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ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΡΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΧΑΙΩΝ 
Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΡΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΙΔΗΣ 

DUC DE LUYNES 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΑΚΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ 

ΣΙΜΩΝ Γ. ΣΙΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ X. ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡ. ΣΟΥΤΣΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΡΑΤΡΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Η I LARI Ο Ν ROUX
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΕ 

HEINRICH SCHLIEMANN 
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η ΦΑΙΣΤ ΙΔΗ Σ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 

ΣΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ I. ΠΡΩΙΟΣ 

ΟΘΩΝ Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ

Έν ’Αθήναις, έν τφ Πανετιστημίψ, τή 31τι ’Ιανουάριου 
1893, ημέρα Κυριακή, ώρα 10ϊ) προ μεσημβρίας συνελ- 
θόντων έταίρων είκοσιτεσσάρων, κατέλαβε τήν έδραν τοΟ 
προέδρου δ αντιπρόεδρος Σπυρ. Φιντικλής, άτε μη δυνη- 
θέντος νά παρευρεθή τοΟ προέδρου Άλ. Κοντοσταύλου 
ένεκα αδιαθεσίας, καί άφοΟ ειπεν δ'τι κατά τον οργανισμόν 
άντικείμενον τής συνελευσεως είναι ή άνάγνωσις τής έκθέ- 
σεως των ύπό τοΟ Συμβουλίου πεπραγμένων κατά τό έτος 
καί ή έκλογή τής έξελεγκτικής των λογαριασμών έπιτρο- 
πής, προσεκάλεσε τον γραμματέα Στέψ. Α. Κουμανούδην 
ν’ άναγνώση τήν έκθεσιν, δ'στις παρελθών άνέγνω αύτήν, 
έχουσαν ώς έξής-

Κύριοί,

Καί σήμερον, όπως πρό δύο ετών, ερχόμενον τό Συμβούλων 
νά λογοδοτήστ, ενώπιον σας, έρχεται δυστυχώς όχι άρτιον, διά 
τόν περί τά τέλη Μαρτίου του λήζαντος έτους συμ,βάντα θάνα
τον ενός τών μελών αΰτοΰ, τού Άχιλλέως ΆγαΟονίκου, άνδρός 
διακριθέντος έν τώ δικαστικφ κλάδω , τελευτήσαντος δέ έν τή 
θέσει είσαγγελέως του Άρείου πάγου.

Δικαίως τότε πενθήσαντες έπ’ αύτώ, άναπολοΰμεν καί σήμε
ρον τήν στέρησιν τής έζ αΰτοϋ συνεργίας έν τώ Συμβουλίιρ τής
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Εταιρίας ταύτης, διότι ό μακαρίτης προς τή αλλνι αυτού νομική 
παιδείμ ήν εϊχεν, ού παρέργως ηαχολεϊτο μέχρι? εσχάτων και 
περί την ερευνάν των της Ελληνικής αρχαιότητος δικαστηρια
κών καί πολιτειακών κατασκευασμάτων, παρέχων ούτω άξιομί- 
μητον εις την ήμετέραν νεολαίαν παράδειγμα έρωτος προς την 
τοιαύτην αρχαιολογίαν , ην πλεϊστοι αλλογενείς ε<ρ ημών καλ- 
λιεργοϋσιν, όρθώς περί αυτής φρονοΰντες, ότι εις τον έν γένει αν
θρωπισμόν τά μάλιστα συντελεί.

Άλλα καί άλλου άνδρός ομογενούς, οϋ προ πολλου τελευτή- 
σαντος έν ’Αλεξάνδρειά τής Αίγύπτου χρέος έ'χομεν νά μνησθώ- 
μεν μετ’ ευλογίας σήμερον, του γνωστοτάτου ύμϊν Ίωάννου Δη- 
μητρίου του έκ Λήμνου, ώς καί αύτοΰ προς ταΐς του εμπορίου 
άσχολίαις άγαπήσαντος διά βίου το καλόν καί τό διδακτικόν τών 
τής αρχαίας τέχνης έ'ργων, συλλέξαντος δέ άδραϊς δαπάναις με- 
γάλην παντός είδους αρχαιοτήτων Αιγυπτιακών καί Έλληνορ- 
ρωμαϊκών συλλογήν καί δωρησαμε'νου. αυτήν όλην εις τό έ'θνος. 
Άναμιμνήσκομεν δε τους εταίρους, ότι τον εθνικόν τούτον ευερ
γέτην, άρξάμενον προ δωδεκαετίας ν’ άποστέλλγι εις ’Αθήνας τάς 
δωρεάς του, ή Εταιρία ήμών εγκαίρως καί δεόντως έτίμησεν, 
όνομάσασα επίτιμον πρόεδρον καί κατασκευάσασα διά του γλύ
πτου Λαζάρου Φυτάλη, άποσταλέντος επί τούτω εις ’Αλεξάν
δρειαν, τήν μαρμαρίνην αύτοΰ προτομήν, ίνα ιδρυμένη έν τή αι
θούση τής έν τώ Έθνικώ Μουσείω συλλογής του, διασώζϊ) παν- 
τοτεινήν τήν μνήμην φιλογενοΰς έν τοϊς πρώτοις άνδρός.

Προ ολίγων δέ ήμερών άπεβίωσεν ένταΰθα καί ό έν τή στήλϊ) 
τών ευεργετών τής Εταιρίας ήδη άπό έτών άναγεγραμμένος 
Μενέλαος Νεγρεπόντης, άνήρ καί έν άλλοις φιλοκαλίαν μετά φι- 
λογενείας άποδειξάμενος άρετάς ταύτας, αϊτινες ού σπανίως παρ’ 
ήμιν ευγενή άμιλλαν διεγείρουσι' καί τούτο είναι τό παρήγορον 
διά τούς έ’τι έν τφ βίιρ άναστρεφομένους.

Καί άλλοι δέ τρεις έκ τών πολυετώς διατελεσάντων έν ένερ- 
γείγ εταίρων άπεβίωσαν κατά τό λήξαν έτος, ό Καϊσαρ 'Ρώμας, 
ό Αλέξανδρος Κυριάκος καί ό ’Αλέξανδρος Κατακουζηνός.

Μεταβαίνει νυν ό λόγος εις τούς ζώντας καί ένεργουντας έν τή 
Εταιριιγ υπέρ τής προόδου τών εθνωφελών έργασιών της.
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Κατά το παρελθόν έτος εις το μητρφον της Εταιρίας εταίροι 
προς τοϊς ύπάρχουσι παλαιοΐς ένεγράφησαν νέοι ένδεκα, ών τρεις 
οίκοΰσιν έν τώ ’Εξωτερική, οί λοιποί δε έν Έλλάδι καί δη έν 
Άθήναις μόνον.

Έκ του μεγάλου δέ άριθμοΰ των άπό ετών εις το μητρφον 
εγγεγραμμένων καί διεσπαρμένων δντων πολλαχοΰ της Ελλάδος 
καί του Εξωτερικού, συνδρομήν τακτικήν εντός του έτους κατέ- 
βαλον εταίροι ένενήκοντα τέσσαρες, καί δη 86 έκ των έν Άθή- 
ναις οίκούντων , 5 έκ Πειραιώς, 3 έκ τοϋ Εξωτερικού , έξ ών 
τριών ό έν Άλεξανδρείιγ Γ. Τσαγκαρόλας έπεμψε δρ. 125, ό δέ 
έν Πετρουπόλει Ν. I. Κοντογιαννάκης 100.

Έκ δέ τών έν Έλλάδι σωματείων ήτοι κοινών, έντός του έτους 
συνέδραμεν ή έν Βοιωτίρ: μικρά ιερά μονή Γενεσίου τής Θεοτό
κου ή Πελαγίας δραχ. 50 διά τά δύο έ'τη 1891-92. Είσεπρά- 
χθησαν δε καί παρά τοΰ δήμου ’Αθηναίων πεντακόσιαι δραχμαί 
καθυστεροΰσαι άπό πολλοΰ , καί αύται είναι αί έν τφ ύπ’ δψιν 
σας έντύπω ίσολογισμώ σημειωμέναι υπό τήν ονομασίαν ((έκτα
κτοι συνδρομαί».

Τά ονόματα πάντων τών συνδραμόντων καί τά ποσά τών έ- 
κάστου συνδρομών θέλουσιν αναγραφή έν τέλει ταύτης τής έκθέ- 
σεως καί μετ’ αυτής συνεκδοθή.

Άναφέρομεν έτι εύχαριστοΰντες καί τόδε, ότι ή Εταιρία τών 
σιδηροδρόμων ’Αθηνών - Πειραιώς - Πελοπόννησου παρακληθεΐσα 
παρέσχε διά τούς χάριν αρχαιολογικής υπηρεσίας ταξιδεύοντας 
συμβούλους τής Εταιρίας έ'κπτωσιν αγωγιού κατά 50 τοϊς 100.

Όποια δέ νυν ή έν γένει χρηματική τε καί κτηματική τής 
Εταιρίας κατάστασις καί έπί πόσον άνέβη τό όλον τοΰ έτους 
εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων καί τών έκ τών κεφαλαίων τής 
Εταιρίας προσόντων τόκων ή μερισμάτων καί τών έκ του αρ
χαιολογικού λαχείου καί λοιπών εισπράξεων., βλέπετε μέν καί έκ 
τοΰ διανενεμημένου εις πάντας υμάς σήμερον εντύπου φύλλου τοΰ 
ισολογισμού, θέλετε δέ άκούσγ μετ’ολίγον καί παρά τοΰ ταμίου.

’Έργα άρχαιολογικά έν τώ έτει διεξήχθησαν χρήμασι τής Ε
ταιρίας όχι ολίγα, τά εξής"

Πρώτον άνασχαφαί. Έγένοντο δέ ένδεκα, αί πάσαι έξω των
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’Αθηνών, επτά [λεν έν τη στερεοί Έλλάδι, τέσσαρες δέ έν Πελο- 
ποννήσω.

Του ότι έν Άθήναις δεν έκινηθη σκαπάνη παρά της Εται
ρίας, αίτιον δεν ήτο έλλειψις τόπου αρχαιολογικής σημασίας προ- 
καλοΰντος άνασκαφήν, οντος δ’ έν μέρει καί έν τη κυριότητι καί 
κατοχή τοϋ Δημοσίου η της Εταιρίας. 'Υπηρχον μάλιστα καί 
ΰπάρχουσι τόποι δύο τοιοΰτοι εΰρείας έκτάσεως, έν οις σκάψασα 
προ ετών ή Εταιρία άπεκάλυψεν οϋ μόνον σημαντικά διά την 
τοπογραφίαν της άρχαίας πόλεως κτίσματα , αλλά καί πλήθος 
άλλο γλυπτών καί ένεπιγράφων μνημείων, χωρίς όμ.ως νά δυνηθη 
καί ν’ άποτελειώση τά έν τοϊς τόποις τούτοις έ'ργα , εννοώ τον 
τόπον της Άττάλου στοάς καί τόν της 'Ρωμαϊκής άγορας, ϊνα 
μη άναφέρω καί τρίτον άλλον τόπον τόν του λεγομένου τετρα
γώνου τοϋ 'Αδριανοϋ , κατασκεπη όντα κατά τό πλειστον υπό 
πολλών δημοσίων καί ιδιωτικών οικοδομών. ’Αλλά καί οι δύο 
είρημένοι τόποι περιστοιχίζονται δυστυχώς υπό μυρίων δυσκο
λιών. Παρ’ άμφοτέρους τούτους οδοί τινες καί πάροδοι , λοξαί 
ώς τά πολλά, έν χρήσει ούσαι τανΰν, καί οίκίαι ίδιωτικαί, ιδίως 
δέ παρά την 'Ρωμαϊκήν αγοράν καί σχολή τις ’Αμερικανική καί 
ό τών Καθολικών ναΐσκος, μεγάλως θά έδυσκόλευον καί αδύνατον 
σχεδόν θά καθίστων τήν διά κάρρων άποκόμισιν τών χωμάτων, 
θά διήγειρον δέ όχι αδίκως καί τάς κατακραυγάς τών περίοικων, 
ένεκα τών άνοιγομένων μεγάλων λάκκων , παρά τά χείλη τών 
όποιων θά έμενον μετέωροι at οίκίαι των. Παραδείγματος χάριν 
ας εϊπωμεν, ότι ενα λάκκον τοιοΰτον γηπέδου παρά τήν ’Αμερι
κανικήν σχολήν, άνεσκαμμένου μεν ύπά ιδιώτου προς οίκοδόμη- 
σιν οικίας, άγορασθέντος δέ ύστερον χρήμασι τής Εταιρίας χάριν 
έρεύνης πλείονος έν τώ βάθει, ήναγκάσθημεν , επειδή δέν μάς 
έσυγχωρήθη ύπά τοϋ είρηνοδίκου νά προχωρήσωμεν άπό τής Πύ
λης τής άγορας σκάπτοντες μέχρις αύτοϋ, έπί λόγω, ότι δέν ει- 
χεν ετι άποζημιωθή ΰπο τής δημαρχίας ό ιδιοκτήτης ενός έν τω 
μεταξύ γηπέδου, ήναγκάσθημεν, λέγω, πρό μηνών τινών, κατά 
διαταγήν τής αστυνομίας , πάλιν νά τόν γεμίσωμ.εν , και ούτως 
ανεβλήθη, τις οίόεν επι πόσον χρόνον ή έν αΰτφ αρχαιολογική 
έρευνα, χάριν τής όποιας έγένετο παρά τής Εταιρίας ή αγορά.
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Ταΰτα ενταύθα λέγονται, ΐνα, της γνώσεως των υφισταμένων 
δυσχερείων κοινοτέρας γενομένης, άναζητηθή τέλος πάντων καί 
έξευρεθή αρμόδιός τις τρόπος προς την αυτών άρσιν διά πρό
νοιας κυβερνητικής, καί άν όχι διά μιας εις πάντας τούς τρεις 
εΐρημένους τόπους, τουλάχιστον εις ενα τινά ές αυτών, η τον της 
γραμμής τής Άττάλου στοάς, η μάλλον εις τό νότιον καί δυσμι- 
κόν μέρος τής ύπό γήν έτι κατά πλεϊστον κεκρυμμένης 'Ρωμαϊ
κής αγοράς, περί ού μέρους καί είχε δοθή εις τήν Εταιρίαν πρό 
τριών ετών προφορική ύπόσχεσις, ότι θέλει έλευθερωθή, αίρομέ- 
νου έκεΐθεν οΰ μετά πολύν χρόνον του στρατιωτικού άρτοποιείου, 
του όχι καταλλήλως αυτόθι ανιδρυμένου' έγένετο δ’ ύστερον καί 
τις εν τοϊς γραφείοις του υπουργείου τών Εσωτερικών προκαταρ
κτική ενέργεια περί τούτου, άνακοινωθεΐσα καί έγγράφως εις τήν 
Εταιρίαν τώ 1891, άλλ’ ύστερον τά πάντα έκοιμήθησαν, διά 
τάς καιρικάς, ώς φαίνεται, περιστάσεις. *Ας έλπίζωμεν όμως καί 
έξύπνισιν εις τό μέλλον, όπερ είθε νά είναι προσεχές.

Ούτω τον μακρότερον ίσως τού δέοντος λόγον τούτον διαπε- 
ράναντες έρχόμεθα εις τάς έξω τών ’Αθηνών άνασκαφάς, ΐνα 
πληροφορηθώσιν οΐ εταίροι, τί έξ αυτών προέκυψεν^εΐς φώς καί 
άπόσον τό κέρδος τής άρχαιολογίας.

Πρώτη κατ’ έξακολούθησιν εκ τού παρελθόντος έτους γενο- 
μένη είναι ή έν Δαφνίω και χατα την Ίεράν οδόν, έπιστατοΰντος 
τού διδάκτορος Δημ. Γρ. Καμπούρογλου , ού ή γενική έ'κθεσις 
έχει ώδε’

Κύριε Πρόεδρε,

Κατά τάς έπαναληφθείσας εφέτος ύπό τήν διεύθυνσίν μου έν 
Δαφνίω καί κατά τήν ίεράν οδόν άνασκαφάς, ληζάσας διαταγή 
τού Συμβουλίου τήν 30ήν Σεπτεμβρίου, έγενοντο τά εξής έργα.

α) Άνεσκάφη κατά διαστήματα καί άνευρέθη ασφαλώς ή αρ
χαία ιερά οδός άπά τού 8ου μέχρι του 12ου σημερινού σταδίου.

Ή λιθοστρωσία τής οδού, τό λιθοψηφίδωμα,τό προς έπίστρω- 
σιν τού εδάφους υλικόν, τό πλάτος, τά εκατέρωθεν κρηπιδώμ.ατα, 
οι διάφοροι ελιγμοί καί αί καμπυλότητες καί αί έπί τού βράχου
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τροχιαί πρόκεινται αξιόλογα υποδείγματα προς σχετιχάς μελέτας.
β) Άπεκαλύφθησαν τα. σπουδαιότερα των κατά τό τμήμα 

τούτο της ίερας όδοΰ κρηπιδωμάτων διαφόρων μνημείων καί 
άνεσκάφησαν ικανοί τάφοι.

γ) Άνεσκάφη ό άπέναντι του λόφου του προφήτου Ήλιου καί 
παρά την παλαιάν ασβεστοκάμινον χώρος, Ιν θέσει υψηλή καί 
περιόπτιρ, λίαν δέ καταλλήλφ δι’ επίσημον μνημεϊον- άνευρέ- 
θησαν δέ εις ικανόν βάθος λελαξευμένα επί του πωρώδους εδά
φους θεμέλια μεγάλου καί αγνώστου οικοδομήματος καί πολλά 
συντρίμματα μαρμάρων έκ ναοΰ καί μνημείου, ών τινα μέν ίσως 
άνηκον εις τό κατά χώραν οικοδόμημα , τινά δέ μετηνέχθησαν 
άλλοθεν πρός κατασκευήν άσβεστου.

δ) Άνεσκάφη καί άπεκαλύφθη άπας ό χώρος του 'Ιερού της 
’Αφροδίτης καί τών παρακειμένων οικοδομημάτων. ’Επίσης άπε- 
καλύφθησαν τά κατά τό 'Ιερόν διάφορα βάθρα αγαλμάτων καί 
στύλων, αί είσοδοι του τεμένους κτλ.'

ε) Άνεσκάφη καί άπεκαλύφθη τό απέναντι του Ίεροΰ τετρά- 
πλευρον πολυγωνικής τέχνης τείχος (μήκους 25 μ. πλ. 15.50) 
έ'χον είσοδον πρός Β. έπί τής αρχαίας ίερας όδοΰ. Τούτο, ώς 
γνωστόν, μνημονεύεται ώς θέας άζωτ υπό του Παυσανίου.

ς-) Άπεκαλύφθη τό μεταξύ του τείχους καί του Τεροΰ τής 
Αφροδίτης τμήμα τής άρχαίας όδοΰ, ώραϊον άληθώς καί εις κα
λήν διατηρούμ.ενον κατάστασιν.

ζ) Άνεσκάφη άπας ό χώρος τής βόρειας πλευράς τής περιο
χής τής Μονής Δαφνιού, ένθα άνευρέθη έπίμηκες κρηπίδωμα καί 
άπεκαλύφθησαν πολλά βάθρα στύλων ή παραστάδων, κατά σει
ράν καί εις ίσα άπ’ άλλήλων διαστήματα κατά χώραν κείμενα. 
Ώς έκ τής διαταχθείσης άποπερατώσεως τών έργασιών δεν εξη- 
κριβώθη αν ταΰτα άνήκουσιν εις τούς ρωμαϊκούς ή εις τούς πρώ
τους βυζαντιακούς χρόνους, καί δη αν άνήκουσιν εις τό 'Ιερόν 
τοΰ Απόλλωνος ή εις την πρώτην καί άρχαιοτέραν τής σωζομέ- 
νης σήμερον Μονήν, τοΰ δρομικοΰ ναοΰ (basilica) τής όποιας τά 
θεμέλια άπεκαλύφθησαν.

η) Άνεσκάφη ό έξωθεν τής δυτικής πλευράς τοΰ περιβόλου 
τής Μονής Δαφνιού χώρος πρός εύρεσιν τής θέσεως τής άρχαίας
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όδου έν σχέσει πρός την Μονήν καί τό 'Ιερόν του ’Απόλλωνος. 
’Αληθώς δε άνευρέθη αύτη έπιμεμελημένη καί έπεστρωμένη όπως 
καί ή πρό του ίεροΰ της ’Αφροδίτης. Παρ’ αύτην εύρέθησαν πολ
λοί τάφοι, έπ’ αυτής δε δύο άντιμέτωπα βάθρα, ίσως Έρμών.

θ) Άνεσκάφη ή μεσαιωνική προς δυσριάς είσοδος της Μονής, 
εύρέθησαν δε πολλά ριάρριαρα, εν οις καί ενεπίγραφα.

Ευρήματα

Κατά το 'Ιερόν τής 'Αφροδίτης.

1. Αγαλμάτων ’Αφροδίτης (;) άκε'φαλον τέχνης ρωμαϊκών 
χρόνων.

2. Σύμπλεγμα ’Αφροδίτης (;) καί "Ερωτος (;) άκέφαλον- έρ- 
γον ελληνικών χρόνων.

3. Άνάγλυφον σύμπλεγμα, παριστών δύο θεάς φερούσας πο
δήρη χιτώνα- ή μέν δεξιά στηρίζεται έπί σκήπτρου- ή δε αρι
στερά έχει έν τη αριστερά χειρί μικρόν "Ερωτα έ'τοιριον πρός 
πτήσιν. Πιθανώτατα πρόκειται περί τής ’Αφροδίτης καί τής Πει- 
θοΰς- τό έργον καλής τέχνης- άτυχώς έλλείπουσιν αΐ κεφαλαί.

4. Άνάγλυφον άκέφαλον νεανίου κρατοϋντος θυμιατήριον-έ'ρ- 
γον καλής τέχνης.

5. Άνάγλυφον σύμπλεγμα Ιφθαρριένον, παριστών γυναίκα ο
δηγούσαν νεανίαν προσφέροντα ανάθημα εις την Άφροδίτην. 
Ύπ’ αυτό διακρίνονται έκ τής επιγραφής τά έξής-

.... Θεογένους Άγγελήθεν 

Αφροδίτη.

6. Κεφαλή Αφροδίτης (;)
7. Δώδεκα μαρμάριναι περιστεραί (αί δύο έν καλή καταστά- 

σει), ών μία φέρει την επιγραφήν :

Φαλακρίων Αφροδίτη 
άνέθηκεν.
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8. Επτά γυναικεία γεννητικά [χόρια (τρία έν καλή καταστά- 
σει), ών δύο φέρουσι τάς έπιγραφάς:

α) Παριφίλη ’Αφροδίτη.

β) Φιλουριένη ’Αφροδίτη 
χαριζομένη. ’Επαινείτε 
οί παριόντες.

9. Μαρμάρινη ρόα.
10. Διάφορα βάθρα, ών τινα φέρουσι τάς έπιγραφάς:

α) Καλλίας Χαρίο Περιθοίδης ’Αφροδίτη.

β) Γαλήνη άνέθηκε.

γ)................ εΰξαμένη.
’Αφροδίτη άνέθηκε.

δ) Άγασίων ’Αφροδίτη 
άνέθηκε.

ε) Αιγύπτια άν[έθηκε.

ς-) Πειθοι Καλλίριαχος 
την δ’ άνέθηκε Σολεύς.

11. Ειδώλιά τινα πήλινα τεθραυσμένα.
12. Πλαζ εγχωρίου λίθου, φέρουσα την επιγραφήν:

'Υπέρ του...............
καί των συνιερέων 
Φοςβιος.
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Έκτος τοΰ τετράπλευρου του τείχους.

13. Άσήμαντά τινα αγγεία έντός καί πλησίον δύο λαρνάκων.
14. Λύχνος φέρων την επιγραφήν : Εύκάρπου.
15. 'Ικανός αριθμός χαλκών νορασριάτων καί εν άργυροΰν ’Α

θηναϊκόν.

Έηϊ της ίεράς όόοΰ, μεταξύ του Ίεροϋ της 'Αφροδίτης 
καί τοΰ τείχους.

16. Έρμης τής τετραγώνου τέχνης μετ’ επιγραφής γράμμασι 
των ρωμ. χρόνων :

ζ
έξ "Αστε- 

ως.

Ό Ερμής ούτος, ώς έσημείωσα καί άμα τή κατά την βο- 
ρείαν πλευράν του τείχους εΰρέσει αύτοΰ, ήτο κατά χώραν διότι 
τό δωδέκατον στάδιον τής σήμερον, καθ’ ο εΰρέθη , ίσοδυναμεΐ 
προς τό έβδομον ρωμαϊκόν μίλιον άπά του Διπύλου.

’Ενταύθα δεν θεωρώ άσκοπον νά σημειώσω ότι καί ή τοΰ 
έκτου μιλίου τετραγωνική στήλη κεϊται έν Δαφνίφ, έκεΐ που βε
βαίως εύρεθεϊσα ώς έκ τής άποστάσεως εξάγεται, φέρουσα τάς 
γνωστάς δύο έλληνικάς καί μίαν λατινικήν έπιγραφάς (G. I. Α. 
Ill, 1. 405-407).

’Επίσης έκ τής ίεράς οδού κατά πάσαν πιθανότητα θά προέρ
χεται Ερμής τις τοΰ τετάρτου μιλίου φέρων την επιγραφήν : 
Δ | έξ "Αστε | ως γράμμασιν όμοίοις τοϊς τοΰ προμνημονευθέν- 
τος εβδόμου μιλίου, έρμηνευθεϊσαν δέ έν τή Άρχαιολ. Έφημερίδι 
τοΰ 1853 (σελ. 1007) Δα εζ ’Άστεως.

Κατά την ίεράν οδόν.

17. Χαλκή νεκρική κάλπη (κατάτό δέκατον σημερινόν στά
διον).
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18. Πλάξ λίθου εγχωρίου φέρουσα την επιγραφήν:

Ό]ρο«
μ]νημάτ-

ων.

(κατά, τό δέκατον στάδιον).
19. ’Επιτύμβιος πλάξ φέρουσα την επιγραφήν:

Άρχέφρων.

(κατά τό δέκατον στάδιον).
20. ’Επιτύμβιοι στήλαι, φέρουσαι τάς έπιγραφάς :

α) Σώπατρος Σωπάτρου

β) Άσκληπιάς ’Απολλώνιου 
..................... αίας.

21. Πλάξ εγχωρίου λίθου φέρουσα την έπιγραφήν :

“Ορος χω]ρίο[υ 
κα]ΐ οικίας πε- 
π]ραριένων επ
ί λύσει έρανισ- 
ταΐς τοϊς με- 
τά Φίλωνος 

XX

( ’Εντός θεμελίων άρχαίας οικίας κατά τό δέκατον σημερινόν 
στάδιον).

22. Διάφορα αγγεία άσήμαντα, έν οϊς καί κάλπη φέρουσα 
άμαζονομ-αχίαν (κατά τό όγδοον στάδιον).

23. Κορμός νεανίου ακέφαλος αρχαϊκής τέχνης, ίσως παλαι-
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στού (κατά τό έ'ννατον στάδιον προς δυσμάς του λόφου του προ
φήτου Ήλιου).

24. Κεφαλή Έρμου(;) (κατα την Μονήν Δαφνιού).

Εις την μεσαιωνικήν είσοδον της Μονής.

25. Έπί ΰμηττίου μαρμάρου τετραγώνου σχήματος εις τεμά
χια μέν εΰρεθέντος , άλλα συναρμολογηθέντος κατόπιν (μήκους 
1 μ. πλ. 0.47, πάχ. 0.34), κατά πρόσωπον ή έξης επιγραφή, 
συμπληρωθεϊσα έπί τή βάσει τής έν G.I.A. III, 1. 1023 επι
γραφής :

’Αγαθή [τύχη.
Έπί άρχοντος [Πραξαγόρου 
του καί Τιμοθέ[ου θορικίου 
ιε' άπό τής α' τοΰ [θεού Άδριανοΰ 
εις τήν Ελλάδα έπ[ιδημίας μηνός 
Μαιμακτηριώνο[ς έπί τής] Αν- 
τιοχίδος ς·' πρυτα[νείας γραμ-
ματεύς τό β Νικήτης---------άνδρου
Παλληνεύς άν[έγραψεν 
τούς ίδιους συνάρχον[τας καί 

τούς άϊσίτους.

Άναφλύστιοι
Επώνυμος

Άσκλη[πι]άδης Ύγίνου 
Π . . . . ορος Μέμνονος 

Άγάθων Άσκληπιάδου 
Διοκλής "Αλλου 

Άθήναιος Διοδότου 
Άσκληπιάδης Δημοχάρου

Κόρινθος Φυρνήσιοι 
Εύκρατης Φλ. Διονύσιος

Παλληνεϊς 
Αί'λ. Άπολλωνί[δης 
Α’ίλ. Διονύσιος 
Αϊλ. Θεαγένης 
Αί'λ. "Ατταλος 
Μοσχίων Νικιου 
Φλ. Γαϊανός 
Γλαύκος ’Αλε
ξάνδρου πρ[εσβύτερος 

’Αλέξανδρος 
Γλαύκος ’Αλεξάνδρου
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Εύέλπιστος Λε- 
ωνίδου

Σημαχίδαι
Άρτέμων πρεσβυτέρας 
’Ισίδωρος Άρτέμωνος 
Άρ τέμων 
Όνήσιμος Άρ- 
τέμωνος 
’Απολλώνιος 
Στεφάνου

16 —

Άσκληπιάδης Ζωσίμου 
Γοργίας Μοσχίωνος

Μηνόφιλος Σωσιγε'νου 
Έπιτυγχάνων ’Αριστοβούλου 
Προσδόκιμος ’Αριστοβούλου 
’Επίγονος 
Κτήσων

Ίανουάρις Έράτ[ωνος 
Ίουν. Μερκάτω[ρ

' A...........Ν_____

’Επί της πλαγίας πλευράς υπάρχει ή έξης επιγραφή, συμπλη- 
ρωθεϊσα επί τή βάσει των έν C. I. A. Ill, 1. 625 καί 745 επι
γραφών.

.......................ς Παλλ[ηνεύς
επί άρχον[τος 
μ]ελιτει

άγαθη τύχη ----- is-
ρεΰς Όρδεώνιος Λ[ολλιανός - - έπί άρχον-
τος Πο. Αίλίου Φιλέα [Μελιτέως - - άπό τής
πρώτης επιδημίας θε[οΰ Άδριανοΰ-------- της
Άδρ ιανίδος έγραμμ[άτευεν - - - - Φι
λολόγου Θριάσιος. Βησαιε[ϊς 
Θεός Άδριανός 
Κλ. Δομετιανός 
Αϊλιος Ήράκων [πρεσ]βύτε[ρος 
Κλ. Καστώλιο[ς 
Γ. Μάρκος —
Ίούλιο[ς - - -

Ταΰτα πάντα μετά των πέρυσιν εΰρεθέντων έτοποθετήθησαν 
έντός κελλίου της Μονής Δαφνιού καί παρεδόθησαν προς φύλα- 
ξιν εις τον έκεϊ φύλακα των αρχαιοτήτων , πλήν των νόμισμά-
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των , άποσταλέντων μετά της πέρυσιν εΰρεθείσης ένεπιγράφου 
μολυβδίνης σφεδόνης εις το Μουσεϊον της Εταιρίας.

Έν Άθ^ναις τ7) 26 Νοεμβρίου 1892.

Δ. Γρ. Καμπογρογλοϊς

Έδαπανήθησαν είς την άνασκαφην ταύτην έν τφ έ'τει Δραχ. 
14,418.70, προστιθεμένων δέ καί των του προηγουμένου έ'τους 
δαπανών έκ Δρ 796 άναβαίνει τό όλον είς Δρ. 15,214.70.

'Ο κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλους έμισθοδοτεΐτο παρά της Εται
ρίας μόνον μέχρι τέλους ’Ιουλίου, οτε έδωκε την παραίτησίν του 
άπο την υπηρεσίαν της Εταιρίας, έξηκολούθησεν όμως επιστα
τών είς την άνασκαφην έως 30 Σεπτεμβρίου.

Δευτέρα άνασκαφή, έν Πειραιεϊ· περί ης έπεδόθη ήμϊν ή έξης 
έκθεσις1 του έπιστατήσαντος Ίακ. X. Δραγάτση, καθηγητού.-

Κύριε Πρόεδρε,

Έν ταϊς δαπάνα) της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας κατά ’Ιούνιον 
καί μέρος του ’Ιουλίου έ. έ. γενομέναις άνασκαφαΐς έν Πειραιεΐ 
καί κατά την δυτικήν παραλίαν της Ζέας έπί τών φαινομένων 
ιχνών οικοδομής ρωμαϊκών χρόνων, έν τώ οίκοπέδφ Άγγ.Καμπά, 
έδείχθησαν τάδε :

Κατά την προς Βορράν όψιν έφάνη καθαρώς αυλή έπιμήκης 
μήκους οκτώ, πλάτους έξ περίπου μέτρων, έχουσα άνοιγμα προς 
Β. έστρωμένον μαρμάρω φαιφ (ΑΒ) έν εΐδει.στυλοβάτου η εισό
δου. Τά πέραν τής μαρμάρινης ταύτης βάσεως έδειξαν γην στε- 
ρεάν, πεπατημένην, έν τώ αΰτφ έπιπέδφ έφ’ού καί ή αυλή. Τά 
κατά την αυλήν ταύτην είνε ήδη γνωστά , άφ’ ής περί τά μέσα 
Μαρτίου έ. I. τυχαίως όλως άνεφάνησαν υπό έλαχίστην έπικά- 
λυψιν. Είνε δηλ. ολόκληρος διά ψηφιδωτού έστρωμένη, εχουσα 
έν τφ κέντρω άριστα διατηρουμένην παράστασιν τής κεφαλής τής 
Μεδούσης έντος κύκλου άποτελοΰντος τό κέντρον άσπίδος, άπαρ- 

1 ’Ίδε καί τόν Ιν τέλει του τεύχους πίνακα Α.

2
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τιζομένης ύπό πολλών κύκλων ομοκέντρων υποδιαιρούμενων δια 
τοξοειδών άλλων γραμμών εις μικρά τρίγωνα διαφόρων χρωμά
των. 'Η κατά τοιούτους κύκλους διάθεσις του συνόλου , ή ύπό 
τών τοξοειδών γραμμών τομή καί ή έπαλλαγή τών χρωμάτων 
έν τοΐς τριγωνιδίοις παρέχει προφανώς οψιν κυρτής επιφάνειας, 
οΐα ή της άσπίδος. Ό τελευταίος πρός τά έ'ξω κύκλος άποτελεΐ- 
ται ύπό ταινίας φερούσης σπειροειδές κόσμημα , τό δέ σύνολον 
του άσπιδοειδοΰς τούτου διακόσμου κεϊται εντός τετραγώνου, ού 
αί γραμμαί αποτελούνται ύπό ταινίας κοσμούμενης ομοίως ύπό 
σπειροειδούς κοσμήματος. Κατά τάς σχηματιζομένας τεσσαρας 
γωνίας τού τετραγώνου εις συμπλήρωσιν τού κενού τού μεταξύ 
αυτού καί τού κύκλου ύπάρχουσι τέσσαρα φύλλα καρδιόσχημα 
μετά βλαστών ή ταινιών, τεσσάρων διαφόρων χρωμάτων, ερυ
θρού βαθε'ος, βαθε'ος κυανού, κίτρινου καί πρασίνου. Τά δε χρώ
ματα τών τριγωνιδίων είνε' κυανοΰν άνοικτάν καί βαθύ, ερυθρόν 
ανοικτόν καί βαθύ, λευκόν, κίτρινον, πράσινον κεραμόχρουν. Έν 
τφ κέντριρ ή κεφαλή είνε έπί εδάφους λευκού φέρουσα πλουσιω- 
τάτην κόμην έξ ής προβάλλουσι τε'σσαρες όφεις. "Ανω ύπέρ τό 
μέτωπον φέρει δύο πτέρυγας, έφ’ ών επικρατεί τό άνοικτόν κυα
νοΰν χρώμα. Ή κεφαλή, έν φ τό σώμα στρέφει πρός τάριστερά, 
διευθύνεται μετά δυνάμεως πρός τά δεξιά σχεδόν άντωπός τφ 
θεωμένω. Τά περί τό άνω μνημονευθέν τετράγωνον μέρη τής αυ
λής καλύπτονται ύπό ψηφιδωτού έκ μειζόνων τεμαχίων χρώμα
τος λευκού ύποδιγιρημένου όντος τού εδάφους τούτου εις τετρά
γωνα διά γραμμών έκ λίθων χρώματος πρασίνου· τό μέσον δέ 
έκαστου τών τετραγώνων κατέχει άπλοΰν κόσμημα έκ τών αυ
τών λίθων μετά συμπληρώσεως έν μέσφ χρώματος έρυθροΰ.

Πρός τά δεξιά τφ άπό βορρά είσιόντι εις τό άνοιγμα, έν ώ ή 
κεφαλή τής Μεδούσης ύπάρχει άνοιγμα θύρας άγούσης εις δωμά- 
τιον (Γ) παραδόξου σχηματισμού ώς έκ τής φύσεως τού έδά- 
φους. Τά δωμάτιον τούτο έ'ληγε πρός Δ. εις όξεΐαν γωνίαν είχε 
δέ φανή έν μέρει καί πριν ή άρχίσωσιν αΐ άνασκαφαί. Οί τοίχοι 
αυτού πέριξ έ'σωθεν περιεθέοντο ύπό μικοας κτιστής προεξοχής 
έν εϊδει πεζούλας εις ύψος 0,30 καί όμοιον πλάτος.Έπί τής πρό 
τού πρός Ν. τοίχου προεξοχής ύπήρχε μικρός οχετός έκ κεράμων
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άρχόμενος άπό Δ. κατά το σημεϊον Δ διευθυνόμενος πρός Α. 
κάμπτων προς Β. κατά την διεύθυνσή του βέλους καί άπολήγων 
εις μολύβδινον σωλήνα, ό όποιος έφέρετο πρός τινα έν τφ μέσω 
έξαγωνικήν βάσιν πίδακος, ίσως, έκ πλίνθων οπτών, περιενδε- 
δυμένην λεπταΐς πλαξί μαρμάρου καί άνω εις σχήμα λεκάνης 
τερματιζομένην. Ή περί τούς τοίχους προεξοχή καί μ.έρος του 
τοίχου ύπέρ αυτήν ήσαν ομοίως τφ αύτφ μαρμάρω έπενδεδυμέ- 
ναι, τό δέ ενιαχού εις ικανόν ύψος διασωθέν μέρος τού τοίχου 
έδειξεν επίχρισμα δι’ άμμοκονίας φέρον λείψανα χρωμάτων. Κατά 
την γωνίαν τού πρός Δ. τοίχου υπάρχει άνοιγμα τετραγωνικόν 
έπ’ αυτού έν τφ όποίφ Ιφάνη ή άρχη τού προμνημονευθέντος 
οχετού χωριζομένου εις δύο, ίσως διότι έφέρετο καί περί τούς άλ
λους τοίχους, όπερ όμως δεν διεσώθη. "Οπισθεν τού σημείου τού
του έφάνη άνοιγμα τετραγωνικόν (Η), όπερ δεν ήδυνήθημεν να 
έρευνήσωμεν φόβω καταπτώσεως της αυλής της ευθύς ύπερκει- 
μένης οικίας. Τό έδαφος τού δωματίου τούτου ήν έστρωμένον 
πλαξί λεπταΐς πολύχρου μαρμάρου. Κάτωθεν καί πρό όλων των 
πλευρών τού δωματίου τούτου υπάρχει ωραιότατα έκ πλίνθων 
οπτών κατεσκευασμένος οχετός, βάθους 1,50, πλάτους 0,60. 
Ούτος φέρεται άπό τού σημείου Θ ύπό τόν τοίχον, ένθα υπάρ
χει αψιδωτόν άνοιγμα καί διαιρούμενος εις δύο μέρη περιβάλλει 
τό κάτωθεν τού δωματίου κατά τό σχήμα τών τοίχων, είτα δέ 
συνενουμένων τών δύο μερών ύπό την είσοδον τού δωματίου (I), 
διέρχεται κάτωθεν τού διαμερίσματος έν φ τό ψηφιδωτόν, πέραν 
τούτου κάμπτεται μικρόν πρός Ν. είτα πρός Α. καί πάλιν πρός 
Β. τέλος δ’ άναλαμβάνει έξωθεν τού όλου οικοδομήματος την 
αρχικήν φοράν διευθυνόμενος πρός την θάλασσαν. Ό οχετός ού
τος φέρεται κάτωθεν τού διαμερίσματος Κ, την αρχήν δ’ αυτού 
δέν άνεύρομεν, άτε τού οχετού διευθυνομένου πρός τό μέρος τής 
παρακειμένης οικίας, ένεκα τού όποιου φόβος υπήρχε καταπτώ
σεως. Προέβημεν όμως κατά μήκος εις έκσκαφήν αυτού τέσσαρα 
μέτρα περίπου ύπό τό διαμέρισμα τό ρηθέν. Έν τώ διαμερίσματι 
Κ καί κατά τό σημεϊον Λ ύπάρχει άβαθές τετραγωνικόν άνοιγμα 
φέρον εις τόν κάτωθεν διερχόμενον οχετόν. Ό οχετός ούτος καθ’ 
όσον βαίνει προς Α. έντός τής οικοδομής διατηρεί σχεδόν παν-
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ταχοΰ το αυτό ύψος, έ'χων κατά τα σημεία της μεταβάσεως αυ
τού άπό κάλπης εις καμπήν, άπό διαμερίσματος είς διαμέρισμα 
αψιδωτά ανοίγματα" έξωθεν δέ της οικοδομής, κατά τό σημεΐον 
Μ, άρχεται έλαττούμενον τό βάθος αυτού κατά την κλίσιν τού 
έδάφους προς την θάλασσαν, άλλά καί ό τρόπος της κατασκευής 
αυτού εινε πολύ διάφορος η καθ’ δλην την προτέραν γραμμήν" 
διότι ένταΰθα πλέον άποτελεϊται άπό τοίχον έ'νθεν καί ένθεν κοι
νόν έπικεχρισμένον άμμοκονίγ" άνω δ’ είνε κεκαλυμμένος διά τε
μαχίων λίθων ογκωδών ούχί έξειργασμένων τά πολλά.

Μετά τό διαμέρισμα τής.Μεδούσης καί πρός Ν. αυτού κεϊται 
ολίγον μετακεκινημένον άπό τής θέσεως αυτού κατώφλιον θύρας 
(Ν), μαρμάρου φαιού, τό όποιον όταν διέλθη τις εΰρίσκεται εν
τός άνοίγματος πολυγωνικού έπεστρωμένου διά ψηφιδωτού, άπαρ- 
τιζομένου έκ κύκλων τεμνομένων άπαρτιζόντων τμ,ήματα χρώ
ματος λευκού, ερυθρού καί κυανού. Εντός τού πολυγωνικού τού
του διαμερίσματος υπάρχει διά χαμηλού τοίχου έπικεχρισμένου 
άμμοκονίγ περίφραγμα (Ξ) παρακολουθούν τό σχήμα τού όλου 
διαμερίσματος, έχον επί των τοίχων προεξοχάς (Ο) έν εί'δει βά
σεων, έφ’ ών έστηρίζοντο ’ίσως μικροί κίονες, οίοι λεπτοί μ.ετά 
Ιωνικών κιονοκράνων άνευρέθησαν έκεϊ έν τοϊς χώμασι. Τό έδα
φος τού περιφράγματος τούτου άποτελεϊται έκ πλίνθων μεγάλων 
οπτών τετραγωνικών. Πρός τά νότιον τέρμα τού περιφράγματος 
τούτου υπάρχει στενός οχετός φέρων άνω καί κάτω κεράμους τών 
κοινών καί διευθυνόμενος άπ’ Α. πρός Δ. καί τελειώνων έξωθεν 
τού χαμηλού τοίχου τού περιφράγμ-ατος είς βόθρον μικρόν, άβαθή, 
τετραγωνικόν (Π) έφ’ού σώζεται πλάξ, μετά οπής είς τό μέσον, 
χρησιμ-εύουσα ώς επικάλυμμα.

Πρός τά δεξιά τού δευτέρου τούτου διαμερίσματος μετά την 
κεφαλήν τής Μεδούσης φαίνεται θύρωμα (Ρ) δι’ ού είσέρχετα1 
τις εις τριγωνικόν χώρισμα, άντικρύ δ’ έτερον θύρωμα δι’ού εισέρ
χεται είς διαμέρισμα Κ οπερ κατά τό δυτικόν μέρος είνε κεχω- 
σμένον έτι, ένεκα τής ύπεράνω κειμένης οικίας. ’Από τούτου δι’ 
ετέρου θυρώματος μεταβαίνει τις είς τό διαμέρισμα Σ, τού όποιου 
ομοίως τό πρός Δ. κατακεχωσμένον διά τάν αυτόν λόγον. Έν 
τφ διαμερίσματι τούτιρ τό έδαφος είνε έστρωμένον πλίνθοις όπταΐς
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μεγάλαις, ώς at του Ξ, κατά δε το προς Α. τέρμα τοΰ τοίχου 
Τ υπάρχει πρώτον μέν θύρωμα, προς το έτερον μέρος τοΰ οϊκου 
οδηγούν, έπειτα, δε δύο ανοίγματα τετραγωνικά έν εΐ'δει μικρών 
εστιών η τοιούτου τινός, έστρωμένα πλίνθοις όπταϊς στεναϊς. Του 
διαμερίσματος Κ τό έδαφος είνε ανώμαλον, ενιαχού δέ καί αυτός 
6 βράχος φαίνεται άνεζέργαστος. Οί τοίχοι τούτων σώζονται άρ- 
κετά, άλλ’ ούχί μετά πολλής της έπιμελείας ιδρυμένοι, άσβε- 
στοκονίμ δέ έπικεχρισμένοι προστύχφ.

Τό μετά τό κατώφλιον Ν έδαφος είνε, ώς είπον, έστρωμένον 
ψηφιδωτφ, τοϋτο δέ δεικνύει επί τούτου ό έν τφ σχεδίφ χρωμα
τισμός ώς καί ό έπί του διαμερίσματος της Μεδούσης. Τό ψηφι
δωτόν τούτο είνε έφθαρμένον κατά την ΒΑ. γωνίαν ολόκλη
ρον.

Πάντα τά μέχρι τοΰδε σημειωθέντα μέρη της οικοδομής κεΐν- 
ται έπί του αύτοΰ έπιπέδου μετά μικρών τινων παραλλαγών. Τό 
πρός άριστεράν όμως μέρος αυτής κεϊται πολύ χαμηλότερα, ολό
κληρον δηλ. τά πρός Α. καί τούτο εις διάφορα βάθη μέχρι της 
ακτής, ένεκα της κλίσεως του εδάφους άπό βάθους ενός μέτρου, 
ενιαχού δέ καί όλιγωτέρου κατά τι μέχρι τεσσάρων καί πλέον. 
Ό χωρίζων τό μέρος τοΰτο τοίχος Τ, μόνον κατά τά άκρα αΰ- 
του ύψοΰται ολίγον ύπέρ τό έδαφος του ψηφιδωτού, καθ’ ολην 
την άλλην έκτασιν είνε άποκεκομμένος έν εύθυγραμμίαρ πρός αυτό. 
Εις τό σημεϊον Φ υπήρχε κατώφλιον θύρας έκ πολύ λεπτού τε
μαχίου μαρμάρου λευκοΰ. ’Όπισθεν του μέρους τούτου, εις βάθος 
μέτρου περίπου υπάρχει δωμάτιον X, έχον προς τούς δύο στε- 
νωτέρους τοίχους χωρίσματα έκ ταπεινών καί στενών άλλων τοί
χων πλάτους 0.90, έν εϊδει κτιστών κλινών. Ό τοίχος ό πρός 
Α. του δωματίου τούτου σώζεται εις ύψος μεγαλείτερον τών δύο 
μέτρων έχει δ’έν μέσφ καί θύρωμα μετά κατωφλιού μαρμάρινου 
οδηγούν εις μεϊζον τούτου δωμάτιον Φ. Οί τοίχοι οί ένθεν καί 
ένθεν τοΰ θυρώματος τερματίζονται ύπό πλίνθων οπτών ερυθρών, 
ώραιότατα έκτισμένων. Έπί τοΰ μικροΰ τοίχου α τοΰ προ τοΰ 
νοτίου τοίχου τοΰ X δωματίου διατηρείται καλή έπίχρισις διά 
άμμοκονίας καί γύψου φέρουσα χρωματισμόν λευκόν μετά έρυ- 
θράς πλατείας κορυφής πέριξ. "Ιχνη έπιχρίσεως όμοιας έσώθησαν
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καί έπί του τοίχου 6 άπ6 του σημείου του ακριβώς άντικρύ της 
άνω επιφάνειας του ριικροΰ τοίχου α καί άνω.

Έν τφ ριείζονι δωματίψ Ψ οΐ αυτοί ταπεινοί τοίχοι διακρί- 
νονται προ των τοίχων του δωματίου καί πρός Β. καί προς Ν. 
Κατά τον πρός Ν. τοίχον φαίνεται καί διαχώρισμα γ εις δύο 
τούτων των κατασκευασμάτων ύπερέχον της επιφάνειας τοΰ άλ
λου ταπεινού τοίχου. Ό δε πρός Β. τοίχος διά προεκβολής S χωρί
ζεται εις δύο επίσης άλλ’ άνισα μέρη σώζοντα ομοίως ’ίχνη των 
σημειωθέντων ταπεινότερων τοίχων. Κατά τό σημεΐον ε τοΰ αυ- 
τοΰ δωματίου υπάρχει πιθοειδές κατασκεύασμα κτιστόν. Έπί 
τοΰ τοίχου ζ έσώθησαν ικανά μέρη της έπιχρίσεως , άρχόμενα 
άπό του σημείου ακριβώς του άντικρύ της άνω επιφάνειας τών 
ταπεινών τοίχων. Έπί της έπιχρίσεως ταύτης σώζονται χρώ
ματα ζωηρότατα, φαίνεται δ’ή επιφάνεια τοΰτοίχου ΰποδιγιρη- 
μένη εις τετράγωνα κατά τά ΙΊομπηϊανόν σύστημα. Αί αυταί 
διά χρωμάτων διαιρέσεις άνεφάνησαν καί εις άλλα μέρη τοΰ δω
ματίου. Ό τοίχος η είνε κατεστραμμένος μέχρις εδάφους , ή 
γραμμή όμως αύτοΰ σώζεται άριστα διατηρουμένη, δεν δεικνύε^ 
που όμως δίοδον πρός τό όπισθεν διαμέρισμα Ω, μετά τοΰ όποιου 
φαίνεται ώς εν μέγα τοιοΰτο τό δωμάτιον Ψ. Έν τφ διαμερί- 
σματι Ω ΰπώρχουσι δύο όμοιαι πρός τάς τών προηγουμένων δω
ματίων προεξοχαί καί ίχνη ταπεινών τοίχων πρό αυτών, ή δέ 
γωνία ή ΒΑ. καί τά πλεϊστον τής πρός Α. πλευράς κατεστραμ
μένων ίκανώς.

