονται δτι διεσιύζοντο περισσότερα. 
Πρβλ. Leake, Travels in the Morea I, σελ. 244, Expfid. soient. Ill, σελ. 
52, Ross Wanderungen in Griech. II, σελ. 233. CH υπό Lebas (Revue 
arch. 1845 σελ. 207: Les Gradins subsislaient en grand nombre lors 
de notre passage, mais ne subsistenl probablement ddja plus, car au 
moment ou nous visitames ce lieu, le propridtaire dtait occuqd a les 
briser, pour en debarasser sa vigne. Ποβλ. Gurtius Peloponn. II σελ. 
270) μνηρ.ονευορ.ένη καταστροφή εδωλίων φαίνεται οτι δεν ήτο σπουδαία.

(2) Κατατορ,ην αυτών ιδε έν τω σ^εδιαγραφήρ,ατι.
(3) Vitruv. V, 6, 3. Albert Muller έν Hermann’s Lehrbuch d. gr. 

Antiqu. Ill σελ. 31.
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αυτών πλευράς στενής ταινίας ύπάρχουσιν άμελώς κεχαραγ- 
μ.ε'να γράμμ,ατα, ώς σημεία έξ άπαντος ύπό των τεκτόνων 
τεθειμένα, ήτοι παρά μέν την κλίμακα κ ΜΑ, περαιτέρω δέ 
προς την μεσαίαν κλίμακα AM ή ΑΝ. Πολλαχοΰ δέ τα εδώ
λια φέρουσι προσέτι κατά τό πρόσθιον χείλος όπάς έκ του 
εδράνου εις το υποκάτω κοΐλον διηκούσας, έχούσας δέ διάμετρον 
ώς επί τό πλεϊστον μέν μικράν, άλλ’ ενίοτε καί μεγάλην (0,10 πε
ρίπου). Πρός έκροήν των ύδάτων άναμφιβόλως δεν έχρησίμευον, 
διότι καί όλίγαι είνε άναλόγως τής περιμέτρου των εδωλίων καί 
όλως άτάκτως διανενεμημέναι καί ΰπερμέτρως εΰρεϊαι τινές έξ 
αυτών- πρός δέ τούτοις καί διότι δύο κατά την μεσαίαν κλίμακα 
αΐ εΰρύταται τών άλλων ύπάρχουσιν έπί εδωλίων έχόντων όλως 
επίπεδον την άνω επιφάνειαν, μία δέ καί όχι έπί του χείλους, 
άλλ’ έπί τής βάσεως τών άνακλιντηρίων. Πιθανώτερον φαίνεται 
ότι προέρχονται έξ όλως μεταγενεστέρων χρόνων, χρησιμεύσα- 
σαι ϊνα έξ αυτών πρ,οσδένωνται διά σχοινιών κατοικίδια ζώα 

βόσκοντα αυτόθι ( ι).
Έκ γλυπτών έργων διακοσμούντων τό θέατρον οΰδέν εύρέθη. 

Μνημονεύεται δέ μόνον ύπό τών εγχωρίων ότι έτη τινά πρό τής 
έπαναστάσεως τού 1821 άνευρέθη άγαλμά τι πωληθεν εις τινα 
"Αγγλον άντί πυρίτιδας(2).

Έκ δέ τοΰ πρός βορράν του δισκελοΰς τοίχου οικοδομήματος 
ήτο γνωστή άπό πολλοΰ ή άψίς Ν (3), κατεσκευασμένη έκ με-

(1) ΟύΒ’ αί Ιπί τών εδωλίων καί τοΰ λογείου τοΰ Διονυσιακού θεάτρου εύρεΐαι 
όπαί φαίνονται έπιδε)μ!μεναι διάφορον ερμηνείαν.

(2) Τήν παράδοσή ταύτην αναφέρει καί ό Ross, Wanderungen inGriech. 
II σελ. 233.

(3) Ross, Wanderungen in Griech. II σελ. 233: Hart an der Riick- 
seite des linken (nordlichen) Fliigels des Theaters ist ein kreisruudes

_ _ _
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γάλων τετραγωνικών πωρίνων λίθων άνίσου μεγέθους, μεταξύ 
των όποιων είνε παρεμβεβλημένοι καί μικρότεροι προς ίσοπέδωσιν 
των δόμων ή δέ θολωτή στέγη αυτής έξ Οπτόπλινθων. Έκ της 
ήδη γενομένης άνασκαφής κατεδείχθη ότι ή άψίς αΰτη εΐνε μέρος 
μεταγενεστέρου οικοδομήματος μεγάλου , εντός του παλαιοτέρου 
σταδίου η γυμνασίου κτισθέντος καί οικήματα χρήσιμα εις εκείνο 
πιθανώς περιέχοντος. Πάντες οί τοίχοι του οικοδομήματος τούτου 
εκτός τών έκ τοΰ παλαιοτέρου προερχομένων β, Β' καί Β" εινε 
κακής κατασκευής, ό μέν Π έξ οπτών πλίνθων, οί δέ λοιποί έκ 
μικρών λίθων καί άμμοκονίας οΰδαμώς διαφέροντες τών κοινοτή
των σημερινών τοίχων. Πάντες δέ είνε καί όλως άσυμμέτρως κατε- 
σκευασμένοι, ώστε ένώ ή θύρα π' είνε 1,19 μ. πλατεία, αί π καί 
■π'' είνε μόνον 1,00, ή διεύθυνσις τών τοίχων Ο καί Ρ δεν εΐνε 
παράλληλος πρός τον δισκελή τοίχον (όθεν τό πλάτος τοΰ δωμα
τίου μ εΐνε παρά μέν την άψϊδα 5,10 μ., παρά δέ τάς παρα- 
στάδας ξ καί ξ' 5,30, τοΰ δέ Μ' τό πλάτος είνε παρά μέν τόν 
Π 4,10, παρά δε τόν Β' 4,35), ή δέ άψίς Ν δεν άποτελεϊ κα
νονικόν τόξον κύκλου, άλλ’ είνε ώκοδομημένη παρά μέν τόν δι- 
σκελή τοίχον μετά μικροτέρας άκτϊνος, κατά δέ τό άντίθετον 
άκρον μετά μεγαλητέρας. Ή πλημμελής αύτη κατασκευή τών 
τοίχων καθιστά φανερόν ότι τό οικοδόμημα είνε ικανόν χρόνον 
νεώτερον τοΰ θεάτρου, ήτοι ότι προέρχεται έκ τών έσχάτων'Ρω- 
μαϊκών χρόνων.