Πρός Β. τοΰ δωματίου X καί εις τό αυτό έδαφος κειται τό 
διαμέρισμα ΑΑ εντός τοΰ όποιου υπάρχει τετραγωνικόν κτίσμα;ν 
έπεστρωμένον άνω πλίνθοις όπταΐς καί όψιν βάσεως κλίμακας 
έχον. Τό διαμέρισμα τοΰτο κλείεται ύπά τοΰ τελευταίου φαινο
μένου τοίχου τής οικοδομής (λ,λ,λ) φερομένου λοξώς άπό Δ. 
πρός Α. καί Ν. έχει δέ θύρωμα πρός τον εξωτερικόν τοΰτον τοί
χον όδηγοΰν εις διαμέρισμα ΒΒ. Έν τφ διαμερίσματι ΑΑ σώ
ζεται κατά χώραν τετραγωνική βάσις ενός τών στύλων τών έν- 
ταΰθα τό πάλαι ιδρυμένων νεώσοικων μ, όμοια τής όποιας είνε 
ή έξωθεν τής ΒΑ. γωνίας τοΰ διαμερίσματος τής Μεδούσης r. 
Εις τούς νεώσοικους δέ τούτους ανήκει καί ό τοίχος ζ ό πρός
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Β. της όλης οικοδομής. "Αξιόν σημειώσεως είνε έν τφ διαμερί- 
σματι ΑΑ ότι ό τοίχος ό μεταξύ αύτοΰ καί του διαμερίσματος 
X άποτελεΐται έκ πλίνθων μεγάλων ούχί οπτών, φέρει δέ καί έπί- 
χρισμα καί χρωματισμόν κατά την προς τό διαμέρισμα X όψιν. 
Έν δέ τφ διαμερίσματι ΒΒ υπάρχει κτίσμα ο όμοιον προς τό 
έν τφ ΑΑ τάλλα, μεγαλείτερον όμως τό πλάτος πλήν μικρότερον 
τό μήκος.

'Όπισθεν του ΒΒ υπάρχει μικρότερον διαμέρισμα ΓΓ άλλ’ ή 
προς τοΰτο δίοδος δεν έφάνη, άτε κατεστραμμένου του τοίχου καί 
πράς τό ΒΒ έν μέρει καί όλου σχεδόν προς τό αντίθετον μέρος.

Καί ταΰτα μεν είνε τα διαμερίσματα τα μέχρι της τελευταίας 
γραμμής του διαμερίσματος έν ω τό πολυγωνικόν κατασκεύασμα 
Ξ. Πέραν δέ ταύτης έπί μέν του πρώτου έδάφους του ΰψηλο- 
τέρου, του της κεφαλής της Μεδούσης, πρώτον μέν όπισθεν του 
διαμερίσματος Σ έφάνη άρχη νέου διαμερίσματος πράς ο τό προη- 
γούμενον συγκοινωνεί- τό διαμέρισμα τοΰτο ΔΑ είνε έστρωμένον 
ψηφιδωτφ, έχει τούς τοίχους έπενδεδυμένους μέχρις ύψους 0.40 
διά πλακών λεπτοτάτων λευκοΰ μαρμάρου κατά δέ την ΒΑ. 
γωνίαν αύτοΰ έ'χει άνοιγμα τετραγωνικόν , ενός που μέτρου τό 
βάθος, μετά έπικαλύμματος μεγάλου μαρμάρινου, έκτισμένον διά 
πλίνθων όπως καί τό άλλο ύδραγωγεϊον, πράς ο δέν έφάνη ή 
συγκοινωνία αύτοΰ, μόνον δέ μικρός οχετός άπά Δ. προς Α. φθά
νει ολίγον ύπά τά χείλη τοΰ άνοίγματος τούτου, ί'σως δέ καί τό 
έν τί) έξωθεν α ύλη μικρότερον τετραγωνικόν άνοιγμα Π συνεκοι- 
νώνει προς τό μεϊζον τοΰτο. "Επειτα ένθεν καί ένθεν τοΰ πολυ
γωνικού διαμερίσματος ύπάρχουσι δίοδοι πρό; Ν. άγουσαι εις 
έτερα ψηφιδωτά διαμερίσματα (ΕΕ). ’Ακριβώς δ’ έν μέσω καί 
όπισθεν τοΰ διαμερίσματος Ξ υπάρχει τετμημένος ο βράχος ώσεί 
έκεϊ ήτο άνάβασις πράς άλλο τι μέρος τό άνωθεν της οικοδομής. 
Κατά τό ΗΗ φαίνεται άρχη ψηφιδοθετηματος καλοΰ σωζομένου, 
ώς φαίνεται, καθ’ όλην την έκτασιν τοΰ δωματίου τούτου καί 
έπί έδάφους ολίγον ύψηλοτέρου τοΰ της Μεδούσης. ’Από της γραμ
μής όμως ταύτης καί πέραν δέν προέβη ή άνασκαφη, άτε μη έπι- 
τρέψαντος τοΰ κυρίου τοΰ παρακειμένου πράς Ν. οικοπέδου ΘΘ. 
Διό έτράπημεν πράς Α. ένθα εις τό έδαφος τοΰ δωματίου Ψ κα^
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των παρακειμένων άνευρέθησαν όμοια διαμερίσματα, ώς τό II 
καί όπισθεν τούτου τό ΚΚ, φέροντα τα κατά τούς τοίχους δια- 
χωρίσματα , τό δ’ έτερον τούτων καί πιθοειδες κατασκεύασμα 
όμοιον τω ε κατά τό σημείον π. Είτα ή άνασκαφη διηυθύνθη 
πρός Ν. καί ύπό την παραλιακήν οδόν, έκεϊ δε άπεκαλύφθη έτε
ρον διαμέρισμα ΛΛ, μεθ’ό πρός Ν. έτερον μικρότερον ΜΜ έχον 
λοξόν άνοιγμα παρά τάν νότιον τοίχον πρός Δ. καί θύρωμα πρός 
Α. όδηγοΰν εις έτερον μικρόν διαμέρισμα ΝΝ φέρον πρός Ν. θύ
ρωμα δι’ ού μεταβαίνει τις εις έπίμηκες διαμέρισμα ΞΞ έ'χον πρός 
Δ. μεν θύρωμα όδηγοΰν εις έτερον δωμάτιον 00 διά της πρόςΝ. 
θύρας τοϋ όποιου μεταβαίνομεν εις δωμάτιον ΠΠ, ού μέρος έ- 
φάνη του λοιπού καλυπτομένου ΰπά τοΰ παρακειμένου οικοπέδου, 
έν φ δεν επετράπη ήμΐν ή άνασκαφη, καί ύπό της πρός Ν. κα- 
τερχομένης πρός την θάλασσαν άδοΰ, ύφ’ ην δεν ητο δυνατόν νά 
σκάψωμεν, άτε διερχομένου έκεΐθεν όχετοΰ ακαθαρσιών της πό- 
λεως.

Άπό τοΰ διαμερίσματος ΞΞ εισέρχεται τις εις διάδρομον ΡΡ 
η είδος εισόδου εις τό τέρμα τής όποιας φαίνεται ότι τερματίζε
ται καί ή οικοδομή πρός τούτο τό μέρος. Έν τφ διαδρόμφ τού- 
τφ ή προεξέχουσα παραστάς ρ, έκ πώρινου λίθου κατεσκευα- 
σμένη, εις ύψος 1 */2 μέτρου φέρει έν τή πρός τον διάδρομον όψει 
έπίχρισιν δι’ άσβεστοκονίας καί άνωθεν λείαν τοιαύτην διά γύψου, 
φέρουσαν χρώμα λευκότατον μετά πλατείας έρυθράς ταινίας πέ- 
ριξ, ήτις περιέθεε τάν τοίχον έν τφ σχήματι αύτοΰ. Έκ τοΰ δια
δρόμου τούτου διά θυρώματος πρός Α. είσερχόμεθα εις μικρόν 
δωμάτιον ΣΣ, ού ό ουδός έκ λεπτοΰ λευκού μαρμάρου, οί τοί
χοι έπικεχρισμένοι έσωθεν καί τό έδαφος έπεστρωμένον πλίνθοις 
μεγάλαις όπταίς’ άπό δέ τούτου πρός Α. μεταβαίνομεν εις έτε
ρον διαμέρισμα ΤΤ , όπερ τό μέν συγκοινωνεί πρός Ν. πρός τό 
ΥΥ, μεϊζον τοιοΰτον, τό δέ πρός Β. έχει έξοδον πρός τό ΞΞ καί 
τό μικρόν πρός άνατολάς τούτου ΦΦ, όπερ μάλλον άποτελεϊ μέ
ρος τοΰ προηγουμένου. Πρός Α. τών τελευταίων τούτων διαμε
ρισμάτων δεν προέβη έπί πλέον ή άνασκαφη διότι εΐμεθα εις μι- 
κράν πλέον άπό τής θαλάσσης άπόστασιν καί κατά τά τελευταία 
σημεία, εις ά έστημεν ήρχισε νά άναφαίνηται αύτη, καθιστώσα
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αδύνατον την πρόοδον της εργασίας. Φαίνεται βριως ότι ή οικο
δομή προε'βαινεν ολίγον ετι και εντός της θαλάσσης, άβαθεστά- 
του δντος του μέρους τούτου" καί προ τινων δ’ ετών έσώζοντο 
διαμερίσματα τετραγωνικά κατά την παραλίαν ένταΰθα άντιστοι- 
χοΰντα προς τάς σήμερον παρουσιασθείσας γραριριάς των πρός 
τούτο τό [λερός τελευταίων διαμερισμάτων της άνασκαφείσης οι
κοδομής. Έν τφ διαμερίσματι ΞΞ ό τοίχος XX μέχρι τού ση
μείου σ έν συμμετρική άποστάσει άπά τού σημείου τ φέρει έξε— 
χοντας τούς λίθους τής άνω επιφάνειας αυτού, είτα δέ μεταξύ 
των έξεχόντων λίθων άνοιγμα τετραγωνικόν, οΐον παρατηρεϊται 
έν τφ σημείιρ τ, ένθα είνε ένεσφηνωμένη βάσις μαρμάρινη ’Ιω
νικού ρυθμού, ώστε τοιοΰτος ήτο ό σκοπός και των άλλων δύο 
όμοιων άνοιγμάτων. Τό όπισθεν δέ τού τοίχου τούτου έ'δαφος 
ήτο λίαν σκληρόν καί οίονεί στερρώς πεπατημένον. ’Όπισθεν τής 
θέσεως, έν ή ή βάσις τ ΰπήρχεν ή αρχή κόγχης έν τφ τοίχφ κα- 
τεσκευασμένης διά πλίνθων οπτών υ. Παρά δέ την βάσιν την 
μαρμαρίνην κατέληγεν όπισθεν καί ό τοίχος dd ά όποιος φαίνε
ται ώς ό τελευταίος τής οικοδομής κατά την πλευράν ταύτην. 
Ό τοίχος ούτος είνε ά κανονικώτερος όλων, κατεσκευασμένος έκ 
μεγάλων τετραγωνικών λίθων, φαίνεται χρησιμοποιηθείς άπό τής 
παλαιοτέρας οικοδομής, έφ’ ής είνε ιδρυμένη ή νεωτέρα. Διότι ό 
χώρος, όν κατέχει ή νέα οικοδομή , πάντως κατέχει την θέσιν 
έφ’ ής ήτο μέρος τών περί την Ζέαν νεώσοικων, ών λείψανα έσώ- 
θησαν, τό μέν αΐ τετραγωνικαί βάσεις μ, τό δέ τό έ'ξωθεν 
καί πρός Β. τής οικοδομής τμήμα τοίχου αυτών ζ κατερχο- 
μένου πρός την θάλασσαν.

Β'.

Καί τοιούτο μέν είνε τό σύνολον τού άποκαλυφθέντος μέρους 
τής οικοδομής. Φαίνεται δέ ότι ήτο βαλανεΐόν τι 'Ρωμαϊκόν, ώς 
έ’δειξαν καί αί διαιρέσεις αυτού καί ή λαμπρά τών οχετών κατα
σκευή καί δισκοειδεΐς πλίνθοι όπταί έρυθραί άνευρεθεϊσαι έν τω 
διαμερίσματι ΛΛ. Τό βαλανεϊον τούτο συνεδέετο ίσως καί πρός 
λουτήρας έν τή θαλάσσγι, μέχρι τής οποίας φθάνει, διότι άλλως 
δέν έξηγοΰνται τά πρό τίνος έν τή θαλάσσν) φαινόμενα θεμέλια
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διαμερισμάτων τά ύπό τό σημερινόν πεζοδρόμιον ένούμενα μετά 
του λοιπού μέρους του οικοδομήματος πέραν των τελευταίων 
προς Α. διαμερισμάτων. Ή κυρία είσοδος τής οικοδομής, ώς εξά
γεται έκ των μέχρι τοΰδε άναφανέντων λειψάνων,κεΐται πρός Β. 
κατά την Θέσιν 1<ρ’ ής τό ψηφιδωτόν τής Μεδούσης, πλήν εάν 
δείξγι άλλην τινά τό ήδη τό πλεϊστον μ,έρος αυτής κατέχον οί- 
κόπεδον, ΰπό τό όποιον εκτείνεται τό οίκοδόμ-ημα.

Τά έν τοϊς δίαμερίσμασι X, Ψ, Ω καί πέραν τούτων πρός τούς 
τοίχους διαχωρίσματα , ΰπομιμνήσκοντα τάς κτιστάς κλίνας των 
γνωστών οίκων τής Πομπηίας, δύνανται νά προσθέσωσιν εις την 
ιδέαν του σκοπού τής οικοδομής καί έτέραν σχετικήν πρός τά εί
δος των οικοδομημάτων τής μνημονευθείσης πόλεως. Καί τοΰτο 
δεν είνε παράδοξον, ουδέ δύναται νά φανή παράδοξος ό συνδυα
σμός βαλανείου καί ετέρου δυσωνύμου οικοδομήματος διά χρόνους 
παραλυσίας καί παρακμής καί καταπτώσεως ηθικής.

*Ως πρός τούς χρόνους βέβαιον είνε ότι έκτίσθη τό οικοδόμημα 
μετά την ύπά τοΰ Σύλλα καταστροφήν των νεώσοικων, άφ’ ού 
είνε ίδρυμένον εντός τοΰ δημοσίου χώρου καί επ’ αυτών τούτων, 
ώς έ'δειξαν τά λείψανα αυτών τά ΰπό τήν νεωτέραν οικοδομήν. 
Έκ τών άλλων ευρημάτων, ευτελών τινων πάντων, καί ιδία τών 
νομισμάτων, ών πολλά χαλκά τοΰ α/ μ. X. αΐώνος φαίνεται ότι 
τό οικοδόμημα κατά τούς χρόνους τούτους άνηγέρθη, ίσως δέ καί 
πέραν τούτων. Οί τοίχοι αύτοΰ έν πολλοϊς είνε μετά άμελείας 
ίδρυμ-ένοι, ένιαχοΰ δέ καί οϋχί μετά πολλής τής τέχνης. Τά ψη
φιδωτά1 όμως είνε μετά πολλής τής έπιμελείας καί στερεότητος 
κατεσκευασμένα, τό δέ τής Μεδούσης καί μετά τέχνης ού τής 
τυχούσης. ’Επί τοΰ χώρου, ον κατέχει τό ψηφίδωμα τοΰτο ά- 
ξιον παρατηρήσεως είνε καί τόδέ’ ά τοίχος τοΰ ευθύς πρώτου 
πρός Δ. διαμερίσματος, ένθα οί οχετοί, βαίνει έφ’ ικανόν έπί τοΰ 
ψηφιδωτού εδάφους καθ’ όλον τό μήκος σχεδόν τής αυλής, έσω
θεν δέ τής πρός Β. μαρμάρινης στρώσεως Α Β, ή γραμμή τοΰ 
ψηφιδωτοΰ απέχει τοΰ μαρμάρου περί τά 0,10, καί τοΰτο, ώς 
φαίνεται έκπαλαι, ήτοι καί πρός τά δύο ταΰτα μέρη φαίνεται 
ώσει υπήρχε προηγουμένως τό ψηφιδωτόν έδαφος είτα δ’ έγένετο 
ή προσθήκη τών ρηθε'ντων τοίχων.
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Τα έπί των τοίχων επιχρίσματα είπον άνωτε'ρω ότι φέρουσι 
χρωματισμούς. Τοιοΰτοι έφάνησαν είς διάφορα διαμερίσματα , 
άπλοι όμως και άνευ άλλου διακόσμου πλήν ταινιών έν τω δια- 
μερίσματι Γ, προς το κάτω μέρος του τοίχου υπήρχε ταινία 
σκιερού χρώματος μετά στιγμάτων ερυθρού άτάκτως έρριμμένων. 
Έν τοϊς λοιποΐς διαμερίσμασιν, ένθα παρουσιάσθησαν χρωματι
σμοί, έδειξαν διάταξιν τών τοίχων κατά τετράγωνα μετά εδά
φους κίτρινου καί ταινιών πέριξ, κατά τον Ππομπηϊανάν τρόπον. 
Έν τοϊς χώμασι δέ άνευρέθησαν, ιδίως κατά τά διαμερίσματα 
Ξ, Ψ, X τεμάχια μαρμαροκονίας μετά λειοτάτης άριστα έξειρ- 
γασμένης επιφάνειας καί χρώμ.ατος βαθέος ερυθρού άριστα δια
τηρούμενου, αλλαχού δε καί κίτρινου μετά λειψάνων κοσμημά
των ερυθρών ούχί λίαν κανονικών.

Τά διαμερίσματα τά άπό τού Λ Λ καί έξης πρός Ν καί Ά. 
έφερον έπί τού παλαιού έδάφους στρώμα χώματος πλήρες λειψά
νων άνθράκων καί τέφρας, ιδίως δέ ταΰτα παρετηρήθησαν έν τοϊς 
Μ Μ, ΝΝ, 0 0 καί τφ προσθίιρ μέρει τού Ξ Ξ.

Γ'.

Ευρήματα κατά την άνασκαφήν παρουσιάσθησαν ολίγα καί 
ταΰτα ταπεινά. Τοιαύτα είνε:

α'. Μαρμάρινον μικρόν Δωρικού ρυθμού κιονόκρανου έν τοϊς 
χώμασι τού διαμερίσματος ΚΚ. 

β'. "Ομοια τρία ’Ιωνικού ρυθμού, 
γ'. Μέρη κιονίσκων άρραβδώτων φαιού λίθου, 
δ'. Βάσις παραστάτου μαρμάρινη, μήκους 0,50. 
ε'. Βάσις παραστάδος μαρμάρινη, μήκους 0,75. 
ς·'. Πολλά τεμάχια έξ έπιστρώσεως τού έδάφους, λίθου πο- 

λύχρου.
Άγαλμάτιον μαρμάρινον γυναίκας όρθιας, ύψους 0,17, φε 

ρούσης χιτώνα καί έπίβλημα ολίγον άνω τών γονάτων έξικνού- 
μενον, έζωσμένον δέ περί την όσφύν' κρατεί τή δεξιφ καθειμέντρ 
τι έν είδει φιάλης, τό δέ σύνολον είνέ πως άποτετριμμένον.Τούτο 
είνε τό μόνον μαρμάρινον γλυπτόν έργον τό παρουσιασθέν κατά 
την άνασκαφήν ταύτην.
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η'. Επτά ορθοκέραμοι έκ πηλού μετά της κεφαλής της Με
δούσης ώς διακόσμου.

θ'. Δύο όρθοκέραμ-οι έκ πηλοΰ άνευ της κεφαλής καί ενεπί
γραφοι μετά της επιγραφής ΑΘΗΝΑΙΟΥ καίτοι ή έτεροί των 
έπιγραφών δυσδιάκριτος.

ι'. Δύο τεμάχια όρθοκεράμου έκ πηλοΰ άνευ Γοργονείου.
ια . Μέρος ειδωλίου πήλινου εικονίζοντος Σιληνόν, οΰ σώζον

ται ή κεφαλή καί τά περί τούς ώμους.
ιβ'. Πεντηκοντα καί δύο χαλκά νομίσματα κατιωμένα.
ιγ'. Πολλά άλλα έν συμπαγεΐ όγκω άποτριβόμενα εντελώς.
ιδ'. Λεπτόν φύλλον χαλκού έν σχηματι οφθαλμού μήκους 0, 

09, πλάτους 0,04.
ιε'. Τεμάχια ήλων καί ήλοι κατιωμένοι.
ις·', ΓΙολλά τεμάχια άσβεστοκονίας μετά όπτης έπιχρίσεως 

καί χρωματισμών.
ιζ'. "Αλλα άσημα συντρίμματα πήλινων καί ύελίνων άγγείων 

διαφόρων χρόνων καί θραύσματα μικρά χαλκών κατασκευασμά
των.

Σημειωτέον ότι τά τεμάχια τών ήλων καί τό όφθαλμοειδές 
πέταλον άνευρέθησαν περί τον χώρον τών νεώσοικων καί τό έδα
φος τό εκείνων, τό παλαιόν. Καί έν τη έτέργ δέ άνασκαφη τη 
τών νεώσοικων της Ζέας επί της άντικρύ παραλίας του λιμένος 
τούτου, έν τοϊς χώμασι τών νεώσοικων πλεϊστοι ήλοι άνευρέθη
σαν.

ιη'. Μέρος σωληνος μολυβδίνου μήκους 0,26 άνευρεθέν έν τώ 
νοτίφ όχετφ του πρώτου προς τά δεξιά της Μεδούσης διαμεοί- 
σματος- άνηκεν ίσως εις τόν σωλήνα τόν συνδέοντα τόν περί τό 
δωμάτιον οχετόν μετά της έν μέσφ βάσεως του πίδακος. Έν 
τοϊς όχετοΐς δέ τούτοις άνευρέθησαν καί όλα σχεδόν τά νομί
σματα ώς καί έν τοϊς υπό τό δάπεδον της Μεδούσης καί πέραν 
τούτου.

Δ'.

Τοιαΰτα τά κατά τά άναφανέντα μ.έρη της οικοδομής ταύτης, 
ητις δυστυχώς καλύπτεται πρός νότον μέν ΰπό τοΰ έκεΐ οικοπέ
δου καί της Όδοϋ Φιλελλήνων, πρός Δ. δέ ύπό αύλογύρου οί-
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κία; Ικεΐ ιδρυμένης. Ευχή; εργον θά ήτο να καταπεισθή ό κύ
ριο; του γηπέδου να έπιτρέψη την άποκάκυψιν καί του λοιπού 
{Λερούς τη; οίκοδομ,ή;, ϊνα ουτω συμπληρωθή αύτη έπί του σχε
δίου, καθ’ δσον μάλιστα κατά τα; άρχά; αυτού, έν τφ διαμερί- 
σματι Η Η φαίνεται ύπό τα χώριατα άρχή ψηφιδωτού παρεμφε
ρή; προ; τό περί την Μέδουσαν μέρο;- δεν είνε δέ παράδοξον να 
κρύπτηται έκεΐ ετερον καλόν εργον.

Έν Πεφαιεΐ τη 1 n Νοεμβρίου 1892.

Ιακ. X. Δραγατςης

Έδαπανήθησαν Δρ. 2,040.55. Περί δέ τη; ψηφιδοθέτου κε
φαλή; τη; Μεδούση; σά; άναγγέλλομεν, ότι έσυμφωνήθη ήδη 
ή αγορά τη; χρήμασι τη; Εταιρία; καί μέλλει προσέχω; να 
άρθή έκεϊθεν, ΐνα άποτεθή εί; το εθνικόν κεντρικόν Μουσεϊον.

Τρίτη άνασκαφή έν 'Ραργοϋγτι, περί ή; ή έ'κθεσι; τού έπι- 
στατήσαντο; έφορου αρχαιοτήτων Βαλ. Στάη έχει ώδε-

Κύριε Πρόεδρε,

Κατά την τρίτην περίοδον των άνασκαφών έν Ραμνούντι, ήτοι 
κατά τά φθινόπωρον τού παρελθόντο; έ'του;, εξηκολούθησα κυρίω; 
την άνασκαφήν των τάφων των έπί τη; οδού τή; εί; Μαραθώνα. 
Άνεσκάφησαν πέντε τετράγωνα περικλείοντα τάφου; διαφόρων 
χρονικών περιόδων, άπό τή; Ε' π. X. έκατονταετηρίδο; μέχρι 
τών ρωμαϊκών χρόνων. Δυστυχώ; πάντα τά τετράγωνα ταΰτα 
ήσαν ήδη ύπό τυμβωρύχων λάθρα άνεσκαμμένα καί κυρίω; κατε
στραμμένα, τά δέ κοσμοΰντα ποτέ του; τάφου; επιτύμβια άνά- 
γλυφα εύρέθησαν έν τεμαχίοι; εδώ καί έκεϊ παρερριμμένα' ολίγα 
δέ τούτων ήσαν καλή; διατηρήσεω;. Έν τούτοι; όμω; ύδρίαι 
τινέ; μαρμάριναι καί τεμάχια άναγλύφων άξια λόγου περι- 
συνελέχθησαν καί έτοποθετήθησαν έν τίρ έκεΐ φυλακείω. Ούχί 
μικροτέραν καταστροφήν ύπέστησαν ύπό τών τυμβωρύχων τού
των οί έν τοϊ; τετράγωνοι; τάφοι οί κρύφα καί έν βύρ έρευνηθέν-
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τες" οΰχ ήττον καί μετά την επιδρομήν ταύτην πλειστοι τάφοι 
εριειναν έν έκάστιρ τετραγώνφ ανεξερεύνητοι, ίδίμ των Ιν τφ χώ- 
ματι άνωρυγμένων των άνευ επικαλύμματος τινός. Διότι κυρίως 
αί λάρνακες, άτε εϋχερώς διά καταλλήλου οργάνου και έν ίκανφ 
έ'τι βάθει άνιχνευόμεναι, έσυλήθησαν υπό των τυμβωρύχων, 
έγκαταλιπόντων κενάς επί τόπου ταύτας. Των μη συληθέν- 
των τάφων τούτων οί πλείονες ήσαν δυστυχώς κεκαυμένοι, 
συνεπώς δέ καί τα έν αύτοϊς κτερίσματα έντελώς άχρηστα. Έν 
τοϊς μη κεκαυμένοις εύρέθησαν τινά άξια λόγου αντικείμενα, ών 
τά κυριώτερα, άτινα καί παρεδόθησαν διά πρωτοκόλλου εις τον 
επιμελητήν τών συλλογών της Εταιρίας, τών λοιπών ηττονος 
λόγου άξιων μεινάντων έν τφ έκεϊ φυλακείφ, είσί τά έξης, ήτοι:

1 Σύμπλεγμα δύο πήλινων ειδωλίων (τοΰ ετέρου έ'χοντος 
σχήμα άγγείου) ήτοι γυναικός καθημένης έπί έδρας καί παιδός 
παρ’ αυτή ίσταμένου. “Υψος μετά τής βάσεως 0,15.

2 Είδώλιον πήλινον γυναικός άνεχούσης τό ίμάτιον αυτής διά 
τής άριστεράς. “Υψος 0,18.

3 Είδώλιον παιδός καθημένου έπί κιονοκράνου ιωνικού κίο- 
νος. “Υψος 0,14.

4 Είδώλιον γυναικεϊον μετά περιαιρετών άκρων, έλλιπές. 
“Υψος 0,18.

5 Τεμάχια πήλινου ειδωλίου μετά κεφαλής γυναικός. “Υψος 
τής κεφαλής 0,04.

6 Είδώλιον γυναικεϊον καθήμενον, άκέφαλον, τέχνης αρχαϊ
κής εις δύο τεμάχια. “Υψος 0,16.

7 Άγγεΐον μικρόν (οίνοχόη) φέρον έπί μελανός έδάφους τρεις 
μικράς μορφάς παιδιών λευκού καί έρυθροΰ χρώματος έπί τής 
κοιλίας καί κλάδον κισσού περί τόν λαιμόν. “Υψος 0,08

8 Τέσσαρα μελαμβαφή αγγεία, ών δύο πυξίδες , μικρά καί 
κοινά.

9 Κάλπη σφαιρική πηλίνη μετά πώματος τεθραυσμένη εις 
δύο. Έχει άλοιφήν μέλαιναν καί κλάδον έρυθρόν περιθέοντα την 
κοιλίαν. Περιέχει όστα κεκαυμένα.

10 Τεμάχια χαλκού κατόπτρου κοινού καί έργαλεΐον χαλκοΰν 
έ'χον περίπου σχήμα κώπης (μήκος 0,13).
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Προς τη άνασκαφή ταύτη των τάφων , τη διακοπείση περί 
τάς άρχάς Σεπτεμβρίου, έπεχείρησα καί μικράν τινα σκαφήν ύπό 
τό άνδηρον των ναών, ήτις έ'φερεν εις φως τα έξης άντικείμενα, 
μεταφερθέντα καί ταΰτα εις ’Αθήνας καί κατατεθέντα εις τό 
έθνικον Μουσεϊον.

1 Μικράν κεφαλήν νεανικήν των περί τό βάθρον τής Νεμέσεως 
άναγλύπτων μορφών (ύπό Άγορακρίτου) ών ικανά λείψανα άν- 
ευρεθέντα πρό διετίας έδημοσιεύθησαν έν τη Άρχ. Έφημερίδι 
του παρελθόντος έτους. Ή κεφαλή αύτη είνε ανδρική, έφθαρ- 
μένη όμως δυστυχώς κατά τό πρόσωπον.

2 Κεφαλήν πωγωνοφόρου άνδρός φυσικού μεγέθους άρχαϊζού— 
σης τέχνης, καλής διατηρήσεως είκονίζουσαν, ώς έρμηνευτός τυγ
χάνει 6 τύπος ούτος συνήθως, Διόνυσον.

3 Άνάγλυφον είκονίζον γυναίκα (ιέρειαν) κρατούσαν κλείδα, 
καλής διατηρήσεως καί τέχνης.

Ταΰτα έν συντόμω τά άποτελέσματα τής μικράς κατά τήν 
τρίτην ταύτην τών άνασκαφών περίοδον άνασκαφής έν Ρα- 
μνοΰντι κατά τό 1892.

Β. Σταης

Έδαπανήθησαν Δρ. 1,452.55.

Τετάρτη άνασκαφή έν Έΐενσϊη, περί ής ή εξής έκθεσις τού 
έπιστατήσαντος συναδέλφου ήμών έν τφ Συμβουλίιρ Δημητρίου 
Φιλιού.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΛΒΤΣΙΝΟΣ

Αΐ έν Έλευσΐνι άνασκαφαί κατά τό άρτι λήξαν έτος ήρξαντο 
κατά Μάρτιον καί έξηκολούθησαν, με μηνιαίαν κατά τό θέρος 
διακοπήν ένεκα αποδημίας τού γράφοντος τά παρόντα, μέχρι 
τών μέσων που τού Δεκεμβρίου μηνός. Άνεσκάφη δέ κατά τό 
χρονικόν τούτο διάστημα εις τό προσήκον βάθος ό τε μεταξύ 
τών δύο Προπυλαίων χώρος καί ό πρός άνατολάς τού άρχαίου 
τοίχου τού Περιβόλου, ήτοι ό μεταξύ τούτου καί τού ύστερωτέ- 
ρου Ρωμαϊκού, ένθα τά πολλά Βυζαντινά χαλάσματα, έτι δέ 
καί ό πρός δυσμάς τών μεγάλων Προπυλαίων τόπος ένθα είχεν
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ήδη εΰρεθή ή καί μετ’ εεκόνος δημοσιευθεϊσα τοιχογραφία. Καί 
ώς πρός [Λεν τα λείψανα οικοδομημάτων νέα διδάγματα λόγου 
άξια δεν έπορίσθημεν έκ των έν τοϊς μνημονευθεϊσι τόποις άνα- 
σκαφών, τά έξ αυτών όμως ευρήματα παρ’ ελπίδα καί πολλά 
ήσαν καί τινα τούτων οΰκ ευκαταφρόνητα, otov άγαλμα Ποσει- 
δώνος μικρού μεγέθους (0,60 περίπου Γ. Μ. το ύψος) σχεδόν 
άρτιον μάλιστα κατά την κεφαλήν καί έτερον Βάκχου, άκέφαλον 
όμως τοΰτο καί τά άνω άκρα άποκεκρουσμένον, αλλά δεξιωτέρου 
η ό Ποσειδών τεχνίτου έργον, άμφότερα δέ προϊόντα τέχνης, ώς 
νομίζω, των περί τούς Ρωμαίους χρόνων καί έκ λίθου πεντελι- 
κοΰ πεποιημένα. Μνείας δέ άξια είσέτι είνε κεφαλή Βάκχου μι
κρά, άλλ’ ούτε προσαρμόζουσα εις τό μνημονευθέν άγαλμ,α, ούτε 
έν γένει εις αυτό άνήκουσα, καί άγαλμα άκέφαλον νεαρού Σα- 
τύρου.

Ένεπιγράφους λίθους εύρομεν ολίγους- άξιοι δε μνείας ενταύθα 
είνε μάλιστα ψήφισμα της Βουλής καί του Δήμου μ.έ άνάγλυ- 
πτον κατά τό άνω τής στήλης μέρος παράστασιν του πέμπτου 
προ Χριστού αίώνος, έν φ γίνεται λόγος περί κατασκευής γέφυ
ρας κατά τούς Ρειτούς καί έπιστολή Αΰτοκράτορος Ρωμαίου 
(τού Άδριανοΰ ;) προς τό γένος των Εΰμολπιδών. ’Αλλά περί 
πάντων τούτων θά γείνη μακρότερος λόγος καί άλλαχοΰ.

Καί κατά τον λόφον όμως τής Άκροπόλεως εις άνεύρεσιν τής 
γραμμής τού τείχους τού περιβάλλοντος ποτέ τόν λόφον αυτής 
μέχρι τού σημείου, ένθα τού Φραγκικού Πύργου σώζονται τά 
έρείπια, έσκάψαμεν κατά τό λήξαν έτος όσον τοΰτο ήτο δυνα
τόν, όσον δηλ. δύστροποι ίδιωτικαί αξιώσεις δεν παρεκώλυσαν 
τό έργον. Καί κατά μέν τό προς Βορράν μέρος ίχνη τής γραμ
μής τού τείχους σώζονται σχεδόν πανταχοΰ, ώστε καί νά δύνη- 
ται αΰτη ν’ άναπαρασταθή έπί τού χάρτου τουλάχιστον σχεδόν 
άσφαλώς καί βεβαίως μέχρι τού κώνου τού βουνού, ένθα τά έρεί
πια τού Φραγκικού Πύργου. Κατά τό προς νότον όμως μέρος 
ούτε τά ί'χνη τής γραμ,μής ν’ άνεύρω πανταχοΰ ήδυνήθην, ούτε 
νά εννοήσω σαφώς κατώρθωσα πώς είχον τά τού τείχους κατά 
ταύτην αυτού την πλευράν. Αί δέ έν αύτφ τώ ΰψώματι, ένθα 
ό Φραγκικός Πύργος, άνασκαφαί ου μόνον Πύλης άνοιγμα κατά
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τό ΜΔ°ν άκρον του τείχους ηνεγκον είς φως καί βαθμιδών λεί
ψανα εις άνάβασιν, άλλα καί οίκίσκων λείψανα, ών ίσως τινά 
καί αρχαία, έπεισαν δε έμέ τουλάχιστον οτι οί άρχαΐοι δεν είχον 
ενταύθα Πύργον, άλλα περιελαμβάνετο καί ούτος ό χώρος απλώς 
είς τον λοιπόν του τείχους Περίβολον. Εΰρέθησαν δέ καί ενταύθα 
άνάγλυφά τινα, νεκρικά ώς τό πολύ (ών εν μάλιστα καί λόγου 
άξιον) μετενεχθέντα, ώς φαίνεται, έκεϊ ύπό τών τον Πύργον οΐ- 
κοδομησάντων. Λυπηρόν δε οτι έν τά) ιδίως Άκροπόλει, ήτοι τφ 
άμέσως του Τελεστηρίου ύπερκειμένφ ύψώματι του λόφου, δεν 
ήδυνήθην είσέτι να σκάψω, εί καί ήγοράσθησαν εσχάτως έκεϊ 
άγροί τινες διά χρημάτων της ήμετέρας Εταιρίας. 'Ότι όμως 
καί τούτο τό ραερος περιεβάλλετό ποτέ καί δη έν τοϊς παναρχαίοις 
χρόνοις δι’ ϊδιαιτε'ρου τείχους έ'χω λόγους νά πιστεύω καί έκ σω- 
ζοριένων έ'τι λειψάνων' πολύ βραδύτερον έξετάθη 6 Περίβολος της 
Άκροπόλεως μέχρι τοΰ υψώματος έ'νθα ό Φραγκικός Πύργος.

Πλην όμως τών άνασκαφών έγένετο έν Έλευσϊνι κατά τό λή- 
ξαν έ'τος καί άπομάκρυνσις η έν αΰτώ τούτω τώ τόπφ κατάλ
ληλος τοποθέτησις τών σκεπαζόντων ού μόνον άμφότερα τά Προ
πύλαια ογκωδών λίθων, άλλά καί αυτά τό Τελεστηριον καί την 
Φιλώνειον Στοάν καί την πρό ταύτης αύλην τού ΐεροΰ, ώστε νυν 
ό έπισκεπτόμενος την ’Ελευσίνα δύναται, καί άπλούστερός τις 
ών, νά συλλάβγι έννοιάν τινα έκ τών ερειπίων τών ποτέ περι
καλλών αύτης ιερών. Χάριν δέ της εύπρεπεστέρας ταύτης άνα- 
δείξεως τών μεγάλων Προπυλαίων κατηδαφίσθη καί μέρος τοΰ 
οχυρωματικού τοίχου (ρ-ρ') τοΰ άπά τούτων πράς τόν βράχον 
κατατεινομένου, έν τούτφ δε εύρέθησαν έντετειχισμένοι καί οί άνω 
μνημονευθέντες ένεπίγραφοι λίθοι. Άλλ’ ή άνακάθαρσις αΰτη, 
ούτως είπεΐν, ή κατά τά μεγάλα Προπύλαια καί εις άλλην τινά 
σπουδαιοτάτην, ώς φρονώ, μάς ηγαγεν άνακάλυψιν, την εύρεσιν 
δηλ. τοΰ Καλλιχόρου φρέατος (( ένθα τό πρώτον Έλευσινίων αί 
γυναίκες χορόν έστησαν καί ήσαν είς την θεόν » κατά Παυσα
νίαν ( 1,38, 4). Καί τφ δντι καθαρισθέντος έκ τών σκεπαζόντων 
αυτόν πολλών λίθων καί ολίγων χωμάτων καί τοΰ χώρου έκείνου 
τοΰ μεταξύ τών Προπυλαίων καί τοΰ Πύργου τοΰ σημειουμένου 
έν τφ Διαγράμματι τών Πρακτικών τοΰ έτους 1887ou διά τοΰ

3
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γράμματος Α"" εύρέθη φρέαρ πάνυ καλώς έκτισμένον, ού οί 
περί τό στόμιον αύτοΰ, ώς περί κέντρον, όρκόκεντροε κύκλοι ευθύς 
έξ αρχής διήγειραν εις τον νουν μου την Ivvotav του Καλλιχό- 
ρου, ήτοι, κατά την ορθήν της λέξεως ερμηνείαν, του φρέατος 
του έ'χοντος καλούς χορούς δηλ., κύκλους (η άλωνας) επίτηδες 
έκ των προτέρων περί τό στόμιον περιγεγραμμένους προς κανο- 
νικωτέραν τοϋ κυκλικού των αρχαίων χορού ρύθμισιν. Καί ναι 
μέν το σφζόμενον φρέαρ φαίνεται μη ον αύτύ τό άρχαϊον, έπι- 
σκευασθέν δέ έν ύστερωτέροις χρόνοις παρέμεινεν απλώς εις άνά- 
μνησιν, αφού, όταν τούλάχιστον τά μεγάλα έκτίσθησαν Προπύ
λαια, δεν ήτο πλέον δυνατόν νά γίνηται εκεί χορός. ’Αλλά τούτο 
δεν αναιρεί, άλλα τούναντίον πολύ μάλλον έπικυροϊ την γνώμην 
μου, καθώς καί αύτη ή επισκευή γενομένη (άδιάφορον εις ποιους 
ακριβώς χρόνους) κατά την παράδοσιν, διότι ούδένα άλλον έμ- 
βλέπω τής κατασκευής τών ομοκέντρων κύκλων λόγον. 'Έπειτα 
διά τίνα άλλον λόγον θά έσέβοντο επί τοσοΰτον τά ύπαρχον 
φρέαρ οί κατασκευάσαντες τά μεγάλα Προπύλαια, ώστε ού μό
νον τήν τελευταίαν αύτών βαθμίδα νά μή κατατείνωσι καθ’ όλον 
αύτής τό μήκος, άλλά καί αύτό τό φρέαρ νά πεοιβάλωσι διά 
τοίχου άποχωρίζοντες ούτω αύτό τού λοιπού προ αύτών λιθο
στρώτου, όπερ καί κατά πολύ ύπέρκειται τού φρέατος; Άλλά 
καί αύταί αΐ πηγαί συνηγοροΰσιν υπέρ τής γνώμης μου καί κα- 
θιστώσιν αύτήν πλέον ή πιθανήν, βεβαίαν, δύναμαι νά εϊπω, 
διότι κατά μέν τόν 'Ομηρικόν εις Δήμητρα "Υμνον (στίχ. 272) 
τό Καλλίχορον άναγκαίως έπρεπε νά κήται πλησίον τού πρού
χοντας Κοίωνον, έφ’ ού κατά διαταγήν τής θεάς έκτισαν οί 
Έλευσίνιοι τόν ναόν της, κατά δέ τόν Παυσανίαν (μνημονεύοντα 
αύτό εύθύς μετά τόν έκεϊ πλησίον κείμενον ναόν τής ΙΊροπυλαίας 
Άρτέμιδος καί Ποσειδώνος πατρός) έ'κειτο εξω τού Περιβόλου 
καί αύτοΰ τού Ρωμαϊκού, εννοείται, οστις κατά τούς χρόνους 
τού περιηγητοΰ ήν άναντιρρήτως έκτισμένος· αί δέ πληροφορίαι 
αύται εις τούτο καί μόνον έξ όλων τών φρεάτων, ά εγώ πέριξ 
τού λόφου άνέσκαψα, άρμόζουσι(1).

(1) Οί άναζητοΰντες, ενιοι δέ καί άνεορο'ντες (παραβ. Bursian, Geogr. Von 
Griechenland I, σελ. 330-331) τό Καλλίχορον φρέαρ κατά τήν οδόν Ιπλανή-
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"Αλλη δε' τις άνακάλυψις εις την αΰτην κυρίως άνακάθαρσιν 
έχουσα. την πηγην της, το δτι δηλ. ύπό την μεσημβρινοανατο- 
λικην γωνίαν των ριεγάλων Προπυλαίων υπάρχει δεξαμενή των 
Ρωρ-αϊκών ωσαύτως χρόνων κατασκεύασμα έκρίθη επίσης άξια 
μνείας καί ενταύθα όχι τόσον διότι προσθέτει καί αύτη έ'να ετι 
εις τούς προϋπάρχοντας λόγον τού ότι καί τα μεγάλα Προπύ
λαια είναι Ρωμαϊκών χρόνων κτίσμα, άλλα μάλλον διά το πε
ρίεργον τού πράγματος (1).

Καί ταύτα μέν τα εξαγόμενα της εν Έλευσϊνι άνασκαφης 
κατά τό λήξαν έτος.’Αλλά καί έκτος αυτής, μίαν περίπου ώραν 
μακράν τού σημερινού χωρίου κατά την 'Ιεράν οδόν (ης καί 
κατά τούτο το τμήμα πολλαχοΰ σώζονται άρίδηλα ίχνη) εγέ- 
νετό τις ύπ’ εμού άνασκαφικη έρευνα, κατά το παρά την οδόν 
μνημεϊον, τό κοινώς μέν Άσπρόπυργον καλούμενον, εις δέ τον

θησαν άναντιρρήτως Οπό τοΰ ’Απολλοδώρου καί των άλλων πηγών δσαι, άδηλόν 
πως, συνέχεον τό Καλλίχορον πρός τό Παρθένιον φρέαρ (πρβλ. Άπολ. 1, 5, 
Καλλίμαχ. "Υμνον εις Δήμητρα στίχ. 16). Ό 'Ομηρικός "Υμνος ποιεί τήν 
Δήμητρα καθεσθεΐσαν παρά τό Παρθένιον φρέαρ (στίχ. 99) δπερ ’έκειτο άναμ- 
φιβόλως κατά τήν οδόν xol.lrir κατ' άμαζιτόν ώς ό αυτός "Υμνος καλεΐ αυτήν 
(στίχ. 177) τήν έξ ’Αθηνών εις Ελευσίνα βεβαίως άγουσαν, άφοΰ ή Δημήτηρ 
ήρχετο !κ του Θορικοΰ. Ό Πάμφως (παράβ. Παυσαν. έ. ά. και Forster Der 
Raub der Persephone σελ. 30) καλεΐ τό φρέαρ, παρ’ δ ή Δημήτηρ έκάθησεν 
ανθιον καί δποθέτει αϋτό κείμενον κατά τό τμήμα τής όδοΰ τό εξ Έλευσΐνος εις 
Μέγαρα ά’γον, άφοΰ κατά τούτον τόν ποιητήν ή Δημη’τηρ ήλθεν έξ ’’Αργους. Ό 
Lenormant (Rechercbes a Eleusis σελ. 365, 369, 382)όρθώς άνεζήτει τό 
Καλλίχορον φρέαρ, τω 'Ομηρικώ "Υμνώ, τή άρίστη ταύτη πηγή, έπο’μενος δπό 
τόν προίίχονζα ΚοΛωνόν καί εντεύθεν ύπέθεσεν δτι Καλλίχορον ήδόνατο νά ήνα[ 
τό φρέαρ τό έν τώ ίερω του Πλούτωνος (ιδε Διάγραμμα έν Πρακτικοΐς τοΰ έτους 
1887°”) οΰχί ορθώς βεβαίως, διότι δχι μόνον τοϋτο άντίκειται εις τήν ρητήν του 
Παυσανίου μαρτυρίαν, καθ’ ήν, ώς Ιρρήθη, τό Καλλίχορον έκειτο εξω τοΰ Περί
βολου, αλλά καί περί τοϋτο τό φρέαρ (τό κατά τό ιερόν τοΰ Πλοΰτωνος) χορός 
νά σταθή ουδέποτε ήτο δυνατόν, οίτε δηλ. καί πρά τής οικοδομής των πέριξ 
Ικεΐ κατόπιν οΐκοδομηθέντων κτισμάτων, ώς έξ αυτής τής φόσεως τοΰ εδάφους.

(1) Φαίνεται δτι ή δεξαμενή προϋπήρχε καί δέν κατεστράφη κριθεϊσα ίκανώς 
στερεά ώστε νά υποβαστάση τό όντως τεράστιον βάρος τής μεσημδρινοανατολικής 
γωνίας των Μ. Προπυλαίων. Περί τούτων δέ δντος τοΰ λόγου άς σημειώσω εν
ταύθα, δ,τι δέν εσημείωσα άλλαχοΰ έξ αβλεψίας, δτι δηλ. αυτός ό Lenormant 
ειχ^εν ήδη άνεύρει ασφαλή πειστήρια (Recherches, σελ. 46 καί έξ.) δτι Ρωμ. 
χρόνων κτίσμα ήσαν καί ταΰτα καί ά'πορον τή άληθείφ πώς έπειτα δέν ειχεν 
ανακαλύψει καί τήν περί ής ενταύθα ό λόγος δεξαμενήν.
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αρχαιολογικόν κόσμον γνωστόν ύπό τό ονομα τάφος του Στράτω- 
νος. Καί ότι μέν τό κτίσμα τάφος του Στράτωνος, ού ώς καί της 
οικογένειας του φέρει, άναγεγραριμε'νον τό δνορια λίθος έκεΐ πρό- 
παλαι κατακείριενος (Κούβαν. Έπιγρ.Έπιτύμ,β. άριθ. 714)(1) 
δεν είναι, έρρηθη ηδη καί παρ’ άλλων (jLenormant, Rech σελ. 
327), άλλα καί τί ήν αληθώς τό κτίσμα., δύσκολον να ρηθη καί 
μετά την γενομένην αύτοΰ άνασκαφην (2). Ό Παυσανίας (1,38,

(1) Ό λίθος είναι των συνήθων εκείνων μνημείων, άτινα ό Κουμανούδης υπό 
την ε' κατηγορίαν αναφέρει (έ. ά. Προλεγόμενα σελ. ις-') φέρει δέ επί τής άνω 
του επιφάνειας καί στρογγυλήν (διάμετρ. 0,30) καί αρκετά βαθεΐαν (βάθ. 0,10) 
κοιλότητα προς έπίθεσιν οί'ου δήποτε επιθέματος. Μήκος έχει ό λίθος 2,10, ύψος 
0,70 καί πλάτος ή'τοι πάχος 1,00 Γ. Μ. Τό δέ σχήμα των γραμμάτων εμφαίνει 
τούς του 1ου μ. X. αίώνος χρόνους.

(2) Παραθέτων άπέναντι άπλοΰν αυτού σχεδίασμα άνάγκη νά προσθέσω εις 
διασάφησιν και τά εξής.