Έκ τής στέγης τών δωματίων τούτων οΰδέν ί'χνος διεσώθη 
πλήν τοΰ καλύπτοντας τήν αψίδα Ν ήμιθολίου. Έν τούτοις έκ 
τής κατασκευής τών τοίχων είνε πιθανώτατον οτι τό μέν δωμά- 
τιον μ έστεγάζετο ύπό σταυροειδούς θόλου στηριζομένου έπί τών 
παραστάδων ξ καί ζ' καί έπί τών άπέναντι περάτων τής άψΐ- 
δος, τό δέ δωμάτιον Μ" διά θόλου ήμικυλινδρικοΰ στηριζομένου

Gebaude aus Quadern, von dreizehn bis vierzehn Fuss im Durchmes- 
ser, und bis an die aus Ziegeln gewolbte Decke, von der aber nur ein 
Theil erhalten ist, jetzt (bei verschiittetem Boden) etwa zehn Fuss 
hoch. Inwendig war es mit Stuck iiberzogen, an welchem man noch 
einige Spuren von Farben wahrnimmt. Πρβ. καί Expdd. Scient., Leake· 
Curtius ένθα ανωτέρω,
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επί των παραστάδων Ξ' καί Ξ" καί έπί τοϋ δισκελοΰς τοίχου, 
καίτοι οπτόπλινθοι δυνάμεναι νά θεωρηθώσιν ώς έκ της στέγης 
καταπεσοΰσαι δεν εύρέθησαν είμή όλίγισται καί αΰται έπί των 
ανωτέρων στρωμάτων της έπιχώσεως. Περί δέ της στε'γης των 
ετέρων δύο δωματίων ούδέν δυνάμεθα νά εί'πωμεν. Τό στεγάζον 
την άψίδα Ν ήμιθόλων δεν σώζεται ολόκληρον έν τούτοις τό 
ύψος αύτής μέχρι τοΰ ανώτατου σημείου του ήμιθολίου φαίνεται 
ότι ήτο 4,50 μ. Ό τοίχος Ξ σώζεται εις ύψος 2,60 μ.

Μεταξύ της παραστάδος ξ καί τοϋ απέναντι αύτης πέρατος 
της άψίδος εκτείνεται ή βαθμίς ν κτισθεΐσα, ώς εϊπομεν 7)δη, 
προς ύποστήριξιν τοϋ δισκελοΰς τοίχου- άντικρύ παρά τόν τοί
χον Ο ούδεμία βαθμίς υπάρχει. Ωσαύτως καί ΰπά την αψίδα Ν 
εκτείνεται καθ’ άπαν τό βάθος αυτής έτέρα βαθμίς ν' ισοϋψής 
πρός την πρώτην.

Ό τοίχος Ο είνε λεπτός καί κακώς έκτισμένος ώς μέλλων νά 
μή βαστάζγ) βάρος. Έν αύτώ υπάρχει στενόν καί ταπεινόν θυ
ρίδων ο (εύρος αύτοΰ 0,63, ύψος 1,90), δι’ού εξέρχεται τις 
εις έτερον δωμάτων, ού μικρότατον μόνον μέρος ήτο δυνατόν νά 
άνασκαφή. Τό δάπεδον αύτοϋ κεϊται βαθύτερον τοΰ δωμα
τίου μ.

Τό δάπεδον τοΰ δωματίου μ μετ’ άμφοτέρων των βαθμιδών 
είνε έπιστρωμένον διά ψηφοθετήματος καλής έργασίας , κατε
στραμμένου μεν σχεδόν εντελώς έπί τών βαθμιδών, όχι κακώς δε 
διασωζομένου έπί τοΰ λοιποΰ μέρους. Δυστυχώς μεταξύ τών 
κατεστραμμένων μερών είνε καί τετράγωνος χώρα έν τφ μέσω, 
έν ή έκ τών σωζομένων λειψάνων φαίνεται ότι υπήρχε παράστα- 
σις μετά ζωδίων, ένώ τό λοιπόν μέρος άπαν έχει μόνον κοσμή
ματα. 'Ωσαύτως καί τό δάπεδον τοΰ δωματίου Μ" καλύπτε
ται ΰπό ετέρου ψηφοθετήματος έπίσης καλής έργασίας καί έπί- 
σης καλώς διατετηρημένου, έκτεινομένου δέ διά τής μεταξύ τών 
παραστάδων Ξ' καί Ξ" πλατείας θύρας πέρα ύπό τά χώματα 
τής παρακειμένης άμπέλου. Μόνον έν τώ δωματίω Μ' ούδέν 
ίχνος έπιστρώσεως άνευρέθη, φαίνεται δ’ όμως έκ τής θύρας π 
ότι τό δάπεδον αύτοΰ ήτο ταπεινότερον τοΰ Μ". ’Εντός τοΰ 
δωματίου Μ' παρά τόν δισκελή τοίχον καί εις ικανόν ύψος άπό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:39 EEST - 54.226.8.97