Οί τοίχοι τού τετράπλευρου αβγό είναι κατά την θεμελίωσιν αυτών (σωζο- 
μένην εις ύψος σχεδόν πανταχού 1,00 περίπου Γ. Μ.) εκ μικρών ποταμίων λί
θων (συνήθως βοτσάάων καλουμένων) πηλώ μόνον συνδεδεμένιον προς άλλήλους 
μετά περισσής, υπερβολικής δύναμαι νά ε’ίπω, έπιμελείας έκτισμένοι, ό δέ προς 
βορράν τοίχος διπλάσιος σχεδόν τό πάχος τών τών άλλων πλευρών. Έχωρί- 
ζετο δέ τό τετράπλευρον τούτο εις δύο άνισα άλλα τετράπλευρα (A, Β) διά τού 
μεσοτοίχου ε(ηθ όμοίαν έχοντος την θεμελίωσιν. ’Επί τής Οεμελιώσεως όλων 
τούτων τών τοίχων είναι έκτισμένοι εις ύψος 0,50 τοίχοι όλιυς διάφοροι τον 
τρόπον τής οίκοδομίας, έκ κοινών λίθων, οπτόπλινθων, θραυσμάτων κεραμιδιών 
καί κατά την βόρειον πλευράν καί πωρίνων πλίνθων, ενιαχού καί δι’ άσβέστου 
συγκεκολλημένων, έκτισμένοι, επί δέ τούτων είναι έπιτεθειμέναι καί οίονεί συνέ
χειαν αυτών άποτελούσαι άσβέστω δέ συγκεκολλημέναι προς άλλήλας αί εκ μαρ
μάρου ογκώδεις έκεΐναι πλίνθοι, αιτινες καί προσδίδουσιν εις τό οικοδόμημα οψιν 
άρχαίου κτιρίου εν έρειπίοις είς τον μακρόθεν πως μάλιστα βλέποντα αυτό. Ό 
άραιότερον σκιασθείς τοίχος γδικ είναι προέκτασις ή μάλλον προσθήκη προς 
άνατολάς τού άρχικού τετραπλεύρου αβγό όργανικώς, ούτως είπεΐν, προς αυτό 
μή συνδεομένη, μη έχουσα κυρίως θεμελίωσιν, άποτελουμένη δέ, καθ’όσον σώ
ζεται, εξ ολίγων πωρίνων καί κατά τό λοιπόν έκ μαρμάρινων πλίνθων επ’ αυ
τής δέ Γστανται νύν όρθιοι δύο ογκωδέστατοι μαρμάρινοι λίθοι καί έπί τής μιας 
πλευράς τού ετέρου αυτών (τού καί μάλλον σωζομένου ύψ. 1,80, πλ. 1,15, 
πάχ. 0,80) φέρεται άναγεγλυμμένος μυρσίνης (; ) στέφανος καί παρ’αυτόν δφις. 
Περαιτέρω προς άνατολάς υπάρχουσι λείψανα τοίχων κακοκτίστων έπίσης κτι- 
σμάτιον, ά δέν έκρινα άναγκαιον νά σημειώσω έν τώ σχεδιάσματι, καί είς άπό- 
στασιν 12,00 Γ. Μ. περίπου καί φρέαρ βυζαντινών ’ίσως χρόνων. Κόγχης βυ
ζαντινής έκκλησίας λείψανα ούδαμοΰ ήδυνήθην νά ευρώ· εόρον όμως έντός τού 
τετραπλεύρου αβγό (καί έσημείωσα την θέσιν έν τώ σχεδίω, ώς βλέπει ό άνα- 
γνώστης) τά συντρίμματα μεγάλων πήλινων πίθων, ών ή διάμετρος κατά τήν
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2) τέσσαρα. ρινημονίύει κατά το τρίηχα της 'Ιερας έδοΰ τό 
άπό των Ρειτών ριε'χρις Έλευσϊνος ρινήματα, άλλ’ ούδενος τού-

κοιλίαν υπελογίσθη υπ’εμού εις 1,20 Γ. Μ. περίπου. Καί εν μέν τω διαμερί- 
σματι Β, εύρον κυρίως τεσσάρων τοιούτων τά ίχνη, υποθέτω δέ δτι πέντε ήσαν 
οί πάντες καταλαμβάνοντες δλον τό μήκος του δωματίου, παραλλήλως δέ καί 
πλησιέστατα προς τον τοίχον, ψαύοντες σχεδόν αυτόν, της άνατολικής του πλευ-

ι: ΐοο
ράς ιδρυμένοι, εν δέ τω διαμερίσματι Α δύο μόνον εκεΐ ένθα καί εσημείιυσα εν 
τω σχεδιάσματι την θε'σιν των. Οί πίθοι ήσαν των συνήθων εκείνων, των συχνό
τατα εις άνασκαφάς άνευοισκομε'νων, δλως βαναυσουργικοί την κεραμοποιίαν και 
εις έναπόθεσιν δημητριακών καρπών, ως φαίνεται, προωρισμένοι (εις τούτων 
έφερε λείψανα κριθής κεκαυμένης άρίδηλα,τινές δέ τεθραυσμένοι καί μολύβδω πά
λιν συγκεκολλημένοι ήσαν). Αγγείων άλλων θραύσματα εύρον ολίγα και ταυτα
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των δεν πιστεύω ότι έχο(/.εν ενταύθα, τα λείψανα. “Οτι δε εις 
μεταγενεστέρους βαρβάρους χρόνους μετεσκευάσθη το οΐον δήποτε 
τούτο χτίσμα (καί τότε πιθανώς μετηνέχθη έκεϊ μετά καί άλλων 
μαρμάρινων πλίνθων καί ό τό όνομα τού Στράτωκος φέρων λί
θος) άναντίρρητον, όχι όμως καί εις Βυζαντινήν εκκλησίαν ώς 
έ ήμέτερος Ραγκαβης καί ό Lenormant έπρέσβευον, αφού οΰδέν 
γνώρισμα της ίδρύσεώς ποτέ Ινταύθα Βυζαντινής εκκλησίας

χαΟ' εαυτα όίσηυα, οΰχ ήττον όμως τους Ελληνορωμαϊκούς ετι χρόνους μαρ- 
τυρούντα, κατά την έξωθεν άνασκαφήν των θεμελίων κατά δε τό σημεΐον μ καί 
άγγεΐον κοινόν εμπεριέχον 300 περίπου ’Αθηναϊκά χάλκινα νομίσματα των χρό
νων Μιθριδάτου του μεγάλου κατά τον κ. Σβορώνον (146- 97 π. X.)· Ή Οεμε- 
λίωσις εκείνη ή εκ μικρών λίθων ποταμίων έκτισμένη φαίνεται μοι Ελληνικών 
μάλλον χρόνων κατασκεύασμα (εξ όμοιου υλικού, πηγάζοντος άναμφιβόλως εκ 
της γειτνιάσεως ποταμού η χειμάρρου καί κατά τον αυτόν επιμελή τρόπον έκτι- 
σμένα είνε, άν ή μνήμη δεν μέ πλανά, τά θεμέλια των εν ’Ολυμπία θησαυρών) 
άν και δέν δύναμαι νά άρνηθώ ότι καί εν Ρωμαϊκοί; καί Βυζαντινοί; ετι χρόνοι; 
ήδύναντο κατά τον Ι'διον νά κτίζωσι τρόπον. Άλλ’ οί'ων δήποτε καί άν ή χρό
νων προϊόν ή θεμελίωσις αΰτη σύγχρονος άναντιρρήτως δεν είναι τών επ’ αυτής 
ύπερκειμένων τοίχων καί τής περί ή; ό λόγος άνωτέρω προεκτάσεως, ώστε βε
βαίως εν υστερωτέροις χρόνοι; καί τούτοι; άληθώς πάνυ βαρβαρικοϊς, μετεποιήθη 
τό άρχικόν εκείνον κτίσμα, τότε δ’ έκτίσθη πιθανώς καί ό τοίχος νζοπ, δν άνω
τέρω παρέλειψα νά σημειώσω καί δστις κατά τον ίδιον αμελή καί όλως ποόστυ- 
χον τρόπον (άσβέστω) είναι εκτισμένος καί επί του αυτού ή ολίγον υψηλότερου 
επιπέδου εδραζόμενος, έφ’ ού καί ή μνημονευθεΐσα προσθήκη. Καί οι πίθοι πότε 
εδώ ετέθησαν; Καθ’ους ή μετασκευή εγένετο χρόνους υπέθεσα κατ’άρχάς (τό 
ύψος αυτών υπολογισθέν παρ’ εμού κατά τά σωζόμενα αυτών λείψανα καί τά επί 
τού χώματος ϊχνη υπερέβαινεν άναντιρρήτως κατά πολύ τό σωζόμενον ύψος τής 
εκ βοτσάΛων θεμελιώσεως), άλλά τεμάχιον μέν όμοιον εύρον υπό τον τοίχον 
νζοπ εις τά χώματα, έτερον δέ μοί εφάνη εντετειχισμένον εις τον τοίχον, 
τής δυτικής πλευράς τον υπερκείμενον τής έκεϊ αρχαιότερα; Οεμελιιύσεως. Άλλ’ 
όπως ποτ1 αν ή καί οί πίθοι ούτοι, ή έλλειψις παντός ’ίχνους κόγχης, τό όλον εν 
γένει σχήμα καί τού άρχικού καί τού μεταπεποιημένου κτίσματος καί τά προς 
ανατολας αυτού λείψανα τοίχων, τών αυτών χρόνων, οιων καί ή μετασκευή, 
οντων, παντα ταύτα ομού 6π’ όψιν λαμβανόμενα μέ κρατύνουσιν εις την εν τώ 
κειμένω εξενεχθεισαν γνώμην ότι Βυζαντινή εκκλησία δεν υπήρξε' ποτέ ενταύθα. 
Και όμως καλλιστα αληθώς θά εξηγείτο ούτω (επί τή υποθέσει δηλονότι ότι περί 
κτίσεως εκκλησίας πρού'κειτο) ού μόνον ή συσσώρευσις έκεϊ τοσούτων (περί τάς 
50 ευρηνται καί νύν εν τώ τόπω) καί τηλικούτων μαρμαρίνων πλίνθων εκ διά
φορων αρχαίων μνημείων (καί πλησίον άν ύποτεθώσιν ότι έκειντο ταύτα) ειλημ
μένων, αλλά καί αυταί αί επί τούτιον τών λίθων εγχάρακτοι επιτύμβιοι χριστια- 
και επιγραφαί, αφού, ώς γνωστόν, καί επί τών πλίνθων τών τοίχων τού Θησείου 
(ίσως δε και άλλων, καί εγώ δεν ενθυμούμαι,αρχαίων οικοδομημάτων εις εκκλη
σίας μεταβληθέντων) ευρηνται όμοιαι χριστιανικαί επιγραφαί έγκεχαοαγμέναι.
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άνεϋρον έγώ, τουναντίον δε (ίδε ανωτέρω σημείωσιν) πολλά τά 
κατά της γνώμης ταύτης άντιστρατευόμενα. Καί όμως ίκαναί 
όντως είναι αί έπί των μαρμάρινων πλίνθων επιτύμβιοι χριστια- 
νικαι έπιγραφαί(1), έπί τίνος δέ τούτων (ην όμως έγώ δεν ήδυ- 
νηθην πλέον νάνεύρω) άνέγνω πρώτος ό ήμέτερος Ραγκαβης, 
εΐτα δέ καί ό Lenormant, ώς λέγει, την περίφημον έκείνην επι
γραφήν (Recherches Archeol. a Eleusis, σελ. 403, άριθ. 
138)(2) έξη; εϊκασεν ό σοφάς Γαλάτης ότι όχι μόνον ήλθον

(1) Άφοΰ περί εκκλησίας, ώς έρρήθη, δεν πρόκειται, ας έξηγήση έκαστος ώς 
θέλει καί δύναται την έμφάνισιν έπί των έκεΐ λίθων των έν λόγω επιγραφών. 
Έγώ ομολογώ ότι ίκανοποιουσάν με καθ’ ολα έξήγησιν του πράγματος δέν εόρον.

(2) ’Αμφιβάλλω, καί έ’χω λόγους πρός τοΰτο, ότι ό Lenormanl είδε λίθον 
τά γράμματα εκείνα φέροντα καί μάλλον πιστεύω οτι αντέγραψε ταυτα έκ τοΰ 
Ραγκαβή. Οώτος δέ μή εχων καιρόν πολύν, ώς ό ίδιος ομολογεί, νάφιερώση 
εις άνάγνωσιν τοϋ λίθου (Mdmoires prdsentds a 1 Acad. d. Inser. t. v. 
part. I, pi. 1 n° 3) δέν ήδυντίθη ή ολίγα νάναγνώση γράμματα. Έγώ οΰ μό
νον τούτον, αλλά καί ετέρους δύο ένεπιγράφους λίθους έδώ ποτέ όντας καί υπό 
τε του Ραγκαβη (έ. ά.) καί τοΰ Lenormant (ε. ά. άριθ. 96 καί 132) δημο
σιευόμενους δέν είιρον. Άνεΰρον όμως τους Οπ’άριθ. 130 καί 131 ίιπο Lenor- 
inant δημοσιευομένους, άλλά διαφόρως πως άνε'γνωσα αυτούς. Καί την μέν 6π’ 
άριθ. 130 χριστιανικήν επιγραφήν (ήτις, είρήσθω καί τοΰτο χάριν τής ακρίβειας, 
έγκεχαραγμένη φέρεται έπί τής αντιθέτου πλευράς τοΰ επιτύμβιου λίθου τοΰ 
Στμάτωηχ;) άνε’γνων έπί τε τοΰ λίθου καί έπί χάρτινου αποτυπώματος ώδε'πως

tjf feTefoNoeToNk^ £λ6Υ

(•ΥΦΗ/ΛΗοςΔΡ^Κ^ΡΗς-.-. - 

&Η ©

τήν δέ υπ’άριθ. 131 ουτω

Δ Ο CK
c e ρ r ο ν c
Κ S Μ

’Αλλά καί τε'σσαρας άλλους εύρον ένεπιγράφους λίθους, οίτινες οΰ'τε ΰπό τοΰ 
Ραγκαβή, άλλ’ οΰ'τε ΰπό τοΰ Lenormant μνημονεύονται, καιπερ έκεΐ έπιχειρή- 
σαντος άνασκαφικήν ερευνάν. Καί έπί μέν τοΰ ενός τούτων άνεστραμμένως έκτι-

Φ
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SXaOot εις την Ελλάδα κατά τούς μέσους αιώνας καί έγκατε- 
στάθηααν έν αύτη (τοΰθ’ δπερ ούδείς ό άρνούριενος) άλλ’ ότι 
καί γραπτά ετι μνημεία κατε'λιπον ήα,ΐν της έγκαταστάσεώς των.

σμε'νου κατά τήν ΜΑ γωνίαν του κτιρίου άναγινώσκονται πάνυ εύκο'λως ώς με
γάλα καί βαθέως έγκεχαραγμε’να τάδε τά γράμματα χρο'νους ετι μαρτυροϋντα 
τους τελευταίους Μακεδονικούς

...................MZHXdV

|πί δέ των ά'λλων τριών επίσης χριστιανικά όνο'ματα. ’Επί τοΰ ένός τούτων 
(του καί άφαιρεθέντος εσχάτως καί μή ευρισκομένου πλέον έν τω το'πω) άνε'- 
γνωσα τάδε τά γράμματα

4 Ν U 
ΠΥΡΓΟΥ

έπί δέ τών άλλων δύο τά έξης.
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Ί Γ <\ φυΡΑΤΟ'/

+■ ΒΟΗ
IW Κ Μ

r
ζτΗ

ΔΡονΝΓΓ^ · · ·

ΤΗ Aoxtt τογ

’Αλλά καί άλλα ’ίσως υπάρχοντα έπ’ αυτών γράμματα δέν ήδυνηΟην νάνα · 
γνώσω, ενια δέ πιθανώς καί οΰκ όρθώς άνέγνωσα.
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Άλλα πάντες πιστεύω θά συνομολογήο-ωσί μοι διϊσχυριζομένω 
δτι αν όντως άνεγνώσθησάν ποτέ έπί λίθου εκείνα τά γράμ,ματα, 
ούδέν άλλο ήσαν καί ταΰτα βεβαίως ή χριστιανικής επιτύμβιου 
επιγραφής λείψανα ήμαρτημ,ένως καί άτελώς άναγνωσθέντα, όρ- 
θώς δμ.ως πάνυ ύπά του ήμετέρου Ραγκαβή ώς τοιαΰτα ύπο- 
ληφθέντα.

Έν Έλευσΐνι τί) 25 Ίανοιιαρίου 1893.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

Έδαπανήθησαν έν τφ έ'τει δρ. 10,617.40.

Πέμπτη άνασκαφή έν Θηβαίε, έπιστατοΰντος τοΰ φιλάρχαιου 
δικηγόρου κ. Ευστρατίου Καλόπαιδος, περί ής άπεστάλη ήμΐν 
ή έξης εκθεσις"

Κύριε Πρόεδρε,

Κατά τά ύπ’ άριθ. 74 της 2 ’Απριλίου 1891 ΰμε'τερον πρός 
με έγγραφον άνέσκαψα σημεία τινα των τειχών τοΰ άρχαίου Θη- 
βαϊκοΰ περιβόλου. Καί κατά μεν το παρελθόν έ'τος 1891 ελλεί
ψει χρόνου ώς εκ πολλών μου καί εκτάκτων ασχολιών δεν ήδυ- 
νήθην νά ενεργήσω σκαφάς, άλλ’ άπεπειραθην μόνον τοιούτων 
εις τινα σποράδην σημεία πρός τά νότιον άκρον τής δυτικής πλευ
ράς του περιβόλου" το δέ τρέχον έ'τος άνέσκαψα κατά μέν τον 
’Απρίλιον διάφορα σημεία προς τά αυτά νότιον άκρον τής Δυτι
κής πλευράς, την θέσιν καί την διεύθυνσή τής όποιας, δλως 
άγνωστον τά πριν, άνευρων δι’ επιμόνων πρά πολλοΰ επιτόπιων 
μελετών καί παρατηρήσεων, είχον πρά ετών υποδείξει καί εις 
άλλους μεν πολλούς (άτυχώς μη πεισθέντας) τών εντεύθεν χάριν 
αρχαιολογικών μελετών διερχομένων, τφ δέ έ'τει 1885 καί εις 
τόν έσπευσμένως τότε διελθόντα έκ Θηβών σοφόν Γερμανόν, κα
θηγητήν ήδη τοΰ έν Φρειβούργω Πανεπιστημίου, κ. Έρνέστον 
Φαβρίκιον, όστις πρώτος άποδεξάμενος την περί τής πλευράς 
ταύτης γνώμην μου διέγραψεν αυτήν έν τώ πίνακι τής περί τής
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Τοπογραφίας των αρχαίων Θηβών άξιολόγου f/,ελέτης αύτοΰ(Ι), 
αν καί ούχ'ι ολόκληρον κατά το βόρειον αυτής μέρος, όπερ πολύ 
συνέταμεν. Έκ των άνασκαφέντων δέ σποράδην έκεΐσε τεμαχίων 
τά δύο άπεκάλυψαν μέρη τειχών του αρχαίου τής πόλεως περι
βόλου αναμφισβήτητα, καί διά την θέσιν έν ή κεΐνται, καί διά 
τό τριών μέτρων πάχος αυτών, καί διά τό μέγεθος τών λίθων έζ 
ών είσίν ώκοδομημένα, καί άποδεικνύοντα ότι ή Δυτική τοΰ αρ
χαίου περιβόλου πλευρά διήρχετο περί τά χίλια μέτρα ποός δυ- 
σμάς τής Δίρκης" προς τό άνώτατον δέ μεσημβρινόν άκρον αυ
τής άπεκαλύφθησαν έν μέρει αί βάσεις τοΰ ετέρου τών πύργων, 
τοΰ Δυτικοΰ, τών έκεϊ τό πάλαι ίσταμένων 'Υψίστων πυλών, άς 
τυμβωρύχοι ώς άρχαϊον τάφον ύπολαβόντες άνέσκαψαν κατα- 
στρέψαντες καί πολλούς καί κανονικούς ογκολίθους αυτών, ών 
ελάχιστοι ήδη περισώζονται. Κατά δέ τόν ’Ιούνιον,’Ιούλιον καί 
’Οκτώβριον έκ διαλειμμάτων,καί οπότε μο! έδίδετο έκ τοΰ έργου 
μου καιρός,άνέσκαψα σποράδην έπίσης ικανόν μέρος τοΰ πρός άνα- 
τολάςτοΰ Ίσμηνοΰ τμήματος τής μεσημβρινής τοΰπεριβόλου πλευ
ράς, ήτοι τοΰ άρχομένου άπό τής’Ανατολικής πλευράς τοΰ Ίσμη· 
νοΰ καί χωροΰντος πρός άνατολάς,μ,ικρόν δ’ανωτέρω καί άνατο- 
λικομεσημ.βρινώς, 350 μέτρα άπό τής άνατολικής όχθης τοΰ Ίσμη
νοΰ,πρός δέ και τμήματά τινα τής’Ανατολικής πλευράς,ήτες διέρ
χεται 350-300 μέτρα πρός άνατολάς τοΰ έλισσομένου Ίσμηνοΰ. 
Κατάτήν σποράδην σκαφήν τής άνατολικής ταύτης πλευράς,καί 
εις μέρος μικρόν μέν έξέχον τοΰ λοιποΰ όμαλοΰ εδάφους,άποτόμως 
δ’ επικλινές πρός άνατολάς, καί περί τά 200 μέτρα άπέχον πρός 
βορράν τής μεσημ,βρινοανατολικής γωνίας τοΰ περιβόλου, άπε
καλύφθησαν αρχαία τείχη έκ κανονικών όγκολίθων, διατηρούμενα 
εις ύψος σχεδόν δύο μέτρων, καί σχηματίζοντα ελιγμούς τής 
γραμμής καί εξέχοντας αυτής δύο πυργίσκους, απέχοντας άλλή- 
λων τρία ακριβώς μέτρα" τό διάμεσον δέ τοΰτο πιθανώτατα ήδύ- 
νατο νά έκληφθή ώς άποτελοΰν πύλην μετά τών έξεχόντων πυρ
γίσκων, άφ’ ών ώς άπό σκοπιάς ήδύνατο άσφαλώς νά έποπτεύη- 
ται τό πρός βορράν ευθέως καί έπί 600-700 μέτρα διήκον

(1) Fabricius, Theben. Eine Untersuchung neber die Topographie 
und Geschichte der Haupstadt Boeotiens. Freiburg i. B. 1890.
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τμήμα των τειχών της αυτής πλευράς μέχρι λόφου έπιπροσθοΰν- 
τος κατωτέρω καί το πρός (3ορρδον κατώτερον αυτών ροέρος άπο- 
κρύπτοντος' επειδή όμως το μεταξύ τών πυργίσκων αυτών τρί
μετρου διάστημα είναι πεφραγμένον προς τα έ'σω δια στενού καί 
εκ τών αυτών ογκολίθων αρχαίου τείχους, οί δέ πυργίσκοι 
δεν χωροΰσι καί έσωτέρω του φράγματος ώστε να σχηματίσωσι 
καί εσωτερικά τής πόλης άμυντήρια, πείθομαι ότι τό μέρος αυτό 
δεν ήτο δυνατόν να. ήτο πύλη,άλλ’ ότι είναι έλιγριάς τών τειχών, 
στρεφόμενων εκεί άνατολικώτερον καί χωρούντων πρός νότον κατ’ 
έξακολούθησιν τής γραμμής, μικρόν δ’ άνωτέρω καί νοτιοανατο
λικούς' τό μέρος αυτά κατά μεσοϋντα Σεπτέμβριον είδε καί ό έκ 
τών συμβούλων τής Εταιρίας κ. Δ. Φίλιος.

Τά άνευρισκόμενα τείχη έχουσι πάχος τριών μέτρων, ώκοδό- 
μηνται δέ έκ κανονικών, υπόλευκων καί ώς έπί τό πολύ ισομε
γεθών ογκολίθων, λίαν εύθρυπτων, καί συνισταμένων έκ συγκρί
ματος (conglomerate), όπερ συχνά συγχέεται μετά τε όμοιων έν 
τώ έδάφει συντριμμάτων λίθων καί μετ’ αυτού τοΰ βραχώδους 
εδάφους, δυσκολώτατα άπ’ αυτών διακρινόμενον' διό διστάζει ά 
άνασκάπτων έκεϊσε αν εύθρυπτου βραχώδες έδαφος ή τείχος άρ- 
χαϊον άνασκάπτη, καί ευκόλως δύναται άπορών νά προβή καί 
μέχρι τής ύπονοίας ότι οί λίθοι ούτοι δεν προέρχονται εκ λατο
μείου λελαξευμένοι, άλλά κατεσκευάσθησαν τεχνηέντως έν μή- 
τραις- τούτου δ’ ένεκα καί φόβω μή οί σκαφείς καταστρέψωσιν 
άντί ν’ άνεύρωσι τά τείχη δεν ήδυνάμην νά μεταχειρίζωμαι πολ
λούς αυτών συνάμα, άλλ’ ήκολούθουν βραδέως δι’ ολίγων, ίνα 
επιβλέπω, καί μετά προσοχής την έ'ρευναν. Εις πολλά δέ μέρη 
τά τείχη είσί κατεστραμμένα μέχρις εδάφους, μηδ’ αυτών τών 
πρώτων θεμελίων λίθων ευρισκομένων, καί μάλιστα όπου τό έδα
φος τυγχάνει βραχώδες εις την έπιφάνειαν, οιτινες όπου σφζον- 
ται είσί στερεώτεροι καί σκληρότεροι. Πολλαχοΰ καί παντού σχε
δόν μεταξύ τών λίθων τών άποτελούντων τά μέτωπα τών τει
χών ύπάρχουσιν ισοπλατή διάκενα πεπληρωμένα χώματος, πι
θανώς άφιέμενα ούτως ή πρός οικονομίαν υλικού λίθων, ή όπως 
χρησιμεύωσιν ώς κεκρυμμέναι δίοδοι πρός συγκοινωνίαν τών πύρ
γων. Έξέχουσι δέ τών τειχών πού καί που καί λίθοι τινές δίκην
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αντηρίδων αυτών, καί μάλιστα οπού το έξω των τειχών έδαφος 
ήν επικλινές. ’Επί της αυτής ανατολικής πλευράς καί περί τά 
600 μέτρα άπό του μεσημβρινού άκρου αυτής άνεΰρον τάς σφ- 
ζομένας βάσεις ημικυκλίου πύργου έξέχοντος καί άποτελοΰντος 
κανονικόν ημικύκλιον έχον διάμετρον 6 μέτρων, διπλάσιάν δηλ. 
του πάχους τών τειχών.

Ή μεσημβρινή τών τειχών πλευρά, άρχομένη 350 μέτρα προς 
άνατολάς τοΰ Ίσμηνοΰ, φαίνεται κατερχομένη βορειοδυτικώς μέ
χρι του Ίσμηνοΰ, καί διευθυνομένη προς την άκρόπολιν Καδ- 
μείαν- άλλ’ άν καί έντεΰθεν τοΰ Ίσμηνοΰ χωρή κατά την αυτήν 
προς τήν Καδμείαν διεύθυνσιν, άν ήνοΰτο μετ’ αυτής, ή άν λαμ- 
βάνουσα προς δυσμάς τοΰ Ίσμηνοΰ άλλην διεύθυνσιν διήρχετο 
εγγύς ή άπωτέρω τής Καδμείας δεν Ιξηκριβώθη εΐσέτι, διότι ή 
σμικρά καί πρόχειρος σκαφή, ή γενομένη εις δύο μόνον σημ,εϊα 
προς δυσμάς τοΰ Ίσμηνοΰ καί έπί τοΰ Ίσμηνίου λόφου, πρός 
βορρδόν τοΰ περιτειχίσματος τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Λουκά, δείκνυσι 
πρός μέν τήν δυτικήν τοΰ Ίσμηνοΰ όχθην μεγάλην ίπίχωσιν, 
ένεκα καί τοΰ πρανοΰς τοΰ εδάφους, περί τά 60 δέ μέτρα δυτι
κότερου τής όχθης, καί εις βάθος έλασσον μέτρου, βραχώδες 
έδαφος, λελαξευμένον μέν, πλήν γυμ.νάν τειχών. Άκριβεστέρα 
έρευνα πέποιθα οτι θέλει άποκαλύψει καί τήν έντευθεν τοΰ Ίσμη
νοΰ διεύθυνσιν τών τειχών, άν μή τέλεον κατεστράφησαν.

Παρατηρήσεως άξιον τυγχάνει ότι πανταχοΰ τής σκαφής ανευ
ρίσκονται έν άφθονίγ μεγάλων κεράμων τεμάχια, τοΰθ’ δπερ δει— 
κνυσιν ορθοτάτην τήν γνώμην τοΰ πολλοΰ Φαβρικίου,ότι τά τείχη 
τοΰ Θηβαϊκοΰ περιβόλου ήσαν έστεγασμένα διά κεράμων.

Ή άνατολικομεσημβρινή γωνία τοΰ περιβόλου (σχηματιζομένη 
πολυγωνικώς) άπολήγει εις λόφον ύψούμενον μέν πως πρός νότον 
άνατολάς καί βορράν, ήσυχή δ’ έπικλίνοντα έπί τήν πρός νότον 
αύτοΰ διερχομ-ένην καί εις Τάναγραν καί τανΰν άγουσαν οδόν. 
Έπί τής κλιτύος αυτής προ πολλοΰ πέπεισμαι OTt ΐσταντο αί 
κατά τόν Παυσανίαν τελευταιαι Όμ,ολωίδες πύλαι, άνοίγουσαι 
μεσημβρινοανατολικώς. Τό μέρος αυτό άνέσκαψα μέν ίκανώς εις 
τρία μέρη πρός άνεύρεσιν τών βάσεων τών πυλών, πλήν ένεκα 
τοΰ πρανοΰς τοΰ έδάφους υπάρχει μέγα επίχωμα, καί τά τείχη
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ανευρίσκονται εις βάθος πλέον των δύο μέτρων,ή δ’ Ικ του βάθους 
αύτοΰ εξαγωγή του χώματος άποβαίνει δυσκολωτέρα. Πυα δέ 
τό μέρος αυτό έρευνηθή καλώς καί άναφανώσιν αί βάσεις των 
πυλών, αΐ διαστάσεις αυτών κλπ. δέον νά άρθή τό επικείμενον 
επίχωμα καί ριφθή προς άνατολάς εγγύτατα, όπερ άπαιτήσει 
δαπάνην μέν 300 περίπου δραχμών, χρόνον δέ οΰχί πλέον έβδο- 
μάδος, διότι δύνανται ήδη νά έργασθώσιν εκεί καί πλείους τών 
εΐκοσιν έργάται συνάμα, μετά καί τινων κάρων, αν χρειασθώσι 
καί τοιαΰτα" βραδύτερου ίσως ή δαπάνη έ'σται μείζων, εάν μά
λιστα τό μέρος αυτά καλλιεργηθώ καί ριφθώσι τά πολλά έξα- 
χθέντα χώματα έν τοϊς άνασκαφεϊσιν ηδη μεγάλοις λάκκοις.

Περί τά 300 μέτρα προς βορράν της Καδμείας έν τη πεδιάδι 
καί έξωθεν του περιτειχίσματος του έκεϊ ναού της 'Αγίας Πα
ρασκευής (όστις πιθανώτατα κατέχει τάν χώρον τοΰ ναοΰ της 
Εύκλειας Άρτέμιδος) οίκοδομηθήσεται ό σταθμός τοΰ σιδηρο
δρόμου, καί προς τούτο ίγένοντο ηδη από τού παρελθόντος έτους 
αί προκαταρκτικαί σκαφαί, αϊτινες, πλην τριών φρεάτων καί 
τινων λειψάνων άρχαίων οικιών, άπεκάλυψαν μικρόν πορρωτέρω 
καί γραμμήν τείχους άρχαίου 15 περίπου μέτρων μήκους, ήν νο
μίζω ώς άποτελοΰσαν τάς βάσεις στοάς τίνος τών έν τη άρχαίγ 
Άγοργ, ήτις έκεΐ πιθανώτατα έκειτο. Μανθάνων ήδη ότι ή άνέ- 
γερσις τοΰ εύρέος σταθμοΰ έπισπεύδεται νομίζω έπείγουσαν και 
τοΰ μέρους αύτοΰ την άκριβή έρευναν, ήτις μετά την άνέγερσιν 
τοΰ σταθμοΰ έσται άδύνατος.

’Επειδή δέ τά μέν σταλέν μοι ποσόν έκ δραχμών 298 καί 
40/00 έξηντλήθη, έδαπανήθησαν δέ καί τινες έπί πλέον δραχμ.αί, 
διά δέ τοΰ ύπ’ άριθ. 317 ύμετέρου εγγράφου τής 29 Σεπτεμ
βρίου έ.έ. ένετείλασθέ μοι νά συνεχίσω τό έργον μ-έχρις έξαντλή- 
σεως τοΰ ποσοΰ αύτοΰ, διέκοψα την σκαφήν άναμένων την ύμε- 
τέραν περαιτέρω εντολήν. Άφοΰ δέ κατά τό ρηθέν έγγραφον τό 
Συμβούλιου τής καθ’ υμάς Εταιρίας εύηρεστήθη ν’ άποφασίση 
την έξακολούθησιν τών πράς έξακρίβωσιν τών άρχαίων Θηβαϊ- 
κών τειχών έρευνών,εύαρεστήθητε σάς παρακαλώ νά μοίάναγγεί- 
λητε αν έγκρίνητε νά εξακολουθήσω καί κατά τον τρέχοντα μήνα,
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Ιαν χειλών δεν κωλύστ), την εις τα δύο, κατα τά άνωτέρω, 
σημεία σκαφην.

Έν Θήβαις τ?) 12 Νοεμβρίου 1892.

Ετςτρατιος Καλοπαις 

Έδαπανήθησαν δρ. 387.10.

Έκτη άνασκαφή έν Βό,Ιω, έπιστατοΰντος του έφορου αρ
χαιοτήτων Βαλ. Στάη, οΰ ή έ'κΟεσις έχει ώδε‘

Κύριε Πρόεδρε,

Αί έν Βόλω καί τής περίχώροις τούτου άνασκαφικαί έ'ρευναι 
ήμών αΐ γενόμεναι κατά μήνα ’Ιούλιον π. I. τή ύμετέρα έντολή 
έχουσιν οΰτω : Το έν τή περιφερεία τής πάλαι Ίωλκού (τά νυν 
Γορίτσα) ύψωμα, το παρεμφερές έξωτερικώς τύμβω ή καί προϊ
στορικοί τάφφ, το ύπο τυμβωρύχων λάθρα άνασκαλισθέν, έρευ— 
νηθέν έπιμελέστερον διά σκαφής άπεδείχθη δτι είνε οχυρωματικόν 
έ'ργον άνήκον εις το πολλαχοΰ σφζόμενον φρούριον του υψηλότε
ρου καί έπί τής αυτής οροσειράς ευρισκομένου όρους του καλού
μενου τά νΰν 'Αγία Παρασκευή. Τό ύψωμα τούτο έ'χον σχήμα 
ήμισφαιρικόν έξωτερικώς ήτό ποτέ πύργος τις έκ πλίνθων οπτών 
κατεσκευασμένος έπί κρηπιδώματος τετραγώνου έκ λίθων αργών.

Μικραί τινες άνασκαφικαί ερευναι ημών άλλαχοϋ έν τοις πλη- 
σιοχώροις εις ούδέν άπέληξαν, τουναντίον έν τφ παρά τω χωρίιρ 
Διμήνι του δήμου ΓΙαγασών διαμερίσματι καί απέναντι ακριβώς 
του πρό τινων ετών άνασκαφέντος προϊστορικού τάφου, έν θέσει 
καλουμένγι Τούμπγ, άπεκάλυψα δι’ ερευνητικής σκαφής ολίγων 
ήμ,ερών, την κορυφήν θολωτού τάφου, ούτινος την όλην άνα- 
σκαφήν ό ιδιοκτήτης τού κτήματος εκείνου Στέφανος Παπαθα
νασίου κατ’ ούδένα λόγον έδέχθη νά έπιτρέψγι έπί άλλω δρω 
ή έπί τω τής άποδόσεως αύτω τού ήμίσεος των ευρημάτων, 
δρω δν βεβαίως ή ΰμετέρα Εταιρία δέν ήδύνατο νά δεχθή προ- 
κειμένου περί προϊστορικού τάφου. ’Επειδή δέ δυστυχώς δέν 
υπάρχει νόμος άναγκάζων εις ακούσιαν έκποίησιν κτήματός τίνος
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προκειμένΟυ περί εύρέσεως αρχαιοτήτων, άπήλθον έκεϊθεν, άφου 
έπανέφερον τον άνασκαφέντα χώρον εις ήν ήτο πριν κατάστασιν 
καί άφ’ ου συνέστησα ταϊς έκεΐ άρχαϊς την έπιτήρησιν του [λε

ρούς εκείνου. Εΰκταϊον δέ θα ήτο έάν ή ύμετέρα Εταιρία έπει- 
ράτο είτε έμμέσως διά τής κυβερνήσεως είτε καί δι’ άριέσου προς 
τον ιδιοκτήτην άνταποκρίσεως την πρόσκτησιν τοΰ όλου λόφου 
«Τούμπας» καλουριένου, ϋπό τον όποιον, κατά την πεποίθησιν 
ήριών, κρύπτονται πλείονες τοΰ ενός τοιοΰτοι τάφοι, άφ’ ών πάν
τως θά άχθώσιν εις φως σπουδαία ευρήματα.

Β. Σταης

Έδαπανήθησαν δρ. 305.30.

Έβδομη άνασκαφή έν Θυρρείω τής ’Ακαρνανίας, έπιστατοΰν- 
τος τοΰ διδάκτορος Άνδρ. Σκιά, ού ή εκθεσις έχει ώδε-

Κύριε Πρόεδρε,

Την επί ρ.ίαν έβδορ.άδα διαρκέσασαν εκδρομήν εις ’Ακαρνα
νίαν έπεχείρησα περί τά μέσα ’Απριλίου 1892 τή έγκρίσει τοΰ 
Σ. Συμβουλίου εξ αίτιας τής άνευρέσεως τερ,αχίου μεγάλης προ- 
δήλως επιγραφής όλίγας ήρ,έρας πρότερον έν τώ παρά την Βό
νιτσαν χωρίω 'Αγίω Βασιλείω, ένθα τά ερείπια τοΰ άρχαίου 
Θυρρείου, άνασκαφείσης ύπό τίνος τυμβωρύχου, τά μάλιστα δέ 
λόγου αξίας διά τε το περιεχόμενον καί την ίκανώς ακραιφνή 
διασφζομένην έπιχωρίαν διάλεκτον. Έσκόπουν δέ κατά την εκ
δρομήν ταύτην νά άντιγράψω μέν τό άνευρεθέν τεμάχιον, νά έκ- 
τελέσω δέ καί μικράν τινα άνασκαφήν πρός άνεύρεσιν τοΰ έν τφ 
αΰτφ τόπω πιθανώς κεκρυμμένου υπολοίπου μέρους τής έπιγρα- 
φής άναζητών άμα καί άλλας αρχαιότητας έν τοΐς πολλοϊς αυ
τόθι σωζομένοις έρειπίοις, τοΐς ύπό τοΰ Heuzey περιγεγραμμέ- 
νοις (1). Δυστυχώς τά προστυχόντα κωλύματα ήσαν τοιαΰτα, 
ώστε έπιχείρησις οίασδήποτε άνασκαφής ήτο άδύνατος, ήναγ- 
κάσθην δέ νά περιορισθώ εις μόνην τήν αντιγραφήν τοΰ μνημο- 
νευθέντος τεμαχίου καί ολίγων τινών έν ταΐς οϊκίαις τοΰ 'Αγίου 

(1) Le moat Olympe et I’Acarnanie σελ. 373-380.
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Βασιλείου άποκειμένων ίπιτυμβίων στηλών (1) καί εις Ισπευσμέ- 
νην τινά έπισκόπησιν των έν τη εύρυτάτη περιοχή της πόλεως 
έπί της επιφάνειας του εδάφους φαινομένων ερειπίων.

Τά τείχη της πόλεως, εις όσα μέρη τουλάχιστον ήδυνήθην νά 
’ίδω αυτά, διασώζονται κάλλιστα καί εις μέγα ύψος. Τά δ’εντός 
της περιοχής των τειχών διακρινόμενα ερείπια κτιρίων είνε πλεΐ- 
στα. ’Ιδίως δέ πολυάριθμ,α ερείπια άπαντώσι κατά την έζ 'Α
γίου Βασιλείου εις την χαράδραν Kara.lui άγουσαν οδόν δεζιό- 
θεν καί αριστερόθεν τφ κατερχομένφ. Προς τούς πρόποδας μά
λιστα τοΰ λόφου ολίγον άνωτέρω τής έν έρειπίοις εκκλησίας του 
ΠαΛαιοϋ Άγιου ΒαοιΜίου, έξ ής καί τό όνομ.α τοΰ ήμίσειαν 
ώραν περίπου εντεύθεν άπέχοντος χωρίου, ή οδός αΰτη διέρχε
ται δι’ αρχαίας κλίμακος άριστα διατετηρημένης, άγούσης δέ εις 
εΰρύν επίπεδον χώρον εν τή κατωφερεία κατεσκευασμ.ένον. 'Ο 
χώρος ούτος αριστερόθεν τφ κατερχομένφ την οδόν κείμενος υπο
στηρίζεται πράς τό κατωφερές μέρος υπό τοίχου έκ μεγάλων πο
λυγωνικών λίθων πλησιαζόντων πολύ πρός τό τετράγωνον σχήμα, 
όμοιου δέ κατά πάντα πρός τόν τής ΙΙνυκός πλήν του μ,εγέθους 
τών λίθων. Έπί του επιπέδου τούτου χώρου έ'κειτΟ άναμφιβό- 
λως έπισημότατόν τι οικοδόμημα τής πόλεως, όπερ πιθανώτατα 
διατηρείται εις καλλίστην κατάστασιν ένεκα τών καλυπτόντων 
άπαν τό μέρος πυκνοτάτων εύρωστων θάμ,νων καί άγριων δέν
δρων, ένεκα τών όποιων ή επ’ αύτοΰ άνασκαφή καί άφαίρεσις 
τών λίθων καθίσταται διά τούς εγχωρίους δυσχερεστάτη. Άνα
σκαφή τις λοιπόν ένταΰθα ήδύνατο νά έπιχειρηθή μετά πλείστων 
έλπίδων επιτυχίας.

"Ετερον άρχαϊον κτίριον φαίνεται ότι κεϊται ύπό τό έ'δαφος 
τής εκκλησίας του ΠαΛαιοΰ Άγιου ΒασιΛείου ή παρ’ αυτήν, 
διότι πολλοί είνε οί έξ αρχαίων τοίχων προερχόμενοι λίθοι οί αυ
τόθι κατακείμ-ενοι. Άντικρύ δέ έπί τής δεξιόθεν τής άδοΰ ράχεως 
εύρίσκονται οί πλεϊστοι τάφοι, οί ύπό τυμβωρύχων δυστυχώς 
άνασκαπτόμενοι. Λείψανα πολυγωνικού τείχους ίκανώς παλαιού 
ύπάρχουσι καί έν τφ βάθει τής χαράδρας τών Καναλίων παρά 
τάς πολλάς αυτόθι άναβλυζούσας πηγάς. Πιθανώς είνε λείψανα 

(1) Τδε ννν Έφημ. Άρχαιολ. 1893 σελ. 29 εξ. καί 176
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τοΰ περιβόλου μκκοοΰ τίνος ίεροϋ, διότι ή ΰπαρζις προχώματος 
τίνος κατά τοΰ χειμάρρου έν στενή καί βαθείικ χαράδρα δεν φαί
νεται πιθανή.

Τον αΰ^όν χρόνον έχρησιμοποίησα καί προς έπίσκεψιν ετέρων 
τινών αρχαίων έρειπίων πλησίον τής Βονίτσης κειμένων, περί ών 
νομίζω καλόν νά διαλάβω διά βραχέων τινών ενταύθα.

Νοτιοανατολικώς τής Βονίτσης εις άπόστασιν 20 λεπτών τής 
ώρας άπ’ αυτής, προς δυσμάς τοΰ όρους Άj/aSepov ΰψοΰνται έν 
τή πεδιάδι δύο λόφοι έκ νότου πρός βορράν παραλλήλως πρός 
τό όρος εκτεινόμενοι, καλούμενοι δέ κοινώ όνόματι ΜαγουΑβς. 
Έκ τούτων ό μέν πρός νότον είνε υψηλότερος, ταπεινότερος δ’ ό 
πρός βορράν,όστις καί φέρει έπί τής κορυφής αύτοΰ άρχαιον τείχος 
σχήματος ορθογωνίου, ού μακρότεραι μέν πλευραί είνε αι πρός 
άνατολάς καί δυσμάς, βραχύτεραι δ’ αΐ πρός βορράν καί νότον. 
Τό τείχος τοΰτο κατά μέν την πρός τον Άμαδερόν πλευράν είνε 
καλώς διατετηρημ.ένον, έν μέρει δέ κατά , την πρός νότον, κατά 
δέ τάς λοιπάς δύο σχεδόν τελείως κατεστραμμένον, καθ’ όσον 
φαίνεται τουλάχιστον. Τό δέ μήκος τοΰ ΰπ’ αύτοΰ περίλαμβανο- 
μένου χώρου φαίνεται ότι υπερβαίνει τά 200 μέτρα, καίτοι ώς 
έκ τών αυτόθι φυομένων πυκνών θάμνων πρόχειρος καταμ,έτρησις 
δέν ήτο ευχερής. 'Η είσοδος ήτο πιθανώς έκ τής νοτιάς πλευράς, 
καίτοι τάΐχνη αυτής δέν είνε εύδιάγνωστα. Έν τώ μέσω περίπου 
τοΰ χώρου τούτου έπί τής κορυφής τοΰ λόφου ΰπάρχουσιν άλλοι 
τοι/οι άδηλον εις όποιον οικοδόμημα άνήκοντες,έν μέρει δέ έπί τοΰ 
αύτοφυοΰς βράχου τεθειμένοι. Τό τείχος τοΰ περιβόλου είνε κατά 
μέν τό βορειοδυτικόν άκρον έκ πολυγώνων λίθων ώκοδομημ.ένον, 
τό δέ λοιπόν έκ τετραγώνων φερόντων εσωθεν έπίσαγμα έξ άκα- 
τεργάστων λίθων έχόντων τά κενά διά μκκρών λιθαρίων καί πη- 
λοΰ πεπληρωμένα, ώστε έπειδή τό εξωτερικόν έκ τετραγώνων 
λίθων μ,έρος έχει άφόαρεθή κατά τό πλεϊστον, τό ύπολειπόμενον 
έπίσαγμα τοΰτο παρέχει οψιν κυκλώπειου τείχους. Ό τρόπος τής 
οίκοδομίας τοΰ ,σύμπαντος περιβόλου δέν φαίνεται αρχαιότερος 
τοΰ Εαίώνος.

Τά ερείπια ταΰτα εις ιερόν τι άναμ-φιβόλως άνήκοντα έμνημό-
4
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νευσε δι’ ολίγων λέξεων ό Heuzey (1), υποθέτει δε δτι είνε ναός 
τοΰ Ήρακλέους, έπειδή την πόλιν ΉράχΛειατ τοποθετεί έν τοΐς 
παρά την μεσαίαν έκ των τριών κορυφών της σειράς τοΰ Άμα- 
δεροΰ σωζομένοις έρειπίοις (2). Έσωζετο δ’ ό περίβολος έπ’ αύ- 
τοΰ εις καλητέραν κατάστασιν διατηρούμενης και τής δυτικής 
πλευράς (3), ήτις κατεστράφη, ώς έ'μαθον, ύπά τών εργολάβων 
κατά την κατασκευήν τής εις Ζαβέρδαν αμαξιτής όδοΰ. Πρόσο
δος δέ τις εις την κορυφήν του λόφου έκ τής βόρειας πλευράς, 
όποιαν αναφέρει (4), ούδεμία φαίνεται, ίσως δ’ έκ πλάνης ανέ
γραψε τήν βορείαν πλευράν αντί τής νοτιάς. Άνασκαφή τις 
αυτόθι έ'μελλε πιθανώς νά μή άποβή άγονος.

Πολΰ πλείονα λείψανα έκ τής άρχαιότητος κρύπτονται έξ 
άπαντος έν τή εύρείγ περιοχή τής αρχαίας πόλεως ’ Αναχτορίου. 
Πολυαρίθμους τάφους άπαντιγ τις άμ,α διαπλεύσας τήν λιμνο 
θάλασσαν Mvpzdpt(p) κατά τε τήν δεξιάν αυτής όχθην έν θέσει 
καλούμενη Καζάχω.Ιον καί τήν προς άριστεράν έν θέσει Κρυστά.Ι- 
Λια, ώς καί περί τό άπωτέρω κείμενον έλος ΚαζάχωΛον. Τά δέ

(1) Le mont Olyrape et l’Acarn. σελ. 382-383.
(2) Έκ τών δύο μικρότερων κορυφών της σειράς τοΰ Άμαδεροΰ η μέν νοτιω- 

τάτη καλείται "Αγιοc ’/θέας, ώς ή'κουσα παρα τών εγχωρίων, ή δέ μεσαία, 
έφ’ ής τά ερείπια, ΠαΛιοχώρι. Ό Heuzey όμως καί ό Μελε'τιος "Αγιον ΉΙίαν 
όνομάζουσι τό όρος, Ιο’ ου τά ερείπια. Έν τω υπό τοΰ Oberhummer συντε
ταγμένο) χάρτη της ’Ακαρνανίας (Akarnanien, Miinchen 1887) ούτε ταυτα 
τά ερείπια είνε άναγεγραμμένα, οΰ'τε τά έπί της ΜαγονΛας.

(3) Hoiizey αύτόθ. Du cot6 de lest, le mur est d’une trbs-belle con
struction helldnique; au midi et a 1’ouest, l’appareil se rapproche du 
polygonal.

(4) Heuzey αύτόθ. au nord, le rocher est a nu, et Ton y remarque les 
traces d'un chemin montant, qui donnait accfes sur la plate-forme.