88 —

του έδάφους εϋρέθη αυτοσχέδιος τάφος μικρού παιδιού Ισκαμμέ- 

νος εντός των χωμάτων καί καλυπτόμενος διά μαρμάρινης πλα
κάς, εντός δ’ αύτοΰ τρία ευτελή αγγεία.

Ή Ούρα π είνε' άπωκοδομημένη διά τοίχου κάκιστα έκτισμέ- 
νου διά μικρών λίθων άναμίκτων μετά χώματος καί άμμονίας(Ι) 

ού μέρος κατέπεσεν άμα τη άνασκαφή ένεκα της κακής κατα
σκευής. Ό τοίχος ούτος κάτω μεν είνε ισοπαχής προς τόν τοί
χον Π, άνω δέ γίνεται λεπτότερος σχηματίζων εντός τοΰ δωμα
τίου Μ' άβαθή κόγχην ύψους 1,58. "Ενεκα τοΰ τοίχου τούτου 
διετηρήθη καί τό έξ οπτόπλινθων τοξοειδές ύπέρθυρον τής θύρας 
ταύτης, ής τό ύψος εκ τοΰ δωματίου Μ" είνε 2,50 μ. Ή άποι- 
κοδόμησις δέ έγένετο βεβαίως συγχρόνως ή όχι πολύ μετά την 
κατασκευήν του οικοδομήματος, διότι τό επί τής προς τό δωμά- 
τιον Μ” προσόψεως τής άπωκο δομημένης θύρας έπίχρισμα κα
λύπτει έτερον επίχρισμα, οπερ εύρέθη καί έν τω δωματίφ μ επί 
του δισκελοΰς τοίχου.

Έν τφ δωματίω Μ” κατεσκευάσθη μετά τήν έγκατάλειψιν 
τοΰ κτιρίου κάμινος κεραμευτική καλύπτουσα τό ψηφοθέτημα 
’ίσως καθ’ άπασαν τήν έ'κτασιν τοΰ δωματίου τούτου- κατά τήν 
άνασκαφήν όμως διεσώζετο μόνον τό μέρος μ". Πάντες οΐ τοί
χοι των τριών τούτων δωματίων είνε επικεχρισμένοι διά μαρμα
ροκονίας μετ’ έντοιχίων γραφών εχουσών κοσμηματικόν χαρα
κτήρα’ ούδαμοΰ φαίνεται ουδέ ίχνος αγιογραφίας ούδ’ άλλο τ( 
λείψανον δηλοΰν ότι 6 χώρος ούτος ύπήρξέ ποτέ εκκλησία, ώς 
πιστεύουσιν οί Γάλλοι τής Expedition scientifique (2). Ή κάλ- 
λιστα διατετηρημένη γραφή έσώθη επί τής πρός τό δωμάτιον μ 
προσόψεως τοΰ τοίχου Ξ συνισταμένη έκ ποικιλοχρώμων τριγώ
νων καί ορθογωνίων κατ’ άπομίμησιν τής διά μικρών πλακών 
Ιπιστρώσεως τών δαπέδων καί έπι των δύο πλευρών τής παρα- 
στάδος ξ άπομιμουμένη πράσινον μάρμαρον.

(1) ’Εντός αότοΰ εδρέθησαν έντετοιχωρ,ένα καί όστα ανθρώπου, σπόνδυλοι, λε
κάνη, ρ-ηροί, κνήραι.

(2) III σελ. 52: restent quelques traces d’une peinture datant du 
moyen age, et faites sans doute a l’dpoque ou le monument aura servi 
d’dglise.
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Έν δε τφ ήμιθολίιρ τής άψίδος Ν διεσώθη μέν το 'έπίχρισμα, 
άλλ’ at έπ’ αύτοΰ γραφαί έγένοντο ήδη εξίτηλοι' ώς ήδυνήθην 
όμως νά μάθω παρά των εγχωρίων, δεν διέφερον των άλλων 
κατά τόν χαρακτήρα. Έν δέ τφ ήμικυλινδρικφ τοίχω αύτής 
διεσώθησαν κάκιστα διατηρούμενα λείψανα γραφής, έξ ής δια- 
κρίνεται τοξοειδής ταινία διγιρημένη διά τεθλασμένης γραμμής 
εις ισομεγέθη τρίγωνα τά μεν λευκά, τά δέ βαθέος κυανού χρώ
ματος προσεγγίζοντος πρός τό μέλαν. Εκατέρωθεν αύτης διε- 
κρίνοντο χρώματα ερυθρά καί λευκά. Ό τοίχος Ο φαίνεται ότι 
είχεν όλως ιδιαιτέραν γραφήν μετά λευκού καί ροδίνου χρώμα
τος, έξ ής διεσώθησαν άμυδρότατα ίχνη. Άλλ’ έν τη έτέργ 
πλευρό: αύτοΰ όπισθεν τού θυριδίου ο διεσώθη κάλλιστα κοσαη- 
ματικη ώσαύτως γραφή κατά πομπηϊανον ρυθμόν, της οποίας 
όμως μόνον μικρότατον μέρος ήτο δυνατόν νά φανή κατά την 
άνασκαφήν.

Έπίχρισιν ώσαύτως διασώζουσι καί οί τοίχοι Ρ καί ΓΙ έν τω 
δωματίω Μ', αλλά μόνον έν τφ Π διεσώθησαν μόλις διακρινό- 
μενα ίχνη έντοιχίου γραφής'

Τό δωμάτιον Μ δεν συγκοινωνεί πρός τά λοιπά τρία δι’ ού- 
δεμιάς θύρας, ούδ’ άλλη τις θύρα κατά τά άνεσκαμμένον μέρος 
αύτοΰ υπάρχει πλην της έπι τού δισκελοΰς τοίχου ολως σκαιώς 
καί βαρβάρως κατεσκευασμένης. Τό δάπεδον τού δωματίου τού“ 
του είνε έπεστρωμένον παρά μέν τούς τέσσαρας τοίχους καί μέ- 
χρις άποστάσεως 1,07- 1,25 μ. απ’ αύτών διά μεγάλων μαρ

μάρων έχόντων κατά τό έσω άκρον αύτών στενόν καί άβαθές 
ρεϊθρον, ού άδηλος ή ρύσις. ’Επί των μαρμάρων τούτων παρά 
τούς τοίχους Β' καί Β'' είνε έκτισμένοι δύο εις μικρόν ύψος δια- 
σωζόμενοι μεταγενέστεροι τοίχοι, άδηλον εις τι χρησιμέυσανtες. 
Μετά τά μάρμαρα ταΰτα τό δάπεδον είνε έπεστρωμένον διά 
συμπεπατημένων μελανών χαλίκων' έν δέ τφ μέσω υπάρχει βό
θρος άνευ έκροης έχων διάμετρον μέν J ,14, βάθος δέ 0,10 τόν 
δέ πυθμένα έπεστρωμένον διά μαρμάρινων πλακών. Έκ τής 
κατασκευής τού δωματίου τεκμαιρόμενός τις δύναται ίσως νά 
συμπεράνη ότι τό παλαιόν γυμνάσιον ή στάδιον δεν είχεν άπο- 
βάλει καί έν τοίς μεταγενεστέροις χρόνοις τόν πρώτον αύτοΰ χα-
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ρακτήρα, ή δε γενο(λένη διασκευή αύτοΰ συνίστατο εις προσθή
κην παραρτημάτων τινών αύτοΰ, έν οίς καί προχείρου λουτρώ- 
νος, εις ον ανήκει καί τό παρόν δωμάτιον.

Ανδρεας Ν. Σκιάς

■·4«—
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΧΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

Α. Σγνδρομλι. Τακτιχα'ι 
» ’Έκτακτοι 
» Εϊδικαί

Β. ΤΟΚΟΙ εν Γενει.............................................................
Γ. Μέρισμα. Έκ μετοχών ’Εθνικής Τραπέζης 56. 
Δ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ.............................................................
Ε. Λαχειον. Της Β' εξαμηνίας τοΰ 1890.

» » Α’ » 1891.
» » Β’ » 1891.

<7. Διάφορά ...............................
Ζ. Ενοίκια...............................
Η. Εφημερις Αρχαιολογική

(6)

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Θ. Εθνική Τραπεζα. Άπόληψις άτο'κου καταθέσεως 
I. Βιομηχανική. Απέναντι ανοικτού λογαριασμού. 

ΙΑ. ΑπΟΛΗΨΙΣ. Χρέους Γιαννοποόλου .... 
ΙΒ. » Προκαταβολών λογαριαστώ Δημοσίου

» » » Εταιρίας

Τό δλον τών εισπράξεων.
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΤαμΕΙΟΤ. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1890 .

(α) Ήτο. 46 μετοχών της 'Εταιρίας και
10 » έκ τοΰ κληροδοτήματος 'Ρώμα.

56

(β) ’Ήτοι άπό ΰπερτίμησιν χρυσοΰ . 
» πώλησιν ΰλικοϋ .

Δρ. 416.35 
» 496.50

912.85

Δρ. 5,653
)) 515 50
)> 5,360 — 11,528 50
)) 1,440
)) 12,600 —

)) 5,000
)) 1,417 40
» 71,911 70
» 91,295 85 164,624 95
)) 912 85
» 300 —

» 3,552 50 κ

*

)) 10,000 —
» 56,000 —
» 5,147 -
)) 2,640 _
)) 12,000 _
— — 14,640 —

»
285,745 80

10,139 88

1
€

Δρ. 295,885 68
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1891.

ΠΛΗΡΩΜΑΙ

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Α. Γραφειον. Προσωπικόν.................................. . · ·, ·
» Γραφική Ολη, χάρτης, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ.
» Βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων, δετικά καί κατασκευή θηκών

Β.Μογςεια. Προσωπικόν. . . . . . . ·, ·
» Άρχαιοθηχαι, συγκολλήσεις καί απεικονίσεις αρχαίων .
» ’Αγορά αρχαίων......................................................................