(5) Η ίκανώς ευρεΐα, αλλά πολύ μικροτέρα τοΰ πραγματικοΰ μεγέθους εν τοίς 
χάρταις άναγραφομένη λιμνοθάλασσα αΰτη εινε άναμφιβόλως τό υπό Στράβωνος 
(X σελ. 459) μνημονευομενον Μνριοννιιον, ώς ϊσχυρίσθη τό πρώτον ό Μελέ
τιος (Γεωγρ. Τόμ. Β. σελ. 290) καί ειτα ό Μηλιαράκης (’Άνδρος. Κέως σελ. 
212), καίτοι ό)ς εκ της θέσεως αύτης εντός αύτοΰ τοΰ Άμβρακικοΰ κόλπου 
κειμένης ή μαρτυρία τοΰ Στράβωνος ότι έκειτο μεταξύ Λενχαόος και τον Άμ- 
θραχικον χόΛπου έξ ά)άγκης πρέπει νά Οεωρηθη ώς ανακριβές. Τά δημώδες 
όνομα Μορτάρι παρηχθη έκ τοΰ μύρτον, ώς τό θυμάρι έκ του θύμον. Ή 
λίμνη Βουρκάρια, ην ό Bursian (Geogr. von Griech. I σελ. 115) καί ό 
Oberhummer (Akarnanien σελ. 19 καί 286) έκλαμβάνουσιν ώς τό Μυρ- 
τούντιον ούτε είνε ού’τε ήτο ποτέ λιμνοθάλασσα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:44 EEST - 54.226.8.97



— 51 —

τείχη τοΰ Άνακτορίου δεν . είνε δυνατόν νά παρακολούθηση τις 
ώς Ικ της έπί του Άλή πασά έπελθούσης καταστροφής αυτών (1) 
καί του άφθονου αυτόθι φυόμενου χόρτου, τό σχήμα όμως αυτών 
κατά τε την άκρόπολιν (2) καί κατωτέρω αυτής διακρίνεται κάλ- 
λιστα, οΐον υπό του Leake (3) είνε άναγεγραμ.μένον, όταν τις 
εΰρίσκεται επί πλοίου πλησίον της Πρεβέζης. Ούδεμία δ’ αμφι
βολία δύναται νά ύπάρχη ότι οΐ κατώτατοι δόμοι τοΰ τείχους 
διασώζονται είσε'τι κατά χώραν καί δύνανται νά άποκαλυφθώσι 
διά μικράς άνασκαφής. Οι εντός της περιοχής τών τειχών φαι- 
νόμενοι αρχαίοι τοίχοι είνε πλεΐστοι, ιδίως δέ κατά την παρα
λίαν τοΰ λιμένος αριστερά τω είσπλέοντι καί επί τοΰ λόφου της 
άκροπόλεως καί τούς κατά την προς άνατολάς κλιτύν αύτοΰ ανα
βαθμούς (4). Έπί της κλιτύος ταύτης εύρίσκονται πλεΐστοι τά
φοι έκ μεταγενεστέρων χρόνων, έπί δέ του προς άνατολάς τής 
άκροπόλεως ταπεινότερου λόφου καί άρχαιότεροι, εξ ών προέρ
χεται τό πρό ολίγου εύρεθέν καί εις τό έν Άθήναις ’Εθνικόν 
μουσεϊον μετενεχθέν έπιτύμβιον άνάγλυφον (5). Έπί δέ του πρός 
νότον τής άκροπόλεως λόφου εις ικανήν άπόστασιν άπό τής πα
ραλίας τοΰ λιμένος καί τής παρ’ αυτήν κειμένης έκκλησίας τοΰ 
'Αγίου ΙΙέτρου άπόκειται έπί τοΰ εδάφους μέγας λίθος, όστις ήτο 
προφανώς κατώφλιον τής θύρας οικοδομήματος τίνος εκεί που πι
θανώς υπό τό έδαφος διασωζομένου.

Ανδρεας Ν. Σκιάς

Έδαπανήθησαν δρ. 194.90.

(1) Heuzey, Le mont Olympe et l’Acarn. σελ. 384, Bursian, Geogr. 
von Griech. σελ. 113. Σωρός λίθων έξ αρχαίων οικοδομημάτων ειλημμένων, 
μελλο'ντων δέ νά μετακομισθώσιν εις Πρέβεζαν, Ιγκατελείφθη άποκείμενος έν τη 
παραλία αριστερά τω είσπλέοντι τόν λιμένα.

(2) Ό λόφος της άκροπόλεως σήμερον καλείται Κασζρί.
(3) Travels in northern Greece III σελ. 493.
(4) Ή διεύθυνσις καί ή Οέσις τοίχου τινός υπέρ τά 200 μέτρα μακροϋ, ον εΐ- 

δον κατά τόν μυχόν τοΰ συνεχομένου πρός τόν λιμένα έλους, συμπίπτει περίπου 
πρός την κατά τό σχέδιον τοΰ Leake διεύθυνσιν τών τειχών κατά τοΰτο τό μέ
ρος, καί ίσος είνε ό αότο'ς. Έγώ όμως έξέλαβον αυτόν ώς τοίχον οικοδομήματος 
μάλλον.

(5) ’Ίδε Wolters έν Mittheilungen des d. a, Inst. Atben. XVI σελ. 433 
55, Tafel XI.
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Όγδοη άνασκαφή έν Κορίνθω, έπιστατουτος τοΰ αΰτοΰ 
Άνδρ. Σκιά (1).

Έδαπανηθησαν δρ. 4,925.35.

Ένάτη άνασκαφή έν Ναυπ.Ιίω, έπιστατοΰντος του Εφόρου 
άρχαιοτήτων Βαλ. Στάη, οΰ ή έκθεσις έχει ώδε'

Κύριε Πρόεόρε,

Αί κατά τό λήξαν ήδη έτος δι’ έμοΰ τη εντολή υμών ένερ- 
γηθεϊσαι άνασκαφαί των επί της κλ',τύος Παλαμηδίου προϊστο
ρικών τάφων, έσχον τά έξης έν συντόμω έκτεθειμένα εξαγόμενα, 
άτινα 6ά έκθέσωμεν ακολούθως λεπτομερέστερον.

’Επί της βορειοανατολικής κλιτύος του Παλαμ.ηδίου ένθα καί 
πρό τινων ένιαυτών ή ύμετέρα Εταιρία διά του νομάρχου κ. 
Κονδάκη ένήργησεν άνασκαφάς , άνέσκαψα έν ολω τριάκοντα 
καί ενα τάφους τής προϊστορικής καλούμενης χρονικής περιό
δου. 'Ως γνωστόν οί τάφοι οΰτοι άνωρυγμένοι έν τω βράχφ δί
κην σπηλαίων, έχουσι είσοδον (δρόμ.ον) μακράν καί στενήν, 
άγουσαν εις θύραν έπιμελώς λελαξευμένην, πεφραγμένην δΓ ογ
κολίθων, δι’ ών ενίοτε πεφραγμένος είνε καί ό δρόμος τοΰ τάφου 
καθ’ άπαν τό ύψος αύτοΰ έμπροσθεν τής θύρας. Έν τοις τά- 
φοις τούτοις, τοϊς ποικίλοις τάς διαστάσεις των σπηλαίων κα£ 
τών εις αύτά εισόδων, ποικίλος ΰπήρχεν αριθμός νεκρών , έξ οΰ 
είκαστέον, ότι οί τάφοι οΰτοι ήσαν οικογενειών. Εις πάντας 
σχεδόν τους τάφους εύρέθησαν πλείονες τών δύο νεκρών κατά 
διαφόρους διευθύνσεις τεθαμμένοι, είτε εκτάδην είτε καί έν θέσει 
ήμικειμένου, οσάκις ή χωρητικότης τοΰ σπηλαίου επέβαλε τοΰτο. 
4‘πήρχε λ. χ. σπήλαιον περιέχον τρεις άκτινοειδώς τεθαμμένους 

νεκρούς καί κατά τάς γωνίας σωρόν οστών τών προγενεστέρως έν 
τώ σπηλαίω τεθαμ-μένων νεκρών. Τά λείψανα δηλ. τούτων είχον 
περισυλλεχθή καί τοποθετηθή έν Ttvt γωνία τοΰ σπηλαίου πρός 
έξοικονόμησιν χώρου διά την ταφήν τών νέων νεκρών. “Ετερον

(1) ’Αντί τη; άναγνωσΟείσης συντόμου έκθέσεως δημοσιεύεται ετέρα μακρο
τέρα, ήν μετά καί του σχεδίου (πίν. Β) ίδε εις τό τέλος τοΰ παρόντος τεύχους.
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σπήλαιον περιείχε δύο μόνον νεκρούς — τούς τελευταιον ταφέντας 
— έν τή γωνία: δε τοϋ στενού σπηλαίου σωρός οστών προγενεστέρων 
νεκρών. Έν ένί δέ τών τάφων τούτων εΰρέθησαν πλησίον σκελετού 
ανθρωπίνου καί τα οστά ολοκλήρου 'ίππου. Τφνεκρφ τούτφ οΰδέν 
προσεφέρθη κτέρισμα. Συμπεραίνομεν δέ ότι ό συνταφείς τφ ίππφ 
ήτο πολεμιστής, του ίππου θυσιασθέντος αύτφ, όπως και ό Ό
μηρος παρεμφερή τινά σκηνήν περιγράφει ( Ίλ. ψ 175). Τά έν 
τοΐς τάφοις τούτοις εΰρεθέντα κτερίσματα αποτελούνται ώς τά 
πολλά έκ πήλινων αντικειμένων, ιδίως αγγείων, εξ ών περί τά 
25 μέν εΰρέθησαν σώα, μέγας δέ αριθμός τούτων εις συντρίμ
ματα, έξ ών συνεκολλήθησαν τινά άξια λόγου. Έν τούτοις άξιο- 
μ.νημόνευτον είνε άγγεϊον φέρον έφ’ έκατέρας τών δύο αύτοΰ λα
βών έγκεχαραγμένον ψηφίον προσομοίαζαν πρός Η. Έν τοΐς εύ- 
ρήμασιν επίσης άφθονα είνε τά γνωστά ξοανοειδή πήλινα ειδώ
λια γυναικών, έξ ών εΰρέθησαν 45, ών τά πλεϊστα όμοια. Εύ- 
ρέθησαν επίσης καί 8 ειδώλια ζώων καί έν άρμα.

Χαλκά αντικείμενα εΰρέθησαν όλιγώτερα' άξιολογώτερα τού
των είνε: Αιχμή όόρατος (μήκ. 0.35) έν καλή καταστάσει καί 
έτέρα μικρά τοιαύτη, έπίσης περόνη χαλκή μετά κοσμημάτων 
κατά τό έτερον άκρον καί χάζοπτρον χαλκοΰν άνευ λαβής ώς 
καί μικρόν τι κόσμημα εϊκονίζον άχρίόα.

Χρυσοϋ αντικείμενα εΰρέθησαν εις δύο μ.όνον τάφους, κειμέ
νους εις τό κατώτατον τής κλιτύος, παρά τά ρεϋμα (Τάφ. II 
καί ΙΙΙΙ).

Έν τφ τάφφΙΙ, τφ μεγίστφ πάντων (σπηλαίου πλάτος 5 μ. 
μήκος 4, ύψος 4—δρόμου μ-ήκος 14 μ. καί ύψ. μέγ. 5.30) εύ- 
ρέθησαν τά εξής χρυσά άντικείμενα.

6 ρόδακες, όμοιοι τοΐς έν Μυκήναις εύρεθεϊσιν, ών οΐ 5 μικροί 
καί ό εις μόνον τοϋ μεγέθους τών μ,εγάλων μυκηναίων.

2 μικροί δακτύλιοι, άπλοι, έξ έλάσματος χρυσοϋ.
2 περιδέραια έξ οστέινων καί ύελίνων χανδρών, ών τό έν τφ 

τάφφ II εύρεθέν, έχει κατά τό μέσον δύο διατρήτους έγγεγλυμ- 
μ,ένους λίθους χρώματος έρυθροΰ, είκονίζοντας ζώα, παρεμ,φερεϊς 
τισί τών έν Μυκήναις τελευταιον εύρεθέντων καί μετά τούτους 
δύο μικρά κοσμήματα, έν τφ μέσφ δέ ναυτίλον του γνωστού
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σχήματος. Τό έν τώ ΙΙΙΙ τάφω περιδέραιον αποτελεΐται εξ όμοιων 
οστέινων χανδρών, κατά τό μ.έσον δε έχει χρυσοΰν κόσμ.ημα εξ 
εννέα τριγωνικών έλασμάτων.

Έν τοΐς τάφοι; τούτοι; εύρέθησαν και τεμάχια οστού ελέφαν- 
το;, ύποθέμ,ατα τών ροδάκων, κομβία κτλ.

Έν δέ τώ τάφω ΙΙΙΙ εύρέθη πού; άγγείου έκ μαρμάρου ερυθρο
λεύκου λίαν κομψού σχήματο; καί έντεχνου εργασία;. Επίση; 
έν τώ αϋτφ τάφω εύρέθη (εί; τεμάχια παρερριμμένα) καί άγ- 
γεϊον έξ αλαβάστρου σχήματο; φιάλη;.

Έπίση; έτερον μ.ικρόν άλαβάστρινον αγγεϊον, πλήρε;, εύρέθη 
έν έτέριρ τάφω.

Τά ευρήματα ταύτα πάντα μετέφερον εί; ’Αθήνα; καί κατέ- 
θηκα έν τφ Έθνικφ Μουσείφ συμφώνω; τή ύπ’ άριθ. 11,241 
διαταγή τού υπουργείου τών Εκκλησιαστικών.

Β. Σταης

Έδαπανήθησαν δρ. 1,047.65.

Δεκάτη άνασκαφή έν Έπιύανρω zrj 'ApyoJnaj, έχοντο; μέν 
κυρίω; την επιστασίαν τΟύ II. Καββαδία, γενικού έφορου τών 
αρχαιοτήτων καί μεταβαίνοντο; έκ διαλειμμάτων έκεΐσε, έπιτη- 
ροΰντο; δέ διαρκώ; έπί τόπου τά; εργασία; τού Έπαμ.. Κορο- 
μάντζου. Ή έκθεσι; τού Π. Καββαδία έ'χει ώδε'

Κύριε Πρόεύρε,

Περί τών κατά τό λήξαν έ'το; ένεργηθεισών έν Έπιδαύρω 
άνασκαφών γνωρίζω ύμιν τά έξη;:

Άνασκαφαί έγένοντο πρό; άνατολά; τού σταδίου, δι’ ών άπε- 
λύφθη καθ’ ολοκληρίαν τό τετράγωνον εκείνο οικοδόμημα, οΰ οί 
τοίχοι ειχον άποκαλυφθή έν ταϊ; άνασκαφαί; τού 1884. Διά 
τή; γενομένη; σκάφη; έφάνη ότι τούτο είνε στωϊκόν τι οικοδό
μημα. Επειδή δέ έντό; αυτού εύρέθη κεραμί; φέρουσα έντετυ- 
πωμένην έπιγραφήν ΑΝΤΙΟΝβΙΝ, δύναταί τι; νά είκάσιρ ότι 
είνε ΐσω; ή στοά εκείνη ή καλουμένη Κότυο;, περί ής ό Παυσα
νία; λέγει τάδε: «καί, ήν γάρ στοά καλουμένη Κότυο;, καταρ-
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ρυέντος δέ οί του ορόφου διέφθαρτο ήδη πάσα άτε ώμής της 
πλίνθου ποιηθεϊσα, άνωκοδόμησε ( Άντωνινος) καί ταύτην» 
(Παυσ. II, 27, 6).

Δευτέρα σκάφη έγένετο έν τη πλατείς τη βορειοανατολικώς 
του ναοΰ του ’Ασκληπιού, ήτις έκταθεϊσα προς βορράν, εις μ,ε- 
γάλην άπόστασιν, ήνεγκεν εις φως τό κρηπίδωμα μικρού ναοΰ. 
Ό ναός ούτος είνε ίσως τό ύπό τοϋ Παυσανίου (II, 27) μνημο- 

νευόμενον «ιερόν ’Αφροδίτης», τό Άφροδίτιον, κατά έπιγραφήν 
τινα οίκοδομητικήν, έν τφ ίερω εύρεθεϊσαν, έν η άναγινώσκεται 
«πώρων των εις τό Άψροδίτιον αγόμενων Ήρακλείδιγ δραχ- 
μάς 150 ».

Τρίτη σκάφη έγένετο έν τω μεγάλφ Γυμνασίιρ, έν ω άπεκα- 
λύφθη τό παρελθόν έτος τό έν 'Ρωμαϊκοΐς χρόνοις οΐκοδομηθέν 
’Ωδεϊον. Ή άποκάλυψις του μεγάλου τούτου οικοδομήματος δεν 
συνετελέσθη είσέτι.

Έν ταΐς άνασκαφαϊς ταύταις εΰρέθησαν πλήθος επιγραφών, 
υπέρ τάς πεντήκοντα, αίτινες προστιθέμενα! εις τάς άλλας έν τφ 
ίερω, κατά την πρώτην περίοδον των άνασκαφών εύρεθείσας, 
άναπαριστώσιν ήμϊν σχεδόν έν συνόλιρ, ένιαχοΰ δέ μέχρι των 
καθέκαστα, τά τής ιστορίας του ιερού καί τής έν αύτφ άσκου- 
μένης λατρείας. Πολλαί των εΰρεθεισών έπιγραφών είνε άναθη- 
ματικαί, δι’ ών πρός τοΐς άλλοις μανθάνομεν ότι έν τω ίερω έλα- 
τρεύοντο, πρός τω Άσκληπιω καί τω πατρί αύτοΰ Άπόλλωνι, 
ή σύζυγος καί τά τέκνα αύτοΰ καί οί εξής θεοί: α’) Άθηνά καί 
Άθηνά Ύγίεια, άρχαγέτις, καλλίεργος, πολιάς καί στοιχεία, 
β’) ’Άρτεμις όρθεία, ένοδία, παμφυλαία, Σαρωνία, προθυραία, 
λυσαία, σώτειρα καί "Αρτεμις Εκάτη έπήκοος, γ') ’Αφροδίτη 
καί ’Αφροδίτη Μιλιχία, δ') Ζευς καί Ζευς ξένος, αποτρόπαιος, 
κτήσιος, Κάσσιος, φίλιος, ε') ΙΙοσιδών καί Ποσειδών ΐππιος, 
ς-') “Ηρα, ζ') Δέσποινα, Δημήτηρ καρποφόρος καί Έλευσίνιαι 
θεαί, η') Μεγάλη μήτηρ θεών, θ') Λητώ, Τ) Παντελείη, Βάχ- 
χος καί Φερσεφόνη, ια') “Ηλιος καί Απόλλων Ηλιος, ιβ ) Σε
λήνη πολυώνυμος, ιγ') Ίανός σωτήρ, ιδ') Ελεος, ιε ) ΓΙάν, 
ις-') ’Αγαθός θεός, ιζ') Κουρήτες, ιη') Δικαιοσύνη καί ιθ') Πάν- 
τες και πάσαι και Πανθέων.
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Τών λοιπών δέ κατά το έτος τούτο εΰρεθεισών επιγραφών 
μνημ.ονευτε'αι κυρίως α') ψηφίσματα της Δ' π.Χ. εκατονταετη
ρίδας, δι’ ών ά βου.Ιά και 6 δάμος τών Έπιδανρίων όνομάζουσι 
πολίτας διαφόρων πόλεων προξένους της πόλε,ως της Επιδαυ- 
ρίων καί θεαροδόκους τοΰ ’Ασκληπιού, β’) κατάλογος θεαροόο- 
κων τοΰ ’Ασκληπιού κατά την ’Ακαρνανίαν καί Ηπειρον, ’Ιτα
λίαν καί Σικελίαν, γ') κατάλογος εισφοράς γενομένης προς τέ- 
λεσιν μεγάλης Ουσίας, ητις καλείται ό.Ιοκαύτησις, καί δ') βάθρον 
δύο αγαλμάτων έν φ επιγραφή τεχνιτών ηδε:

[Ξενόφιλο]ς καί Στρατών έποίησαν.

Οί τεχνίται ούτοι είνε προφανώς οί καί έξ άλλων επιγραφών 
γνωστοί ήμΐν καί ΰπό τοΰ Παυσανίου μνημονευόμενοι (II, 23, 4) 
διά τών έξης: «το δέ έπιφανέστατον Άργείοις τών ’Ασκληπιείων 
άγαλμα έφ’ ημών έχει καθήριενον ’Ασκληπιόν λίθου λευκοΰ καί 
παρ’ αυτόν έστηκεν 'Γγίεια' κάθηνται δέ καί οϊ ποιησαντες τά 
άγώλματα, Ξενόφιλος καί Στοάτων».

Έν Άθήναις i5j 30 Δεκεμβρίου 1892.

Π. Καββαδιας

’Εδαπανήθησαν δρ. 7,447.85.

Ενδέκατη ανασκαφη έν Μυκήναις, έπιστατοΰντος τοΰ ’Εφό
ρου άρχαιοτήτων Χρ. Τσούντα, ού ή έκθεσις έχει ώδε'

Κύριε Πρόεδρε,

Αί έν Μυκηναις άνασκαφικαί έργασίαι τοΰ 1892 ηρχισαν κατά 
τά μέσα Ιουνίου καί διεκόπησαν κατά τά μέσα Δεκεμ.βρίου, 
ώστε διηρκεσαν έξ περίπου μήνας, καθ’ οΰς έν μέν τ·?) άκροπόλει 
εκαθαρισθησαν τά ερείπια διαφόρων οίκημ.άτων, έξω δ’ αύτης 
ανεσκάφησαν πλειονες τάφοι, ών οί μ.έν θολωτοί, οί δ’ άπλώς έν 
τω βράχω λελαξευμ.ένοι. Εκ τών ηδη γνωστών θολωτών τάφων 
τών μη ανεσκαμμένων εκαθαρισθησαν δύο, ολίγον δέ πρά της 
ληζ,εως της ανασκαφης ανεκαλύφθη ούχί μακράν της πύλης τών
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λεόντων άλλος, όστις όμως έλλείψει χρόνου δεν άνεσκάφη. Του 
λεγομένου τάφου της Κλυταιμήστρας,τοΰ κατά την πολυτέλειαν 
άμιλλωμένου πρός τόν θησαυρόν του Άτρέως, έκαθαρίσθη εντε
λώς ό μεγαλοπρεπής δρόμος καί εύρέθη έν αΰτώ τάφος γυναικός 
περιέχων χρυσά τινα κοσμήμ,ατα καί δύο κάτοπτρα μετά λα
βών ελεφάντινων φερουσών γλυπτάς παραστάσεις πολλοϋ λόγου 
αξίας (1). Έκ δε τών απλώς έν τώ βράχω λελαξευμένων θαλα
μοειδών τάφων άνεκαλύφθησαν καί άνεσκάφησαν επτά, τά δ’ έν 
αύτοϊς εύρεθέντα κτερίσματα ήσαν πόρπαι χαλκαϊ(2), εν ξυρόν, 
έν σκήπτρον χαλκοΰν μετ’ έπιχρύσου κομ.βίου(3), διάφορα χρυσά 
καί ύάλινα κοσμήματα, μία ελεφάντινη λαβή μετ’ άναγλύπτων 
μ,ορφών(4), λίθοι τινές έγγεγλυμμένοι (5), πέντε δακτύλιοι, ών 
τρεις χρυσοί μετά παραστάσεων (6), εις χαλκούς επίχρυσος καί 
εις όλόλιθος έξ έρυθράς ΐάσπιδος μετά παραστάσεως άνδράς κοα- 
τοΰντος δύο λέοντας (7), καί τινα άλλα. ’Ίσως όμως τά περιερ- 
γότατα τών έν Μυκηναις ευρημάτων τού 1892 είναι δύο λαβαί 
αγγείων, ών ή μέν είναι λίθινη καί άνεκαλύφθη έν τη άκροπόλει, 
ή δ’ έτέρα ανήκει εις πήλινον άμφορέα ή πίθον δίωτον , όμοιοι 
τού όποιου τέσσαρες εύρέθησαν καί έν τώ τάφω του Μενιδίου" 
καί ό έκ Μυκηνών έκ τάφου προέρχεται. ’Επί τών λαβών τού
των ύπάρχουσιν έγχάρακτα γράμματα, έπί μέν τής λίθινης πέντε 
ή εξ ίσως, έπί δέ τής τού πίθου τρία, όμοιάζοντα κατά τό σχήμα 
πρός σημεία τού κυπριακού άλφαβήτου καί πρός άλλα, τά όποια 
καί έν Tpoicp ήσαν γνωστά καί έν Αίγύπτω μεταξύ άποίκων έξ 
’Ασίας καταγομένων. Ώς γνωστόν έν Μυκήναις εύρέθησαν κατά 
τά τελευταία έτη έν ταϊς άνασκαφαΐς τής Εταιρίας καί γνή'σιαι 
αίγυπτιακαί έπιγραφαί, άλλ’ έκεΐναι εΰρηνται επί έ’ργων κατ ευ
θείαν έξ Αίγύπτου εΐσαχθέντων, έν ώ έκ τών νέων έπιγραφών ή

(1) Άπεικονίσθησαν έν τω βιβλίω «Μυκήναι καί ρ,υκηναϊος πολιτισρ-ός» 1893 
Οπό Χρ. Τσούντα, πίν. 6 άρ. 1, 2. Πρβλ καί σ. 77 έξ., 151 εξ.

(2) Άπεικονίσθησαν αύτ. πίν. 7 άρ. 11, 12. Πρβλ. σ. 59 έξ.
(3) Πρβλ. αύτ. σ. G1 έξ.
(1) Άπεικονίσθησαν αύτ. πίν. 6 άρ. 3. Πρβλ. καί σ. 78 έξ.
(5) Εις έξ αύτών άπεικονίσθη αύτ. πίν. 5 άρ. 6. Πρβλ. σ. ' 8.
(6) Άπεικονίσθη εις αύτ. πίν. 5 άρ. 3. Πρβ. σ. 166.
(7) Άπεικονίσθη αύτ. πίν. 5 άρ. 5. Πρβ. σ. 55.
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μία μάλιστα πιθανόν μοι φαίνεται ότι έχαράχθη ενταύθα. Έκ 
τούτου όμως δεν επιτρέπεται νομίζω νά συμπεράνωμεν ευθύς, ότι 
ήτο τότε έν Μυκήναις έν χρήσει ή γραφή (1). Σημειώ έν τελεί 
ότι καί έπί δύο έκ τών έν τφ τάφω του Μενιδίου εΰρεθε'ντων πί
θων ΰπάρχουσιν έγκεχαραγμένα σημεία, έν έφ’ έκατε'ρου, άπαν- 
τώντα πάλιν καί έν τφ κυπριακφ άλφαβήτω.

Χρ. Τςοτντας

Έδαπανήθησαν δρ. 9,796.65.

Τό όλον τών εις άνασκαφάς δαπανηθέντων χρημάτων άνηλθεν 
εις δρ. 55,317, (έν φ ποσφ συμπεριλαμβάνεται καί ό ετήσιος 
μισθός τοϋ άρχαίου καί δεδοκιμασμένου της Εταιρίας έργεπι- 
στάτου Έλευθ. Καμπάνη καί άλλα τινά συναφή ταϊς άνασκα- 
φαϊς μικρότερα έξοδα, έξ ών άποτελοϋνται αί έν τφ έντύπω ίσο- 
λογισμφ υπό την ονομασίαν «γενικαί άνασκαφαί» άναγεγραμ- 
μέναι δραχμαί 2,683).

Ώς έν προσθήκης με'ρει του περί τών άνασκαφών λόγου άνα- 
φε'ρομεν, ότι ήδη άπό του παρελθόντος Αύγούστου, προτάσει τοϋ 
εταίρου Γ. Παπαβασιλείου καθηγητοϋ ένταϋθα, έγένετο ένε'ργεια 
περί άνασκαφής τάφων έν Χαλκίδι έπί ιδιωτικών άγρών καί συμ
φωνία όμοια πρός άλλας προτέρας τοϋ τοιούτου είδους συνήφθη 
διά τοϋ έν Χαλκίδι φιλάρχαιου δικηγόρου Άντ. Χαϊνά, καθ’ ήν 
θά γίνγ) τό έργον καί ή διανομή τών τυχόν εΰρεθησομένων κτερι- 
σμάτων.

'Επισκευήν άρχαίου κτίσματος έχομεν έφέτος νά άναφέρωμεν 
την τών άπό πολλοϋ χρόνου διερρωγότων επιστυλίων του ένταϋθα 
ναοΰ τοϋ ’Ολυμπίου Διός. Διά την έπισκευήν ταύτην, ώς καί 
δι’ άλλα δύο άλλων άρχαίων κτισμάτων, κατ’ αϊτησιν τής 
Εταιρίας πρό τριών σχεδόν ετών ειχεν άνενεχθή τό Ύπουργεΐον 
παιδείας πρός τό τών ’Εσωτερικών, καί τέλος πάντων κατά 
σχέδιον έκπονηθέν υπό τοϋ έν τφ τμήματι τών δημοσίων έργων 
άρχιτέκτονος Έρν. Τσίλλερ, έξεδόθη τό έργον μειοδοτικώς παρά 
τοϋ είρημένου τμήμ,ατος εις έργολάβον άντί δρ. 4,778.80. Το 

(1) ΈδημοσιεύΟησαν τα σημεία ϊ. ά. σ. 214.
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ήμέτερον Συμ,βούλιον {Λετα την εις αυτό γενομένην άνακοίνωσιν 
της εργοδοσίας, άνεδέχθη νά καταβάλΥ; τό είρημένον ποσόν εκ 
τοΰ ταμείου της Εταιρίας, καί ήδη έπληρώθησαν δύο αύτοΰ 
δόσεις, συμποσούμεναι εις δρ. 3,058.

'Επισκευή άλλη η μάλλον άσφάλισις άπό καταπτώσεως του έν 
Μυκήναις τάφου της Κλυταιμήστρας κληθέντος έμελετήθη υπό 
τοΰ Συμβουλίου καί συνεφωνήθη ήδη ή έκτε'λεσις, άφοΰ παρά 
του νομομηχανικοΰ Άργολίδος καί Κορινθίας Α. Πετσάλη συνε- 
τάχθη σχέδιον καί σύμβουλοί τινες εντεύθεν μετά τοΰ άρχιτέκτο- 
νος Ίω. Μούση άπήλθον εις Μυκήνας καί έξετάσαντες προπα- 
ρεσκεύασαν καί ώρισαν λεπτομερέστερου τό πώς πρέπει νά γίνγι 
ή εργασία παρά τοΰ άναλαβόντος αυτήν εργολάβου. “Ενεκα δέ 
τής κακοκαιρίας βραδύνει έτι ή άποπεράτωσις.

Έκριθη δέ υπό τοΰ Συμβουλίου τό παρελθόν τοΰτο έτος αναγ
καία καί ή προέκτασις τοΰ έν Έλευσΐνι πέρυσι κτισθέντος Μου
σείου κατά δύο τρίτα τοΰ προτέρου μήκους του, ινα περιληφθώ- 
σιν έν αύτφ άνετώτερόν τά πολλά έκ τής αυτόθι πολυετοΰς άνα- 
σκαφής εις φως έλθόντα κινητά αρχαία, όσα δεν έμελλον νά με- 
τενεχθώσιν εις ’Αθήνας, άμα δέ καταστή Ικ τής διαλογής καί 
εύθετήσεως αυτών κατά ύλην καί είδος εύκολώτερος ό καταρτι
σμός του άκριβοΰς αυτών καταλόγου, εις ο εργον παρά την άλ
λην τής έξακολουθούσης άνασκαφής έφόρευσιν άσχολεϊται από 
πολλοΰ χρόνου 6 συνάδελφος ήμών Δημ. Φίλιος. Καί ή προέκτα- 
σις αΰτη ήδη συνετελέσθη, καθ’ ά ό άρχιτέκτων Ίω. Μούσης 
ώρισεν, φιλοτίμως καί νΰν, όπως καί πέρυσι, παρασχών τή Εται
ρία δωρεάν την έκ τής τέχνης σύμπραξίν του. Ή γενομένη δα
πάνη άνέβη εις δρ. 6,398.43, έν ω ποσώ συμπεριλαμβάνονται 
καί δραχμαί 308, δοθεϊσαι δι’ αγοράν ενός άγροΰ επί τοΰ λόφου 
Έλευσΐνος παρά Ίω. Παραμυθιώτου, κριθεΐσαν υπό τοΰ Συμ
βουλίου άναγκαίαν.

’Αγορά) άρχαίων έργων τέχνης καί έπιγραφών, έτι δέ καί νο- 
μ.ισμάτων έγένοντο κατά τό έτος, έν όλω δραχμών 9,776.60. 
Έκ τοΰ ποσοΰ τούτου αί δραχμαί 500 έδόθησαν διά νομίσματα 
πρός πλουτισμόν τοΰ νομισματικού έθνικοϋ Μουσείου.

Τών άγορασθέντων πάντων θέλει προστεθή κατάλογος έν τιρ
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τυπωθησθ[/.ένω τεύχει τής λογοδοσίας ταύτης, ωσαύτως δε καί 
των δωρηθέντων εις την Εταιρίαν άρχαίων ριετά των όνορ.άτων 
των δωρητών.

Πάντα δέ τα αρχαία της Εταιρίας, πλην τινών κοινότατων 
καί άσηρεάντων, είναι χαταγεγραμμίνα έν χειρογράφοις καταλό- 
γοις, τηρουριένοις έν τφ Μετσοβίω καί προσιτοΐς εις τον βουλό- 
ρεενον νά λάβη αυτών γνώσιν. 'Ο γενικός άριθρεός τών καταγε- 
γραρερεένων σορεποσοΰται νΰν εις 21,196 (1)·'Η καταγραφή δε 
αυτή γίνεται άπό ετών ύπό του έπιρεελητοΰ τοΰ Μουσείου της 
Εταιρίας Άθ. Σ. Κουρεανούδη, βοηθουρεε'νου καί υπό τοΰ προ- 
πέρυσι προς τοΰτό τε καί προς την άναγκαίαν Ιπιτηρησιν έν τη 
βιβλιοθήκη προσληφθέντος εις την υπηρεσίαν τής Εταιρίας δι- 
δάκτορος Ίω. Γιαννικάκη.

(1) Σύγκειται ό αριθμός ουτος έκ τών έξης καθ’ ΰλην ειδικών αριθμών: Λίθι
νων 498?, χαλκών 1502 (έξ ών 119 σταθμά ), σιδηρών 97, μολυβδίνων 3187 (έξ 
ών 1411 σύμβολα, 444 σταθμά, 801 μολυβδόβουλλα), αργυρών 89, χρυσών 283, 
οστέινων 156,δαλίνων 386,διαφόρων υλών 349, πήλινων αγγείων 5930, πήλινων 
μορφών 2134, πήλινων λύχνων 1409, πήλινων μητρών 242, πήλινων σκευών 
303, πήλινων πυραμιδοειδών 119, πήλινων άρτοειδών 28, πήλινων λαβών άμ- 
φορέων ενεπίγραφων 4. — Ίστέον δέ δτι αί λαβαί άμφορε'ων αί ενεπίγραφοι 
(έκ 'Ρο'δου, Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνος χαί άλλων το'πων) συμποσοϋν- 
ται νΰν δπέρ τάς 10 χιλιάδας, άποχείμεναι έν τοΐς δπογείοις τοΰ Βαρβαχείου, 
έξ ών με'γα μέρος έξεδο'θη όπά Alb. Dumont έν τίμ βιβλίω Inscriptions cdra- 
miques de Grhce. Paris, 1871.

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

Χρυσά................................................................................................................ 3
’Αργυρά.............................................................................................................. 52
Χαλκα (Ιν οίς καί τά έκ κράματος)............................................................. 1802
Τουρκικοί παράδες.......................................................................................... 508

Τό ολον..................................................................... 2364

καί εινε πάντα ακριβώς καταγεγραμμε’να έν ΐδίω κάταλόγψ.’Έτι σημειοΰμεν, οτι 
τών πήλινων άγγείων της Εταιρίας υπάρχει Γαλλιστί έκδεδομένος κατάλογος 
δπό Μ. Collignon, τυπωθείς έν Παρισίοις τώ 1878, τών δέ πήλινων μορφών 
ώσαύτως Γαλλιστί δπό J. Martha, έν Παρισίοις 1880. Έν δέ τώ βιβλίω τοΰ 
L. von Sybel τώ έπιγραφομε'νω Katalog der Seulpturen zu Athen. Mar
burg, 1881, καί τά της Εταιρίας δσα έως τότε είχε λίθινα γλυπτά, περιεγρά- 
φησαν σχεδόν πάντα. Άναφε'ρομεν καί τόν έξης έπίτομον κατάλογον τών ’A0rj- 
νησι Μουσείων Die Museen Athens, von Arthur Milchhofer. Athen, K 
Wilberg, 1881.
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Ήνοίγετο δέ το έν τφ Μετσοβίω Μουσεϊον διά τε τούς έταί- 
ρους καί δι’ άπαν τό κοινόν καθ’ έκάστην, πλήν της Κυριακής 
καί των μεγάλων εορτών.

Εις τα διάφορα Μουσειακά έργα, οΐον συγκολλήσεις αρχαίων 
κατασκευήν άρχαιοθηκών, βάθρων, ένταΰθά τε καί έν Έλευσϊνι, 
στολών διά τούς φύλακας του Μετσοβίου, έτι δέ καί εις μισθούς 
αυτών καί διάφορα άλλα έξοδα έδαπανήθησαν κατά τό έτος δρ.
11,174.55.

Ή βιβίιοθήκη τής Εταιρίας ηΰξήθη κατά τό έτος διά δα
πάνης δρ. 3,534, έν αίς καί τά δετικά τών άγορασθέντων βι
βλίων καί κατασκευή θηκών. Θέλει δέ προστεθή ταύτγι τή εκθέ
σει πίναξ Ιμφαίνων τά τε άγορασθέντα καί τά δωρηθέντα ή κατ’ 
ανταλλαγήν τών δημοσιευμάτων τής Εταιρίας είσελθόντα βι
βλία. Πάντων δέ τών άπ’ αρχής τής Εταιρίας κτηθεντων βι
βλίων υπάρχει κατάλογος έν δελτίοις.

Τής αρχαιολογικής Έφημερίόος, τής έκδιδομένης δαπάνη τής 
Εταιρίας εν τεύχος τά α' τού έτους 1892 έξεδόθη, τά δέ υπό
λοιπα τρία προ πολλοΰ όντα σχεδόν έτοιμα θά έκδοθώσι προσε
χώς. Τά δέ Πρακτικά τού παρελθόντος έτους 1891, καθυστε- 
ρούντα ένεκα βραδύτητος περί τήν έκτέλεσιν τών εν αύτοϊς σχε
διογραφημάτων θέλουσιν έκδοθή καί ταΰτα προσεχώς.

’Έχει έ'τι τό Συμβούλιον νά άναφέργι καί περί τών εξής"
’Αφού άπεφασίσθη υπό τής Κυβερνήσεως ή έκ τού Μετσοβίου 

μετακόμισις τών Μυκηναίων καί τών άλλων τής προελληνικής 
τέχνης άρχαίων εις τά ’Εθνικόν κεντρικόν Μουσεϊον, ήρχισε τόν 
’Ιούλιον μήνα ή παράδοσις αυτών ύπό τού έπιμελητοΰ τού Μου
σείου τής Εταιρίας Άθ. Σ. Κουμανούδη εις τόν υπό τού'Τπουρ- 
γείου τής Έπαιδεύσεως διά τήν παραλαβήν διορισθέντα έφορον Β. 
I. Λεονάρδον καί γίνεται τμηματικώς,διά πρωτοκόλλων έκάστοτε 
συντασσομένων καί ύπογραφομένων ύπό τε τού παραδιδόντος καί 
τού παραλαμβάνοντος. Τά Συμβούλιον δε έ’κρινε νά παραδώσν) 
δωρεάν εις τό Έθν. κεντρικόν Μουσεϊον καί τάς άρχαιοθήκας 
τών Μυκηναίων τάς χρήμασι τής Εταιρίας κατασκευασθείσας 
πρό ετών, έκτεινομένας εις μήκος μέτρων 41, στοιχισάσας δέ
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ιϊλέόν των 15 χιλιάδων δραχμών, καί παρεδόθησαν ήδη τινές 
αυτών παραδοθήσονται δέ καί αί λοιπαί.

Παράδοσις έγένετο καί των νομισμάτων της Αιγυπτιακής συλ
λογής του Ίω. Δημητρίου κατ’ εντολήν του 'Υπουργείου της Έκ- 
παιδεύσεως εις τόν διευθυντήν του νομισματικού Μουσείου Ίω. 
Σβορώνον υπό του αύτοΰ έπιμελητοΰ, καί αΰτη διά πρωτοκόλλων, 
συντελεσθεισα τη 20 Μαίου, οτε παρεδόθη εις τό κεντρ. Μουσειον 
καί ή προτομή του Ίω. Δημητρίου, ης άνωτε'ρω έγινε μ.νεία.

Έγένετο τόν Φεβρουάριον 1892 διανομή των αρχαίων κτε- 
ρισμάτων, ά εΰρέθησαν έν τάφοις της ’Ερέτριας έπί αγρών του 
Νικ. Βελισαρίου, άνασκαφεΐσι περί τά τέλη του 1891 επιστα
σία τοϋ έφορου Χρ. Τσούντα, καί έπληρώθη κατά την προηγη- 
θεϊσαν συμφωνίαν εις τόν ιδιοκτήτην τών αγρών τό ποσόν δραχ
μών 250, ή άξια του εις αυτόν άνήκοντος ενός τετάρτου τών 
άνευρεθέντων.

Έν ταΐς έπαρχίαις του βασιλείου έπληρόνοντο ύπό τής Εται
ρίας καθ’ όλον τό έτος φύλακες αρχαιοτήτων έν Έλευσΐνι. 'Ρα- 
μνοϋντι, Άμφιαρείω τής Ώρωπίας, Θεσπιαϊς, Τανάγρα, Έπι- 
δαύρω τή Άργολική, Μυκήναις, Τέρυνθε καί Άμυκλάίω τής 
Λακωνικής, έτι δ’ ενταύθα έν τφ Διπύλω καί τώ ύπό την Άκρό- 
πολιν Άσκληπιείψ. ’Επιδόματα δέ μισθού καί οδοιπορικά τά 
συνήθη έδόθησαν κατά τό έτος εις δύο εφόρους αρχαιοτήτων τής 
Κυβερνήσεως, έπιστατήσαντας εις τάς τής Εταιρίας άνασκαφάς, 
τάς έν 'Ραμνοΰντι, Βώλφ, Ναυπλίω καί Μυκήναις, έτι δέ καί 
εις τόν επιτηρητήν τής έν Έπιδαύριρ άνασκαφής, Έπ. Κορο- 
μάντζον άπό τής 21 ’Απριλίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου 1892, 
καθ’ ά τούτο άπεφασίσθη έν δυσΐ συνεδριάσετε τοϋ Συμβουλίου, 
τής 28 Μαρτίου καί 19 Δεκεμβρίου 1892. Ό δέ τής έν Έλευ
σΐνι άνασκαφής επιστατών σύμβουλος τής Εταιρίας Δ. Φίλιος 
έπιστατεϊ, ώς γνωστόν, άνευ άμοιβής άπό πέντε ήδη ετών.

Αί, δέ πμοχαταβυ.ίαι αί γενόμεναι εν τώ έτει διά λ/σμ.. τοϋ 
Δημοσίου ήσαν δραχμών 9,076, ών αί μέν 6,036 έδόθησαν διά 
την κατ’ εντολήν τοϋ 'Υπουργείου τής Έκπαιδεύσεως έξαγοράν 
δύο οικιών, μιας ενταύθα έπί τής Άττάλου στοάς, καί άλλης έν 
Σπάρτη, έχούσης έν τή περιοχή της τό ψηφοθέτημα τοϋ Άχιλ-
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λεως εν Σκυρφ, at δέ λοιπαί 3,040 δια τρεις χόρηγίας υπέρ 
έπιτηρήσεως καί έπιμελείας των έν Άθήναις καί Πειραιεϊ άρ- 
χαιοτήτων, καθώς ώρίσθησαν είδικώς έν τφ ύπ’ άρ. 5197 καί 
άπό 27 Μαρτίου 1892 εγγράφω του 'Υπουργείου τής Έκ- 
παιδεύσεως καί παρεδέχθη τό τής Εταιρίας Συμβούλιου, Έκ 
τούτου δέ του ποσού των 9,076 δραχμών καί τού έξ άλλων 
προκαταβολών προτε'ρων ετών, άνελθόντος έν τελεί του 1891 
εις δρ. 73,314.57, άποτελεϊται νυν ή δλη οφειλή τής Κυ- 
βερνήσεως εις τήν Εταιρίαν έκ δρ. 82,390.57, καί περί αυτής 
έ'γραψεν εις τδ 'Υπουργείου τής Έκπαιδεύσεως ή Εταιρία δίς έν 
τφ ετεε, παρακαλοΰσα νά έγγραφή εις τόν τοΰ κράτους προϋπο
λογισμόν διά τό 1893" άλλα δεν ένεγράφη.

ΚύριοΓ "Αλλοτε έν τελεί τών λογοδοσιών του τό Συμβούλιου 
έξέφραζε συνήθως εύχάς του τινάς καί γνώμας περί τών αρχαιο
λογικών τής χώρας πραγμάτων καί έξελιπάρει παρά τής Κυβερ- 
νήσεως τήν θεραπείαν τών οΰ καλώς έχόντων. Σήμερον δεν θά 
έπαναληφθώσι διά πλειόνων έκεΐνα τά παλαιά, δι’ ά παρεπονού- 
μεθα, ή άνεπάρκεια τών κατά τάς έπαρχίας αρχαιολογικών έφο
ρων, οί υπό τή ένταϋθα άκροπόλει ένφκισμένοι Άναφιώται, τά 
παρά τό Παναθηναϊκόν στάδιον παραπήγματα, ό λατομούμενος 
άκρόλοφος τοϋ Μουσείου καί εϊ τι τοιοΰτο. Σήμερον, καί μενόν- 
των έκείνων όπως εΐχον, άλλο τι έχει ν’ άναφέργ) μετά λύπης τό 
Συμβούλιου, τελεσθέν άρχάς Μαίου του 1892 ΰπό τοΰ τμήμα
τος τών δημοσίων έργων, έν τφ ΰπό τής Εταιρίας άνασκαφέντι 
καί περιφραχθέντι τετραγώνφ οίκοδομήματι του 'A3ptavoO . 
Καθγρέθη έκεΐ τοίχος ΰπό τής Εταιρίας κτισθείς ό πρός νότον 
μετά τής θύρας, καί άλλος πρός βορράν, οδός δέ άνοίχθη διά 
μέσης άνασκαφής, έπικαλυφθεισών τών γραμμών τοϋ άρχαίου 
κτιρίου δι’ έπιχωματώσεως εις ύψος τριών μέτρων, πλάτους τεσ
σάρων καί μήκους περί τά τεσσαράκοντα, καί κτισθέντων έ'τε 
τοίχων άνατολόθεν καί δυσμόθεν πρός συγκράτησιν τών συμφο- 
ρηθέντων χωμάτων. Έγένοντο δέ ταϋτα άπροσδοκήτως καί έπι- 
σπερχώς, ένφ ή Εταιρία πρότερον, τόν ’Απρίλιον, παρά τοΰ Νο
μάρχου έγγράφως έρωτηθεϊσα, άν έχν) τι ν’άντιτάξν) πρός τούτο, 
άπήντησεν ωσαύτως έγγράφως, ότι δεν είναι αυτή αρχή κανονί-
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£ουσα τά της ρυμοτομίας,άλλ’ αν ήρωτάτοάρμοδίως (δηλ. παρά 
τοϋ'Υπουργείου της Έκπαιδεύσεως προς ο έχει άμε τους σχέσεις περί 
τούτων), δεν θά έπεδοκίμαζε την δι’ αρχαίου επίσημου κτιρίου 
άνοιξιν όδοϋ, ώς άντικειμένην εις τόν άρχαιολογικόν νόμον. Άφοΰ 
δε ύστερον μετά ενα μήνα το Συμβούλιον είδε πάνυ άπροσδοκή- 
τως έργάτας δημοσίους έπιλαβομένους του έργου, έ'γραψεν ευθύς 
τή 8 Μαίου προς το 'ΐπουργεϊον της Έκπαιδεύσεως καταγγέλλον 
την πράξιν καί αίτοϋν την αναστολήν των εργασιών καί την άπο- 
κατάστασιν των πραγμάτων ώς είχον πρότερον" καί ανέσταλησαν 
μεν αί έργασίαι,άλλ’ επί δύο μόνον ήμ.έρας,πάλιν δ' ύστερον έπανα- 
ληφθεΐσαι έπροχώρουν. "Οθεν τό Συμβούλιον εγραψε καί δεύτερον 
τη 19τΐ Μαίου πρός τό αύτό Ύπουργεΐον διαμαρτυρόμενον καί 
αίτοϋν την καταστροφήν του παρά τόν νόμον γενομένου έργου. 
’Αλλά τοϋτο συνετελέσθη, άγνοούμεν πώς, καί υπάρχει μέχρι 
της σήμερον, προξενούν καί την άκαθαρσίαν τοϋ ούτω νυν άνα- 
πεπταμένου χώρου. Τόν μήνα δ’ εκείνον τόν Μάϊον περιέργως 
πως καί άλλο τι είχε μελετηθή κατά τοϋ κτίσματος τοϋ 'Αδρια- 
νοϋ, ϊδρυσις έν αύτώ σταθμού πυροσβεστικού, κατ’ αΐτησιν τοϋ 
Δημάρχου,άλλ’ άπεσοβήθη τοϋτο,επειδή ήρωτήθη τότε παρά τοϋ 
'Υπουργείου τής Έκπαιδεύσεως ή γνώμη τοϋ ήμετέρου Συμβου
λίου έπι τής δημαρχικής αίτήσεως καί άπάντησις εστάλη, ότι δεν 
πρέπει κατ’ ούδένα τρόπον νά έπιτραπή τό αίτηθέν. Ούτω ταΰτα 
γενόμενα ιστορούνται σήμερον πρός δήλωσιν τοϋ ότι τόν νόμον, 
πάντοτε τόν νόμον έπικαλεΐται ή Εταιρία, τό δέ πότε ούτος 
κατισχύει ή ού, άρχόντων έν γούνασι κεϊται.