Γ.Αναςκαφλι. Γενιχαί............................ .......................................................
» Γηπε'δου εν Άθήναις (Λύτσικα )....*·
» Τετραχιονίου ΆΟηνας άρχηγέτιδος...................................
» ΈλευσΤνος..............................................................................
» 'Ραμνοϋντος.............................................................................
» Μυκηνών................................................................................
» Θεάτρου Γυθείου . .................................................
» ’Επίδαυρου.............................................................................
» Έν δήμω ΈλευσΤνος Άρχαδίας..........................................
» Έν Έρετρία.............................................................................
» Έν Τανάγρα.............................................................................
» Έν Κάμπω Λακωνικής........................................................
» Έν Δαφνίω .............................................................................

Δ. Ακίνητα. Κατασκευή μουσείων έν Τανάγρα καί Επίδαυρο) κλπ. .
Ε.Επλρχ. Αρχαιότητες. Μισθοί καί επιμίσθια έφορων καί φυλάκων .
<7. Εφημερις Αρχλιοαογικιι .
Ζ. ΛαχειΟΝ. τής Β' εξαμηνίας τοϋ 1890 

ν τής Α' » 1891
» τής Β' » 1891

Η. Διάφορά.................................................

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Θ. Βιομηχανική Τρλπεζα. ’Αλληλόχρεος λογαριασμός ....
I. ΠρΟΚαταβολαι. Λογαριασμό) Δημοσίου................................................

» » Εταιρίας.................................................

Τό ολον των δαπανών.
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ τοϋ ταμείου κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1891 μεταφερομε- 

νον εις τά βιβλία του 1892. ..............................................................

Δρ. 6,242 50
» 1,228 69
» 2,709 35 10,180 54
» 6,360 —

» 4,139 55
» 2,449 25 12,948 80
» 2,634 50
» 8,493 80
» 1,272 Ιο
» 1,202 50
)> 4,148 —
» 1,759 60
)) 3.978 30
» 8,207 35
» 1,362 05
» 698 15
» 60 50
» 934 65
» 796 05 35,547 55

16,369 98
12,476 —

» 10,354 —

» 8,520 60
» 42,234 65
» 42,573 25
— — 93,328 50

» 838 15

50,300
42,640 —

7,800 — 50,440 —

» 292,783 52

» 3,102 16

295,885 68
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧ.

ΜΕΡΙΔΕΣ
’Υπόλοιπα 31 Αεχεμ. 1890 Πράξεις κατά τό 1891

Χρε'ωσις Πίστωσις Χρεωσις Πιστωσις

Α. Ακίνητα. Οΐκόπ.οϊκίαι καί μουσεία Ιν’Αθή- 
ναις, Κηοισία, ΈλευσΓνι, Τανάγρα κλπ.. 

Β. Εθνική Τγλπεζα. Μετοχαί αυτής 56 . .
Γ· » » Λαχειοφ. όμολ.αΰτής 10.
Δ· ® » Καταθέσεις άτοκοι .
Ε. Διιμ. Χρεωγραφα .
Τ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ. Λογαριαστώ Δημοσίου .

)} » Εταιρίας
Η. Βιομηχ. Τραπ. Άλληλοχρ. λο/σμός .
Θ. Χρέος Γιαννοπούλου............................

42,834
191,543

5,120
10,000
25,380
33,314

5,500

41,185

93
10

57

62

16,369

42,640
7,800

50,300

98

10,000

2,640
12,000
56,000
5,147

—

Ταμειον τοΰ 1891.
357,928

10,139
22
88

117,109
285,745

98
80

85,787
292,783 52

368,068 10 402,855 78 378,570 52
368,068 10

770,923
378,570

88
52

392,353 36 ίσοζύγιον

Κατατεθειμένα εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν :
56 μετοχαί τής ’Εθνικής Τραπε'ζης
64 ομόλογα του παγίου δανείου των 125,000,000
10 όμολογίαι λαχειοφ. δανείου τής Εθνικής Τραπέζης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:39 EEST - 54.226.8.97



ί —

IP ψ--: vvfr· fy*/··.- 7 r>? -

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1891.

'Υπόλοιπα 31 Αεκεμ. 1891

Χοε'ωσις ΙΙιστωσις

59,204 91 («)
194,593 10

5,120 —

(«)
25,380 —

73,314 57 (γ)
1,300 — (3)

5,700(h) —

36,038 62 (ς)
394,951 20 5,700 —

3,102 16 (?)
398,053 36 5,700 ___

5,700
"

392,353 36

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α)Λογαρ. του 1890 Δο.

(δ)

(ϊ)

°)

·)

ς)

(?)

1891

1890
1891

1890
1891

1890
1891

1890
1891

1890
1891

1890
1891

42,834.93

59’204·91 πλέον δρ. 16,369.98
10,000.—

.. 0.000- έ’λατ.

33.314.57
73.314.57 πλΙον „

5,500.— 
«.300-η.τ. 
0,000.— 
5,700.— „

40,000.-

41,185.62
36,038.02

10,139.88
3,102.16

δρ. 10,000.—

» 4,200.—

» 5,700.—

» 5,147.—

» 7,037.72

δρ. 56,369.98 8Ρ. 32,084.72 
» 32,084.72

Αυξησις της εταιρικής περιουσίας κατά δρ. 24,285.26

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ

Λογαριασμός του έτους 1890 Δρ. 368,068.10 
» » 1891 » 392,353.36

Διαφορά έπι πλέον, ώς άνα>τε'ρω. Δρ. 24,285.26

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:39 EEST - 54.226.8.97



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Α'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΣγνδγΟΜΑΙ Ετήσιοι . . . · Αρ.
» ’Έκτακτοι.
» Είδικαι )J

Τοκοι και Μερίσματα. Έν γίνει. » 
ΔημοςιαΧρεωγραφα. .
Μοτςεια. Έξ Εισιτηρίων .
Ακίνητα. Πώλησις ακινήτων .

» ’Ενοίκια.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ....
Διάφορά............................... .......
ΑρΧΑΐθΛ.ΕφΙΐΜΕΡΐΣ(παλαιά)καίκα-

τάλογοι των Ιν τοΤς 
Μουσείοις αρχαίων.

» » Νε'α τής ΓΊίΠεριόδ.
Επιστροφή Χρημάτων .
Λάχε ion..............................................

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά καί άπόληψις καταθε'σεων . 
Προκαταβοααι. ’ΑποληφΟεΐσαι . 
Βιομηχ. Τραπεζα. ’Αλληλόχρεος 

λογαριασμός
Εθν. Τραπεζα. Πώλησ.μετοχ. της 
Αποαηψις Χρεοτς Γιαννοπούλου. 
Παρακαταθηκαι...............................

ΤαμειΟΝ. 'Υπόλοιπον τής 31 Δε
κεμβρίου 1890

1858 - 1890 1891 "ΟΧ or

192,037 10 5,653 197,690 10
75,723 61 515 50 76,239 11
56,545 53 5,360 — 61,905 53

477,733 71 14,040 — 491,773 71
432,961 52 432,961 52
22,690 25 22,690 25
10,258 93 10,258 93
7,390 08 300 — 7,690 08

14,920 72 5,000 — 19,920 72
22,768 99 912 85 23,681 84

4,688 58 4,688 58
15,174 30 3,552 50 18,726 80

1,720 09 1,720 09
1,325,060 65 164,624 95 1,489,685 60

2,659,674 06 199,958 80 2,859,632 86

201,827 24 10,000 211,827 24
688,190 93 14,640 — 702,830 93

839,116 92 56,000 _ 895,116 92
22,220 — 22,220

5628,206 56 5,147 — 33,353
12,632 59 12,632 59

4,451,868 30 285,745 80 4,737,614 10

10,139 88 10,139 88

4,4.51,868 30 295,885 68 4,747,753 98

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:39 EEST - 54.226.8.97



- ζ -

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΤ ΕΤΟΥΣ 1888-1891.

Β'. ΠΛΗΡΩΜΑΙ 1858 -1890 1891 "OJ, or

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Γραφειον. Προσωπικόν, τυπωτικά, 1-
ξοδα διάφορα καί Βιβλιοθήκη . Δρ. 121,261 22 10,180 54 131,441 76

Μογςεια. Ιΐροσωπικόν, άρχαιοθή-
και, φυλακεϊα, έπισκευαί καί
συγκολλήσεις αρχαίων . )) 186,392 49 10,499 55 196,892 04

Αγοραι Αρχαιοτήτων .... )) 266,547 29 2,4.9 25 268,996 54
Αρχαία. Άνασκαφαί έυ γένει . )) 706,393 61 35,547 55 741,941 16

» Έπισκευαί καί άναστηλώ-
σεις ρ.νημ.είων .... )) 26,205 71 26,205 71

Επαρχ. Αρχαιοτ. ΙΙροσωπ.εφόρων
καί φυλάκων επαρχ. Μου-
σείων καί ρ.νηρ.είων . )) 101,848 13 12,476 — 114,324 13

» Περισυναγωγή καί ρ,εταφορά
άργ α ίων................................... » 3,305 83 3,305 83

Τοκοι. Ήν γε'νει............................ )) 31,786 37 31,786 37
Ακίνητα............................................. )) 38,592 35 16,369 98 54,962 33
Διάφορά. ΙΙοσοστά είσπράκτορ., Ικ-

[χαγεΐα αρχαίων κτλ. )) 22,800 94 838 15 23,639 09
» 11ροτορ.αίπροέδρ. Έταιρ. )) 1,696 43 1,696 43

■ » Συνδρορ.αί εις ξένους προς
συντέλεσιν άνασκαφών . )) 446 43 446 43

Απρόβλεπτα...................................... » 1,886 18 1,886 18
Δημοσία Χρεωγραφα .... » 276,132 30 276,132 30
Μετοχαι Εθν.Τραπεζης καί λα-

χειοφοροι όρ,ολογίαι αυτής . )) 185,002 43 185,002 43
Λαχειον.............................................. )) 550,086 57 93,328 50 643,415 07
Ακίνητα. Έπισκευαί .... )) 671 15 671 15
Αρχαιολ.Εφημ. (Νέα ΓηίΠεριοδ.) )) 67,500 45 10,354 — 77,854 45

2,588,555 88 192,043 52 2,780,599 40
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά..................................................... )) 65,625 — 65,625 —