Καί ήδη, κύριοι, καταπαύομεν τόν λόγον, νομίζοντες, ότι έν 
τοΐς μέχρις ώδε εκτεθεϊσι περιελήφθησαν πάντα τά ουσιώδη τών 
έν τφ έτει πεπραγμένων ϋπά τής Εταιρίας.

Μετά ταΟτα παρελθών δ ταμίας της Εταιρίας Γεώργιος 
Νικολα'ίβης άνέπτυξε προφορικώς κατ’ άρθρα τόν εντύπως 
ύποβληθέντα εις τήν Συνέλευσιν ισολογισμόν τών εσόδων 
και έξόδων και τόν πίνακα της περιουσίας της Εταιρίας 
κατά τήν 3ΐΊν Δεκεμβρίου 1892, οίτινες επονται ένταΟθα.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων ΚΑί εεολων της

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΤΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

Α. ΣγΝΛΡΟΜΑΙ. Ταχτικού........................................................................
» ’Έκτακτοι............................................................................ ”

Β. ΤΟΚΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ................................. ; ................................. ... ”
Γ. Μέρισμα. Έκ μετοχών ’Εθνικής Τραπε'ζης 56. · (α) ®
Δ. Κατάλογος Schliemann......................................................................... °
Ε. ΛαχειΟΝ. Της Β' εξαμηνίας τοΰ 1891......................................................"

» » Α' » 1892.................................................»
» » Β' » 1892................................... · · · »

<7. Διάφορά............................................................................................ (®) "
Ζ. Ενοίκια.................................. ”
Η. Εφημερις Αρχαιολογική...............................................................»

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Θ. Βιομηχανική Τραπεζα. ’Απέναντι άνοικτοϋ λογαριασμού. . . »
I. ΙΙαρακαταθηκαι . . . .....................................................”

ΙΑ. ΑπΟΛΗΨΙΣ. Προκαταβολών Εταιρίας................................................ »
ΙΒ. » Χρέους Γιαννοπούλου........................................................»

Τό δλον των εισπράξεων. ... »
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ Ταμειογ. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1891............................»

3,22α
500

95

3,725
1,440

10,920
157

197,000 
763 
440 

3, 052

2ΤΓ,498~

56,000
90

10,900
3,447

287,936
3,102

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

56

(β) ’Ήτοι από νομισματικήν διαφοράν .... Δρ. 656.80
» πώλησιν αχρήστου όλικοΰ ...» 1.20
» πρόστιμου..................................» 10.—■
» δικαστικά έξοδα........................... » 95.—

763.—

Δρ. 291,038

95

40

35

87

22
16

38
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1892.

ΠΛΗΡ ΩΜΑΙ

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΛΑ

Α. Γραφειον. Προσωπικόν................................................. ....... _ ■
» Γραφική ϋλη; χάρτης, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ.
» Βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων, δετικά, κατασκευή θηκών

Β. Μογςεια. Προσωπικόν............................ ...... '............................
» Άρχαιοθήκαι, καί συγκολλήσεις αρχαίων.
» ’Αγορά αρχαίων................................................. . ·

Γ.Αναςκαφαι. Γενικαί................................... ...... . ... .
» Έλευσΐνος . . . . . ... . .
» Δαφνιού. . . . ... . .
» Έπιδαόρου........................................................................
» Θυρρείου........................................................................
» Ναυπλίου . . . . ....
» Μυκηνών.......................................................................
» Κορίνθου........................................................ .......
» Πειραιώς . .....................................................................
» Θηβών................................................................................
» 'Ραμνοϋντος........................................................................
» Βώλου . ........................................................................

. Ακίνητα. Προε'κτασις Μουσείου έν Έλευσΐνι καί αγορά αγρών .
. Επαρχ. Αρχαιότητες. Μισθοί καί επιμίσθια εφόρων καί φυλάκων

Δ

Ε
Τ. ΕπιςκεγαΙ αναστηλώσεις άρχαίων οικοδομημάτων
Ζ. Διάφορά...................................................................
Η.Εφημερις Αρχαιολογική.................................
Θ. Τοκοι..........................................................................
I. Λαχειον. τής Β' εξαμηνίας του 1891 . ., .

ι> τής Α' » 1892 .
» τής Β' » 1892 . . .

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΙΑ. Αποδοςις παρακαταθήκης..................................................................
ΙΒ. Βιομηχανική Τραπεζα. ’Απέναντι ανοικτού λογαριασμού
ΙΓ. ΠρΟΚΑΤαβοααι. Λογαριασμω Δημοσίου..........................................

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

Τό δλον τών εξόδων
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ του ταμείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 1892 μεταφερόμε- 

νον εις τά βιβλία του 1893..................................................................

Δρ. 6,300
)) 1,824 43
)) 3,534 — 11,658 43
)) 0,360 —

)) 5,414 55
)) 9,766 60

21,541 15
)) 2,683 —

)) 10,617 40 '

» 14,418 70
» 7,447 χ;,
)) 194 90
)) 1,017 65
)) 9,796 65
)) 4,925 35
)) 2,040 55
» 387 1(1
)) 1,452 55
)) 305 30 55,317 _
)) 6,398 43
)) 12,815 10
)) 1,945 —

)) 211 25
)) 2,992 —

)) 54 85
)) 1,440 —

)) 25,813 71
)) 46,828 68

--- * 74,082 39

187,015 60

)) 90
)) 81,450 —

)) 9,076 —

10,900 —
— — 19,976 —

» 288,531 60

)) 2,506 78

291,038 38
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας της αρχ.

' Υπόλοιπα 31 Αεχεμ. 1890 IIpafctQ κατά τό 1892
ΜΕΡΙΔΕΣ

Χρε’ωσις Πίστωσις Χρε'ωσις Πίστωσις

Α, Ακίνητα. Οΐκδπ.ο’ικίαι καί μουσεία Ιν’Αθή-
ναις, Κηφισία, Έλευσινι, Τανάγρα,Έπι-
δαύρω κλπ..................................................... 59,204 91 6,398 43

Β. Εθνική Τραπεζα. Μετοχαί αυτής 56 . 194,513 10
Γ. » » Λαχειοφ. όμολ.αυτής 10. 5,120 —

Δ. Δημ. Χρεωγραφα........................................ 25,380 —

Ε. ΒίΟΜΗΧ. ΤΡΑΠ. Άλληλο'χρ. λο/σμός . 5,700 — 81,450 — 56,000 —

^Γ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ. Λογαριαστώ Δημοσίου 73,314 57 9,076 —

Ζ. » » Εταιρίας 1,300 — 40,900 — 10,900 —

Η. Χρέος Γιαννοπούλου................................... 36,038 62 3,447 87

394,951 20 5,700 — 107,824 40 70,347 87
Ταμειον του 1892................................................. 3,102 16 287,936 22 288,531 60

398,053 36 5.700 - 395,760 65 358,879 47
398,053 36 5,700

793,814 01 364,579 47
364,579 47

429,234 54 ίσοζΰγιον

Κατατεθειμένα εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν :
56 μετοχα'ι τής ’Εθνικής Τραπέζης
64 όμολογα του παγίου δανείου των 125,000,000
10 όμολογίαι λαχειοφ. δανείου τής ’Εθνικής Τραπέζης
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1892.

'Υπόλοιπα 31 Αεχεμ. 1892

Χρε'ωσις ΓΙίστωσις

65,603 34 («) (
194,593 10

5,120 —

25,380 — ι
19,750 — («)
82,390 57 (Τ)

1,300 — _

32,590 75 Is)
426,727 76 \

2,506 78 (»)
429,234 54

429,234 54

II A Ρ A Τ Η Ρ II Σ Ε I Σ

1892

1891
189-

189!
1892

1891
1892

1891
1892

65’603·34 πλέον δρ. 6,398.43 
5 700.—

19,750.—

73.314.57
82.390.57

» 25,45' .— 

» 9,076.—
36,038.62

έλατ.
3,102.16 
2,506.78 „

3,447.87

595.38

ορ. 40,924.43 δρ. 
4,043.25

4,043.25

Αίίξησίς της εταιρικής περιουσίας κατά δρ. 36,881.18

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ

Λογαριασμός τοΰ έτους 1891 
» » 1892

Διαφορά επι πλέον, ώς άν,οτε'ρω.

Δρ. 392,353.36 
» 429,234.54

Δρ. 36,881.18
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Α'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1858- 1891 1892 "0Λ or

I ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ
I

Σγνδρομαι Ετήσιοι .... Δρ. 197,690 10 3,225 _ 200,915 10
» ’Έκτακτοι. ...» 76,239 11 500 — 76,739 11
» Ειδικαι . . . . » 61,905 53 61,905 53

Τοκοι και Μερίσματα. ’Εν γένει. » 491,773 71 12,360 — 504,133 71
ΔημοςιαΧρεωγραφα. .... 432,961 52 432,901 52
Μοτςεια. ’E? εισιτηρίων ...» 22,690 25 22,690 25
Ακίνητα. Πώλησις ακινήτων . . » 10,258 93 10,258 93

» Ενοίκια...........................» 7,690 08 440 — 8,130 08
Καηρολοτηματα...........................» 19,920 72 — 19,920 72
Διάφορά ........ 23,681 84 763 24,444 84
ΑρΧΑΐΟΑ.ΕφΗΜΕΡΐΣ(παλαιά)καίκα-

τάλογοι των εν τοΤς
Μουσειοις άργαίων. » 4,688 58 157 4,845 58

» » Νε'α τής ΓιεΠεριόδ. » 18,726 80 3,052 40 21,779 20
Επιστροφή Χρημάτων ...» 1,720 09 1,720 09
Ααχειον........................................ )) 1,489,685 60 197,000 95 1,686,686 55

2,859,632 86 217,498 35 3,077,131 21

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Λανεια και άποληψις καταθέσεων . » 211,827 24 _ 211,827 24
ΠρΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ. ’ΑποληφθεΤσαι . » 702,830 93 10,900 — 713,730 93
Βιομηχ. ΤΡΑΠΕΖΑ. ’Αλληλόχρεος

λογαριασμός . . » 895,116 92 56,000 — 951,116 92
ΕθΝ. Τραπεζα. Ιΐώλησ.μ,ετοχ. της » 22,220 — 22,220 —
Αποληψις Χρεογς Γιαννοπούλου. » 33,353 56 3,447 87 36,801 43
Παρακαταθηκαι...........................» 12,632 59 90 — 12,722 59

4,737,614 10 287,936 22 5,025,550 32
Ταμειον. Υπόλοιπον τής 31 Δε-

κερ,βρίοο 1891 . . » 3,102 16 3,102 16

4,737,614 10 291,038 38 5,028,652 48
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΙ10 ΤΟΤ ΕΤΟΥΣ 1888-1892.

Β'. ΓΙΛΗΡΩΜΑΙ 1858 -1891 1892 "0X or

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Γραφειον. Προσωπικόν, τυπωτικά, ϊ-
ξοδα διάφορα καί Βιβλιοθήκη. Δρ. 131,441 76 11,658 43 143,100 19

ΜΟΓΣΕΙΑ. Προσωπικόν, άρχαιοθή-
και, φυλακεΐα, έπισκευαι καί
συγκολλήσεις αρχαίων . . » 196,892 04 11,774 55 208,666 59

Αγοραι Αρχαιοτήτων . . . . » 268,996 54 9,766 60 278,763 14
Αρχαία. Άνασκαφαί έν γε'νει . . » 741,941 16 55,317 — 797,258 16

» Έπισκευαι καί άναστηλώ-
σεις ρ.νηρ.είων . . . . » 26,205 71 1,945 — 28,150 71

Επαρχ. ΑρχαΙΟ'Γ. ΙΊροσωπ.έφορων
καί φυλάκων έπαρχ. Μου-
σείων καί ρ.νηρ.είων ...» 114,324 13 12,815 10 127,139 23

» Περισυναγωγή καί [αεταφορά
αρχαίων................................. » 3,305 83 3,305 83

Τοκοι. ’Ϊ£ν γένει...........................» 31,786 37 54 85 31,841 22
Ακίνητα....................................... » 54,962 33 6,398 43 61,360 76
Διάφορά. Ποσοστά είσπράκτορ., εκ-

μαγεία αρχαίων κτλ. . . » 23,639 09 211 25 23,850 34
» Προτομαίπροέδρ. Έταιρ. » 1,696 43 1,696 43
» Συνδρομαί είς ξένου? προς

συντέλεσιν ανασκαφών . . » 446 43 446 43
Απρόβλεπτα................................... » 1,886 18 1,886 18
Δημοσία Χρεωγραφα » 276,132. 30 276,132 30
Μετοχαι Εθν.Τραπεζης καί λα-

χειοφο'ροι όμολογίαι αυτής . » 185,002 43 185,002 43
Λαχειον.......................................... » 643,415 07 74,082 39 717,497 46
Ακίνητα. Έπισκευαι » 671 15 671 15
Αρχαιολ.Εφημ. (Νε'α Γτι Περιάδ.) » 77,851 45 2,992 — 80,846 45

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2,780,599 40 187,015 60 2,967,615 —

Δάνειά.................................................» 65,625 __ 65,625
ΓΙροκαταβολαι. Άποληπτέαι. . » 828,311 14 19,976 — 848,287 14
Βιομηχ. Τραπεζα............................ » 889,416 92 81,450 — 970,866 92
Παρακαταθηκαι............................ » 10,838 57 90 __ 10,928 57
Λάθη Λογιστικά............................ » 267 87 267 87
Εθν. Τραπεζα. Καταθέσεις . . » 147,095 10 ν 147,095 10

ΤΑΜΕΙΟΝ.'Υπο'λ.τοΰΤαμ.τοϋ 1891 » 2,506 78 2,506 78
4,722,154 — 291,038 38 5,013,192 38
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΥΠΕΡ

ΤΗΣ Α'. ΕΞΑ

X Ρ Ε Ω Σ I Σ
Δυνάμει τοΰ από 24 ’Ιουνίου 1889 Β. Διατάγματος έξεδόθησαν 50,000 γραμ

μάτια του Λαχείου άνά δραχ. 2 έκαστον φε'ροντα....................................Δο,
Έκ τούτων Ιμειναν άδιάθετα καί παρεδόθησαν εις τήν επί τής κληρώσεως 

επιτροπήν κατά τό ,6π’ αυτής συνταχθέν πρωτόκολλου Γραμ. 1,783 
Έπεστράφησαν μετά τήν κλήρωσιν ...... » 57

Τό δλον. » 1,840 »

’Εκ διαφοράς νομισμάτων είσεπράχθησαν .........
Αί’τινες είσήχθησαν εις τό ταμεΐον ώς εξής : 

διά διπλοτύπου 6π’ άριθ. 13
20
21
23
24
27
28 
32 
35 
43 
53
59
60

ορ. 3.197.65
13.169.50
13.998.50
5.403.65 

10,000.— 
17,593.40 
28,945.14
2,308.30 

996.90 
940.— 
144.— 
465.86 
80.10

Όφειλο'μενα υπό ανταποκριτών

100,000 —

3,680
96,320

1,221

97,541

97,243

298 97,541
διαφορά μηδέν

Έξεδόθησαν ώς ανωτέρω επίσης Γραμμάτ. τοΰ λαχείου 50,000 φέροντα Δρ. 
Έκ τούτων εμειναν άδιάθετα καί παρεδόθησαν εις τήν επιτροπήν τής κλη- 

ρώσεως κατά τό 6π’ αυτής συνταχθέν πρωτόκολλου γραμμάτ. 77 
Έπεστράφησαν μετά τήν κλήρωσιν Οπό διαφόρου άνταποκριτών . 531

Τό ολον. γραμ. 608 »

ΤΗΣ Β'. ΕΞΑΜ 

100,000

Εΐσεπράχθησαν εκ διαφοράς νομίσματος . 

Αιτινες εΐσήχθησαν εις τό ταμεΐον ώς εξής:
Τό δλον.

54 δρ. 4,778.84
55 » 9,354.90
56 )) 10,000.—
56 )) 8,655.01
61 )) 16,939.04
67 )) 45,564.21

Ώφείλοντο τήν 31 Δεκεμβρίου 1891 Οπό ανταποκριτών . 
Ύπήρχον εις τό Ταμεΐον τοΰ Λαχείου πρός πληρωμήν κερδών .

διαφορά μηδέν
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ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1892 
ΜΗΝΙΑΣ 1892.

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
α) Μισθός του προσωπικού ώς τα εντάλματα 6π’ άριθ. 23, 24, 28, 48, 

49, 83, 84, 421, 157, 158, 163, 194, 195 .......................................... Δρ. 1,830 —

β) ’Αμοιβή του προσωπικού ώς τό ένταλμα 187.......................................... » 250 —
γ) Προμήθεια καί έξοδα τών πωλησάντων τα Γραμμάτια καί ποσοστά 

διαχειριστοΰ ώς τά εντάλματα 219, 227, 290, 398. 438. )) 10,391 21

δ) Εις έξοδα διάφορα ώς τά εντάλματα 26, 29, 65, 105, 163, 218. » 1,842 50

ε) Εις έξαργΰρωσιν κερδησάντων Γραμματίων ώς τό ένταλμα 216. )) 11,500 — 25,813 71

ς-) Τά μή παρουσιασΟέντα έμπροθέσμως προς έξόφλησιν εκ των κερδησάν
των Γραμματίων, καί τά εις τά μή διατεΟέντα άνήκοντα ανέρχονται 
εν ολω εις......................................................................................................... » 23,500

ζ) Κέρδη τής Εταιρίας εκ των πωληθέντων Γραμματίων . )) 48,227 29

Τδ δλον των κερδών τής Εταιρίας έκ του λαχείου τής Α’ εξαμηνίας 
του 1892 ανέρχεται εις.................................................................................... » 71,727 29 71,727 29

Ίσοζύγιον. » 97,541 —

ΗΝΙΑΣ 1892
α) Μισθός τοΰπροσωπικού ώς τά εντάλματα Οπ’ άρ. 241, 242, 278, 279,

317,358,394,422 ....................................................................................
β) Αμοιβή τοΰ προσωπικού ώς τά εντάλματα 423, 426 ............................
γ) Προμήθεια καί έξοδα των πωλησάντων Γραμμάτια καί ποσοστά δια-

χειριστοΰ ώς τά έντάλμαμα 430, 439...................................
δ) Διάφορα ’έξοδα τοΰ λαχείου ώς τά εντάλματα υπ’ άριθ. 205, 207,

226, 431 ... ..............................................................................
ε) Εις έξαργΰρωσιν 47 έκ των κερδησάντων Γραμματίων ώς τό ένταλμα

υπ’ άριθ. 429 ..................................................................................................ς-) Τά μή παρουσιασθέντα μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1892 προς έξαργύ- 
ρωσιν κερδήσαντα γραμμάτια:

Δρ.»
»
))
)>

1,680
200

10,269

1,678

33,000

97

71

2 των δραχ. 300 δρ. 600 
14 » 100 » 1,400 » 2,000 _

ζ) Προμήθεια άνήκουσα εις τούς πωλητάς γραμματίων, ών οφείλεται τό 
τίμημα................................................................................................................ « 348 27 49,176 95

Κέρδη τής Εταιρίας έκ του Λαχείου τής Β' εξαμηνίας.τοΰ 1892. )> 50,665 85

Ίσοζύγιον. ..... » 99,842 80
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Εϊτα ή Συνέλευσής προέβη εις εκλογήν τής έξελεγκτι- 
κής των λογαριασμών επιτροπής. Έξελέχθησαν δε έλεγ- 
κταί οί κ. κ. Ίω. Μαρκόπουλος, Κ. Φωστηρόπουλος και 
Κ. I. Κυριάκός, καί ή Συνέλευσις διελυθη περί μεσημ
βρίαν.

Μετά δυο εβδομάδας τη 14τι Φεβρουάριου, ημέρα Κυ
ριακή, ώρα 10?) π. μ. συνελθόντων αυΟις των έταίρων έν 
τω ΙΙανεπιστημίω , ό αντιπρόεδρος τής Εταιρίας Σπυρί
δων Φιντικλής καταλαβών το βήμα, άτε του προέδρου μη 
δυνηΟέντος να παρευρεθή ένεκα τής ετι διαρκούσης αδιαθε
σίας του, ανήγγειλε τον κατά τον οργανισμόν τής Εται
ρίας σκοπόν τής Συνελευσεως, ήτοι άκρόασιν τής έκΟέσεως 
των έλεγκτών καί εκλογήν τοΟ νέου Συμβουλίου διά δυο 
ψηφοφοριών. ΟΟεν παρελΟών ό εισηγητής τής έςελεγκτι- 
κής έπιτροπής κ. Ιω. Μαρκόπουλος άνέγνω τήν εξής έκ- 
Οεσιν :

ΕΚ0ΕΣΙΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς την Γενικήν Σι/νέλει/Οιν των έταίρων της έν 
Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Κύριοι Συνάδελφοι,

Επκρορτισθέντες παρ’ υμών ΐνα έξελέγξωμεν τους κατά τό 
λήζαν ήδη έτος, λογαριασμούς τής ήμετέρας Εταιρίας έπελή-
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φθημέν άμέσως τΟΰ έργου. Παρεβάλομεν τάς έν τοις λογιστικΟΐς 
βιβλίοις έγγραφάς πρός τά στοιχεία, έφ’ ών αύται στηρίζονται 
καί εΰρομεν ταύτας όρθώς έγγεγραμ-μένας καί το σύνολον των 
εγγραφών σύμφωνον πρός τον δημ.οσιευθέντα ισολογισμόν.

Έξητάσαμεν επίσης τα στοιχεία τά άποδεικνύοντα την τε 
κινητήν καί άκίνητον περιουσίαν καί βεβαιοΰμεν την ύπαρξιν αυ
τής, ώστε έν συνόλιρ προτείνομεν την έ'γκρισιν του δημοσιευ- 
θέντος ισολογισμού τής Εταιρίας.

Μολονότι καλώς έ'χουσιν οΐ λογαριασμ-οί τής Εταιρίας, οΰχ 
ήττον άναγκαϊον θεωροΰμεν να έπιφέρωμεν τάς εξής παρατηρή
σεις επί τε τής ουσίας καί του τρόπου τής συντάξεως του ισο
λογισμού τής Εταιρίας.

Έν τψ ίσολογισμφ προστίθεται πίναξ, φέρων τον τίτλον 
«Κατάστασις τής περιουσίας τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας». 
Έν τω πίνακι τούτω άναγράφεται :

Ακίνητα. Οικόπεδα, οΐκίαι καί μουσεία έν Άθήναίς, Κηφισιό»:, 
Έλευσΐνι, Τανάγρα, Έπιδαύρφ κτλ. δραχμ. 59,204.91. Ή 
άναγραφή αύτη ούτως γενομένη είνε πάντγ αόριστος καί οΰδείς 
δύναται νά λάβη ιδέα.· καθαράν τής περιουσίας τάύτης, τόσφ 
δέ μ,άλλον θεωροΰμεν άναγκαϊον νά έγγράφωνται εν προς εν τά 
ακίνητα ταΰτα, όσω ή Εταιρία δεν τηρεί Κτηματολόγιον.

Ή Εταιρία κέκτηται 56 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης, ή 
δέ άξια αυτών αναγράφεται αντί δραχμών 194,593.1 0, ήτοι 
πρός δραχ. 3,474.87. Φρονοΰμεν ότι την 31 Δβρίου ή άξια τών 
μετοχών τής Εθνικής Τραπε'ζης ήτο μικρότερα.καί επομένως τά 
κονδύλιον τών δραχ. 194,593.10 δέον νά μειωθή, εις δέ τούς 
μέλλοντας ισολογισμούς ν’άναγράφηται ή άξια, ήν θά έχωσιν αΐ 
μετοχαί την 31 Δεκεμβρίου.

Τοΰτ’ αυτά παρατηροΰμεν, ότι πρέπει νά γίνηται καί διά τούς 
λοιπούς χρηματικούς τίτλους, ους κέκτηται ή Εταιρία.

Προχαταβοΐαϊ λογαριασμώ δημ.οσίου.
Το κονδύλιον τοϋτο άνέρχεται εις δραχμάς 82,390.57 καί 

στηρίζεται εις έπίσημα έγγραφα του 'Υπουργείου τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως. ’Επειδή ό σκοπός τής Εταιρίας είνε νά χρησι- 
μοποιή τά κεφάλαιά της διά άρχαιολογικάς άνάγκας, θεωροΰμεν
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καλόν νά ληφθή ή δέουσα πρόνοια,ίνα τό προκαταβληθέν χρήμα 

έπανέλθγι εις τό ταμεϊόν της.
Μεταξύ των χρηματικών τίτλων ύπάρχουσι καί 42 όμολο- 

γίαι του πατριωτικού δανείου δωρηθεϊσαι παρα διαφόρων εις την 
Εταιρίαν, αϊτινες δεν σημειοϋνται έν τω σχετικφ κεφαλαίω. 
Θεωροΰμεν άναγκαΐον νά μνημονεύωνται καί αύται καί μάλιστα 

προτείνομεν 'ίνα έκποιηθώσιν.
Ή Εταιρία μεταξύ των άλλων κε'κτηται καί τα άπώλητα 

τεύχη της ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος. Επειδή καί ταυτα 
άνήκουσιν εις την κινητήν περιουσίαν , δέον νά σημειώνται έν τω 
ίσολογισμώ της Εταιρίας καί τό ποσόν των τευχών καί ή άξια 

αυτών, ητις δεν εϊνε ευκαταφρόνητος.
Κατά την δοθεϊσαν ήμϊν σημείωσιν ύπό του έπιμελητοΰ κ. 

Άθ. Κουι/.ανούδη τά υπάρχοντα τεύχη εΐσί τά έξης.

’Έτος 1883 Σώματα 225
)) 1884 )) 234

)) 1885 )) 146
)) 1886 )) 136
)) 1887 )) 141
)) 1888 )) 153
)) 1889 )) 153
)) 1890 )) 160
)) 1891 )) 171

σώματα 1519

άτινα υπολογιζόμενα πρός δραχμάς 12,80 κατά σώμα άποτε- 
λοΰσι τό ποσόν τών δραχμών 19,443.20.

Τοΰτ’ αυτό πρέπει νά γίνηται καί διά την βιβλιοθήκην της 
Εταιρίας, ης ή αξία σήμερον δεν εϊνε αξιοκαταφρόνητος καί 
μ’ όλα ταΰτα δεν σημειοΰται έν τώ ίσολογισμώ έν τω κεφαλαίιρ 
τής κινητής περιουσίας τής Εταιρίας.

Ώς πρός τάς δαπάνας τάς άναγεγραμμένας έν τφ ίσολογισμώ 
παρατηροϋμεν, ότι αύται δέον νά άναγράφωνται άναλυτικώτερον 

καί νά διακρίνωνται αί άναγόμεναι εις μισθούς και επιμίσθια
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τών δαπανών των «αναγόμενων εις έργασίαν καί υλικά. Οΰτω 
π. χ. ΰπό τον τίτλον ’Araffitayal ΈΛευσϊγος αναγράφεται δα
πάνη έκ δρ. 10,617.40 καί πας τις ηθελεν ύποθεσει, ότι ή δα
πάνη αΰτη άφορφ μόνον εις έργασίαν καί υλικά, ένώ έν τφ κον- 
δυλίιρ τούτιρ συμπεριλαμβάνονται καί μισθοί έπιστατών καί 
άλλων.

'Υπό τόν τίτλον Άρχαωίογικη ' Εφημέριο. φέρεται δαπάνη 
δραχμών 2,992 καί πας τις ηθελεν υποθέσει,ότι ή δαπάνη αυτή 

άφορδι εις άγοράν χάρτου, έκτύπωσιν καί τα παρόμοια, ένφ τό 
ποσόν τοΰτο είνε αί άμοιβαί της τριμελούς επιτροπής ΰπό την 
διεύθυνσιν της όποιας συντάσσεται καί τυπουται τό περιοδικόν, 
αί άμοιβαί τών συγγραφόντων τά άρθρα καί άλλαι τινές προσω- 
πικαί άποζημιώσεις.

Ή τριμελής επιτροπή ή έπιμελουμένη την έκδοσιν της ’Αρ
χαιολογικής Έφημερίδος άπολαμβάνει άποζημίωσιν δραχ. 200 
κατά φυλλάδιον. Τό καθ’ ημάς φρονοΰμεν, ότι θά ήτο προτιμ,ό- 
τερον ή άποζημίωσις αΰτη τών 200 δραχμών νά Ιδίδετο εις εν 
καί μόνον πρόσωπον καί τότε πιστεύομεν, ότι ή έκδοσις του πε
ριοδικού τούτου θά ήτο καί ταχυτέρα καί όμαλωτέρα.

Περαίνοντες άναγκαϊον θεωροΰμεν,ΐνα συστήσωμεν τοϊς Έταί- 
ροις την πραγματοποίησή τών προτάσεων τών γενομένων ΰπό 
τών εξελεγκτικών επιτροπών άπό του έτους 1886 καί ιδίως τών 
γενομένων ΰπό τών εξελεγκτικών επιτροπών του 1887 καί 1888.

Έν Άθήναις, τ5] 44r) Φεβρουάριου 1893.

II ΈζεΜγκζική ’Επιτροπή

I. Μαρκοπουλος 

Κωνςτ. I. Κυριάκος 

Κ. Φωςτηροπουλος

Ειτοι ο χ. Κ. Φωστηρόπουλος ζητήσας τόν λόγον άνέ- 
γνω έν δνόματι καί τοΟ τρίτου μέλους της Επιτροπής 
Κ. I. ΚυριακοΟ τάς έξης προς τό Συμβουλιον καί την 
Συνέλευσιν προτάσεις.
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Κύριε Πρόεδρε

Αί εξελεγκτικά.', εκθέσεις των προηγουμένων ετών, εις άς πα
ραπέμπει ή ήμετέρα, περιέχουσι πολλάς εύχετικάς προτάσεις, έξ 
ών καί αί κατωτέρω :

Α'.

«Εκτός των συνήθων συνελεύσεων να προσκαλώνται οΐ εταί
ροι καί έκτάκτως πρός άκρόασιν άρχαιολογικών διατριβών...»

«Να ίδρυθή αρχαιολογικόν διαγώνισμα, δι’ οΰ άναπτυχθή- 
σεται εύγενής τις άμιλλα τών δυναμένων να έργασθώσιν υπέρ 
τής επιστήμης.»

Παρωρμήθημεν ν’ άποσύρωμεν έκ τής λήθης τάς προτάσεις 
ταύτας, διότι έγνωμεν ευχαρίστως την προ ολίγων ημερών υπό 
τής Βουλής ψήφισιν νόμου περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως 
ιδιωτικών κτημάτων πρός άνεύρεσιν καί συντήρησή αρχαιοτή
των, δεν άμφιβάλλομεν δέ ότι εις τό μέτρον τούτο προέβη ή 
Κυβέρνησις συνεπείμ τών διηνεκών παραστάσεων του .συμβουλίου 
τής ήμετέρας Εταιρίας καί έπληρώθη ούτω ή διακαεστέρα ευχή 
τών φιλάρχαιων, επομένως άνασκαφαί θέλουσιν ένεργηθή σπου- 
δαϊαι καί δεν εΐνε άμ.φιβολία ότι θέλουσι φέρει εις φώς πλεϊστα 
θαυμαστά έ'ργα τών ήμετέρων προγόνων,περί ών θέλουσι συντάτ- 
τεσθαι αί προσήκουσαι εκθέσεις ύπό τών έπιστατούντων τάς εργα
σίας τών άνασκαφών έφορων’ άλλ’ όπως ούτοι καταβάλλωσι με- 
γαλητέραν επιμέλειαν έν τή συντάξει τών εκθέσεων των,καλόν είνε 
νά όρισθώσι χρημ.ατικαί άμοιβαί, ώς καί διά τά ώς ανωτέρω 
συστηθησόμενα αρχαιολογικά διαγωνίσματα, πολλοί δε τών ήμε
τέρων ΰπάρχουσιν ευτυχώς ικανοί καί εκθέσεις άρχαιολογικάς νά 
συντάξωσι καί εις τά στάδιον αρχαιολογικών ζητημάτων νά άπο- 
δυθώσιν εύπροσώπως. ΣυμπληροΟντες δέ την ιδέαν ταύτην προσ- 
τίθεμ-εν, ότι δέον νά παρακληθή ή Κυβέρνησις νά επιτρέψν] νά 
συνεδριάζωσιν αί τοιαΰται δύω-τρεϊς έτησίως συνελεύσεις τής 
Εταιρίας μας έν τινι τών αιθουσών τής Σιναίας ’Ακαδημίας, 
ήτις πρό πολλοΰ άποπερατωθεϊσα διαμένει άλως άχρησιμοποίη-
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τος. Να προσκαλή δε ό Ικάστοτε 'Υπουργός της Έκπαιδεύσεως 
τα μέλη των ένταΰθα ξένων αρχαιολογικών Σχολών, αΐτινες 
σχεδόν τάν αυτόν προτίθενται σκοπόν τής άνευρέσεως αρχαίων 
τής ελληνικής τέχνης, τους δημοσιογράφους, οΐτινες Θέλουν κρατή 
ένήμερον τό κοινόν διά τών εφημερίδων των κτλ. Νά παρακλη- 
Θώσι δέ άρμοδίως νά τιριώσι διά τής παρουσίας των τάς συνε
δριάσεις ταύτας αί A. A. Υ. οί Βασιλόπαιδες· ούτω δέ, δεν 
είνε άμφιβολία, Θέλει διεγερθή τό ενδιαφέρον του κοινού υπέρ 
τών εργασιών τής ήμετέρας Εταιρίας καί Θέλουσιν έμπνευσθή 
εις αυτό αισθήματα ύπολήψεως καί αγάπης πρός τά αριστουρ
γήματα τής ελληνικής τέχνης.

Β'.

« ’Επειδή σκοπός τής έκδόσεως τής ’Αρχαιολογικής Έφημερί- 
δος είνε ή εις όσον οΐόν τε εύρύτερον κύκλον τής τε ημεδαπής καί 
αλλοδαπής διάδοσις τήςγνώσεως τών αρχαιολογικών ημών πραγ
μάτων, μάλιστα δέ καί διά τής άπεικονίσεως τών άνακαλυπτο- 
μένων κειμηλίων τών ήμετέρων προγόνων, νομίζομεν σκόπιμον 

πρός τούτο την έλάττωσιν τής συνδρομ.ής, ήτις νά ήνε υποχρεω
τική διά τούς εταίρους.»

Συμμεριζόμενοι τάς ιδέας ταύτας φρονουμεν καλόν νά αΰξήσγι 
ή ετήσια συνδρομή τών εταίρων εις δρ. 20, καί νά δίδηται εις 
αυτούς δωρεάν ή ’Αρχαιολογική Έφημερίς, καθόσον έκ τής 
συνδρομής 7 μελών τής Εταιρίας μας εΐσπράττομεν νυν δρ. 56 
(τά δέ πολλά τών έτησίως έκδιδομένων τευχών συντελοΰσιν εις 
ΰπερπλήρωσιν τής αποθήκης), έν ω έκ τών ΰπερογδοήκοντα συν
δρομών τών εταίρων Θέλομεν εισπράττει δρ. 400.

Τάς υπομνήσεις καί συστάσεις ταύτας ύποβάλλομεν πρός τό 
Συμβούλιον, καί αν μέν έγκριθώσι παρ’ αύτοΰ, ας προκαλέση τάς 
δεούσας αποφάσεις τής Συνελεύσεως, έν έναντίγ περιπτώσει άς 

μένουν τά πράγματα όπως έχουν.

ΆΘήναι τ?ί 14 Φεβρουάριον 1893.

Κ. Φωςτηροποτλος 

Κωνςτ, I. Κυριάκος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:44 EEST - 54.226.8.97



80 —

Έπί τούτοις έγένετο βραχεία συζήτησις, καθ’ ήν ό σύμ
βουλος Δ. Φίλιος έδωκεν εξηγήσεις περί τής έν τώ ίσολο- 
γισμώ άναγραφομένης δαπάνης διά την άνασκαφήν Έλευ- 
σϊνος έρωτηθεϊσα δέ ή Συνέλευσις ύπο τοΟ προεδρεύοντος 
αντιπροέδρου Σπ. Φιντικλέους ένέκρινε τούς λογαριασμούς 
τοΟ έτους καί συνέστησεν εις το μέλλον Συμβούλιον νά 
λάβη ύπ’ δψιν τάς έν τή εκθέσει τής τριμελοΟς εξελεγκτι
κής επιτροπής παρατηρήσεις.

Είτα προέβη ή Συνέλευσις εις τήν εκλογήν τοΟ προε
δρείου. Έκφωνηθέντος τοΟ καταλόγου των καταβαλόντων 
τήν συνδρομήν των εταίρων, έψήφισαν εταίροι 87, γενο- 
μένης δέ διαλογής ύπό τοΟ προεδρεύοντος καί των ψηφο
λεκτών Ιω. Μαρκοπούλου καί Β. I. Λεονά,ρδου άνεκηρύ- 
χθησαν:

Πρόεδρος ό Άλ. Α. Κ-οντόστοευλος . διά ψήφων 80
’Αντιπρόεδρος ό Six. Φεντεκλής ... » 80
Γραμματευς ό St. Α. Κουμ,ανούδης . » 70
Ταμίας ό Γ. Λίεκολαι'εδης .... » 75

Δεύτερον προέβη ή Συνέλευσις εις τήν εκλογήν των λοι
πών επτά μελών τοΟ Συμβουλίου. Έκφωνηθέντος τοΟ 
καταλόγου έψήφισαν εταίροι 101, γενομένης δέ διαλογής 
άνεκηρύχθησαν σύμβουλοι οί έξής:

Αημ.οσ6. Τσεβοενόπουλος.........................διά ψήφων 90
ΙΙοεναεγεώτης Κοεββαδέας......................... » 87

Άντώνεος Οέκονόμ.ος.............................. » 79
Χτεφαενος Λί. Αροεγούμης....................... » 66
Κ,υρεοεκός Μυλωνάς..............  ................... » 66
Αημήτρεος Φελεος......... ....................... » 56
Αημήτρεος Γ. Μοεκκάς........................... » 37

καί ή Συνέλευσις διελύθη περί ώραν
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To νεον Συμβουλίου έν ταϊς συνεδριάσεσιν αύτου της 
Ι”15 καί 13ί? Μαρτίου 1893 έπελήφΟη της έξετάσεως των 
έν τη ανωτέρω έκΟέσει της τριμελοΟς εξελεγκτικής Επι
τροπής παρατηρηΟέντων καί προταΟέντων, αί δέ παρατη
ρήσεις καί αποφάσεις αύτοΟ εχουσιν ώς εξής.

α) ΆπεφασίσΟη νά συντάσσηται του λοιπού άναλυτικώτερος 
ό ΐσολογισμ-ός. σημειουμένων διακεκριμε'νως των κτημάτων, να 
γίνη δέ καί κτηματολόγιον εν γένει, συμπεριλαμβανομένων καί 
των οικοδομών των Μουσείων.

β) Αί μετοχαί καί τα χρεώγραφα άπεφασίσΟη ν’ άναγράφων- 
ται έν τώ ίσολογισμώ εις την τρε'χουσαν αυτών τιμήν κατά τήν 
3ΐ7)ν Δεκεμβρίου έκαστου έτους.

γ) Περί των όφειλομένων τη Έταιρίμ παρά του Δημοσίου 
82,390.75 δραχμών, περί ών ποιείται λόγον ή εκθεσις τής έξε- 
λεγκτικής επιτροπής, δεν παρέλιπε το Συμβούλων νά κάμη τάς 
δέουσας υπομνήσεις εις τήν Κυβε'ρνησιν, ώς έρρήθη ήδη έν τή 
υπό του Γραμ.μ.ατέως άναγνωσθείσγι Λογοδοσίμ (ϊδε σελ. 63).

δ) Αί 42 μετοχαί του Πατριωτικού δανείου, αί μή άναγρα- 
φεϊσαι ένεκα παραδρομής έν τώ ίσολογισμώ, άπεφασίσΟη νά έκ- 
ποιηθώσιν, ώς προέτεινεν ή έξελεγκτική ’Επιτροπή.

ε) ΆπεφασίσΟη ν ’άναγράφηται έν τώ ίσολογισμφ το ποσον 
τών άπωλήτων σωμ,άτων τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος καί ή 
άξια αυτών.

ς·) ΆπεφασίσΟη ν’ άναγράφηται έν τφ ίσολογισμώ τό διά την 
Βιβλιοθήκην άπό τής συστάσεως τής Εταιρίας δαπανηΟέν ποσόν 
εις αγοράν βιβλίων καί δετικά, μετά σημειώσεως ότι ΰπάρχουσιν 
εις τήν βιβλιοθήκην καί βιβλία όχι ολίγα έκ δωρεάς ή έπ’ ανταλ
λαγή προς τά δημοσιεύματα τής Εταιρίας ληφθέντα. Επί τών 
δεδωρημ.ένων νά τεθή σφραγίς « έκ δωρεάς», τά δέ δελτία του 
του καταλόγου ν’ άντιγραφώσιν εις βιβλίον.

ζ) Έν τφ άπολογισμφ τών έξόδων ν’ άναγράφωνται άναλυ- 
τικώτερον αί δαπάναι κατ’ είδος, ήτοι μισθούς, έπιμίσθια, όδοι-
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— 82

πορικά έξοδα καί Ιργασίαν, όπως δηλ. καί Ιν τοις βιβλίοες της 
Εταιρίας είνε άναγεγραμμένα.

η) Έκ παρανοήσεως Ιρρηθη ύπό της εξελεγκτικής ’Επιτρο
πής έν τί) ανωτέρω εκθέσει αύτης, ότι αί διά την ’Αρχαιολογι
κήν ’Εφημερίδα εν τώ ίσολογισμώ άναγραφόμεναι 2,992 δραχ. 
μαί έδαπανηθησαν εις «άμοιβάς της τριμελούς ’Επιτροπής, των 
συγγραφόντων τά άρθρα, καί άλλας τινάς προσωπικάς αποζη
μιώσεις». ’Ακριβής όμως κατά τά εντάλματα άνάλυσις του πο
σού τούτου είναι ή έξης·

Τυπωτικά (Α' τεύχους καί 10 τυπογραφικών φύλλων των τευχ.
Β. Γ. Δ.) ένταλμ. 100.326 .............................Δρ. 809.50

Σχεδιάσματα πινάκων ένταλμ. 206.368.401 . . » 735.—
Λιθογράφησις πινάκων » 127...................... » 140.—
Φωτοτύπωσις πινάκων » 301..................... » 300.—
Άμοιβαί Συγγραφέων » 103 .. ................ » 447.50
’Αμοιβή ’Επιτροπής καί Έπιμελητοΰ έκδόσεως

ένταλμ. 103............................... ............................ » 200.—
Έπιμίσθιον κλητηροςτοΰ Λαχείου διά την υπηρε

σίαν της Έφημερίδος ένταλμ. 27. 51.84. 122. 
158.189.227.267.301.344.381.415.. » 360.—

» 2992.—

θ) ’Επί των προτάσεων της εξελεγκτικής ’Επιτροπής του 
έτους 1886, εις ας παραπέμπει ή άνωτέρω έκθεσις συνιστώσα 
την αποδοχήν αυτών, τό Συμβούλων δεν δύναται ν’άποφασίστ, 
διότι αί προτάσεις έκεϊναι άναφέρονται εις τον ’Οργανισμόν της 
Εταιρίας, δν αί Συνελεύσεις τών εταίρων έκτοτε δεν άπεφάσι- 
σαν νά μεταβάλωσιν.

ι) ’Επί δέ τών προτάσεων της εξελεγκτικής ’Επιτροπής του 
έτους 1887, εις άς παραπέμπει ωσαύτως ή άνωτέρω έκθεσις, 
ώς προς μέν την προταθεϊσαν καταμέτρησιν τού έν τφ ταμείω 
υπολοίπου την 31 ϊ1ν Δεκεμβρίου έκάστου έτους ύπό του Συμβου
λίου, συντασσομένου καί πρωτοκόλλου, τό Συμβούλων δεν νο-
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μίζει τοϋτο άναγκαϊον, διότι ή Ιξελεγκτική ’Επιτροπή εχει τό 
δικαίωμα να προβαινη καί εις έξέλεγξιν των εισπράξεων καί 
πληρωμών καί του άρξαμ.ένου έτους πρός έξακρίβωσιν του εν τω 
ταμειω υπολοίπου την 31 Δεκεμβρίου του λήξαντος έτους, ώς 
τοΰτο γίνεται καί εις άλλας Εταιρίας. Όσον δ’ άφορ^ί εις την 
περί έλαττώσεως της τιμής τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος 
πρότασιν, τό Συμβούλιον παρατηρεί, ότι ήδη τότε ήλάττωσε 
την τιμήν διά τους εταίρους εις δραχμάς δέκα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1892 (I)

("Οσων εταίρων τά ονόματα (ρέρονσιν αστερίσκον, αυτοί πρός τη έτησία 
συνδρομτ) καί καθυστερούσαν αΛΛην χατέβαΛον, η τΐ)ν του προσεχοΰc 
'έτους).

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Εθν. Πανεπιςτημιον . Δρ. 1000.— Βελεντζας Σπ. . . Δρ. 15—
Δήμος Αθηναίων . . )) 500.— Βααγκααης Ν. . » 15—
Αθηνογενης Γ. . . » 15.— Βλαστός Κωνςτ. . . » 15—
Αναγνωςτοπογλος X. » 15.— Βογκρας Δημ. . . 1 15—
Αναςταςιογ ΝιΚ. . . » 15— Βογτζινας Εμ. » 15—
Ανδροπογλος Στ. . . )) 15—
Αντωνιαδης Ant. I. . » 15— Γαζεπης Γεωργ. . 0 15—
Αντωνοπογλος Κ. )) · 15— Γιαννογλης Βας. . . » 15—
Απεργης Νικ. . . . )) 15.—
Αργγροπογλος Π. Π. )) 15— Δαμβεργης Αν· . . » 15 —
Αρεταιος Θεολ. . . )) 15— Δαμβεργης Νικ. . . » Ιδ-

Δαμιραλης Μ. . . . » Ιο.—

Βαααωριτης Ιω. . . » 15— Δεμερτζης Αλ. . . » 25—
Βάσης Σπγρ. . . » 15— Δηλιγιαννης Θεοδ. . » 15—
Beck Karl. . . . » 15— Διιμιτςας Μαργ. . . » 15—

(1) Έν τίο καταλο'γω τοότω περιέχονται καί τά όνο'ματα των μετά τήν κλεΐ- 
σιν των λογαριασμών τον ϊτους καταβαλόντων τήν συνδρομήν των Εταίρων.
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Διοςκοριδης X. . . Δρ. 15.— Κωνςταντινιδης Π. Δρ. 15—
Δοςροςτης Αθ. . . )) 15 — Κωςτης Κ. Ν. . » 15.—
Δραγοςμη Ελιζα Σ. . )) 15—
Δραγοςμης Εμ. . . » 15.— Λαζαρης Χρ. . . » 15—
Δραγοςμης Στεφ. )) 15.— Λακών Βας. . . )) 15.—

Λαμπρςνιδης Μ. . )) 15—
Ελεςθεριαδης Σ. . . » 15.— Λεοναρδος Β. I. . » 15—
Εςαγγελιδης Μ. . . » 15.— Λεοναρδος Δημ. . )) 15—
Εςταξιας Ιω. . . . » 15.— Λιβας Αθαν. . . )) 15—

Lolling Η. . . » 15—
Ζαχαριος Δ· II. . )) 15.— Λοντος Α.Ι. . . )) 15—
Ζεγκινης Ιω. . . . » 15.— Λςρης Ιω. . . . » 15—
Ζηαιωτης Νικ. . . )) 15— Λςρης Νικ. . . . )) 15—
Ζητοςνιατιις Παν. » 15—
Ζςγομαλας Αντ. . . )) 15 — Μαγγιωρος Γ. . . )) 15—

Μακκας Δημ. . . )) 15—
Θααης Μιατ. . . . » 15 — Μαλικοποςλος Θ. . » 15 —
Θεοδωρακακης Στ. . )) 15— ^Μανιακής Κ. . . )) 15—
Θεός Τςατςος Ιω. . )> 15— ί Μαριολοποςαος Α. )) 15—
Θεοφιλατος Ιω. . . )> 15— Μαριοαοποςλος Θ. » 15—

Μαρκοποςαος Ιω. . )) 15 —
Καββαδιας Παν. . . )) 15— Μαςρογιαννης Γερ. )) 15—
Καλαποθακης Μ.. . » 15 — Μαςροκορδατος Αλ. )) 15 —
Καλλιγας ΙΙαςλ. . . )) 15— Μελας Mix. » 25—
Κααογεροποςαος Θ. . )) 15 — Μεαιςςοςργος Γ. . » 15—
Καμποςρογαοςς Δ. . )> 15 — Μιςτριωτης Γ. . . )) 15 —
Καμποςρογαοςς Ιω. . » 15 — Μιςςρλης Νικ. . )) 15—
Κανακης Πετρ. . . )) 15— Μομφερρατος Αντ. )) 15 —
Κανεαλης Αντ. . . » 15— Μοςχακης Νικ. . )) 15—
Καραπανος Κωνςτ. . )) 25— Μοςχοβακης Ν. . )) 15—
Καρτερακης Νικ. . . » 15— Μοςςης Ιω. . . . » 15—
Καςδονης Γεωργ. . . )) 15 — Μοςςτακας Εςαγγ. )) 15—
Καςδονης Σωκρ. . . » 15.— Μπαλτης Θεοφ. . )) 20—
Καςτρωμενος Αλ. )) 15— Μπαρακλης Νικ. . » 15.—
Καςτρωμενος Παν. . )) 15— Μπογιατζογαοςς Μ. » 15—
Κατςαρας Mix. . . )) 15— Μποςκης Εμ. . . )) 15—
Κετςεας Θεμ. . . )) 15— Μποςκης Ιω. . . )) 15—
ΚΟΑΣΒΑΣ ΑαΕΞ. . . )) 15— Μςλωνας Κςριακος. )) 15 —
ΚΟΝΤΟΣ ΚωΝΣΤ. . · )) 15—
ΚΟΝΤΟΣΤΑΣΛΟΣ Αλ. Λ. )) 15—
ΚΟΣΣΟΝΑΚΟΣ Κ. . » 15— Νεγροποντης Μ. . » 15—
Κοςμανοςδης Στ. Α. » 15— Νεγρης Φωκίων. . )) 15 —
Κοφινιωτης Ιω. . . )) 15— Νικολαϊδης Γ. . )) 15 —
Κρρτικος Γεωργ. » 15— Νικοααϊδης Ιω. )) 15—
Κςριακος Κωνςτ. . . » 15— Νικολοποςλος II. )) 15—
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Ξανθακης Πετρ. . . Δρ. 15.— Σβορωνος Ιω. . . . Δρ. 15—
Ξγθαδης Ιω. . . . » 15.— Σεμιτελος Δημ. . » 15.—

Σιμοπογδος Ιω. » 15—
ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒαΣ. . » 15.— Σκιάς Ανδρ. . . » 15.—.
ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠρΟΚ. . )) 15.— Σκογζε Αδεξ. Γ. » 15 —
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ANT. . . » 15.— Σκοτζε Παγλ. Γ.. » 15 —
Οικονομογ Κωνςτ. . » 15— Σκογλογδηρς Στ. . » 15 —
Οικονομογ Παν. . . » 15.— Σογτςος Αδεξ. » 50—

Σταης Βααερ. . . » 15.—
Παπαβαςιδειογ Γ. )) 15 — Στεργιογδιδης Αρ. » 15—
Παπαγιαννοπογλος Ν- )) 15.— Στέφανος Κγπ. . » 15—
Παπαδημας ΙΙαν. . . » 15.— Στεφανογ Στεφ. . » 15—
Παπαδοποτλος Χρ. . » 15.— Στρεϊτ Στεφ. . . » 25—
Παπαμαρκοτ Χαρ. Μ 15.— Σχινας Βας. . . » 15—
Παπαναςταςιοτ Π. . » 15.—
Παπανδρεοτ Λέων. . » 15.— Τριανταφτδδακος Ν. » 15—
Παπαχρηςτογ Γ. . . » 15.— Τρικοτπης Ιω. . . » 15—
Παςχαλης Λέων. . . )) 15.— Troump Eog. . . » 15—
ΙΙατγχας Γεωργ. . . )) 15.— Τςιβανοπογλος Δ. » 15—
Παγλιδης Παν. . . » 15.— Τςοτντας Χρ. . . » 15—
Περρης Πετρ. . . . » 15.—
Περρης Σπτρ. . . » 15.— Φερμπος ΓΙαν. . . » 15—
Πολίτης Ν. Γ. . . » 15.— Φιδιος Δημ. . . » 15—
Ποςτοδακας Αχ. . . » 15— Φιλιππίδης Λ. » 20—
Προβελεγιος Αρ. . . » 15.— Φιντικδης Σπ. . » 15—
Πρωτόδικός Ιω. . . )) 15— Φωςτηροπογδος Κ. » 15—

Ραδδης Παντ. . . » 15— Χδτζημιχαδης Mix. » 15—
Ρενιερης Μαγκ. . . )) 15— Χατζιδακις Γ. » 15—
Ρωμαιδης Αριςτοτ. . )) 15— Χατζιδακις Ιω. » 15—
Ρωμαϊδης Δημ. , . » 15.—
Ρωμαϊδης Κωνςτ. . . » 15— *Wolters Paul. » 30—

Σακεδλαροποτλος Σπ. » 15 — Ziller Ernst. . » 15.-

ΕΝ ΙΙΕΙΡΑΙΕΙ

Αντωνιαδης Ανδρ. . Δρ 
Γιαννοποτδος Χρ. . » 
Δραγατςης Ιακ. . . »

15.— Καςτριωτης Χρ. . 
15.— ΚΟΛΓΜΒΑΣ ΓΕΩΡΓ. . 

15.— ΜΟΤΤΣΟΠΟΤΔΟΣ Τρ.

Δρ. 15.— 
» 15.—
» 15.—

ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ

Μονή τογ .Γενεςιοτ της Θεοτοκοτ (ΙΙελαγίας) Δρ. 25.
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ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ

Βλαστός Στεφ. εν Μασσαλία ... . . ... . . . Δρ. 29,—
Δραγοτμης Μάρκος.............................................. » 50.—
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝίΚ. ΕΝ ΠεΤΡΟΓΠΟΛΕΙ............................................. » 100.—

*Ludlow Thom, έν Νεα Τορκη .........................................  . » 40.50
Robert Carl εν Aaaij της Σαξονίας . . . ... . » 25.—
Τςαγκαρολας Γεωργ. εν Αλεξάνδρειά................................... » 125.—

ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

(’Εν χούχοτς περχέχονχαχ παχ χά παχ’ άνχαλλαγήν ληφθένχα).

Aarboger for nordisk oldgyndighed og bistorie, 1890. II, 
Raekke, 5 Bind, 4 Hefte. Kjobenhavn. Σελ. 253-388. 

Ambrosoli, Sol., Breve relazione di un viaggio ad Atene 
e Constantinopoli. Milano, 1892.

American journal of archaeology. Vol. VII. Baltimore,
1891.

Arch.-Epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Un- 
garn. XV, 2. Wien, 1892.

Archaeological Institute of America. Twelth annual report, 
1890-91. Boston, 1891.

—Thirteenth annual report, 1891-92. Boston, 1892. 
ΆΟηνκ. Σύγγρα[Α[Λ«. περιοδικόν της έν ΆΘηναις έπιστημονικης 

Εταιρείας. Τόρι. 1-3, 4 τευχ. 1-3. Άθήνητιν, 1889-92. 
Berliner philologische Wochenschrift. 1892. Berlin, 1892. 
Bollettino delle opere straniere acquistate dalle biblioteche 

governative del regno d’ Italia. Vol. VI, Indice, 1892. 
Vol. VII, 14. Roma, 1892.

Bulletin de correspondance hellenique. XVI. Athenes,
1892.
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Cambridge antiquarian Society. Octavo publications Nd 
XXV. Cambridge, 1891.

Comparetti, Dom., La iscrizione arcaica di Oaxos. Torino, 
1883 (απόσπασμα).

Conze, Al., Ueber Darstellung des menschlichen Auges 
in der antiken Sculptur. Berlin, 1892 (άπόσπαoga).

Corpus inscriptionum atticarum. Vol. IV, fasc. III. Bero- 
lini, 1891.

Δελτίον αρχαιολογικόν izStSogevov ύπό του γενικού έφορου Π.
Καββαδία. Tog. Ζ, 1891 σελ. 113-143. Η, 1892 σελ. 
1-80. Έν Άθήναις, 1892.

Δελτίον τής ιστορικής καί εθνολογικής Εταιρίας τής Ελλάδος. 
Tog. 4 φυλ. 13. Έν Άθήναις, 1892.

Δήgιτσα, Μαργ., Περί τοϋ τάφου του Άριστοτέλους. Άgστε- 
λόδαgov, 1892 (άπόσπασρ-α).

Die attischen Grabreliefs. Ill Lief. Taf. LI-LXXV. Ber
lin, 1892.

Droysen, G. F., Geschichte des Hellenismus II-III, Zweite 
Auflage. Gotha, 1877 -78.

’Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος. Έκθεσις των κατά το έτος 
1890-91 TC87tpaygivcdv ύπό του εφόρου Γ. Κωνσταντινίδου. 

Έν Άθήναις, 1891.
Έλλ. Φιλολογικός Σύλλογος.— Αρχαιολογική Επιτροπή. Πα- 

pάpτηga του ΙΘ’ τόρ.ου. Έν Κωνσταντινουπόλει, 1891.— 
Togo; Κ, 1885-86 καί 1886-87. Έν Κ/λει, 1891.— 
Tog. ΚΑ, 1887 -88 καί 1888-89. Έν Κ/λει, 1892.— 
Tog. ΚΒ, 1889-90 καί 1890-91. Έν Κ/λει, 1891.— 
Άρχαιολ. Επιτροπή. Πapάpτηga τοΰ Κ-ΚΒ τόρ.ου. Έν 
Κ/λει, 1892.—Ζωγράφειος άγών, ήτοι gvηgεϊa τής έλλ. άρ- 
χαιότητος ζώντα έν τω έλληνικψ λαφ. Tog. Α. Έν Κ/λει, 
1891,

Εθνικόν άρχαιολογικόν Μουσεϊον. Γλυπτά του εθνικού Μουσείου. 
Κατάλογος περιγραφικός ύπό Π. Καββαδία γενικού έφορου 
των άρχαιοτήτων καί gouo8i(ov. Tόgoς πρώτος. Έκδοσις πλή

ρης. Έν Άθήναις, 1890-92.
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Flinders Petrie, W. M., The treatment of small antiqui
ties. 1892 ( απόσπασμα).

Fuchs, Rob., Erasistratea quae in librorum memoria la
tent congesta enarrantur. Lipsiae, 1892.

Glassnik serbskoga utsenog druschtwa. Nos 73 καί 75. Bel- 
grad, 1892.

Ίωάννου, Παύλου., Περί της κατ’ άναφοράν προς την ανατο
μίαν αρχαίας ελληνικής πλαστικής του άνθρωπείου σώματος. 
Έν Άθήναις, 1891.

'Ιδρωμε'νου, Α. Μ., Ή δίκη των έν Άργινούσαις στρατηγών. 
’Εν Κέρκυρα, 1 883.

Jahrbuch d. k. d. archaeol. Institutes. Bd. VII. Berlin, 
1892.

Journal of hellenic studies. Vol. XII, 2. London, 1891.
Καββαδία, Π., 'Η έν Λούβρω Σαμοθρρικία Νίκη καί ή σπου- 

δαιότης αυτής διά την ιστορίαν τής πλαστικής. Έν Άθή- 
ναις, 1879.

Khalifat, patriarchat et papaute. Etudes historiques par*** 
Paris, 1892.

Koldevvey, R., Neandria (51cs Programm zum YVinckel- 
mannsfeste). Berlin, 1891.

Latychew, B., Biirgereid der Chersonesiten. Berlin, 1892 
( άπόσπασμα ).

—Συμπληρώσεις καί διορθώσεις εις την Συλλογήν των ελληνικών 
καί λατινικών επιγραφών του Εϋξείνου Πόντου. II ( 'Ρωσσι- 
στί). Έν Πετρουπόλει 1891 (άπόσπασαα).

Memoires de la Societe royale des antiquaires du Nord. 
Nouvelle serie, 1891. Copenhague, σελ. 45 - 136.

Mittheilungen des k. d. archaeologischen Institutes. Athe- 
nische Abtheilung. XVII. Athen, 1892.

Mittheilungen des k. d. archaeologischen Institutes. R5- 
mische Abtheilung. VII. Rom, 1892.

Olympia. Die Ergebnisse der von dem deutschen Reich 
veranstalteten Ausgrabung. Tafelband I. Der Baudenk- 
maler erste Halfte. Berlin, 1892.
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Orsi, P., Ancora sulla fibula a Micene e nelle terremare,
1891 (απόσπασμα).

Pallat, L., De fabula ariadnaea. Berolini, 1891.
Papadimitrakopoulos, Th., Le poete Aristophane et les 

partisans d’Erasme. Leide, 1892 (απόσπασμα).
Παπαδοπούλου Κεραμέως, Άθ., Άνάλεκτα Φεροσολυμιτικής 

στάχυ βλογιάς. Τόμ. Α. Έν Πετρουπόλει, 1891.
— Φεροσολυμιτική βιβλιοθήκη. Τόμ. Α. Έν Πετρουπόλει, 1891.
—Μαρτύριον των άγιων εξήκοντα νέων μαρτύρων των επί τής 

τυραννίας των ’Αράβων μαρτυρησάντων. Έν Πετρουπόλει,
1892.

—Φωτίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως περί του τάφου 
του Ίησοΰ Χρίστου καί αλλά τινα πονημάτια τοϋ αΰτου.Έν 
Πετρουπόλει, 1892.

Papers of the american School of classical studies at 
Athens. Yol. V. 1886 -90. Boston, 1892.

Papers of the archaeol. Institut of America. American 
series IV, part II. Cambridge, 1892.

Pervanoglii, P., II culto della Luna nei tempi primitivi. 
Trieste, 1891 (απόσπασμα).

Πετρίδου Άθ., ’Αρχαιολογική καί ιστορική ερευνά περί Φαρών 
καί Καλαμ.ών. Έν Καλάμ,αις, 1875.

Πρακτικά τής έν Άθήναις φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κατά τό 
έτος 1890-91 . Έν Άθήναις, 1891.

Πρακτικά τής ιστορικής καί εθνολογικής Εταιρίας τής Ελλάδος 
του έτους 1891. Άθήνησιν, 1892.

Prawoslawnii palestinsky sbornik. Tom. X, 28. Pomia- 
lowsky, J., Theodosius de situ terrae sanctae. Lipsiae, 
1891 /

Preger, Th., Inscriptiones graecae metricae ex scriptori- 
bus praeter anthologiam collectae. Lipsiae, 1891.

Proceedings of the numismatic and antiquarian Society 
of Philadelphia 1890-91. Philadelphia, 1892.

Revue des etudes grecques. Tom. IV N° 16, 1891, V N° 
17, 1892. Paris, 1891 -92.
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Rink, G., Sopra una inscrizione greca intorno agli dei 
grandi Cabiri. Venezia, 1820.

Roehl, H., In Franciscum Lenormant inscriptionum fal- 
sariuna ( άπόσπασμα, Hermes XVII).

Rhomai'des, K., Olympia. The Hermes of Praxiteles. 
Athens, 1890.

Rubensohn, Otto., Die Mysterienheiligthumer in Eleusis 
und Samotlirake. Berlin, 1892.

Schriften der Universitiit zu Kiel aus dem Jahre 1891-92. 
Kiel, 1892.

Sittl, C., Die Phineuschale und ahnliche Vasen mit be- 
malten Flachreliefs. Wurzburg, 1892.

Σκιά, Άνδρ., Περί τής σημασίας τής άρχαίας ελληνικής γλώσ- 
σης ώς οργάνου καθολικής παιδεύσεως. Έν Άθήναις, 1892.

Smithsonian Institution. Annual report, July 1889. Wa
shington, 1890.

Σοφούλη, Θεμ., Τά έν Άκροπόλει άγάλριατα Κορών αρχαϊκής 
τέχνης. Έν Άθήναις, 1892.

Συλλογή αρχαιολογικών νόμων, διαταγμάτων καί εγκυκλίων ΰπο 
τής γενικής ’Εφορείας τών αρχαιοτήτων καί μουσείων. Έν Ά- 
Θήναις, 1892.

Σύλλογος φιλεκπαιδευτικός έν Θεσσαλονίκη. ΈκΟεσις τών κατά 
το ιθ' έτος πεπραγμένων. Έν Λειψίρι (;), 1892.

Svoronos, J., Monnaie inedite de la Cyrenaique au type 
d’Eros. 1892 (απόσπασμα).

Viestnik hrvatskoga arkeologickoga druztva. XIV, 1. 3. 
Zagrebu, 1892.

World’s Columbian Exposition. Plan and classification. 
Department M. Chicago, 1892.
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ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ

Aegyptische Urkunden aus dem koniglichen Museen zu 
Berlin. Griecbisclie Urkunden. les Heft. Berlin, 1892.

Ahrens, H. L., Kleine Schriften. Erster Band.Zur Sprach- 
wissenschaft. Hannover, 1891.

Altertiimer von Pergamon. Zweiter Band. Bohn, R., Das 
Heiligtum der Athena Polias Nikephoros. Tafeln. Ber
lin, 1885.

—Bd. VI11, i. Friinkel, M., Die Inschriften von Perga
mon. Berlin, i890.

Annuaire de l’association pour 1’encouragement des etu
des grecques en France. 8“'“ Annee 1874. Paris, 1874.

Antiquites du Bosphore Cimmerien reeditees par Salomon 
Reinach. Paris, 1892.

Audouin, E., Dialectes grecs litteraires. Paris, 1891.
Becker, Paul., Ueber eine Sammlung unedirter Henkelin- 

schriften. Leipzig, 1862 (απόσπασμα).—Ueber eine 
zweite Sammlung uned. Henkelinschrift. Leipzig, 1869 
(απόσπασμα).—Ueber eine dritte Sammlung uned. Hen- 
kelinschriften. Leipzig, 1879 (απόσπασμα).— Ueber eine 
Samml. uned. Henkelinschriften. Leipzig, 1879 (από

σπασμα).
Beschreibung der antiken Sculpturen zu Berlin. Berlin, 

1891.
Brunn, H , Griecbisclie Gotterideale in ihren Formen er- 

laulert. Muncben, 1893.
Brunn, H.,-Arndt, P., Griechische und romische Port- 

rats. Lief. 4-9. Miinchen, 1891 -92.
Byzantinische Zeitschrift. P'Band. Leipzig. 1892.
Cauer, P., Delectus inscriptionum graecarum propter dia- 

lectum memorabilium. Lipsiae, 1877,
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Collignon, M., Histoire de la sculpture grecque. Tom. I. 
Paris, 1892.

Collitz, H., Sammlung der griechischen Dialekt-Insch- 
riften. II Bd. Ill Heft (Die delphischen Inschriften v. 
Baunack). Gottingen, 1892.

Cordelia, Andre., Le Laurium. Marseille, 1871.
Daremberg-Saglio., Dictionnaire des antiquites. Fasc. 

16-17. Paris, 1892.
Dieulafoy., L'acropole de Suse. Troisieme partie. Paris, 

1891.
Dumont, Alb., Inscriptions ceramiques de Grece.— Rap

port sur un voyage archeologique en Thrace. Paris, 
1871.

Ebers, Georg., Die koptische Kunst und ihre Symbole. 
Leipzig, 1892.

Fellows, Ch., Ein Ausflug nach Kleinasien und Entde- 
ckungen in Lycien. Uebersetzt von J. Zenker. Leipzig, 
1853.

Forster, G., Die olympischen Sieger bis zum Ende des 4 
Jahrhunderts v. Chr. Zwickau, 1891.

Friederichs, K., Die philostratischen Bilder. Erlangen, 
1860.

Friedlander, L., De operibus anaglyphis in monumentis 
sepulcralibus. Regimonti Prussorum, 1867.

Furchheim, Fr., Bibliographia di Pompei , Ercolano e 
Stabia. Seconda edizione. Napoli, 1891.

Fustel de Coulanges., La cite antique. Paris, 18y2.
Γιαννοπούλου, Νικ., Τά ΦΟιωτικά, ήτοι περιγραφή τής επαρχίας 

'Αλρυροΰ. Έν Άθήναις, 1891.
Girard, Paul., La peinture antique. Paris, 1892.
Grundmann, R., Ueber 98 in Attika gefundene. Henkel- 

inschriften. Leipzig, 1889 ( άπόσπασρα).
Gutscher, H., Die attischen Grabschriften. Leoben, 1890.
Hamdy bey-Reinach, Tli., Une necropole royale a Sidon. 

lere livraison, 1892.
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Head, Barcl., Catalogue of greek coins. Corinth, Colonies 
of Corinth etc. London, 1889.

Hermann’s Lehrbuch der griecliischen Antiquitaten Bd. I. 
Staatsalterthumer von V. Thumser 2° Abtheilung. Frei
burg, 1892.

Hermes. Bd. XXVII, 1892. Berlin, 1892.
Heydemann, H., Nereiden mit den Waffen des Achill. 

Halle, 1879.
—Zeus in Gigantenkampf. Halle, 1876.
Hollander, Alfr., De anaglyphis sepulcralibus graecis quae 

coenam representare dicuntur. Berolini, 1865.
Jalm, Otto., Die Entfuhrung der Europa Wien, 1870.
Kiepert, H., Specialkarte vom westlichen Kleinasien. 3° 

Lieferung. Berlin, 1891.
Krause, Ernst., Tuisco-Land, der arischen Stamme und 

Gotter Urheimat, Clogau, 1891.
Lantsheere, L. de., De la race et de la langue des Hitites. 

Bruxelles, 1891.
Loch, Ed., De titulis graecis sepulcralibus. Begimonti, 

1890.
Luebeck, Em., Das Seewesen der Griecben und Romer. 

II Theil. Hamburg, 1891.
Massner, Karl , Katalog der Sammlung antiker Vasen und 

Terracotten im k. k. oesterreichischen Museum. Wien, 
1892.

Melanges d’archeologie et d’histoire. XII, 1892. Rome, 
1892.

Mommsen, Aug., Chronologie. Untersuchungen ueber das 
Iialenderwesen der Athener. Leipzig, 1883.

Muller, Ivv., Handbuch der klassisclien Altertums-Wis- 
senschaft. Bd. I. II. III. IV, 1. V, 1. VII. VIII. IX. 
Miinchen, 1888-92.

Musee de Ravestein Catalogue descriptif par E. de Mee- 
ster de Ravestein. Tom. I - 111. Liege et Bruxelles, 
1871 - 1882.
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Νεστορίδου, Κ., Τοπογραφία της αρχαίας Σπάρτης. Έν Άθή- 
ναις, 1892.

Newton, Ch.. The collection of ancient greek inscriptions 
in the Britich Museum. Part I, Attika byE. L. Hicks. 
Oxford, 1874.

Niemann, G.-Petersen, E., Stadte Pamphyliens und Pi- 
sidiens. II Bd. Pisidien. Wien, 1892.

Overbeck, Joh., Pompeji in seinen Gebiiiiden, Alterthii- 
mer und Kunstwerken. 4e Auflage. Leipzig, 1884.

Paton, W. B. - Hicks, E. L., The inscriptions oi Cos. 
Oxford, 1891.

Philippi, Ad., Der Areopag und die Epheten. Berlin, 
1874.

Philippson, Alfr., Der Peloponnes. 2e Abtheilung. Berlin, 
1892.

Pollack, Ern , Hippodromika. Lipsiae, 1890.
Raoul - Rochette., Antiquites grecques du Bosphore-Cim- 

merien. Paris, 1822.
Reber, Fr., Geschichte der Baukunst im Alterthum. Lei

pzig, 1869.
Revue archeologique. Troisieme serie. Tom. X1X-XX. 

Paris, 1892.
Rheinisches Museum fiir Philologie. Bd. 47. Frankfurt, 

1892.
Robert, Carl., Scenen der Bias und Aithiopis auf einer 

Vase der Sammlung des grafen Tyskiewicz. Halle, 
1891.

Roberts, E. S., An Introduction to greek Epigraphy. Part 
I. Cambridge, 1887.

Roscher, W., Ausfuhriches Lexikon der griechischen und 
romischen Mythologie. Lief. 21 -23. Leipzig, 1892.

Σακελλαρίου, A. A., Τά Κυπριακά, ήτοι γεωγραφία, ιστορία 
καί γλώσσα της νήσου Κύπρου. Τόα. Β. Έν Άθήναις, 1891.

Sarzec, Ern.-Heuzey, L., Decouvertes en Chaldee. Livr. 
1. II, 1. 2. Ill, 1. Paris, 1884- 1891.
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Schreiber, Th., Die beiienistischen Reliefbilder. Lief. 9. 
Leipzig. 1892.

Smith, A. H., A catalogue of sculpture in the department 
of greek and roman antiquities, british Museum. Vol. 
I. London, 1892.

Σοφούλη, Θερι., Τά έν Άκροπόλει άγάλρ.ατα κορών αρχαϊκής 
τέχνης. Έν Άθήναις, 1892.

Σταυράκη, Νικ., Στατιστική του πληθυσρ,ου της Κρήτης μετά 
διαφόρων γεωγραφικών, ιστορικών, αρχαιολογικών καί εκκλη
σιαστικών ειδήσεων περί τής νήσου. Άθήνησι, 1890.

Stein, Ρ., Ueber Piraterie im Altertume. 1 Theil. Gothen, 
1891.

Stephani, Lud., Titulorum graecorum particula II. Dor- 
pat, 1848.

Szanto, Em., Dasgriechische Burgerreclit. Freiburg, 1892.
Transactions of the royal Society of litterature. Second 

Series. Vol. IV, part I. London, 1849.
Warsberg. Alex, v., Odysseische Landschaften. I — III. 

Wien, 1878- 1879.
Weigel, M., Bildwerke aus altslavischer Zeit. Braun

schweig, 1892.
Ζησίου, Κωνστ., Σύαμικτα. Πελοπόννησου έπιγραφαί χριστιανι

κών χρόνων, Χρυσόβουλλα Μυστρα, ’Έρευναι περί τής πολιορ
κίας καί άλώσεως τής Άκροπόλεως ύπο τών Βενετών, Καπνι- 
καρέα - Καμουκαρέα. Άθήνηση/, 1892.
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ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

Στήλη μ.χρμαρίνη μ,έ αέτωμα φέρουσα επιγραφήν (κατάλογον 
είσενεγκόντων εις έπανόρθωσιν τού ιερού τής Άρτέμ,ιδος τής 
Προσηωχς) στίχων τεσσαράκοντα καί ενός, δημοσιευθεΐσαν έν
Athen. Mittheil. 1883 σελ. 19. "Τψ. 0,96. Εύβοιας (Κουρ
μπάτσι). Λίθ. 4979 Δώρον Σταμούλη Χαρίτωνος.

Είδώλιον βοός χαλκοΰν αρχαϊκής τέχνης. "Τψ. 0,03, μήκ. 
0,055. ’Ερέτριας. Χαλκ. 1495 Δώρον Δημάρχου Ν. Ψαρών.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ

Λ,οΟονα.

Λάρνακος σαρκοφάγου τεμάχια δύο συναρμόζοντα,μέ άνάγλυ- 
πτον "Ερωτα βαίνοντα πρ. δεξ. καί φέροντα έπ’ ώμων όρμον 
κλάδων. "Τψ. 0,75, πλ. 0,48.—Κάλπη κυλινδρική μέ άνάγλυ- 
πτον κόσμον έκ τριών γυναικείων κεφαλών καί τριών βουκράνων 
έναλλάξ διατεθειμένων καί συνδεδεμένων δΓ όρμου, σώζουσα καί 
ολίγα γράμματα τρίστιχου επιγραφής."Τψ. 0,45. Λίθου λευκοΰ. 
Μύρων τής Λυκίας. Λίθ. 4932-4933.

Στήλη μέ περιθώριον φέρουσα άνάγλυπτον παΐδα γυμνόν ίστά- 
μενον πρ. άρ. καί κρατούντα τή μέν δεξιά χειρί, ολίγον προς τα 
άνω υψωμένη, πράγμα τι δυσδιάκριτον ένεκα φθοράς, τή δέ άρι- 
στερά, κάτω καθειμένη, βραχύ ραβδίον όριζοντίως. Το έ'δαφος 
του αναγλύφου σώζει λείψανα ερυθρού χρωματισμού."Τψ. 1,09. 
Το μνημεϊον τούτο άπεκόπη άπό παραστάδος τάφου λαξευτού 
εις τόν βράχον Ιν Μύροις τής Λυκίας, ϊδε δ’ αύτοΰ εικόνα καί
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περιγραφήν τοϋ τάφου !ν Fellows, Ein Aasflug nach Klein- 
asien, 1853 σελ. 273 πίν. 24 καί 26. Λίθ. 4934.

Στήλη τετραγωνική προς τα άνω άπεστρογγυλωμένη καί κε- 
κοιλαμένη ούτως ώστε να σχηματίζηται ίγδίον διαμέτρου 0,13 
έχον χείλος επίπεδον, Ιφ’ ού ή επιγραφή : Α£(€)ΚΛΗΓΙΟ, 
καί τρήμα εγκάρσιον εις τον πυθμένα. 'Ύψ. 0,40. ’Αθηνών (άγ. 
Δανιήλ). Λίθ. 4935.

’Οκτώ λίθοι έγγεγλυμμένοι, διάτρητοι, των λεγομένων νησιω
τικών. — Ρομβοειδής άμφίκυρτος. Έφ’ ενός' ζώον τετράπουν 
πτερωτόν πρ. δεξ. Έφ’ ετέρου' ζώον τετράπουν κερασφόρον πρ. 
δεξ. 'Υπό τούς πόδας τών ζώων κλάδοι. Μήκους 0,035.— ’Ελ
λειψοειδής άμφίκυρτος' ζώον τετράπουν κερασφόρον μέ χαίτην 
πρ. δεξιά, στρέφον τήν κεφαλήν πρός τά άνω. Μήκ. 0,03.— 
Στρογγύλος άμφίκυρτος' γλυφή όμοια τή του προηγουμένου. 
Διαμ. 0,018. — Στρογγύλος άμφίκυρτος' πτηνόν ίστάμενον πρ. 
δεξ. καί άνωθεν αύτοΰ Δελφίν. Διαμ. 0,015. — Στρογγύλος 
άμφίκυρτος' γλυφή όμοια τή τοΰ προηγουμένου, άλλ’ άτεχνος. 
Διαμ. 0,012. — ’Ελλειψοειδής άμφίκυρτος· έντομον (άκρίς) 
πρ. δεξ. Μήκ. 0,017. — ’Ελλειψοειδής άμφίκυρτος' έντομον 
ίσως. Μήκ. 0,015.— Πρίσμα βασιτρίγωνον άνήρ γονατίζων, 
ταύρος καί ίππος πτερωτός. Μήκους 0,02. Πάντες κισσηροει- 
δεϊς. Μήλου. Λίθ. 4936-4943.

Λίθος σκαραβαιοειδής διάτρητος· άνήρ φέρων περικεφαλαίαν 
καί ξίφος μάχεται πρός λέοντα πρό αυτού άνορθούμενον. Κρυ
στάλλου. Μήκ. 0,019. Μήλου. Λίθ. 4944.

Τρεις κιονίσκοι επιτύμβιοι. — ΠΥΘΙΟΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 
ΜΙΛΗΣΙΑ. “Υψ. 0,62. —ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙΑ | ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ j 
ΒΕΡΕΝΙΚΙΔΟΥ | ΘΥΓΑΤΗΡ. “Υψ. 78. — ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ | ΑΖΗΝΙΕΥΣ. "Υψ. 0,76 ’Αθηνών. Λίθινα 
4945,4947- 48.

Στήλη έπιτυμβία κολοβή τά κάτω μέ άνάγλυπτον παράστα- 
σιν. Γυνή πεπλοφόρος καθημένη έπί θρόνου πρ. άρ. βαστάζει έν 
τή αγκάλη βρέφος Ισπαργανωμένον καί προσφέρει τή δεξιά χειρί 
πτηνόν εις παιδίσκην, ής σώζεται μόνον ή κεφαλή καί αί χεΐρες 
άνατεταμέναι πρός τά πτηνόν. Εις τό βάθος άνήρ πωγωνοφόρος
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-ίστάμενος καί άποβλέπων προς την γυναίκα. Τό κάτω [Λερός των 
[κορφών ελλείπει. ’Επιγραφή : ΕΡΜΟφΑΝΕΙΑ. Ύψ. 0,46.— 
Στήλη επιτύμβια [Λε άέτωμα καί άνάγλυπτον παράστασιν. Γυνή 
καθημένη επί θρόνου πρ. δεξ. δεξιοΰται άνδρα πωγωνοφόρον έν 
ίματίφ, προ αυτής ίστάμενον. ’Επιγραφή: ΚΟ^ΜΙΑΕΚΚΕ 
ΛΑΙΝΩΝ. Ύψ. 0,46. — Στήλης επιτύμβιας τεμάχιον, σώζον 
άνάγλυπτον λαιμόν καί ώτα λουτροφόρου. Ύψ. 0,31. — Στήλη 
έπιτυμβία με άέτωμα καί επιγραφήν: ΠΝΥΤΟΛΑΜΟ£|
£ΤΑ€ΑΓΟΡΟΥ | ΜΑΡΙΕΥί- "Ύψ. 0,43. Μεγαρίδος (Βίλια). 
Λίθ. 4952-4955.

Είδώλιον τέχνης παναρχαίας, άμορφον σχεδόν, σανιδοειδές.
Ύψ. 0,225. Κιμώλου. Λίθ. 4956.

Άκόνη λίθου ύπομέλανος. Μήκος πλευρών 0,13χ0,075. 
Βοιωτίας. Λίθ. 4957.

Λουτροφόρος κολοβή τον λαιμόν καί τήν βάσιν μέ παράστα- 
σιν άνάγλυπτον. Νέος φέρων χιτώνα καί χλαμύδα καί φρύγιον 
πίλον ΐσταται πρ. δεξ. κρατών τή άριστερμ χειρί άσπίδα, πρά 
αυτού δέ άνήρ καθεστηκυίας ήλικίας κρατών βακτηρίαν. “Οπι
σθεν τού οπλίτου γυνή πεπλοφόρος. ’Αττικής (Κερατιάς). Λίθ.
4958.

Δώδεκα εργαλεία,σώα καί κολοβά,λίθου μελανός καί ϋποπρα- 
σίνου τής λεγομε'νης προϊστορικής εποχής, έν οίς εξ πελέκεις συ
νήθους σχήματος. Μήκος μεγίστου 0,075, ελάχιστου 0,03. Κι- 
θαιρώνος. Λίθ. 4959.

Κεφαλή εικονική άνδρός έχοντος τήν κόμην βραχεΐαν καί βο- 
στρυχώδη ώς καί τό γένειον. Αΐ κόραι τών οφθαλμών καί αΐ 
όφρΰς δεδηλωμέναι. “Ακρα ρίς καί τό γενεάν ολίγον βεβλαμμένα. 
Τέχνης επιμελούς τών ρωμ. χρόνων.Ύψ. 0,27. — Κορμός (άπό 
τού όμφαλοΰ περίπου μέχρι τού δεξιού γόνατος) άγάλματος άν- 
δρικοΰ έ'χοντός ποτέ τάς χεΐρας καθειμένας καί προσπεφυκυίας 
τοϊς σκέλεσι- εργασίας άρχαϊκής. Ύψ. 0,67.— Τεμάχιον σκέ
λους άγάλματος, άρχαϊκής εργασίας. “Υψ. 0,22. —Μέρος βά- 
σεως επιτύμβιου μνημείου, φέρον τήν επιγραφήν : ΕΤΗ^ΕΝΕΚΑ 
ΕΝΘΑΔΕΚΕΙΜΑΙΤΗΛΕΦΑΝΗ. Ή άρχή καί τό τέλος τού 
στίχου ήσάν ποτέ κεχαραγμένα επί άλλων λίθων. Μήκους 1,17.
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Τψ. 0,21. ’Αθηνών (όδ. Διπύλου,άρ. 12). Λιθ. 4960- 4963.
Δακτυλιόλιθος σάρδιος Ιγγεγλυριριένος. Τύχη ίσταριένη πρ. 

δεξ., κρατούσα πηδάλιον καί κεράς άριαλθείας. Μήκους 0,10. 
Κορίνθου. Λίθ. 4978.

Στήλη έπιτυριβία κολοβή τά άνω καί άποτετριριριένη την επι
φάνειαν, φέρουσα άνάγλυπτον παράστασιν : Άνήρ καθήριενος έπί 
θρόνου δεξιοΰται έτερον έκ δεξιών προσερχόριενον. 'Υπό τήν 
παράστασιν άνάγλυπτος λουτροφόρος ραβδωτήν έχουσα τήν κοι
λίαν. "Υψ. 0,90.—Στήλη έπιτυριβία άποτετριριριε'νη τήν επι
φάνειαν καί φέρουσα άνάγλυπτον παράστασιν άποχαιρετισριοϋ έξ 
ής σώζεται ή έ'δρα ρίκας ριορφής καθηρ/.ένης πρ. δεξ., τό κάτω 
ριέρος έτέρας προσερχορ/.ένης καί τρίτη ίσταριένη ριεταξύ τών δύο. 
Σώζονται καί λείψανα επιγραφής. "Υψ. 0,95. — Στήλη έπι
τυριβία κολοβή τά άνω, φέρουσα άνάγλυπτον παράστασιν : Δύο 
άνδρες πωγωνοφόροι, ών είς κάθηται επί θρόνου πρ. δεξ., δε- 
ξιούριενοι άλλήλους. "Υψος 0,78. ’Αθηνών ('Ρουπάκι). Αίθινα 
4980-4982.

Ψηφίσριατος τεριάχιον τής στοιχηδόν γραφής στίχων είκοσι 
καί εξ δηριοσιευθέν έν Άρχ. Έφηρι. 1890 σελ. 69 κ. έξ. Έλευ- 
σϊνος. Λίθ. 5026.

’Αναγλύφου ένεπιγράφου τεριάχιον ριέ παράστασιν ριάχης πε
ζών οπλιτών καί ιππέων, άπεικονισθέν έν Athen. Mittheilun- 
gen, 1889 πίν. 12. "Υψ. 0,75 πλ. 0,37. Έλευσΐνος. Κατε- 
τέθη είς τό Μουσεΐον τής Έλευσΐνος.

Πήλινα..

’Αγγεία.—Λήκυθος. Γραφ. ριέλ. Έδ. κιρρόν. 'Ηρακλής 
πρ. δεξ.,κρατών τή ριέν δεξιοί ρόπαλον τή δ’ άριστερίχ: σχοινίον, 
δι’ ού άγει δεσριίους δύο Σατύρους,προπορευοριένους αύτοΰ. Προη
γείται Σάτυρος φεύγων, άλλος δε όπισθεν του 'Ηρακλέους φεύ
γει καί αυτός. "Υψ. 0,30- ’Ερέτριας. Π. Άγγ. 5891.

Λήκυθος. Γραφ. ριέλ. ’Έδ. κιρρόν. Νίκη καθιπταριένη πρ. 
δεξ. καί κρατούσα έκατέριγ τή χειρΐ φιάλην’ πρό αυτής βωριός.

"Υψ. 0,24. Ερέτριας. Π. Άγγ. 5892·
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Λήκυθος. Γραφ. μέλ. Έδ. ερυθρόν. Ποσειδών πρ. δεξ. έπι- 
βαίνων ίππου πτερωτού άπολήγοντος εις ΐχθύν. Ιΐρός αριστερά 
δύο δελφίνες. "Υψ. 0,30. ’Ερέτριας. Π. Άγγ. 5893.

Λήκυθος κολοβή τον λαιμόν. Γρα«ρ. μέλ. Έδ. έρ. Τρεις κε- 
φαλαί, ών ή έν τφ μέσω Διονύσου εστεμμένου έστραμμένη πρ. 
άρ., αί δέ δύο γυναικεΐαι "Υψ. 0,11. ’Ερέτριας. Π. Άγγ. 
5894.

Λήκυθος. Γραφ. μέλ. ’Έδ. έρ. Ηρακλής πρ. δες. καταβάλ- 
λων τον Κύκνον καί ’Άρης επιτιθέμενος κατά, του Ήρακλέους, 
παρ’ ώ ίσταται ή Άθηνά πάνοπλος. 'Ύψ. 0,28. ’Ερέτριας. Π. 
Άγγ. 5895.

Λήκυθος. Γραφ. μέλ. ’Έδ, έρ. Αριστερά : Άνήρ αγένειος
πρ. άρ. υψών άμφοτέραις ταΐς χερσί πέλεκυν άμφίστομον κατ’ 
άνδρός γονυκλινούς. Δεξιά : Άνήρ πρ. δεξ. σύρων άπό τής χει— 
ρός καί τής κόμης άνδρα πεσόντα εις τα γόνατα καί άντεχόμε- 
νον τή δεξιφ χειρί κορμού δένδρου παρακειμένου. "Υψ. 0,27. 
’Ερέτριας. Π. Άγγ. 5896,

Κότυλος. Σχήματος καί τέχνης ώς τα έν Καβειρίω εύρεθέντα 
αγγεία. Γραφ. μέλ. ’Έδ. υπέρυθρον. Λ.— Άνήρ κατ’ ενώπιον, 
γυμνός καί προγάστωρ, όρχεΐται άσέμνως, φέρων προσωπίδα καί 
κρατών δφδας άνημμένας- προς δεξιά γυναίκες δύο προσωπιδο- 
φόροι ίστανται απέναντι άλλήλων χειρονομούσα!. Β. — Γυνηπρ. 
δεξ. φέρουσα καλύπτραν, σκεπάζουσαν τά πρόσωπον, καί εστεμ
μένη' προς δεξιά δύο άνδρες βαίνοντες πρ. δεξ. έστεμμένοι καί 
προσωπιδοφόροι, ών ό προηγούμενος κρατεί κάνθαρον καί οίνο- 
χόην, ό δέ επόμενος κλάδον καί βακτηρίαν. ’Άνωθεν τών παρα
στάσεων κλάδοι αμπέλου καί βότρυς. “Υψ. 0,15. Θηβών. Π. 
Άγγ. 5897.

Άμφορεύς, άπολήγων εις οξύ, άνευ βαφής ή γανώμ,ατος, φέρων 
έπί τής μιας μόνον όψεως παραστάσεις έκτύπους. Λ έπί του Λαψοϋ: 

Μορφή γυναικεία κατ’ ένώπιον φέρουσα πόλον έπί τής κεφαλής 
καί ποδήρη πεποικιλμένον χιτώνα καί έ’χουσα τάς χεΐρας άνατε- 
ταμένας ("Αρτιμη, έτ ΰχήματι τιχτούσης), ύποβασταζομένη ΰπό 
δύο γυναικείων μορφών. Εκατέρωθεν Λέων.—Β έπί τής xotMac. 

Δύο ζώναι ών ή μέν άνωτέρα περιέχει σειράν έλάφων ή δορκά
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δων στικτών πρ. δεξ., ή δέ κατώτερα έλάφων κερασφόρων στρ. 
άρ. Ήρμηνεύθη ύπό Ρ. Wolters καί άπεικονίσθη εν Άρχαιολ. 
Έφημερίδι 1892 πίν. 8 καί 9. Ύψ. 1,20. Θηβών. Π. Άγγ. 

5899.
'Όνος η έπίνητρον πήλινον. Γραφ. dp. Έδ. μέλ. Εκατέρω

θεν παραστάσεις γυναικείου οικιακού βίου εφθαρμέναι. Τό όνομα 
του σκεύους εύρέθη καί ή της έτέρας πλευράς παράστασις (ερίων 
κλώσις) ήρμηνεύθη υπό G. Robert καί άπεικονίσθη έν Άρχ. 
Έφημ. 1892 πίν. 13. Μηκ. 0,25. ’Αττικής. ΓΊ. Άγγ. 5899.

Κρατήρ. Γραφ. dp. Έδ. μέλ. Α.—Γυνή ίσταμένη πρ. δεξ. 
κατοπτριζοριένη έν κατόπτρω, όπερ κρατεί διά της δεξιάς χει- 
ρός καί έν ω διαγράφεται πρόσωπον, καί προ αυτής λουτήρ επί 
του χείλους του οποίου κάθηται Έρως κρατών τη δεξιρί χειρί 
έλαιοδόχον άγγειον μετά στλεγγίδος καί άποβλέπων πρός την 
γυναίκα. ’Αριστερά' νέος γυμνός ίσταται φέρων αττικόν κράνος 
καί κρατών ασπίδα καί δόρυ. Β. — Σώζεται ριόνον άνω ήμισυ 
ριέρος άνδρός πωγωνοφόρου πρ. δεξ. "Υψ. 0,19. Θηβών Π. 
Άγγ. 5900.

Πίθος μέ δύο διπλά ώτα, σχήματος καί τέχνης ώς τα έκ Μή
λου αγγεία (Conze, Melische Thongefasse). A.— Έπί τοΰ 

Ιαψοΰ' Έρμης καί γυνή έν χιτώνι πεποικιλμένω καί ίματίφ, 
όπερ διανοίγει τη δεξι^ χειρί, άντιμέτωποι' εκατέρωθεν έν χωρι
στώ πλαισίω Σφίγξ όκλάζουσα. ’Επί τής κοιΜας' 'Ηρακλής 
ήνιοχών καί μορφή γυναικεία έφ’ άρματος συρομένου ύπά τεσσά
ρων ίππων πτερωτών πρ. δεξ. Εις τό βάθος παρά τούς ίππους 
γυνή χειρονομούσα πρός τούς έπί τοΰ άρματος. Όπίσω τού άρ
ματος άνήρ σφηνοπώγων χειρονομών πρός τόν Ήρακλέα, όστις 
έχει τήν κεφαλήν πρός αυτόν έστραμμένην. Τά κενά καί εις τάς 
δύο παραστάσεις πληροΰνται ύπό ροδάκων καί μαιανδροειδών 
κοσμημάτων, Β. — Έπί τοΰ Ιαψοΰ. Διακόσμησις, κολοβή νυν, 
Ικ σπειρών συναπτομένων. Έπί τής κοιΜας' Παράστασις κολοβή 
δύο ίππων άντιμετώπων. Τά κενά πληροΰνται ώς καί τά τής 
κυρίας όψεως. Γ. Ύπό τά ώτα' οφθαλμοί.—Τό κάτω μέρος τής 
κοιλίας καί ή βάσις κατάκοσμα ύπά έλικοειδών γραμμ-ών καί 
σπειρών, ροδάκων, μαιάνδρου περιθέοντος καί όδόντων, "Γψ.
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1,04. Κρήτης παρά τά "Απτερα , ώς ειπεν ό πωλητής. Π. 
Άγγ. 5901.

Κρατήρ. Γραφ. έρ. Έδ. μέλ. Α.—Νέος γυμνός καθήμενος 
έπί βάθρου η βωμοΰ, εφ’ ού είναι έπεστρωμένον τό ίμάτιον αυ
τού, κρατεί τή δεξιφ μέν χειρί ξίφος γυμνόν τη δ’ άριστερφ τον 

κολεόν προ αΰτοϋ ισταται άνηρ πωγωνοφόρος έρειδόμενος επί 
βακτηρίας καί όπισθεν αυτού νέος ζωηρώς χειρονομών. Β—Δύο 
έφηβοι έν ίματίοις καί εν μέσφ αυτών στήλη, ής άνωθεν δίσκος.
“Υψ. 0,25. Βοιωτίας. II. Άγγ. 5902.

Κύλιξ. Γραφ. μέλ. Έδ. έρ. Α. — Άνηρ σφηνοπώγων έν 
ποδήρει χιτώνι καί ίματίφ κάθηται πρ. δεξ. έπί σκίμποδος έν 
μέσω δύο μορφών πτερωτών ίσταμένων. Εκατέρωθεν μορφαί 
άνδρικαί καί γυναικεϊαι δεξιά μέν οκτώ, αριστερά δέ εξ. Β. — 
Ή αυτή παράστασις. Γ. — (έν τφ πυθμένι) Σφίγξ όκλάζουσα. 
Ύψ. 0,13. Θηβών. Π. Άγγ. 5912.

Κότυλος. Σχήματος καί τέχνης ώς τά έν Καβειρίφ εΰρεθέντα 
αγγεία. Γραφ. μέλ. "Εδ. υπέρυθρον. Εϊδωλον πρ. άρ. ιθυφαλ
λικόν καί τρεις μορφαί προσωπιδοφόροι, άγουσαι εις θυσίαν ύν 
θήλειαν' τούτων ή πρώτη (άνδρός) κομίζει κάνουν μέ καρπούς, 
ή δευτέρα (γυναικός) κρατεί κλάδον καί ή τρίτη (άνδρός) κλά- 
δον καί βακτηρίαν. "Υψ. 0,18. Θηβών. Π. Άγγ 5920.

'Ρυτόν, σχήμα έχον κεφαλής έλάφου. ’Επί τού λαιμού (γραφ. 
έρ. έδ. μέλ.) Σάτυρος καί Μαινάς κρατούντες άμφότεροι θύρσον 
έν τφ μέσφ ίδρυμένον. Μήκ. 0,24. Θηβών. Π. Άγγ. 5921.

Πίθος γεωμετρικού ρυθμού μέ διπλά ώτα. Γραφ. μέλ. "Εδ. 
υπέρυθρον. Α. — Έν πλαισίω τετραγωνικω" Λέων βαίνων πρ. 
άρ. καί διάφορα κοσμήματα πληροΰντα τά κενά τού χώρου. Β. 
-— Έν πλαισίω τετραγωνικω- "Ιππος πρ. δεξ. καί μεταξύ τών 
σκελών του πτηνάν νησσοειδές' ό λοιπός χώρος πληροΰται υπό 
κοσμημάτων. Κάτωθεν τών παραστάσεων ζώναι περιθέουσαι την 
κοιλίαν. "Υψ. 0,55. Θηβών. Π. Άγγ. 5922.

Πελίκη. Γραφ. έρ. "Εδ. μέλ. Α.— Άνηρ πωγωνοφόρος πρ. 
δεξ. έρειδόμενος έπί λαγωβόλου καί κρατών άπό τών ώτων λα
γόν, απέναντι δ’ αυτού έφηβος έν ίματίφ κρατών τή δεξιφ λύ-
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ραν. Β. — Άνήρ πρ. δεξ. κρατών βακτηρίαν.Ύψ. 0,36.’Ατα
λάντης. Π. Άγγ. 5923.

Πελίκη. Γρα<ρ. έρ. Έδ. μέλ. Α.—Δύο έφηβοι έν ίματίοις 
αντιμέτωποι και μεταξύ αυτών στήλη έπί βάσεως μετ’ έπιγρα- 
φής: KAUE. Β. — Άνήρ πωγωνοφόρος έν ίματίω καί ’Έφηβος, 
φέρων χλαμύδα, πέτασον καί ένδρομίδας, ΐστανται αντιμέτωποι 
καί κρατοΰσιν έκάτερος δόρυ. Ύψ. 0,285. Βοιωτίας. Π. Άγγ. 
5924.

'Υδρία. Γραφ. έρ. Έδ. μέλ. Μορφή γυναικεία πτερωτή τρέ
χουσα πρ. δεξ. καί έκτείνουσα τάς χεϊρας πρός έφηβον έστεμμέ- 
νον, κρατούντα λύραν καί άποφεύγοντα αυτήν όπισθεν τής γυ- 
ναικός έτερος έφηβος κρατών λύραν καί φεύγων καί αυτός. 'Ύψ. 
0,24. ’Ερέτριας. II. Άγγ. 5925.

Πρόχους. Γραφ. έρ. Έδ. μέλ. Δύο έφηβοι γυμνοί αντιμέτω
ποι, ό μεν έξ αριστερών προτείνων τάς χεϊρας συνηνωμένας καί 
έτοιμος προς άλμα, ό δέ έκ δεξιών κρατών τή δεξιοί στλεγγίδα- 
έν τφ μέσω έτερος έφηβος έν ίματίω κρατών ράβδον.“Υψ. 0,225. 
Ιίειραιώς. Π. Άγγ. 5926.

Λήκυθος. Γραφ. έρ. ’Έδ. μέλ. Νίκη καθιπταμένη πρ. δεξ., 
τή μεν δεξιγ χειρί κρατούσα θυμιατήριον,τή δ’ άριστεργ φιάλην 
Ύψ. 0,29. Ερέτριας. Π, Άγγ. 5927.