Προκαταβολαι. Άποληπτε'αι. » 777,871 14 50,440 — 828,311 14
Βιομηχ. Τραπεζα.............................. )) 839,116 92 50,300 — 889,416 92
Παρακαταθιικαι.............................. )) 10,838 57 10,838 57
Λάθη Λογιστικά............................... )) 267 87 267 87
Εθν. Τραπεζα. Καταθέσεις . )) 147,095 10 147,095 10

ΤΑΜΕΐΟΝ.'Υπολ.τοϋΤαρι.τοϋ 1891 » 3,102 16 3,102 16

4,429,370 48 295,885 68 4,725,256 16
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΥΠΕΡ

ΤΗΣ A'. ΕΞΑ

ΧΡΕΩΣΙΣ

Δυνάμει τοΰ από 24;Ίουνίου 1889 Β. Διατάγματος έξεδόθησαν 50,000 γραμ
μάτια τοΰ Λαχείου άνά δραχ. 2 έκαστον φέροντα. . Δρ.

Έκ τούτων έμειναν άδιάθετα καί παρεδόθησαν εις τήν επί της κληρώσεως 
επιτροπήν κατά τό £ιπ’ αυτής συνταχθέν πρωτο'κολλον Γραμ. 14,063

Άπωλέσθησαν κατά τήν αποστολήν καί επιστροφήν.
’Επεστράφησαν μετά τήν κλήρωσιν............................
’Έμειναν έν Σμύρνη άνευ έλπίδος είσπράξεως .

Έκ διαφοράς νομισμάτων είσεπράχθησαν .

Αΐτινες είσήχθησαν εις τό ταμεΐον ώς εξής :
διά διπλοτύπου 6π’ άριθ. 20

264
210

25

δρ. 2,484.80
)) » 21 )) 4,500.—
» » 22 » 5,000.—
» » 23 )) 7,700.—
» » 25 » 9,700.—
» )) 29 )) 27,962.85
» » 31 » 2,498.60
» » 38 » 10,553.75
» » 39 )) 1,035.70
» » 51 )) 340.—
» )) 65 » 136.—

14,562

100,000

29,124

70,876
1,035

71,911

70

70

71,911 70

διαφορά μηδέν

Έξεδο'θησαν ώς ανωτέρω επίσης Γραμμάτ. του λαχείου 50,000 φέροντα Δρ. 
Έκ τούτων ’έμειναν άδιάθετα καίπαρεδο'θησαν εις τήν επιτροπήν τής κλη- 

ρώσεως κατά τό Ειπ’ αυτής συνταχθέν πρωτόκολλου γραμμάτ. 2,359 
’Επεστράφησαν μετά τήν κλήρωσιν Οπό διαφο'ρων άνταποκριτών . 370 »

Είσεπράχθησαν έκ διαφοράς νομίσματος .

Αΐτινες είσήχθησαν εις τό ταμεΐον ώς εξής: 
διά διπλοτύπου 6π’ άριθ.

Τό ολον.

45 δρ. 
48 »
53 »
56 »
58 »
61 » 
62 » 
73 »

Ώφείλοντο τήν 31 Δεκεμβρίου 1891 Οπό άνταποκριτών . 
Ύπήρχον εις τό Ταμεΐον τοΰ Λαχείου πρός πληρωμήν κερ

740.-
2,000.-
9,280.-
5,150.-

18,000.-
4,100.-

10,100.-
41,925.-

ΤΗΣ Β'. ΕΞΑ 

100,000 —

2,729

91,295

2,670
2,107 95

5,458

“947542
1,530

96,072

95

95

96,072 95

διαφορά μηδέν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:39 EEST - 54.226.8.97



ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1891 

ΜΗΝΙΑΣ 1891.

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

α) Μισθός του προσωπικού ώς τά εντάλματα άριθ. 31, 32, 57 58 88 
89, 123, 124, 192, 193 ............................ . ’ 1,770 _

β) ’Αμοιβή του προσωπικού ώς τά εντάλματα 162 καί 163 . » 385 —

γ) Προμήθεια καί έξοδα τών πωλησάντων τά Γραμμάτια ώς τά θπ’άριθ. 
237 καί 314 εντάλματα............................ » 6,471 75

3) Εις έξοδα διάφορα ώς τά εντάλματα άριθ. 17, 36, 91, 172 καί 178. » 1,807 90

ε) Εις έξαργυριοσιν 41 κερδησάντων Γραμματίων ώς τά εντάλματα άοιθ. 
195, 238, 258 καί 290.............................................................. )> 31,800 _ 42,234 65

γ·) Τά μή παρουσιασθε'ντα έμπροθέσμως πρός έξόφλησιν έκτων κερδησάν- 
των Γραμματίων, καί τά εις τά μή διατεθε'ντα άνήκοντα ανέρχονται 
έν ολω εις............................................................................ )) 3,200

ζΐ Ινε'ρδη τής Εταιρίας έκ τών πωληθε'ντων Γραμματίων .... » 26,477 05

Τό δλον τών κερδών της Εταιρίας έκ του λαχείου της Λ' εξαμηνίας 
του 1891 άνε'ρχεται εις................................................................................... » 29,677 05 29,677 05