Ποτήριον μόνωτον. Γραφ. έρ. ’Έδ. μέλ. Νεανική μορφή πτε
ρωτή, ίπταμένη πρ. δεξ. κρατούσα Ικατέργ τή χειρί φιάλην. 
Ύψ. 0,10. Πειραιώς. Π. Άγγ. 5928.

Λήκυθος λευκή. Στήλη έπιτυμβία έπί βάσεως τριβάθμου τε- 
ταινκομένη. Δεξιόθεν αυτής μορφή γυναικεία γυμνή γονυκλινής, 
άνατείνουσα τάς χεΐρας' άριστερόθεν έφηβος έν ίμ.ατίφ. Ύψ. 
0,16. Π. Άγγ. 5929

Άγγεΐον σχήμα έχον άκρου ποδός δεξιού, μετά μέρους τής 
κνήμης, ύποδεδεμένου. Οί ιμάντες είναι έκτυποι καί έχουσι γά- 
νωμα μέλαν. Ύψ. 0,17, μήκος πέλματος 0,21. Κρήτης. Π. 
Άγγ. 5930.

Άγαλμάτιον γυναικός έν ποδήρει χιτώνι καί ίματίω βραχεί, 

κρουούσης τή δεξιφ χειρί τύμπανον, όπερ κρατεί τή άριστερφ. 
Τέχνης άρχα'ίζούσης. 'Ύψ. 0,195. Πειραιώς. Μ. II. 2134.
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Δισκάριον πήλινον φέρον έκτυπον έπιγραφήν : . ιΑ/ . .|ΑΤΕΑ 
Δ | ΙΟΓΕΝΗ1' | ΕΚΚΕΡΑ. Διαμ. 0,026. Π. Σκ. 304.

Σφραγίς πηλίνη χριστιανική, φέρουσα έκτυπον παράστασιν 
της εις Αίγυπτον φυγής του ’Ιωσήφ μετά της Μαρίας. Έν τώ 
μέσω ή Μαρία καθημένη κατ’ ενώπιον έφ' ίππου η δνου βαδί— 

ζοντος πρ. άρ. καί φέρουσα έν γόνασι τον Ίησοΰν. Έκατέρω- 
Θεν σταυρός. ’Αριστερόθεν άνήρ, δεξιόθεν γυνή. Πασών τών μορ- 
φών τάς κεφαλάς περιβάλλει κύκλος φωτεινός (δόξα). Διαρι. 
0,115. Λαμψάκου. Π. Σκ. 303.

Χρυσά.

Περιδέραιον καλής διατηρήσεως συγκείριενον έκ πεντήκοντα 
καί πέντε ψήφων αρχαϊκής τέχνης, ών μία ή μεγίστη (μήκους 
0,03) έχει σχήμα κεφαλής βοός, έφ’ ής είναι προσκεκολλημέναι, 
μεταξύ τών κεράτων, δύο κεφαλαί γυναικεϊαι, δέκα καί τρεις 
έχουσι σχήμα βαλάνου δρυός, δώδεκα είναι ωοειδείς, αί δέ λοι- 
παί σφαιρικαί. "Ελκει Γρ. 37. ’Ερέτριας (εύρέθη έν ώ τάφω 
καί τά ύπ’ άρ. 5893 άγγεϊον). Χρ. 281.

Δακτύλιος έκ δύο συρμάτων, του μέν λεπτού του δέ παχυτέ- 
ρου, συνεστραμμένων καί άποληγόντων εις κεφαλάς δφεων συγ- 
κρατούσας την σφενδόνην, ήτις ελλειψοειδής ούσα φέρει έπειργα- 
σμένην κεφαλήν Μεδούσης αρχαϊκής τέχνης. Διαμ. 0,025. "Ελ
κει Γρ. 16. ’Ερέτριας (εύρέθη έν ώ τάφω καί τό ύπ’ άρ. 5893 
άγγεϊον). Χρ. 282.

Δακτύλιος απλούς φέρων έπί τής σφενδόνης γλυφήν πτηνού 
πρ. άρ. Διαμ. 0,024. "Ελκει Γρ. 3. ’Ερέτριας. Χρ. 283.

Δύο δανάκαι, ών ό έτερος φέρει έφ’ενός μέν έκτυπον Γλαύκα, 
έφ’ ετέρου δέ κεφαλήν ίσως Άθηνάς. Διαμ. 0,013-15.Χρ. 
285-6.

Διάφορα.

Κεφαλή γυναικεία χαλκή έφθαρμένη. "Υψ. 0.10. Νάξου (;) 
Χαλκ. 1493.

Σταθμάς χαλκούς τετράγωνος (ήμίλιτρον) φέρων έγκεχαραγ-
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μένα τα σημεία ΓΟ καί S εντός αψίδων καί άνωθεν αυτών εντός 
δέλτου επιγραφήν ΔΙΚ6Α. Μήκος πλευρ. 0.048. "Ελκει Γρ. 
155,50. Χαλκ. 1494.

Δισκάριον όστέϊνον (είσιτήριον) φέρον άνάγλυπτον στέφανον 
καί εντός αύτοΰ έγκεχαραγμένην έπιγραφήν : Ν6Μ|6Α. Διαμ. 
0.032. Κορίνθου. Όστ. 1<52.

Σταθμός μολύβδινος τετράγωνος μέ έγκεχαραγμένα σημεία. 
Μήκος πλευρ. 0.013. "Ελκει Γρ. 7,6. ’Αττικής. Μολ. 3126.

Δίσκος μολύβδινος μέ λαβήν διάτρητον, φέρων εκτυπον μονο
γράφημα ·ΣΒ. Διάμ. 0.06. Μολ. 3187.

Σύμβολα μολύβδινα οκτώ.—-1) Γλαυξ καί ρόπαλον.— 2) 
Δελφίν πρ. δεξ. Ιν έγκοίλιρ.— 3) Κλάδος' εκατέρωθεν Γ τό 
δλον εντός στεφάνου. — 4) Αίγόκερως πρ. δεξ. )( Κέρας Άμαλ
θείας καί Α.—5) Π καί εντός των σκελών αύτοΰ βότρυς.—6) 
Μονογράφημα )( Φύλλον ή βότρυς εντός στεφάνου.—7) Δύο 
μορφαί ίστάμεναι. — 8 ) Μονογράφημα εντός στεφάνου.—Μολ. 
3127 — 3134

’Ελάσματα μολύβδινα ενεπίγραφα (κατάραι) συνεπτυγμένα 
καί εύθραυστα. Μήκος μεγίστου 0.11. ’Αθηνών. Μολ. 3222.

Μολυβδόβουλλα βυζαντινά πεντήκοντα.— 1) Κωνσταντίνου 
νόμου... — 2) Κωνσταντίνου υπάτου καί χαρτουλαρίου του γε
νικού λογοθεσίου.— 3) ’Επιγραφή: Κύριε βοήθει τφ σφ δούλιρ 
’Ιωάννη).—4) Γεωργίου πρωτοσπαθαρίου έξάκτορος τοΰ Τορ- 
νίκη.— 5) Μιχαήλ βασιλικού σπαθαρίου, κανδιδάτου καί έπί τών 
οίκειακών. —6) Θεοδώρου πατριάρχου Θεουπόλεως μεγάλης 
’Αντιόχειας. — 7) ’Επιγραφή: Τύπος σεβαστού., ασπακος, Νι
κηφόρου.— 8) Λέοντος βασιλικού σπαθαρίου, κομερκιαρίου Χαλ- 
δίας. — 9) Θεοδώρου μητροπολίτου Λαοδικείας τής μεγάλης(;)·
— 10) Λέοντος πριμικηρίου, έπί τών τραπεζών καί βεστάρχου.
— 11) Μαρίας κουροπαλατίσσης τής Μακρεμβολιτίσσης.— 12) 
Βασιλείου πατριάρχου Θεουπόλεως μεγάλης ’Αντιόχειας.—13) 
Μιχαήλ επισκόπου Καμουλιανών.—14) Γεωργίου πατρικίου, 
γενικού λογοθέτου.— 15) Λέοντος βασιλικού στράτορος. — 16) 
Ίωάννου πρωτοσπαθαρίου.—17) Δασβροΰλλ(;) φύλαττε τάς 
γραφάς μάρτυς.—18) Νικολάου πριμικηρίου, έπί τοΰ κοιτώνος,

8
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κριτοΰ επί του ιπποδρόμου καί μυστογράφου.— 19) Γερμανού 
άπό έπαρχων. — 20) Σφραγίς επισκόπου ’Αγρών καί ραίκτωρος.

— 21) ’Επιγραφή: Εϊης γραφών μοι καί βίου φύλαξ Κόρη.—
22) Λεοντίου κουβικουλαρίου καί βασιλικού χαρτουλαρίου.—

23) Λέοντος του ΙΙι.ωνήτου.— 24) Μιχαήλ πρωτοσπαθαρίου
καί μυστογράφου του Σαγοπούλου.— 25) Σφραγίς Μιχαήλ ευ
τελούς Μυραλίδου. — 26) ’Επιγραφή: Κήρυκον Νικόλαε σον
δοΰλον σκέποις.— 27) Βασιλείου τοΰ Λευκηδονίτου. — 28) Επι
γραφή: Γραφάς βεβαιώ Ίωάννου Πλεύση.— 29) Κωνσταντίνου 
δισυπάτου τοΰ Ρ(;)οπάλου. — 30) 'Ιμερίου βασιλικού πρωτο- 
σπαδαρίου καί έπί τών οΐκειακών καί πρωτονοταρίου Παφλαγο- 
νίας.— 31) Λε'οντος τοΰ Μωροκάνου. — 32) Θεοδώρου τοΰ Χα- 
σάνη.— 33) Νικήτα χαρτουλαρίου τής Δύσεως τοΰ Άνζα.— 
34).......  βασιλικοΰ πρωτοσπαδαρίου καί κομερκιαρίου Χερσώνος.
— 35) Θεοσώστου μητροπολίτου. — 36) ’Επιγραφή: Γραφάς 
βεβαιώ Μονής Χρυσοστόμου. — 37) Μαυρίκιου βασιλικοΰ πρω- 
τοσπαδαρίου τοΰ 'Ραδινοΰ.— 38) ’Επιγραφή: Κύριε βοήδει τώ 
σώ δούλω Φιλοθέω αμήν. — 39) Δωροδέου σπαδαροκανδιδάτου,

βασιλικοΰ τοποτηρητοΰ τοΰ............... —40) ’Επιγραφή: Σφραγίς
Μανουήλ έγγενοΰ υιέ δεοτόκου.— 41) ’Ανδρονίκου δεσπότου___
τοΰ Παλαιολόγου.— 42)............. κανδιδάτου σχολής πέμπτης.
— 43) ’Επιγραφή: Γραφάς σεβαστού Λέοντος τού Γηράρδου
μ.υροβλήτα με..α κΰρος.—44) ’Αντωνίου ταβουλαρίου. . . .— 
45) ’Επιγραφή: Άνζαν.......... ομώνυμον σκέποις. — 46) ’Επι
γραφή: . . . . σέ φρουρόν τών έμών γραφών...........— 47) ’Επι
γραφή: Σφραγίς άδλητά Ίωάννη(;) βοήδει. —48) ’Επι
γραφή: Σκέποις ποιμένα Θεοφαν............. — 49) ’Επιγραφή:
Κύριε βοήδει ’Ιωάννη, τφ Καραβίτη.— 50)............. βασιλικοΰ
πρωτοσπαδαρίου καί έπί τοΰ χρυσοτρικλίνου, κριτοΰ τοΰ 'Ιππο
δρόμου καί κουράτωρος τών...........— Μολύβδ. 3135—3184.
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Λίομ.εσμ.ατα,.

Δέκα καί τέσσαρα νομίσματα (1). Α. Τεθθιίειβιδος δυνάστου 

Αυχίης 1) Άρ. 18. Γραμ. 9,94. Κεφαλή γυναικός μέ ενώτια καί 
τήν κόμην έ'χουσα όπίσω άναδεδεμένην πρ. άρ. )( Λυκική έπι- 
γραφή (τό όνομα του δυνάστου) πέριξ συμβόλου τετρασκελοΰς 
1ξ όφεων συγκειμένου - ή επιγραφή καί τό σύμβολον εντός τετρα
γώνου έκ σφαιριδίων, τό δλον δέ εντός τετραγώνου έγκοίλου. 
Νόμισμ-α καλής διατηρήσεως.— 2) Του αύτοΰ, Άρ. 19. Γρ. 
9.75. Όμοια κεφαλή άλλα πληρεστέρα τής του προηγουμένου 
καί άρίστης διατηρήσεως )( Λυκική επιγραφή καί τύπος όμοιος 
πλήν χειροτέρας διατηρήσεως. — 3) Τοΰ αύτοΰ. Άρ. 19. Γρ. 
9.77. Όμοια κεφαλή, άλλα πρ. δεξ. έστραμμένη )( Λυκική 
επιγραφή καί τύπος όμοιος.—Β. 'Ρόδου, νήσου.— 4) Άρ. 26. 
Τετράδραχμου. Κεφαλή Ήλιου κατ’ενώπιον )( ΡΟΔΙΟΝ άνω
θεν άνθους ροδής καί κάτωθεν αύτοΰ ΑΜΕΙΝ— ΙΑ£. Έν τω 
πεδίω άρ. πρώρα.—5) Άρ. 25. Τετράδραχμου. 'Όμοιου ’Άν
θος ροδής * κάτωθεν αύτοΰ Ρ — Ο, άνωθεν ΑΡΙ£ΤΟΚΡΙΤΟ£. 
Έν τφ πεδίω άρ. Άφλαστον. — 6) Άρ. 26. Τετράδραχμου. 
"Ομοιου )( ’Άνθος ροδής1 κάτωθεν αύτοΰ Ρ — Ο, άνωθεν ΘΑΡ- 
£ΥΤΑ£. Έν τω πεδίω άρ. ’Αετός επί κεραυνοΰ.— 7) Άρ. 25. 
Τετράδραχμου. "Ομοιου )( Άνθος ροδής- άνωθεν αύτοΰ ΡΟΔΙΟΝ, 
κάτωθεν ΑΡΙ£ΤΟΚ|ΡΙΤΟ£. Έν τφ πεδίω άρ. Άφλαστον.— 
8) Άρ. 19. Δίδραχμου. "Ομοιου )( "Ομοιου, άλλα μέ ΡΟΔΙΟΝ, 
ΑΚΕΣ Ι.. καί γυναίκα ίσταμένην.— 9) Άρ. 20. Δίδραχμου. 
"Ομοιου )( "Ομοιου, άλλα μέ ΡΟΔΙΟΝ, ΕΥ καί άρπην.—10) 
Άρ. 20. Δίδραχμου. "Ομοιου )( "Ομοιου, άλλα μέ ΑΓΗίΑΝ- 
ΔΡΟ€, Ρ—Ο καί άετόν.— 1 1 ) Δίδραχμου."Ομοιου. )(Όμοιον, 
άλλα μέ ΘΑΡ£ΥΤΑ£, Ρ —Ο καί άετόν. — 1 2) Χαλ. 30. Κε
φαλή Ήλιου άκτινοστεφής πρ. δεξ. )( ’Άνθος ροδής καί άρι—

(1) Τά νομίσματα ταΰτα δέν περιλαμβάνονται εις τό έν σελ. 60 σημ. 1 ανα
γραφόμενου ποσο'ν, διότι χατετέθησαν εις τό εθνικόν νομισματικόν Μουσεΐον δυ
νάμει άποφάσεω; τοϋ Συμβουλίου τή; 19η? Σεπτεμβρίου 1891, οτε άπεφασίσθη 
νά άγοράζη 1) Εταιρία καί νομίσματα, έπί προτάσει εγγράφω καί περιγραφή αυ
τών Οπό τοϋ ΔιευΟυντοΰ τοϋ νομισματιχοΰ Μουσείου, νά παραλαμβάνωνται δέ 
άπ’ ευθεία; όπ’ αύτοΰ.
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στερά μέν κεραυνός, δεξιά, δέ γλαυξ.— 13)Χαλ. 16. ΒΗΡ—OC. 
Προτομή Οΰήρου αΰτοκράτορος)( ΡΟΔ— ΙΩΝ. Κεφαλή Διονύσου 
ή Βάκχης πρ. δεξ.—τ-Γ. Καψειρού πόΛεως.— 14) Άρ. 20. Στα- 
τήρ. Φύλλον συκής )( Τετράγωνον έ'γκοιλον εις δύο διγιρημένον.

"Ενδεκα νομίσματα (1). 1) " Αρπασα Καρίας. Χαλ. 18. Βω

μός )( ΑΡΤΤΑ —ΟΗΝΩΝ. Εί'δωλον Άρτέμιδος έφεσίας. — 2) 
Βάργασα Καρίας. Χαλ. 24. Π Ο - ΛΙ — ΟΑΛΩΝίΝΑ. Προτομή 
αυτής πρ. δεξ. )(ΒΑΡΓΑ — ΟΗΝΩΝ. ’Ασκληπιός ίστάμενος 
κατ’ ενώπιον. — 3) Στρατοηχείας Καρίας. Χαλ. 20. Κεφαλή 
Άρτέμιδος πρ. δεξ. )( ΣΤΡΑΤΟN1KEUUN. Νίκη βαδίζουσα 
πρ. δεξ.—4) Ταβών Καρίας.Xαλ. 26. ΙΟΥΛΙΑ—C6BACTH 
Προτομή ’Ιουλίας Δόμνας πρ. δεξ. )( ΤΑΒΗ — ΝΩ[Ν]. Τύχη 
ΐσταμένη πρ. άρ. — 5) 'Ρόδου νήσου. Χαλ. 20. Κεφαλή Διάς 
δαφνοστεφής προς δεξ. )(ΡΟ,ΤΕ. Βαλαύστιον. — 6) ΊαΛυσον 

Ρόδον ή ΚΙαζομενων ’Ιωνίας. ’Αρ. 17. Προτομή Κάπρου πτε
ρωτού πρ. άρ. )( Κεφαλή γυναικεία πρ. άρ. εντός τετραγώνου 
έγκοίλου.—7) Φοινίκης. Άρ. 9. Ναϋς πρ. άρ. )( Βασιλεύς πα
λαιών προς λέοντα.—8) ΚαΙΛαύας (Λ/υοΐ'ας εν Ευρώπη'). 

Χαλ. 25. Κεφαλή Άρτέμιδος πρ. δεξ. )( ΚΑΛΛΑ—ΤΙΑΝΩΝ. 
Τρίπους" έν τφ πεδίφ άρ. στάχυς καί κάτω ΠΟ.—Χαλ. 27. 

ΑΥΤ Κ Μ ΑΝΤ ΓΟΡΔΙΑΝΟΕ ΑΥΓ. Κεφαλή δαφνοστεφής 
τοΟΓορδιανόύ πρ. δεξ. )( ΚΑΛΛΑΤ — ΙΑΝΩΝ. Νέμεσις πρ. άρ. 
τή δεξιγ κρατούσα μέτρον, τή δ’ άριστερφ χαλινόν' παρά τούς 
ποδας αυτής τροχός. Έν τφ πεδίω άρ. Ε.—10) Τόμεως. Χαλ. 

26. ΑΥΤ Κ Μ ΑΝΤ ΓΟΡΔΙ[ΑΝΟΕ ΑΥΓ]. Προτομή τού 
Γορδιανοΰ δαφνοστεφής πρ. δεξ. )(^ ΜΗΤΡΟ ΠΟΝΤ —Ο—V 
ΤΟΜΕΩΕ. “Ηρα πρ. άρ. κρατούσα φιάλην τή δεξιά καί σκή- 
πτρον τή άριστερφ. Έν τφ πεδίω άρ. Δ.— 11) Χαλ. 23. C6B 
TPANKV[AAIN]Α Α\/Γ. Προτομή Τρανκυλλίνας πρ. δεξ. )( 
ΜΗΤΡΟ ΠΟ — Ν —ΤΟ —V ΤΟΜΕΩΕ Νίκη βαδίζουσα πρ. 
άρ. Έν τφ πεδίω άρ. Γ. 1

(1) Τα νομίσματα ταΰτα περιέχονται είς τό Ιν σελ. 60 σημ. 1 άναγραφόμε- 
νον ποσόν, διότι χατ’ άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου τής 28τ: Μαρτίου 1892, χατε- 
τέΟησαν εις τό Μουσεΐον της Εταιρίας.
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩΙ 

(Πίν. Β)

Τής άνατεθείσης μ,οι άνασκαφής έν Κορίνθω σκοπός ήτο ή 
άνεύρεσις τής αγοράς τής αρχαίας πόλεως, έν ή καί τα πλεϊστα 
των ιερών αυτής ήταν ιδρυμένα (1). Τα ευρήματα προσεδοκώντο 
πλούσια διά τε τήν μεγίστην τής πόλεως επισημότητα, την έπί 
ολόκληρον αιώνα διαρκέσασαν ερημιάν αυτής μετά τήν κατα
στροφήν τοΰ Μομμίου, τήν ταχεΐαν καί βαθεϊαν έπίχωσιν τών 
ερειπίων ώς' εκ τών άπό τών ύπερκειμένων λόφων καταφερομε'νων 
χωμάτων καί τήν έξαίρετον διατήρησιν τοΰ τε αρχαίου ναοΰ καί 
άναριθμήτων τάφων όχι μ.όνον έν τοις πέριξ, άλλα καί έν αυτή 
τή περιοχή τής παλαιάς πόλεως έγγύτατα τής θέσεως, έν ή 
έπεχείρησα τήν άνασκαφήν (2).

(1) Παυσαν II, 2, 5.
(2) Έκ τών άναριθμήτων ύπό τυμβωρύχων άνασκαφέντων τάφων πλεϊστοι έκ 

τών καλλίστων τής Ελλάδος χρο'νων εύρέθησαν εντεύθεν τοΰ παρά τήν όχθην 
τοΰ χειμάρρου τών Λεύκων τείχους τής αρχαίας πόλεως, πρό πάντων παρά το 
ρωμαϊκόν αμφιθέατρου (τινές 6π’ αυτά τά εδώλια) και κατά τήν. διά τής πύλης 
τών Κεγχρεών διερχομε'νην όδόν. Τό με'ρος τοΰτο άπό τοΰ μνημονευθέντος άρ- 
χαίου τείχους μέχρι τοΰ ένδοτέρω έν τω μέσω περίπου τής άποστάσεως μεταξύ 
τοΰ έν τω ήμετέρω χάρτη κοιλάσματος β' καί τοΰ ρωμαϊκού αμφιθεάτρου κειμέ
νου καί τήν κυρίως πόλιν περιβάλλοντος τουρκικού (έξ απαντος 8έ και βυζαντι
νού) τείχους πιστεύομεν οτι ήτο τά άρχαΐον Κράνειον. Ή έξω τών τειχών τού
των χαράδρα τοΰ χειμάρρου τών Λεύκων καίπερ ίκανώς εΰρεϊα είνε λίαν άνώ- 
μαλος, ήκιστα ευάερος καί έστερημένη θέας, ώστε δέν δύναται νά θεωρηθή ώς 
θέσις τής τερπνότατης καί άριστοκρατικωτάτης τοποθεσίας τής αρχαίας Κορίνθου, 
φημιζόμενης μάλιστα ώς έξαιρετικώς εύαέρου (Θεο'φρ. περί φυτ. αίτ. V, 14, 2.
IΙλείονα περί τοΰ Κρανείου παρά Becker Charikles I σελ. 57, 6 καί Curlius 
Peloponnesos II 529 καί,592, 80). ’Επίσης νομίζομεν OTt δέν δύναται νά 
τοποθετηθή τό Κράνειον ουδέ έν τή δεξιά όχθη τής χαράδρας, καίτοι καί επίπε
δος εις εύρείαν έκτασιν εινε καί αρχαία λείψανα σώζει, διότι μεταξύ αυτής καί τής 
πο'λεως ύπάρχει τό μέγα τής χαράδρας ταύτης χάσμα, οπερ αν δχι άλλο, του
λάχιστον δι' αγοράν τροφίμων, οΐαν ειδεν έν αΰτω ό Άλκίφρων ( Έπιστ. III,
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Άρχαΐον τι λείψανου όπωσοΰν όίξιον λόγου οΰδέν υπήρχε κα
ταφανές αυτόθι ’ άλλ’ όμως ικανόν τεκμήριου έυομίζομευ την 
έξαιρέτως σαφή περιγραφήν του Παυσανίου, καθ’ ήυ ούτος έκ 

Κεγχρεών ερχόμενος συναντα μετά τό Κράνειον την άγοράν(Ι), 
άμ,έσως δ’ έξ αυτής ευρίσκει δύο οδούς πρός τό Λέχαιον(2), ώστε 
επειδή όχι μόνον ή οδός των Κεγχ'ρεών είνε ασφαλώς γνωστή, 
άλλα καί ή πύλη του τείχους, δι’ ής αύτη διήρχετο, καί πρός 
τούτοις σειρά τάφων δεικνύει εις ικανόν διάστημα την διεύθυνσιν 
τής όδοΰ ταύτης καί έντευθεν τής πύλης, γνωστή δ’ είνε καί του 
Λεχαίου ή θέσις, επιστεύσαμεν ότι άνασκαφή γινοριένη κατά την 
διασταύρωσιν γραμμής άγομένης άπό τοΰ Αεχαίου καθέτου έπί 
τής έκ Κεγχρεών όδοΰ έ'μελλεν έξ άπαντος νά άποκαλύψη τι ση

μείου τής άγορας. ’Ολίγον μετά ταΰτα μ,άλιστα άνεϋρον καί αύτάς 
τάς ΰπό Παυσανίου μνημονευομένας οδούς επί Αεχαίον άμφοτέ- 
ρας εις καλλίστην κατάστασιν καί έπί μακρότατον διάστημα 
διατηρουΐΛε'νας.

Άμ,φότεραι αί οδοί αύται χωροΰσιν έκ Ν. πρός Β. παραλ- 
λήλως άλλήλαις. Ή μέν πρός άριστεράν τώ κατερχομένω είνε 
εις ριήκος υπέρ τά εκατόν μέτρα έσκαμμένη έν τφ βράχω του

60), θά καθίστα ακατάλληλον τόν το'πον, ώς λίαν άπό τής πόλεως άπομεμα- 
κρυσμένον. ’Άλλως δέ καί ό Παυσανίας (II, 2,4) πρώτον μνημονεύει την πόλην 
τοΰ τείχους καί τόν παρ’ αύτή τάφον τοΰ Διογε'νοος καί έπειτα τό Κράνειον. 
Προσέτι οέ καί τό πλήθος των μεταξύ τοΰ αρχαίου τείχους καί τοΰ τουρκικού 
τάφων είνε τοσοΰτον μέγα, (ύπέρ τούς 100 σώζονται ακόμη ανοικτοί, έν οΐς καί 
μέγας θολωτός υπόγειος ΝΔ τοΰ αμφιθεάτρου 20 μόλις βήματα απ’ αύτοΰ), 
ώστε αδύνατον είνε νά θεωρηθή τό μέρος τοΰτο πυκνώς κατωκημένον κατά την 
αρχαιότητα.

Άρχαϊα λείψανα έν τή δεξιά όχθη τής χαράδρας εντεύθεν τοΰ Έξαμιλίου ει- 
δον τά έξης' α') παρ’ αυτό τό χείλος τής χαράδρας παχύ τείχος έκ μικρών λί
θων Ιργον βυζαντινών χρόνων πιθανώς' β') τάφος θολωτός κατά την άριστεράν 
πλευράν τής σημερινής αμαξιτής όδοΰ έκ Ναυπλίου εις Νέαν Κόρινθον, έπισκευα- 
σθείς πρό έτοίν Οπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας καί σώζων τοιχογραφίας, 
ών άντίγραφον άπόκειται έν τώ Κεντρικώ Μουσείω' γ') δεξιόθεν τής εις Έξα- 
μίλιον όδοΰ μέγα έρείπιον ρωμαϊκού κτιρίου (opus reiiculatum)' δ’) ολίγον 
απωτέρω τούτου αριστερόθεν τής αυτής όδοΰ μικρόν ύψωμα γης, οπερ ’ίσως είνε 
παλαιός τύμβος.

(1) ΓΙαυσ. II, 2, 5.
(2) Παυσ. II, 3, 2 καί 4. Κακώς ό Curtius (Peloponn. II σελ. 530) 

καί άλλοι όπέλαβον ότι περί μιας όδοΰ γίνεται λόγος παρά Παυσανία.
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πλησίίστάτου προς την θάλασσαν έκ των ύδατογενών βραχωδών 
στρωμάτων, St’ ών τό έδαφος κατέρχεται κλίμακηδόν έκ του 
Άκροκορίνθου μέχρι της παραλίας λήγουσα πλησίον τής παρα
λίας ολίγον δυτικώτερον τοΰ δυτικωτάτου άκρου του όρυκτοΰ 
λεμένος ’ ώστε επειδή ή παρά τον λιμένα αρχαία κώμη εκειτο 
άνατολικώτερον,άναμφιβόλως έν τή χερσονήσφ, ήν σχηματίζουσιν 
επί τής νοτιάς όχθης αί δύο πρώται μετά τό στόμιον δεξαμεναί 
πρός δεξιάν τφ είσερχομένφ (1), ή οδός αύτη πρέπει νά ύποτεθή 
κάμπτουσα κατ’ ορθήν γωνίαν πρός άνατολάς άπό τοΰ τέρματος 
του έν τφ βράχω έσκαμμένου μέρους αυτής μέχρι τής είρημένης 
χερσονήσου. Ή δ’ άνατολικώτερον τής πρώτης κείμενη δευτέρα 
οδός έπί Λεχαίου δεν είνε έσκαμμένη έν τω βράχιρ, ώς έκείνη, 
καί καταλήγει εις αυτό τό μέσον τοΰ όρυκτοΰ λιμένος άνευ οΰ- 
δεμιάς καμπής, άρα αύτη είνε άναμφιβόλως ή δευτέρα των ύπό 
Παυσανίου μνημονευόμενων οδών ή ευθεία^2).

Άμφότεραι δέ αί οδοί αύται. αίτινες σχεδόν καθ’άπασαν αυ
τών τήν έ'κτασιν είνε καί νΰν έ'τι έν χρήσει καί πλεισταχοΰ σώ- 
ζουσι λείψανα τής αρχαίας έκ μεγάλων τετραγώνων λίθων έπι- 
στρώσεως, περιβάλλονται έκατέροθεν ύπό άναριθμήτων τάφων 
αρχαιοτέρων και θολωτών έκ ρωμαϊκών χρόνων (3), καί είνε

(1) Τοϋτο πιστεύομεν, διότι καίτοι αυτόθι έγένετο ή μεγίστη σκαφή ύπό των 
αρχαίων, έν τούτοις τά χώματα άπεκομίσθησαν πολύ περαιτέρω καί συνεσωρεύ- 
0ησαν εκατέροθεν τοΰ στομίου καί κατά μήκος της πρός άριστεράν αότοΰ δεξα
μενής- προσέτι δέ η χερσόνησος αύτη αποτελεί τό κεντρικώτερον σημείον τοΰ 
ορυκτοί; λιμένος καί τό τήν μεγίστην εκτασιν άποβαθρών έχον.

Ή διατήρησις τοΰ όρυκτοΰ λιμένος μετά τών πρό του στομίου δύο μικρών 
κυματοθραυστών, τών δεξαμενών καί τών πολλαχοΰ περί αύτάς σωζομένων προ
κυμαιών είνε εΐσέτι άρίστη- έπίκειται όμως δυστυχώς τελεία καταστροφή αότοδ, 
διότι αί δεξαμεναί ή'ρξαντο καλλιεργούμεναι ώς λαχανόκηποι, έξ ού μετά τινα 
χρόνον επέρχεται κατάπτωσις τών οχθών καί ίσοπέδωσις. Ευχής έ'ργον θά ήτο 
νά σχεδιαγραφηθή πρό τής καταστροφής τό σπουδαιότατον καί μοναδικόν έν Έλ- 
λάδι τούτο λείψανον τής άρχαιότητος ύπό έμπειρου χαρτογράφου, νά έξετασθή 
δέ δΓ άνασκαφών ή διατρήσεων καί τό βάθος αότοΰ, διότι πλεΐστα ζητήματα 
περί τοΰ έμπορίου καί τοΰ ναυτικοΰ τών αρχαίων ήδύναντο νά διαφωτισθώσιν έκ 
τούτου.

(2) Παυσαν. II, 3, 4.
(3) Καί μεγάλης τινός θολοδομίας ερείπια σώζονται έντός αμπέλου κατά τήν 

θέσιν Κρητικά, παρά τήν πρώτην έπί Λεχαίου οδόν άριστερόθεν τω κατερχο- 
μένω.
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κάλλιστα καταφανείς μέχρι εγγύς της πρώτης των ΰπό των βρα
χωδών ύδατογενών στρωμ.άτων σχηματιζομ-ένων δύο αποτόμων 
στεφάνών Α καί Β(1). Έν έκατέρα τών στεφάνών τούτων ύπάρ- 
χουσι δύο κοιλάσματα (α - α' καί β - β') άντιστοιχοΰντα πρός 
τάς δύο οδούς, άτινα καίπερ μη σώζοντα καταφανή σημεία άν- 
θρωπίνης εργασίας (2), δύνανται όμως ασφαλώς να θεωρηθώσιν 
ώς χειροποίητα χάριν ομαλής καταβάσεως τών οδών έκ τών 
στεφάνών κατασκευασθέντα, διότι καί συμμετρικώς προς άλ- 
ληλα καί καταντικρύ τών οδών κεινται, καί δεν ύπάρχουσιν 
έν ταϊς στεφάναις τοσοΰτον ευμεγέθη κοιλάσματα, είμη όπου δι- 
ήρχετο οδός κατα την αρχαιότητα. Τό μικρόν κοίλασμα α" έπί 
της στεφάνης Α προήλθεν ώς έκ της κατασκευής μεγάλου θολω- 
λωτοΰ τάφου, οΰ μέρος διετηρήθη πρός άριστεράν τώ έξερ— 
χομένω (3).

Τό δέ ΰπερμέγεθες κοίλασμα Γ τό μεταξύ του α" καί τών 
ερειπίων τού μεγάρου του Κιαμηλ-μπέη κείμενον έχει πανταχό- 
θεν λίαν υψηλήν καί σχεδόν κάθετον κλιτύν, ώστε ούδεμία οδός 
ήδύνατο νά διέρχηται δι’ αύτοΰ. Τό όλως έκτακτον αύτοΰ μέ
γεθος αποκλείει πάσαν υπόνοιαν ότι δεν είνε τεχνητώς κατε- 
σκευασμένον, αί δ’απότομοι αύτοΰ πλευραί, δυνάμεναι κάλλιστα 
νά χρτσιμεύσωσιν ώς αναλήμματα, καί δύο μεγάλαι άρχαΐαι 
υπόνομοι τής πόλεως έκβάλλουσαι έν αύτφ πείθουσιν ημάς ότι 
αυτόθι ήτο τό παλαιόν ατάόωτ, περί ού ό Δίων ό Χρυσόστομος (4) 
μ.αρτυρεΐ τά έξης’ «ώστε οί Ινορίνθιοι μέν έξω τής πόλεως θεω- 
ροΰσιν έν χαράδρα τινί, πλήθος μέν δυναμένω δέξασθαι τόπω, 
ρνπαρω δε άΛΛως, χα'ι δπον ρηδείς αν ρηδέ θάψειε ρηδένα τών

(1) Τδε τόν χάρτην. Ό χάρτης ούτος κατεσκευάσθη τη βοηθέ ία πυξίδος· 
χαίτοι δέ κ.ατεβλήθη πάσα προσπάθεια νά όρισθή οσον ήτο δυνατόν ακριβέστε
ρου ή θε’σις τών τάφρων τής άνασκαφής καί πολλά άλλα σημεία, δεν δύναταί 
νά άξιοι απόλυτον ακρίβειαν.

(2) Μόνον Ιν τω 6' υπάρχουσιν ίχνη τινά τροχιών αριστερόθεν τώ έξερχο- 
μένω.

(3) Έτερος μικρός τάφος εινε έσκαμ,μένος έπί τοΰ οπισθίου χείλους εν τώ 
βράχω.

(4) Λόγ. XXXI σελ. 347 Morel.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:44 EEST - 54.226.8.97



είευθέρωγ» (1). Τεχνητόν άνάλημμα προς έπέκτασιν του στα
δίου φαίνεται ότι είνε καί τό μικρόν ύψωρια γ.

Τουναντίον δε κατά τό μέγιστον μέρος φυσικόν φαίνεται ότι 
είνε τό δυτικώτερον του Γ καί τοϋ μεγάρου του Κιαμήλ-μπέη 
κείμενον ίκανώς μέγα κοίλασμα, όπερ παρήγαγον τα ίσως 
έκ τύχης δι’ αρχαίας υπονόμου εΰρόντα διέξοδον ύδατα κατα- 
στραφέντος αρχαίου υδραγωγείου, ύποσκάψαντα την ύπό τό 
βραχώδες στρώμα γην καί έπενεγκόντα την κατάπτωσιν αύτοΰ, 
συνεργασΟείσης εις τοΰτο καί της άνθρωπίνης χειρός κατά τούς 
τουρκικούς, ίσως δέ καί τούς βυζαντινούς χρόνους, πρός κατα
σκευήν εύδρόσου ένηβητηρίου, του νυν ύπό τό όνομα Λουτρογ 
τής ’Αφροδίτης γνωστού. Όλως έσφαλμένη είνε ή τό πρώτον, 
καθ’ όσον γνωρίζομεν, ύπό Prokesch von Osten (2) καί G. 
Gottling (3) διαδοθεϊσα καί ήδη γενικώς επικρατούσα γνώμη ότι 
αυτόθι είνε ή έν τη κάτω πόλει πηγή Πειρήγη καί τά ύπό Παυ- 
σανίου (4) μνημονευόμενα περί αυτήν οικήματα πεποιημεγα σπη- 

Ιαίοις κατά ταύτά, διότι τό μ.έρος τούτο καί πολύ τής έκ Κεγ- 
χρεών οδού απέχει, καί έ'ξω τών τειχών τής πόλεως κεϊται. 
Καθ’ ημάς ή ΓΙειριόνη πρέπει νά άναζητηθή εντός τού ση
μερινού χωρίου δυτικώτερον τού κοιλάσματος β (5), έφ’ ού πι- 
στεύομεν ότι ί'σταντο τά προπύ-Ιαια■ τά δέ σπηλαίοις κατά 
ταύτά πεποιημένα οικήμ,ατα ήσαν έξ άπαντος ύπό τό βραχώδες 
στρώμα τής στεφάνης Β κατεσκευασμένα (6). 1 2 3 4 5 6

(1) Ό Leake (Peloponnesiaca σελ. 393) χαΐ ό Ourtius (Peloponn. II 
σελ. 591,78) άναφέρουσι τό χωρίον τοΰτο εις τό σωζο'μενον ρωμαϊκόν αμφιθέατρου. 
Άλλ’ουτε χαράδρα είνε τοΰτο, ούτε ήνπαρός τόπος· άλλως δέ καί δέν κεϊται 
ϊζοί τής πόάειος, άλλ’ εντός τών τειχών αυτής έν τω Κρανείω, ’Ίσως ή ρυπα- 
ρότης τοΰ σταδίου κατε'στησεν άναγχαίαν τήν κατασκευήν τοΰ αμφιθεάτρου έν 
χρο'νοις νεωτε'ροις τοΰ Δίωνος.

(2) Denkwiirdigkeiten u. Er. a. d. Or. II σελ. 317 καί 319.
(3) Die Quelle Peirene κτλ. (Arch. Zeit. 1844 σελ. 328).
(4) II, 3, 3.
(5) Παυσαν. II, 3, 2: ολίγον δέ άπωτέρω τών προπυλαίων έσιοΰσιν έν δεξιά 

έστιν 'Ηρακλής χαλκοΰς· μετά δ’ αυτόν εσοδο'ς έστι τής Πειρήνης 1ς τό ΰδωρ.
(6) Όμοιον οίκημα υπό τόν βράχον τής ΓΙνυκός έκαθάρισε πρό ολίγων ήμε- 

Ρών ό Dorpfold. ’Ίσως δέ αί πρός δεξιάν τής εις τήν πλατείαν τοΰ σημερινού 
χωρίου άγούσης όδοΰ κείμεναι δύο κρήναι, ών ή μέν καλείται τοΰ Μονρατ-άγα,
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"Ιχνη των έπί Λεχαίου οδών δεν είνε καταφανή μεταξύ της 
στεφάνης Α καί της στεφάνης Β ■ σειρά τάφων όμως ανε
σκαμμένων ΰπό τυμβωρύχων δεικνύει της δευτέρας των οδών 
τούτων την διεύθυνσιν επί τι διάστημα (1). Έκ δέ τών μακρών 

τειχών του μέν δυτικού την θέσιν νομίζομεν δτι δεικνύει ή ση
μερινή ευθεία οδός εκ του μεγάρου του Κιαμήλ-μπέη πρός την 
θάλασσαν, καθ’ άπαν τό μήκος τής όποιας διακρίνονται πλει- 
σταχοΰ μεγάλοι πώρινοι λίθοι' τρία δέ μικρά κτίσματα έν τή 
αριστερόθεν τής όδοΰ ταύτης σταφιδαμπέλω του Διονυσίου Νο- 
ταρά πιθανώς είνε πύργοι (2). Τοΰ δ’ ανατολικού σκέλους την 
θέσιν δεικνύει πιθανώς μακρά σειρά λίθων ολίγον άνατολικώτερον 
τής δευτέρας επί Λεχαίου όδοΰ έν τοϊς άγροις φαινομένη, ήτις 
προεκτεινομένη θά συνήντα τό περί την στεφάνην Β τείχος τής 
πόλεως ένθα περίπου καταλήγει καί τό τουρκικόν τείχος. Άνα
τολικώτερον λοιπόν τοΰ σκέλους τούτου τό μεταξύ τών στεφά
νών Α καί Β επίπεδον ήτο άναμ,φιβόλως άκατοίκητον, πιθανώς 
δέ καί τό μεταξύ τών δύο σκελών ένεκα τών πολλών αυτόθι ευ
ρισκομένων τάφων, καί μόλις έτι δυτικώτερον είνε φανερόν ότι 
ή πόλις έκειτο έπ’ άμφοτέρων τών βαθμιδών τοΰ κλιμακηδόν 
κατερχομένου εδάφους (3).

ή δέ του Τεκέ, λαμβάνουσι τό ύδωρ εκ της Πεψίνης, ακολουθών δε' τις δι1 άνα- 
σκαφής τους υδροφόρους αυτών οχετούς θά άνεύρισκε πιθανώς καί τά σπηλαιο- 
ειδη οικήματα.

(1) Έπί του χάρτου έσημειώθησαν μόνον εκείνοι οί τάφοι, ους ήμεΐς ειδομεν 
ανοικτούς* οί δέ μετά την άνασκαφήν έπιχωσθέντες ήσαν πολύ περισσότεροι καί 
κατ άμφοτέρας zclq oSovq, ώς έμάθομεν. Τάφοι τινές εν τώ βράχο) εσκαμμενοι 
εν ειδει οικημάτων υπάρχουσι και ευθύς κάτωθι τής στεφάνης Α παρά τό α αρι
στερόθεν τώ κατερχομένω.

(2) Τάφοι καθ’ όσον εμάθομεν δεν εδρέθησαν ενταύθα πλήν μαρμάρινης σαρ
κοφάγου μετ’ αναγλύφων έρωτιδέων και στεμμάτων ευρεθείσης πλησίον τής πα
ραλίας καί συντριβείσης 6πό τών άνευρόντων, ής μικρόν τεμάχιον ειδομεν υπό 
τό έρμα τής σιδηροδρομικής γραμμής.

(3) Κατά τούτο τό μέρος ή στεφάνη Β καθίσταται έπί μάλλον ταπεινοτε'ρα, 
μεγάλα δ’ερείπια εξ οπτόπλινθων κεΐνται καί έπί τής κατωτέοας βαθμΐδος. Πρός 
Β δέ τού αρχαίου ναού υπό την άνωτέραν στεφάνην (δυτικώτερον τής εκκλησίας 
τού 'Αγίου ’Αθανασίου) υπάρχει κοίλος τις χώρος, έν ω ίσως δύνανται νά εύρε- 
Οώσι τά έρείπια τού θεάτρου, δι’ ών θά έβεβαιούτο ασφαλώς ότι ό ναός ουτος 
ήτο ό τής Χαλινίτιδος ’Αθήνας (ΙΙρβλ. Παυσ. II, 4, 5).
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Έκ των είρημένων οΰδεμία άμφιβολία δύναται νά ΰπολειφθή 
δη τδ μέρος, έν ω έγένετο ή άνκσκαφή, κεϊται κατά την δια
σταύρωσή των επί Λεχαίου οδών μετά της έκ Κεγχρεών- ώστε 
επειδή καί σαφέστατη είνε ή περιγραφή του Παυσανίου καί ού- 
δείς λόγος υπάρχει νά αμφισβητηθώ το κύρος αυτής, εις ημάς 
τουλάχιστον καί κατά τήν άνασκαφην καί μετ’ αυτήν ούδεμία 
ύπελείφθη αμφιβολία ότι αυτόθι έ'πρεπε νά ζητηθή ή αγορά καί 
πράγματι κεϊται. Αυτόθι ίκβάλλουσι προς τούτοις καί ετεραι 
δύο μεγάλαι οδοί, ήτοι ή έκ Κλεωνών καί ή έκ του Ίσθμοΰ, ών 
ή διεύθυνσις είνε καταφανής ώς έκ της ασφαλώς βεβαίας θέσεως 
των πυλών της πόλεως δι ών διήρχοντο.

Ή θέσις δ’ αύτη τής αγοράς λίαν άπό τής εισόδου του Άκρο- 
κορίνθου άπομεμακρυσμένη, ώς καί ή του καταντικρύ ταύτης 
κατεσκευασμένου όρυκτοΰ λιμένος του Λεχαίου (1), προσέτι δέ 
καί το ύπερμέτρως μέγα ύψος του Άκροκορίνθου ένέβαλεν ήμϊν 
κατ’ άρχάς τήν υποψίαν ότι ή πρώτη άκρόπολις κατά τούς προ
ϊστορικούς χρόνους δεν ήτο ό Άκροκόρινθος, αλλά τις τών μι
κρότερων πρός άνατολάς αύτοΰ γηλόφων. Έν τούτοις όμως άφοΰ 
έπί ματαίω άνεζητήσαμεν αυτόθι λείψανα προϊστορικών κτιρίων 
ή μυκηναϊκών αγγείων όστρακα, δεν ήδυνήθημεν δέ ούτε τοιαΰτα 
ουδέ θέσιν κατάλληλον πρός οικοδομήν άκροπόλεως νά άνακαλύ- 
ψωμεν,τέλος άνεύρομεν έπ’ αΰτοϋ τοΰ Άκροκορίνθου πλεϊστα καί 
μέγιστα λείψανα κυκλώπειων τειχών,άτινα παραμορφωθέντα ώς

(1) Άξιον σημειώσεως είνε ότι τό άγκυροβόλιον τών Βενετών κειται πολύ 
δυτικώτερον τού άοχαίου λιμένος αντίκρυ της εισόδου τού Άκροκορίνθου· (ή θέ
σις ονομάζεται καί σήμερον Καραβοστάσι). Πρός ύπεράσπισιν αυτού είνε κατε- 
σκευασμένον μέγα οχύρωμα έκ χώματος μετά εύουτάτων τάφρων, άπό δέ τού 
οχυρώματος άγει έτέρα τάφρος πρός πύλην τής αρχαίας πόλεως εντός τού βρά
χου τής κατωτέρας στεφάνης, εσκαμμένην, πρός δεξιάν τής όποιας υπάρχει καί 
έτερον όμοιον οχύρωμα. Διά τής πύλης ταύτης διέρχεται σήμερον ή έκ τών παρά 
τήν άρχαι'αν Σικυώνα χωρίων οδός εις Παλαιάν Κόρινθον, διά τής αυτής δέ νο- 
μίζομεν ότι διήρχετο καί ή άρχαία οδός επί Σικυώνα (ΓΙαυσ. II, 3, 6). Τό δέ 
όνομα ΙΙα2αιόπο2ΐ(;, όπερ άποδίδεται σήμερον εις τήν παρά τό βενετικόν οχύ
ρωμα καί τήν πύλην θέσιν, πιστεύομεν ότι ούδεμίαν έχει διά τήν τοπογραφίαν 
τής άρχαίας Κορίνθου σημασίαν δηλούν πιθανώς μόνον τήν θέσιν τού κατά τούς 
βενετικούς χρόνους συνοικισμού. Επειδή δέ άπεκόπησαν τμήματά τινα τού βρά
χου τής στεφάνης διακρίνεται κάτωθι τού οχυρώματος τούτου μέγα ψηφιδωτόν 
έδαφος.
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Ικ της έπιβύσεως των αρμογών δι’ άμμοκονίας κατά τους νεωτέ- 
ρους χρόνους εμειναν μέχρι τοΰδε ύπό πάντων των περιηγητών 
απαρατήρητα'ό τρόπος της οικονομίας όμως φαίνεται έκ πρώτης 
όψεως ομοιότατος προς τά άλλαχοΰ γνωστά κυκλώπεια τείχη, 
καί ή πολλαχοΰ καταπεσοΰσα πρόσθετος άμμοκονία δεικνύει ότι 
ούδέν ίχνος αυτής εύρίσκεται εις τό εσωτερικόν μέρος τών τει
χών (1).Το παράδοξον λοιπόν της θέσεως της άγοράς καί του Λε- 
χαίου ίσως δικαιολογεί την υποψίαν ότι κατά τούς προϊστορικούς 
χρόνους ή είσοδος τοΰ Άκροκορίνθου δέν ήτο έκ δυσμών,ώς έπειτα, 
άλλά προς τά ΒΑ παρά την τουρκικήν πυλίδα. Ή άνάβασις 
είνε σήμερον λίαν δυσχερής, διότι τά καταρρέοντα ΰδατα παρέ
συραν τά χώματα καί κατέστησαν την κλιτύν άπόκρημνον, κατ’ 
εκείνους όμως τούς χρόνους ήτο εξ άπαντος όμαλωτέρα ύποστη- 
ριζομένη καί διά κτιστών άναλημμάτων.