Ίσοζύγιον. )) 71,911 70

ΜΗΝΙΑΣ 1891
α) Μισθός του προσωπικού ώς τά εντάλματα άρ. 233, 234, 275, 276, 305

306, 339, 340, 373, 374, 413 καί 414................................................
β) ’Αμοιβή του προσωπικού ώς τό ένταλμα άριθ. 356 ............................
γ) Προμήθεια καί έξοδα τών πωλησάντων Γραμμάτια ώς τό ένταλμα

άριθ. 426 .......................................... ...... ..................................
δ) Διάοορα έξοδα του λα/είου ώς τά εντάλματα άριθ. 210, 211, 236,

239^ 415, 416 καί 427"............................................................................
ε) Εις έξαργύρωσιν 44 Ικ τών κερδησάντων Γραμμαρίων ώς τό ένταλμα

άριθ, 425 ...................................................................................
ςΐ Τά μή παρουσιασθέντα μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1891 πρός έξαργΰ- 

ρωσιν κερδήσαντα γραμμάτια :
1 τών δραχ. 500 δρ. 500
1 » 300 » 300

13 » 100 » 1,300

Δρ.
»

»

»

»

»

1,770
550

8,957

1,795

29,500

2,100

45

80

ζ) Προμήθεια κρατηθησομένη εκ τής είσπράξεως τών οφειλομένων . » 267 — 44,940 25

Κέρδη τής 'Εταιρίας έκ του Λαχείου τής Β’ έξαμηνίας τοϋ 1891. . » 51,132 70

Ίσοζόγιον................................... » 96,072 95
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1891
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

rno

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΙΙΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

'Γης έφημεοίδος έχδίδοται -/.ατά τριμηνίαν εν τεύχος σχήματος τετάρτου, πε- 
ριέχον τρία τουλάχιστον τυπογραφικά φύλλα καί τρείς πίνακας.

Μέχρι τοΰδε έξεδόθησαν :
Τόμος Λ0* 1883, έκ 18 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ύν 4 διπλοί, καί 9 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένιρ.
Τόμος Β°! 1884, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 7 διπλοί, καί 7 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρένθετων πινάκων.
Τόμος Γ°ί 1885, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 8 διπλοί, καί 14 άπει- 

χονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτων πινάκων.
Τόμος Δ°ί 1886, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 διπλοί, καί 10 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένιρ καί παρενθέτων πινάκων.
Τόμος Ε°ε 1887, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 6 διπλοί, καί 38 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτων πινάκων.
Τόμος 1888, έκ 43 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 5 διπλοί, καί 20 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτων πινάκων.
Τόμος Ζ»! 1889, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 12άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω.
Τόμος ΙΙ°! 1890, έκ 15 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 11 άπει- 

χονισμάτων έν τφ κειμένιρ καί παρενθέτων πινάκων.
Τόμος Θ°< 1891, έκ 12 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 4 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτου πίνακος.
Τόμος I»! 1892, έκ 16 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 13άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω.
Τόμος ΙΑ»! τεύχ. 1-2 έξ 7 τυπ. φύλ. μετά 8 πινάκων καί 5 άπεικονισμάτων 

έν τώ κειμένω καί παρενθέτων πινάκων.
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ΕΝ ΤΩ ΜΟΥΣΕΙΩ

ΤΗΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΧ

Έφήμερΐς ’Αρχαιολογική, άψορώσα τάς έντός της Ελλάδος άνευρισκομένας αρ
χαιότητας. Έν Άθήναις, 1837-1860. Τεύχη μοναδικά, 1-4,11-29 (14»» 
και 16»' δέν έξεδόθη), 50-55. Έκαστον τείχος .... Αρ. 1

’Αρχαιολογική Έφημερίς, έκδιδόμένη υπό τής έν Άθήναις ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας. Περίοδος δεύτερα, 1862. Έν Άθήναις,
1862. Τεύχη A'. - ΙΒ'...............................................................  . » 12

— 1869-1874. Τεύχη ΙΓ'.-ΙΘ'. Έκαστον τείχος. ... » 3
Έπιγραφαί ανέκδοτοι άνακαλυυθεϊσαι και έκδοθεΐσαι υπό τοϋ Αρχαιο

λογικού Σύλλογον. Έν Άθήναις, 1851-1855. Φυλλάδιον 2.3.
(τό 1»» ουλλ. 1851 δεν 'υπάρχει) εις 4»ν. Έκαστον τείχος . » 1

Πρακτικά τής έπί τοϊ Έρεχθείου Επιτροπής. Έν Άθήναις 1853.
εις 4°» μετά 8 πινάκων........................................................  . » 1

Έπιγραφαί ελληνικαί κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι, έκδιδόμεναι υπό τής 
έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας. Φυλλάδιον Α»ν (ά'λλο
δέν έξεδόθη). Έν Άθήναις 1860. εις 4»ν....................................» 1

Γενικαι συνελεύσεις των εταίρων τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Ε
ταιρίας, 1860- 1870. Έν Άθήναις 1860 - 1870. Τεύχη 11
εις 4»ν. 'Έκαστον τείχος.................................................. « 1

Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας, 1872-1881 (τό 
τείχος τοί 1871 δέν υπάρχει). Έν Άθήναις, 1872- 1882.
Τεύχη 10 εις 8»ν. Έκαστον τείχος...........................................» 1

— 1882-1889, 1890-91. Έν Άθήναις, 1883-1890, 1893. Τεύ
χη 9 εις Β«*. Έκαστον τείχος.................................................. »

>»ς<

3
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