Ή άνασκαφή λοιπόν έπεχειρήθη ύπό άρίστας προσδοκίας άρ- 
ξαμένη τή 23 ’Ιουλίου καί περατωθεΐσα κατά τό πρώτον δεκα
ήμερον του Σεπτεμβρίου, ότε ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ήναγ- 
κάσθη ίξ άλλων λόγων νά διατάξη τήν παΰσιν τής άνασκαφής. 

Αί άνορυχθεϊσαι τάφροι έπεχώσθησαν πάσαι, διότι τά γήπεδα ή- 
σαν ιδιωτικά καί δέν ήτο δυνατόν νά έξαγορασθώσιν. Πρώτη ή· 
νοίχθη ή τάφρος Δ μήκους μέτρων 15 καί πλάτους 6,50, ή δέ 
σκαφή προέβη μέχρι τοΰ φυσικοΟ εδάφους εις όχι μέγα βάθος. 
Εύρέθησαν έξ έν όλω παράλληλοι τοίχοι όχι πάντες έν τφ αύτώ 
δαπέδω τεθεμελιωμένοι καί συναντώντες πρός Ν κάθετον τοίχον 1

(1) Τό κάλλιστα διατηρούμενον και εύδιαγνωστότατον μέρος τών κυκλώπειων 
τειχών κειται επί της απροσίτου άκρας της άποτομωτάτης κλιτύος του βράχου 
ύπεράνω της προ της πρώτης πύλης γέφυρας δεξιόθεν τώ προσερχομένω. Μέγι
στα τμήματα αυτών κεΐνται καθ' άπασαν τήν πρός νότον πλευράν αντίκρυ τών 
Πεγτεσκονφίων, άλλά δυστυχώς είνε όλως άπρόσιτα. Μόνον μικρόν τμήμα εκ 
μεγίστων λίθων είνε εύπρόσιτον αυτόθι κείμενον ενδοτέρω τοΰ μεταγενεστέρου 
τείχους όπισθεν τοΰ μεγάλου τουρκικοΰ πύργου. "Ετερον επίσης εύπρόσιτον καί 
μέγα τμήμα κειται Ικατέροθεν τής ΒΑ πυλίδος. Καί ενδοτέρω τής βόρειας πλευ
ράς τών μεσαιωνικών τείχων μεταξύ τών δύο κορυφών τοΰ Άκροκορίνθου ύπάρ- 
χουσι λίθοι τινές. Τά επί τών κυκλώπειων τούτων τειχών ώκοδομημένα νεώτερα 
τείχη είνε άείποτε τουρκικά, ουδέποτε δέ αρχαία ελληνικά, καθόσον παρετηρή- 
σαμεν.
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καθ’ «παν το μήκος της τάφρου έκτεινόμενον,καλύπτοντά δε καί 
τι αρχαιότερου φρέαρ. Πάντες ήσαν εκ μικρών λίθων καί άμμο
κονίας κατά τό μάλλον η ήττον κακώς έκτισμένοι. Χώρος τις 
μεταξύ δύο παραλλήλων τοίχων καί τοΰ νοτίου έχων μήκος 5 μ. 
ήτο έπεστρωμι'νος δι’ ευτελούς ψηφιδωτού. Έν τούτω υπήρχε 
τετράγωνος στήλη εις μικρόν ύψος διασωζομένη ώκοδομημένη δέ 
διά μικρών λίθων καί πηλού άνευ άσβεστου, ήτις ήτο ίσως βω
μός τις ιδιωτικής οικίας. Δύο έκ τών πλευρών αυτής έσωζον πο
λυτελές επίχρισμα έκ στενών ταινιών πολύχρωμων λίθων προσκε- 
κολλημένων διά μαρμαροκονίας επί όρθιας πλακός καί εις ποικί
λα γεωμετρικά σχήματα διατεταγμένων, έν οίς ύπήρχον καί ται· 
νίαι έν μέν τή μια πλευρά έξ απλής μαρμαροκονίας παχύ ερυ
θρόν χρώμα φερούσης, έν δέ τή έτέρα έκ ψηφιδώματος έκ πε- 
τραδίων εις ποικίλα σχήματα, άμυγδαλοειδή,άστεροειδή καί άν- 
θεμιοειδή κεκομμένων. Τό έπίχρισμα τούτο έκαλύπτετο ύπό ετέ
ρου εύτελεστέρου ές οπτόπλινθων. Έκ τών αυτόθι εύρεθέντων 
ολίγων άρχαίων άξιου μνείας είνε τεμάχιον μικρού μαρμάρινου 
άγαλματίου τής ΙΙραξιτελείου Κνιδίας ’Αφροδίτης, έξ ού σώζε

ται ή πλίνθος μετά τών ιχνών τών ποδών καί τό έπί τής πλίν
θου άγγεϊον μετά τοΰ έπ’ αυτού έπερριμένου ίματίου.

Μη θέλοντες νά έπεκτείνωμεν περαιτέρω την άνασκαφήν παρά 
τά άσημα ταΰτα τών χρόνων τής παρακμής λείψανα έγκαταλεί? 
ψαμεν την τάφρον ταύτην, καί έπεχειρήσαμεν την άνόρυξιν τής 
τάφρου Ζ. Έν ταύτγι άνεφάνησαν ευθύς πλεΐστοι τοίχοι έκ τών 
έσχατων χρόνων τής άρχαιότητος, άλλ’ ευτυχώς μετ’ αυτούς καί 
στυλοβάτης άρχαϊος, ον'έφεξής παρακολουθοΰντες άπεκαλύψαμεν 
την αυλήν ελληνικού οικοδομήματος άξιολογωτάτου, όπερ θά πε- 
ριγράψωμεν ιδιαιτέρως κατωτέρω.

Ή φθορά όμως, ήν ύπέστη τό οικοδόμημα τούτο κατά τε 
τούς ρωμαϊκούς καί βυζαντινούς χρόνους άπεδεικνύετο σπουδαιο- 
τάτη, τά έ'δαφος έφαίνετο πανταχού εις μέγιστον βάθος πολλά- 
κις άνεσκαμμένον καί διά τούτο όλίγας άρχαιότητας σώζον, πλεϊ- 
στοι δέ έκ τών άθλιων μεταγενεστέρων τοίχων εύρίσκοντο οχι μό
νον μέχρι τοΰ άρχαίου έδάφους φθάνοντες, άλλά πολλάκις έ'τι 
βαθύτερου, πλατεία δ’ υπόνομος καί άναρίθμητοι μικρότεροι ό-
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χετο! είχον αναστατώσει το ρέγιστον [Λερός του εδάφους. Τού
των ένεκα ρή έχοντες πολλάς ελπίδας νά άνεύρωριεν ασφαλές τι 
σηρ.εΐον της αρχαίας αγοράς καί ρικρά τά εύρεθέντα απέναντι 
των προσδοκωρένων νορίζοντες παρελείψαρεν δυστυχώς την ολο
σχερή άποκάλυψιν του καλλίστου τούτου κτιρίου, καί ήρχίσαρεν 
την άνόρυξιν της τάφρου Η, άφοΰ ό ιδιοκτήτης τού άγροΰ έβε— 
βαίου ότι έκ παραδόσεως γνωρίζει την ύπαρζιν ρεγάλων ερει
πίων αυτόθι. Τοίχοι άθλιώτεροι άλλήλων άνεφαίνοντο άναρίθ- 
ρητοι καί αλλεπάλληλος καί ρεταξύ αυτών οχετοί παντοϊοι 
καί φρέατα, δυστυχώς δέ καί ρικρά τινα λείψανα ελληνικών 
κτιρίων δωρικού ρυθρ-οΰ καί πληθύς αρχαίων κεράρων(Ι), άτινα 
σπουδαίων εύρηράτων προρηνύρατα ύπολαρβάνοντες έζετείνορεν 
υπέρ την άρχικήν πρόθεσιν την τάφρον εις ρ,ήκος καί βάθος. 
’Αφού όρως καί ρέχρι τού εις βάθος 5,50 ρ. κειρ.ένου φυσικού 
εδάφους ούδέν εύρορεν πλήν άθλιων τοίχων, πολλών διά τού 
υλικού άρχαιοτέρων κτιρίων έκτισρένων, άνωρύξαρεν καί πλα- 
γίως έτέραν ρικράν τάφρον η ρετά τού αυτού άποτελέσρατος. 
Τά ρ.όνον άξιον λόγου τινός εύρηρ.α εΐνε ρικράν άνάγλυφον ρορ- 
φής καθηρένης επί θρόνου, φορούσης ίράτιον καί κρατούσης έγ
χορδον ρουσικον όργανον. Το έ'ργον είνε τέχνης καλής τού Ε’ 
αΐώνος, άλλα δυστυχώς ελλείπει ολόκληρον τά άνώτερον ρέρος 
τού σώρατος(2).

’Ακολούθως προέβηρεν εις άνόρυξιν τής τάφρου Θ καί τριών 
ρικροτέρων πλησίον (θ) έν άγρώ, έν ώ ήσαν καταφανείς ρεγάλοι 
τινές λίθοι και έξεϊχε ρικράν υπέρ τά έδαφος τρήρα εύρεγέθους 
κίονος άρραβδώτου, ών ή σύρρετρος άλλήλοις θέσις έφαίνετο δη- 
λοΰσα την ύπαρζιν ρεγάλου κτιρίου κατακεχωσρένου. Μετά ρι- 
κρον όρ.ως έφάνη ότι πάντα ταΰτα κατά τύχην ρ.όνον ήσαν εκεί 
έρριρένα, άνεφάνησαν δέ υποκάτω έτεροι πλεϊστοι τοίχοι, ών τι- 
νες ρετά ρεγάλων καί κάλλιστα κατειργασρένων λίθων έζ αρ
χαίου οίκοδορ.ήρατος κατεσκευασρένοι, άλλ’ έξ άπαντος πάντες 
δχι αρχαιότεροι τών βυζαντινών χρόνων. Στρώρ.α λατύπης έκ

(1) Μεταξύ τούτων ύπήρχε καί εις πρωτοφανούς είδους, έν ώ στρωτήρ καί 
καλυπτήρ ήσαν έν τω αύτφ τεμαχίψ συνηνωμένοι.

(2) Μετεκομίσθη εις τό έν Άθήναις μουσεΐον.
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πωρίνων λίθων προς άνατολάς ύπό τινα τοίχον χωρούν ήνάγκα- 
σεν ήμάς νά έκτείνωμεν την σκαφήν πρός το μέρος θ', άλλ’ εύ- 
θύς άπωλέσαμεν τά ίχνη αύτοΰ άνευρόντες ολόκληρον σύμπλεγμα 
έκ μεταγενεστέρων τοιχίων.

Μετά ταΰτα προέβημεν εις άνόρυξιν τριών τάφρων Λ, Κ καί 
Μ συγχρόνως. Καί έν μέν τή Μ ούδεν εΰρομεν πλήν τινων με- 
ταγενεστε'ρων τοίχων. Έν δέ τή Λ οί μεταγενέστεροι τοίχοι 
ήσαν πυκνότεροι' εις ένα δ’ έξ αυτών ΔΑ χωροΰντα καί έκ με
γάλων λίθων καί κεράμων ώκοδομημένον ανήκει ψηφιδωτόν έδα
φος καλής εργασίας κείμενον εις βάθος 3 μέτρων. “Εν περίπου 
μέτρον βορειότερου έτερος παράλληλος τοίχος νεώτερος του πρώ
του είνε τεθεμελιωμένος έ'τι βαθύτερου διαρρήξας τό ψηφιδωτόν 
επειδή δ’ ό πρώτος σώζεται σχεδόν μέχρι τής έπιφανείας, ό δέ 
νεώτερος δεν ήδύνατο νά ύπάρξ·/), άν μή εκείνος ήτο εντός του 
έδάφους κατακεχωσμένος, εξάγεται ασφαλώς ότι όλόκληοον τό 
έκ τριών σχεδόν μέτρων ύψος του νεωτέρου τοίχου είνε θεμέλιον, 
τό δέ δάπεδον του κτιρίου, εις ο άνήκεν, έ'κειτο δχι πολύ κατω
τέρω τής σημερινής έπιφανείας. Τό αυτό δηλουσι καί δύο κάμι- 
νοι κεραμ.ευτικαί εις όλιγώτερον του ενός μέτρου βάθος εύρε— 
θεΐσαι.

Ευτυχέστερα ύπήρξεν ή άνασκαφή έν τή τάφρω Κ, έ'νθα 
άνευρέθη ή ΒΑ γωνία τοΰ κρηπιδώματος αρχαίου οικοδομήμα
τος καλλίστης κατασκευής. Σώζονται δύο μ,όνοι δόμοι έκ λίθου 
πώρινου, ών ό κατώτερος άκατάξεστος καί άκανονίστως προέ- 
χων του άνωτέρου κατά 0,15 — 0,40 μ. Αί δύο εύρεθεΐσαι 
πλευραί είνε τεθεμελιωμέναι εις βάθος 2,90 μ., καί διευθύ
νονται κατ’ ευθείαν πρός Β καί Α, ώς είνε καί ή διεύθυνσης άμ- 
φοτέρων τών έπί Λεχαίου οδών καί πάντων σχεδόν τών ρω
μαϊκών καί βυζαντινών τοίχων, ένφ τό έν τή τάφρω Ζ άπο- 
καλυφθέν άρχαΐον οικοδόμημα καί ό αρχαίος ναός ε'χουσι διεύ— 
θυνσιν έγκαρσίαν. Τό άνισον πάχος τών δύο πλευρών (1,20-)-58 
μ.) δεικνύει πιθανώτατα ότι έπί μέν τοΰ Α ΐσταντο κίονες, έπί 
δέ του Α' τοίχος. Πρός άνατολάς εις μικράν άπόστασιν κεϊται 
έτερος αρχαίος τοίχος ΒΒ', ον ήδύνατό τις κάλλιστα νά έκλάβη 
ώς τον στυλοβάτην κιονοστοιχίας (περιστάσεως) περιβαλλούσης

9
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τό κεντρικόν οικοδόμημα, όπερ θα. ήτο ναός, καίτοι δεν σώζεται 
πλευρά παράλληλος πρός το Α'. Τό τοιοΰτον όμως καθίσταται 
όπωσοΰν αμφίβολον έκ τούτου, ότι οί δύο τοίχοι δεν φαίνονται 
παράλληλοι, διότι ή άπόστασις άπό του άνωτάτου δόριου του A 
μέχρι μέν του Β είνε 0,95 μ., ριέχρι δε τοΰ Β' 0,85' προσέτι 
δέ καί διαφορά τις περί την κατασκευήν ήδύνατο νά παρατη- 
ρηθή. Έν τούτοις επειδή τό άνασκαφέν μέρος είνε μικρότατον, 
δεν θά ήτο άσφαλής οιαδήποτε κρισις.

Υπέρ τούς τοίχους τούτους είχε κατασκευασθή έν μεταγενε- 
στέροις χρόνοις κάμινος πρός κατασκευήν οπτόπλινθων, έχρησι- 
ρ-οποιήθη δέ ό μεταξύ των δύο τοίχων στενός χώρος ώς στοά 
πρός καυσιν τοΰ καυσίμου ΰλικοΰ, έξ ού καί άπαν μέν τό (χέρος 
τοΰτο εύρέθη πλήρες τέφρας, οί δ’ αρχαίοι τοίχοι ήσαν ίκανώς 
υπό τοΰ πυρός βεβλαμμένοι. Κατά τόν χρόνον τής κατασκευής 
τής καμίνου ταύτης άφηρέθη καί εις έκ των λίθων μεταξύ Β 
καί Β', έκτίσθησαν δέ καί τά [χικρά τοιχία δ καί δ', μεταξύ 
των όποιων καί του Α' υπήρχε πιθανώς τό στόμιον τής καμί
νου. Έν έ'τι νεωτέροις χρόνοις ή κάμινος κατεστράφη, καί έπ’ 
αυτής έν μέρει δέ καί διά του ύλικου αυτής ώκοδομήθη ίκανώς 
εύρεϊα θολωτή υπόνομος Δ, ής τό στόμιον είνε τεθεμελιωμένον 
εις βάθος 2,80 άπό τοΰ σημερινού έδάφους. Τό πλάτος αυτής 
κατά τό στόμιον είνε υπέρ τό 1 μέτρον, τουλάχιστον δ’ ίσον 
ήτο καί τό ύψος αυτής. Έτι μεταγενέστερος φαίνεται ότι είνε 
ό τοίχος ΓΓ', διότι δέν ήδύνατο βεβαίως ούτε νά διατηρηθή 
προ τοΰ στομίου τής υπονόμου, αν ήτο προγενέστερος αυτής, 
ούτε νά κτισθή εις τοιαύτην θέσιν, έν όσω αύτη ήτο έν ένεργείε>ε. 
Έν τούτοις ό τοιοϋτος τοίχος είνε τεθεμελιωμένος 4,30 μ. άπό 
τής σημερινής έπιφανείας, έτι δέ βαθύτερον ό άθλιος τοίχος γ, 
ήτοι πολύ βαθύτερον τοΰ άρχαίου ελληνικού κτιρίου.

Δυστυχώς λαβών τήν έντολήν νά διακόψω τήν άνασκαφήν δέν 
ήδυνάμην νά προχωρήσω περαιτέρω. Έν τούτοις μαθών ότι πρό 
ετών τινων άνευρέθη πλησίον τοΰ τόπου τούτου καί έντός τοΰ 
σημερινού χωρίου υπερμεγέθης κίων κατά χώραν κείμενος άπε- 
φάσισα καί άνευ έντολής νά άπασχολήσω έργάτας τινάς έπί μίαν 
ημέραν. Ό είς σωζόμενος σπόνδυλος του κίονος τούτου εύρέθη
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μετ’ ολίγον κατά την ύποδειχθεϊσαν θέσιν, ήτοι σχεδόν έν τώ 
με'σω του μέρους, ένθα έπεχειρήθη ή άνασκαφή, καί του αρ
χαίου ναού επί τής όδοΰ τής άγούσης έκ τής πλατείας του 
σημερινού χωρίου πρός τό προαύλιον τής εκκλησίας τής Πα
ναγίας παρά την νοτίαν γωνίαν τής αυλής του Κωνσταν
τίνου Τσέλιου. *0 σπόνδυλος ούτος στηρίζεται έπί ενός μόνου 
λίθου ύψους μόνον 0,29 μ., κάτωθι του όποιου εις μόνον δό
μος μικρότερων λίθων ύψους 0,37. Κατά τάς τρεις πλευράς, 
ας ήδυνήθην νά εξετάσω, ό λίθος τής βάσεως δεν έχει πρόσοψιν- 
οί περί αυτόν δέ λίθοι έχουσιν άφαιρεθή έν μεταγενεστέροις χρό- 
νοις, καί άντ’ αυτών ύπάρχουσι προσωκοδομημένα άθλιά τινα 
τοιχία. Κατά τούς αυτούς χρόνους άνωρύχθη καί φρεάτιόν τι 
ευθύς παρά την βάσιν του κίονος, έξ ού καί μέρος του ενός των 
προσωκοδομημένων τοιχίων άπεκόπη. Αΐ πλευραί τής βάσεως 
δέν διευθύνονται κατ’ εύθεϊαν προς τά σημεία του όρίζοντος, 
άλλ’ έγκαρσίως, άντιθέτως όμως πρός τε τάν άρχαΐον ναόν καί 
τά έν τή τάφρω Ζ οικοδόμημα, ήτοι πρός ΒΑ (20°)(1).Ό έπί 
τής βάσεως ταύτης στηριζόμενος υπερμεγέθης σπόνδυλος έχει 
ύψος 1,34 καί διάμετρον 2,10' είνε δέ όλως άκατάξεστος, ημι
τελούς ίσως καταλειφθέντος τού κτιρίου ώς έκ τής έπί Μομμίου 
καταστροφής, διότι έκ τής κατασκευής δέν φαίνεται πολύ πα
λαιόν. Πρός ποιον δέ μέρος έξετείνετο τό οικοδόμημα, εις ό άνή- 
κεν ό κίων ούτος, δεν ήδύνατο νά διακριθή.

Έν γένει λοιπόν έκ τής άνασκαφής έξάγεται τό συμπέρασμα 
ότι παρά τό κατά μάλλον ή ήττον μέγα βάθος τής έπιχώσεως 
οΐ πλεΐστοι έκ των μεταγενεστέρων τοίχων είνε βαθύτατα τεθε- 
μελιωμένοι φθάνοντες μέχρι τού άρχαίου εδάφους ή καί έτι βα
θύτερου, καί μόνον όλίγιστοι έπί τής έπιχώσεως όπερ άλλως, 
νομίζομεν, δέν δύναται νά έξηγηθή ή ώς συνέπεια των συ
χνών έν τή χώριγ ταύτν) σεισμών, δι’ οΰς καθίστατο άπα- 
ραίτητος ή έπί στερεού εδάφους θεμελίωσις. Ώς έκ τούτου 
έπειδή ή Κόρινθος κατά τε τούς ρωμαϊκούς χρόνους καί άλό- 1

(1) Έκ των διαφορών τούτων της διευθύνσεως των οικοδομημάτων δύναται 
τις νά συμπεράνη ότι ή ρνμοτομία της άρ^αίας Κορίνθοιι δέν ήτο πολύ κανο
νική.
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κληρον τον Μεσαίωνα ήτο πυκνώς κατφκηριένη (1), πλείστα. 
δέ κτίρια κατά τό ρ,ακρότατον τοΰτο χρονικόν διάστηρ.α άνη- 
γέρθησα,ν αλλεπάλληλα έπί του αυτού γηπέδου,ή βαθεϊα έπίχω- 
σις ούδαρ-ώς ί'σγυσε νά προφύλαξη τα κάτωθι κείριενα λείψανα 
των χρόνων της άκριης της πόλεως έκ της καταστροφής, απαν

ταχού δε τό Ι'δαφος έ'χει ΰποστή πλείστας άναστατώσεις. Έξ 
έκτενεστέρων λοιπόν έν ριέλλοντι χρόνω άνασκαφών δύναται ριέν 
τις εύλόγως νά προσδοκρί την άνεύρεσιν λειψάνων τινών 
άρχαίων κτιρίων διαφυγόντων έξ οίασδήποτε τύχης τόν όλε
θρον ή και ριικρών τινων άλλων άρχαιοτήτων διασωθεισών 
που καί που εντός των χωριάτων, άλλ’ έδαφος πλούσιον εις άρ- 
χαιότητας, ώς έν ΆΟήναις, Έπιδαύρω ή Έλευσΐνι, άναριφιβό- 
λως δεν θά εΰρεθή έντός τής περιοχής τής άρχαίας Κορίνθου. 
Ευεξήγητος έκ τούτου είνε καί ή ριεγίστη σπάνις άρχαίων άντι- 
κειριένων έν ταϊς οίκίαις των νυν κατοίκων (2).

(1) Πρβλ. καί Ίεροκλ. Συνέκδ. 646, 7 εκδ. Parthey: Κόρινθος, η ποτέ 
Έφύρα, μητρόποΛις πάοης ΈΛΧάδος. — ΙΙροκοπ. Άνέκδ. 85 Α: Λνχνιδόν τε 
την έν Ήπειρύταις και Κόρινθον,α'ι δη πο.Ινανθρωπόταται έκπαΛαιονησαν

(2) Πρό πολλών δεκαετηρίδων παρετήρησε τοΰτο ό Prokesch VOH Osten 
’ε'νθ. άνωτ. σελ. 343. Auffallend wenige antike Triimmer findet man in 
den neueren Gebauden verwendet. Παραδο'ξως ρεγίστη εΐνε καί των έπι- 
τυρβίων επιγραφών ή απανωτής, καίτοι άναρίθρητοι εΐνε 5) ρέχρι των καθ' ήρας 
χρο'νων εις καλλίσαην κατάστασιν διατηρηθέντες αρχαίοι τάφοι. Καί εν τοΐς πο- 
λυαοίθροις ρεταγενεστέροις τοίχοις, οΒς ήρεΐς καθηρέσαρεν, απανιώτατα ρέν ή- 
σαν νά αρχιτεκτονικά τεράχια, επιγραφή δέ οΰδερία.

Κατά τούς ρεσαιωνικούς χρο'νους χάριν των λίθων φαίνεται δτι έπήλθεν ή κα
ταστροφή καί τών περιωνύρων τειχών τής Κορίνθου, ών τό πρός άνατολάς ρέ- 
ρος τουλάχιστον ’έρενεν ά'χρηστον ρετά τήν κατασκευήν του Ινδοτέρου τείχους. 
Καταφανή λείψανα τών άρχαίων τειχών σώζονται επί τής όφρύος τών πρός A 
τοΰ ΆκροκορίνΟου γηλο'φων καί κατά τήν πρός τήν πόλην τών Κλεωνών κλιτόν. 
Τεράχιά τινα κάλλιστα διατετηρηρε'να σώζονται καί ρεταξύ τής πόλης ταύτης 
καί τής τών Κεγχρεών, άτινα άπεικο'νισε διά φωτογραφίας κατ’ έρήν παράκλη- 
σιν ό διευθυντής τής ένταΰθα Γερρανικής σχολής κ. Dorpfeld- (τό πλάτος αυ
τών εΐνε 5,60-5,90 ρ. ΙΙρβ. καί Ross έν Zeitschr. fiir Alterth. 1852 σελ. 
415). Έλάχιστά τινα λείψανα διεσώθησαν καί ρεταξύ τής πόλης τών Κεγχρεών 
καί τής του Ίσθροΰ καί έτι περαιτέρω καθ’ άπαν τό χείλος τής χαράδρας τοΰ 
χειράρρου. Λείψανα αυτών πρός Δ κατά τήν πρός τήν είσοδον τοΰ Άκροκο- 
ρίνθου χαράδραν,οια ρνηρονεόειδ Vischer (Erinnerungen und Eindr. a. Gr. 
σελ. 258), ήρεΐς δέν ε’ίδορεν, ώς οΰδ’ άλλαχοΰ που πλήν τής πρός Α πλευράς 
τής πο'λεως.
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Τούτων ένεκα καί οΰδαμώς άπορον πρέπει νά φανή ότι ή 
άνασκαφή οΰδέν παρέσχε τεκμήριου ότι αυτόθι εκειτο ή άρχαία 
αγορά, ένθα καί έπεχειρήθη ή άνασκαφη. Άλλ’ δρκως τα καί 
προ τής άνασκαφής υπάρχοντα τεκμήρια φαίνονται τοσοΰτον 
ασφαλή, ώστε ήμεϊς τουλάχιστον οΰδαμώς άμφιβάλλομεν περί 
του όρθοΰ τής πρώτης ημών γνώμης.

Περί τοΰ έν τη τάφρω Ζ δρχαιου οικοδομήματος.

Τό έν τή τάφρω Ζ εύρεθέν άρχαϊον οικοδόμημα σύγκειται εκ 
τετραγώνου αυλής περιβαλλόμενης πανταχόθεν ύπο υπόστεγων 
μερών. Τό μέχρι τοΰδε σωθέν καί διά τής άνασκαφής άποκαλυ- 
φθέν μέρος είνε μ.όνη ή αυλή μετά τοΰ περιβάλλοντος αυτήν 
στυλοβάτου A A' A'" Α'”' καί Ικ του εξωτερικού τοίχου τών 
υπόστεγων μερών μικρόν λείψανον (Β), θαυμαστώς πως διαφυ- 
γόν τον όλεθρον έκ τής έποικοδομήσεως μεταγενεστέρων τοί
χων. Έκ του τρόπου τής οίκοδομίας είνε ευθύς φανερόν ότι προ
έρχεται έκ τών καλλίστων τής Ελλάδος χρόνων, άνήκον τουλά
χιστον εις τον Ε', ίσως δέ καί τάν ζ" αιώνα π. X. Κατά τό 
πρώτον ήμισυ του Δ' αίώνος ήτο ήδη κατεστραμμένου, ώς έγέ- 
νετο φανερόν έκ τής άνευρέσεως δύο τάφων κατά τήν μεταξύ A 
καί Α "γωνίαν, ών ό εις έκ Β προς· Ν διευθυνόμενος έγένετο 
αιτία νά άποκοπή μέρος του Α, ώς φαίνεται έν τώ σχεδιαγρα- 
φήματι.Ό δ’ έτερος τάφος διηυθύνετο έξ Α πρός Δ, καί είχε τάς 
μέν πλευράς περιβεβλημένας ,διά ξηρολιθίας, τόν δέ πυθμένα διά 
μιας κεράμ.ου, ένώ ά πρώτος είχε κατά τε τάς πλευράς καί τόν 
πυθμένα πολλάς μικροτέρου μ,εγέθους κεράμους. Άμφότεροι εύ- 
ρέθησαν κενοί καταστραφέντες κατά τήν κατασκευήν τών μετα
γενεστέρων οχετών ζ" καί ζ'", άλλ’ ευθύς παρ’ αυτούς εκειτο 
πληθύς συντετριμμένων πήλινων κορών άναμφιβόλως έκ τών τά
φων τούτων έξηγμένων, έξ ών τά όπωσοΰν άκέραια διασωζόμενα 
τεμάχια δεικνύουσι τέχνην καλλίστην άναμφιβόλως όχι νεωτέραν
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των μέσων του Δ' αίώνος (1).Έτερος δε τάφος κατεστραμμένος 
και όλως κενός εΰρεθείς όπισθεν του κατεδαφισθέντος μεταγενε
στέρου τοίχου Κ, κείμενος δ’ έπί επιπέδου άνωτέρου τοΰ στυλο- 
βάτου άνηκεν ίσως εις τους πρώτους μετά την έπί Μομμίου κα
ταστροφήν χρόνους, καθ’ οΰς καί λίθος τις έκ τοΰ θριγκοΰ τοΰ 
οικοδομήματος Ιχρησιμοποιήθη ώς νεκρική στήλη, ώς θά ίδωμεν 
έν τοϊς εξής.

Ή υπό τοΰ στυλοβάτου περικλειομένη τετράγωνος αυλή κεΐ- 
ται εις βάθος 3 μ. άπό τής σημερινής επιφάνειας τοΰ εδάφους' 
έχει δέ μήκος καί πλάτος 6,20 μ., καί εινε έπεστρωμένη διά 
στερεωτάτου καί καλλίστης κατασκευής κονιάματος διασωθέντος 
μέν καθ’ άπασαν τήν έκτασιν αυτής, αλλά πολλαχοΰ βεβλαμ- 
μένου. Φαίνεται δ’ ότι καί πάντα τά υπόστεγα μέρη είχον όμοίαν 
στρώσιν, ής μέρος μόνον διεσώθη έξω τοΰ Α’" μέχρι τοΰ μετα
γενεστέρου τοίχου Η' κεΐται δέ τοΰτο ολίγον ύψηλότερον τοΰ 
δαπέδου τής αυλής έπί του έπιπέδου τοΰ στυλοβάτου.

'Ο στυλοβάτης είνε άπας κατεσκευασμένος έκ πωρίνων λίθων 
κάλλιστα πρός άλλήλους συνηρμοσμένων δι' άναθυρώσεως. Ό 
άνώτατος δόμος αύτοΰ αποτελεί ταπεινήν υπέρ τήν στρώσιν τής 
αυλής βαθμίδα, ήτις κάτωθεν καθ’ άπαν τό μήκος είνε παρεξε- 
σμένη εις κυμάτιον είσέχον ό δέ μετ’ αυτόν κατώτερος δόμος 
ολίγα μόνον εκατοστόμετρα προέχων δέν υπερέχει ή έλάχιστον 
τής στρώσεως. Ή όρθια πλευρά τοΰ άνωτέρου δόμου καί άπαν 
τό ύπερέχον τής στρώσεως μέρος τοΰ δευτέρου φέρουσι λεπτόν 1

(1) Σχεδόν όλος ακέραιος διεσώθη μικρός έρωτιδεϋς γυμνός ίίψους 0.09 μ. 
Κάλλιστα διατετηρημέναι εινε χαί δυο κεφαλαί γυναικεΐαι. Έτέρα γυναικεία κε
φαλή εόρέΟη άκεραία μέν, άλλ’ ή'δη έν διαλύσει διατελοΰσα' έξ έτέρας 8έ όμοιας 
διεσώζετο μόνον τό κατώτερον με’ρος τοΰ προσώπου. Τά έκ των βάσεων καί τοΰ 
ιματισμού των κορών τεμάχια ήσαν πλεϊστα καί άπαντα μετά καλώς διατετη- 
ρημένου χρωματισμού. Μικρά όστείνη βελόνη μετά χειρομόρφου λαβής εντός 
τοΰ δευτέρου των τάφων εόρεθεΐσα φαίνεται έκ νεωτέρων χρόνων προερχομένη 
καί έξ άνωτέρων στρωμάτων τής έπιχώσεως καταπεσοϋσα, ώς καί τεμάχιά τινα 
μελανοβαφών αγγείων άνευ γραφών έξω των τάφων ευρεΟέντα.

"Ετερον πήλινον είδώλιον άνδρικής μορφής άνευ χρωμάτων, γυμνόν τά άνω
θεν τής όσφύος καί έστερημένον κεφαλής, χειρών καί ποδών, τέχνης δέ καλλί
στης ευρέΟη έν τή τάφρω Η.
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έπίχρισμα έκ μαρμαροκονίας. Οί δύο ούτοι άνώτεροι δόμοι (1) 
κατά τάς άκρας της πλευράς Α"" δεν έπιβαίνουσι των παρα
κειμένων πλευρών άμοιβαδόν, άλλ’ εΐνε τετμημένοι διαγωνίως, 
ώς έν τή έν ’Ολυμπία Bvfrrurfj εκκλησία, ένώ έν τή πλευρά Α' 
ό μόνος σωζόμενος κατώτερος, δόμος δεν έχει τομήν κατά την 
μετά του Α γωνίαν, άλλ’ επιβαίνει του τοίχου Α." διά του αΰ- 
τοϋ λίθου. Έν δέ τη μεταξύ Α' καί Α''" γωνίιγ απάντων των 
δόμων οί λίθοι έχουσιν άφαιρεθή, ώστε ή συναρμογή δεν είνε δυ
νατόν νά γνωσθή' τοσοΰτον τουλάχιστον όμως είνε βέβαιον ότι 
οϋδεμία προέκτασις του Α' άντίστοιχος τω Α" υπήρχε, διότι 
έξωθι της γωνίας διεσώθη ή παλαιά στρώσις. Τίνα δέ σκοπόν 
εϊχεν ή προέκτασις Α" καί έως ποΰ έξετείνετο, άδηλον.

Καί ό μέν ύπό τον ΰπέρτατον κατώτερος δόμος διεσώθη απαν
ταχού πλήν της μνημονευθείσης γωνίας. Ό δ’ άνώτατος κατά μέν 
την πλευράν Α'"' καί την προέκτασιν Α" λείπει έξ ολοκλήρου, 
κατά δέ την Α'" έσώθησαν έξ αύτοΰ δύο μικρά τεμάχια, τό μέν 
προφυλαχθέν υπό του έπωκοδομημένου μεταγενεστέρου τοίχου Γ, 
τό δ’ έτερον άντικρύ της θύρας Δ'· έν τη πλευρά Α' έσώθη σχε
δόν ολόκληρος ένεκα των έπωκοδομημένων μεταγενεστέρων τοί
χων, καί τέλος έν τη πλευρά Α περισσότερον του ήμίσεος, ώς 
φαίνεται καί έν τφ σχεδιαγραφήματι. Έκ της επ’ αύτοΰ κιονο- 
στοιχίας εύρέθη μόνον εις πώρινος λίθος ύψους 0,62 μ., άποτε- 
λών σπόνδυλον δύο κατά τινα των γωνιών παρακειμένων ήμι- 
κιονίων, έντετειχισμένος έν τω παρά τόν Γ' μεταγενεστέρω τοί- 
χω(2), καί προσέτι τεμάχιον κίονος η λίαν περίοπτου ήμικιονίου 
μήκους 1,25 μ. μεταβεβλημένον δι’ ένσκαλεύσεως εις υδρορ
ροήν κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους, όπερ εύρέθη άπωτέρω 
κατά τό ΒΑ πέρας τής τάφρου Ζ έν ίκανώς ΰψηλψ στρώματι

— 127 —

(1) ’Όχι όμως καί οί ΰπ’ αυτούς.
(2) Όριζοντίαν τομήν αύτοΰ ΐδε έν τω σχεδιαγραφήματι. Αί ραβδώσεις xατά 

τήν γραμμήν τής συναντήσειος των δύο ήμικιονίων είνε κατεστραμμε'ναι, διότι ό 
λίθος έπελεκήΟη, ?να άρμο'ζτ] εις τήν γωνίαν του μεταγενεστέρου τοίχου.

’Επειδή δέ δ λί3ος έχει βαθύ βήγμα δυνάμενον νά έπενε'γκί) τήν διάλυσιν αύ
τοΰ, έάν Ιξαχθή άπροσε'κτως έν μελλούσν] άνασκαφή, σημειοΰμεν δτι εινε νυν 
κατακεχωσμένος παρά τήν γωνίαν ΑΑ’.
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της έπιχώσεως(Ι). Ή επιφάνεια αυτών εΐνε διγρημένη εις ρα

βδώσεις δωρικάς πλάτους 0,07 καί βάθους 0,012(2) καί έπι- 
κεχρισμένη διά λεπτότατου επιχρίσματος μαρμαροκονίας. *Η 
άκτίς των ήμικιονίων καταμετρηθεϊσα κατά την βάσιν του λί
θου εύρεθη 0,27 μ.' του δε τεμ,αχίου του κίονος ή διάμετρος 
κάτω μεν είνε 0,53, άνω δε 0,48 */,.

Έπισκοποΰντες έν τή πλευρά A7 του στυλοβάτου την επιφά
νειαν της άνωτάτης βαθμϊδος, ητις είνε ίκανώς καταφανής έκα- 
τέροθεν του έπωκοδομημένου μεταγενεστε'ρου τοίχου (3), εύρί- 
σκομεν αυτήν δχι ομαλήν καθ’ άπαν τά πλάτος. ’Αλλά τό μέν 
προς τά όπίσω με'ρος αυτής είνε άκατάξεστον καί διατηρεί ίκα
νώς προέχον πρόσεργον (γερμ· Werkzoll) μεχρις άποστάσεως 
1,65 μ. άπό της γωνίας ΑΑ', είτα δέ επεται τελείως κατεξε- 
σμένον μέρος μήκους 2,26, μεθ’ ο τό υπόλοιπον είνε ομοίως 
έξειργασμένον, ώς τό πρώτον. Έκ του όλοσχερώς δέ κατεξε- 
σμένου μέρους πάλιν τό τμήμα α" μήκους 1,65 καί πλάτους 
0,19 είνε βαθύτερου του λοιπού κατά 0,02, έχρησίμευε δέ, ώς 
πιστεύομεν, προς υποδοχήν τοϋ άκρου μαρμάρινης πλακός κει- 
μένης όπισθεν τής αυτόθι ύπαρχούσης θύρας, ένεκα τής όποιας 
καί ή προς την αυλήν πλευρά τής άνωτάτης βαθμϊδος φαίνεται 
ίκανώς άποτετριμμένη. Ώς φαίνεται δέ, έπι μέν του μή όλο
σχερώς κατεξεσμένου μέρους ΐσταντο λεπτά τοιχία ή θωράκια 
εξ όρθιων πλακών δι’ άναθυρώσεως συνδεδεμένων πρός τον στυ- 
λοβάτην, επί δέ του όλοσχερώς κατεξεσμένου μέρους λίαν περίο
πτα ήμικιόνια προσερειδόμενα πρός τά άκρα τών θωρακίων, κα- 
ταλείποντα δέ έν τω μέσω θύραν 1,00 μ. περίπου πλάτους. 
Έκ τών ήμικιονίων τούτων είνε καί τό ανωτέρω μνημονευθέν 
τεμάχιον. ’Επί δέ τών γωνιών ΑΑ' καί A'A"” ΐσταντο τά 
δύο έκ του αύτοΰ λίθου κατεσκευασμένα ήμικιόνια, έξ ών είνε

(1) "Ενεκα τής φοβέρας βλάβης, ήν έχει υποστή, άδύνατον εΐνε νά διακριΟή 
άν εΐνε κίων ή ήμικιόνιον μετ’ επιμελή έξέτασιν έφάνη εις ήμας δτι καί ήμικιό- 
νιον εάν ήτο, προεϊχε με'ρος αύτου μεγαλήτερον του ήμϊσεος. Αί σωζόμεναι ρα
βδώσεις εινε 12.

(2) Μο’νη ή πρός τόν τοίχον ράβδωσις τοϋ δεξιού ήμικιονίου έχει πλάτος 
0,06, διο'τι δέν είνε κεχαραγμένη άκεραία.

(3) Τήν καθαίρεσιν αύτου δέν ένομισαμεν ορθήν δι’ άλλους λόγους.
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καί ό μόνος εύρεθείς σπόνδυλος. Όμοίαν δέ πρέπει νά ΰποθέσω- 
μεν καί την διάταξιν της πλευράς Α'"', έν ή οΰδέν λείψανον 

τής άνωτάτης βαθμϊδος διεσώθη.
'Η πλευρά Α όμως δεν φαίνεται ότι ήτο ομοίως κατεσκευα- 

σμένη- διότι υπάρχει μέν καί έν αυτή παρά την γωνίαν ΑΑ"" 

άκατάξεστον τμήμα ίσομέγεθες προς τό έν τή πλευρά Α'(1), 
άλλα τα ύπερβάλλοντα το τμήμα τοΰτο ίχνη τα διά στικτής 
γραμμής έν τφ σχεδιαγραφήματι δεδηλωμένα δύναν.ται να άπο- 
δοθώσι μάλλον εις παραστάδα ή εις θωράκιον, καίτοι άληθώς 
ή ύπαρξις παραστάδος ένταΰθα θά ήτο όλως ασυνήθης προς τον 
τρόπον τής ελληνικής άρχιτεκτονικής. Ήμικιονίου ίχνος οΰδ’ 
έλάχιστον φαίνεται, καίτοι τά διά στικτής γραμμής δεδηλωμένα 
ίχνη εΐνε σαφέστατα διατηροΰντα καί άπολείμματά τινα μαρ
μαροκονίας έκ τοϋ έπιχρίσματος του όρθιου ισταμένου λίθου προ
ερχόμενα. Προς ταΰτα δ’ άντιστοιχοΰσιν έ'τερα έπίσης ευδιάκριτα 
ίχνη α', άτινα όμως οΰδέν άπόλειμμα μαρμαροκονίας εχουσιν, 
οΰδ’ άκατάξεστον μέρος υπάρχει έν αύτοϊς, άλλ’ άντ’ αύτοΰ 
τρεις όπαί, οίαι πρός έμβολήν τινων γόμφων τό όπισθεν τούτων 
μέρος είνε κατά τι βαθύτερον καί άμελώς άπεξεσμένον. Ή άπό- 
στασις των ιχνών α καί α' άπ’ άλλήλων είνε 0,88, ή δ’ έπιφά- 
νεια τής βαθμ-ϊδος ούδαμώς είνε άποτετριμμένη, ένφ κατωτέρω 
του α' παρατηρεΐται άποτριβή τις έκατέροθεν. ’Εφεξής δέ πρός 
την γωνίαν ΑΑ’ ύπήρχεν άναμφιβόλως έτερον άκατάξεστον μέ
ρος, οίον τό α, ώς δύναταί τις νά συμπεράνη καί έκ του μικρού 
διασωθέντος τεμαχίου τής άνωτάτης βαθμϊδος έν τφ άντιστοίχω 
μέρει τής πλευράς Α"' (άντικρΰ τής θύρας Δ'), ου τό οπίσθιον 
μέρος έχει καταλειφθή άκατάξεστον μετά του προσέργου. 'Ομοίως 
έχει καταλειφθή καί τό πρός τό Α’"’ άκρον του Α’", τό δέ 
λοιπόν μέρος τής άνωτάτης βαθμϊδος διασωζόμενον ακέραιον μέ
χρι τής διαγώνιου τομής είνε όλως άτριπτον, καίπερ όμαλώς 
κατεξεσμένον.

(1) Λι1 άγνωστον ήμιν τουλάχιστον λόγον τό πρός την γωνίαν πέρας αυτου 
δεν είνε εύΟύγραμμον, άλλα κλιμακωτόν, καί έχει μικράν οδοντοειδή προεξοχήν 
ταπεινοτέραν κατά τι του λοιπού μέρους. Έν τω άντιστοίχω μέρει τής πλευρά? 
Α’" ούδέν τοιουτον υπάρχει.
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Έν τφ έπί τής πλευράς A' ίσταμένω μεταγενεστέρφ τοίχω 
είνε ένφκοδομημένα τρία, τεμάχια έξ άρχαίων θριγκωμάτων πώ
ρινου λίθου. Το εν έ'χει μήκος 1,50 καί ύψος 0,62, έξ ού 0,25 
μέν εϊνε έξειργασμένον ώς έπιστύλιον, τό δε λοιπόν μέρος ώς 
ζώνη τριγλύφων καί μετοπών, ήτις περιλαμβάνει έκτος μικρών 
τμημάτων τριγλύφων κατά τά άκρα δύο τριγλύφους άκεραίας 
καί τρεις μετόπας έν έκατέρα τών προσόψεων του λίθου. “Υψος 
καί πλάτος τών μετοπών 0,29 t/2, τών δέ τριγλύφων ύψος μέν 
τό αυτό, πλάτος δέ 0,21 ι/2' έκάστης έγγλυφής πλάτος 0,03. 
Ή ΰπό τάς τριγλύφους καί μετόπας ταινία έ'χει πλάτος 0,03 1/2 
ή δέ ύπεράνω αυτών 0,05. Αί λεγόμεναι σταγόνες είνε λίαν 
έφθαρμέναι. Τό πάχος τοϋ λίθου κατά τό έπιστύλιον είνε 0,38, 
άρα δέν δύναται νά ΐστατο έπί της πολύ μεγαλητέρας διαμέ
τρου κιονοστοιχίας του στυλοβάτου.

Οί δύο έτεροι λίθοι προέρχονται έκ του αύτοΰ θριγκού καί 
έχουσι τάς αΰτάς διαστάσεις. Ό εις τούτων προφανώς άνήκει εις 
γωνιώδες μέρος, διό άπασα ή καθ’ ύψος κόψις αύτοΰ είνε άποτε- 
τμημένη κατά πρίσμα,ΐνα προσαρμόζηται προς τον κατά την έτέ- 
ραν πλευράν της γωνίας λίθον. Τό ύψος αυτών είνε 0,83, έξ ών 
0,34 είνε τό έπιστύλιον. Τό δέ πάχος τών λίθων τούτων είνε 
0,32, ώστε δύο λίθοι ήσαν οί έπί της κιονοστοιχίας έπικαθή- 
μενοΓ διά τούτο ΐνα κάλλιον προσαρμ.όζωνται προς τόν παρα
κείμενον λίθον, έχουσιν άμφότεροι τό κάτω μέρος της οπίσθιας 
πλευράς κατεξεσμένον άμελώς 0,01 περίπου βαθύτερον τού λοι
πού, έν τώ μέσω δέ της οΰτω σχημ.ατιζομένης ταινίας (πλάτους 
0,23) μίαν οπήν έκάτερος μήκους 0,10, ύψους 0,04 καί βά
θους 0,08, έν ή ήτο τεθειμένος γόμφος τις. Ό εις τών λίθων 
τούτων κατά τό προς άριστεράν άκρον,καθ’ ό είνε ή κόψις αύτοΰ 
άποτετμημένη, έχει δύο ράβδους καί μίαν καί ήμίσειαν γλυφάς 
τριγλύφου άκεραίας,εΐτα μετόπην καί τρίγλυφον άκεραίας καί έτέ- 
ραν τρίγλυφον οίκτρώς κεκολοβωμένην έν βαρβάροις χρόνοις- ό δ’ 
έτερος μετόπην καί τρίγλυφον άκεραίας καί είτα ομοίως κεκολοβω
μένην μετόπην. 'Ο πρώτος τών δύο τούτων λίθων έχρησίμευσεν έν 
τοΐς πρώτοις ρωμαϊκοΐς χρόνοις δίς ώς έπιτυμ.βία στήλη,καί φέρει 
έπί τού οπισθίου μέρους δύο λατινικάς έπιγραφάς προσεχώς έκδο-
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θησομένας(Ι). Πλάτος των μετοπών 0,40, των τριγλύφων 0,28' 
ύψος των μετοπών 0,38, των τριγλύφων 0,36' ή κάτωθι των 
τριγλύφων κα.ί μετοπών ταινία έ'χει πλάτος 0,04, τό υπέρ τάς 
σταγόνας άβάκιον 0,02. Πλάτος έκάστης έγγλυφης 0,0ο

Ούδεμία άριφιβολία ότι οί δύο οϋτοι λίθοι άνήκουσιν εις τόν 
θριγκόν της περί την αύλην κιονοστοιχίας. Έχουσι δέ καί ούτοι 
άμφότεροι καί ό κατά πρώτον περιγράφεις τρίτος τάς μέν μετό- 
πας καί τά επιστύλια έπικεχρισμένα διά μαρμαροκονίας λεπτής, 
τάς δέ τριγλύφους άνευ επιχρίσματος.Έκ τίνος τριγλύφου όμοιας 
ταϊς των δύο τελευταίων λίθων εύρέθη καί μικρότατον τεμάχιον 
φέρον ίχνη χρώματος λευκού καί κυανού έπ’ αυτού τού λίθου 
επιβεβλημένου. Έκ τού θριγκού ωσαύτως εύρέθησαν καί έτερά 
τινα μικρά συντρίμματα, έν οΐς καί τεμάχιον κυματίου μετά 
κάλλιστα σωζομένων φύλλων γραπτών διά λευκού, ερυθρού καί 
κυανού χρώματος. Ή στέγη ήτο κεκαλυμμένη διά κεράμων με
γάλων τού συνήθους σχήματος, ών πολλά εύρέθησαν τεμάχια.

Έκ τού περιβ άλλοντος τά υπόστεγα μέρη τού οικοδομήματος 
εξωτερικού τοίχου έσώθη μόνον τό μικρότατον τεμάχιον ΒΒ', 
όπερ μετά δυσκολίας ήδυνήθημεν νά άναγνωρίσωμεν ώς άρχαϊον, 
διαρρηξαντες δέ τούς έπωκοδομημένους μεταγενεστέρους τοίχους 
Π καί Π' κατεστήσαμεν αυτό καταφανές. Τό θεμέλιον αυτού 
είνε κατεσκευασμένον έξ άπελεκητων λίθων προεχόντων έκατέ- 
ροθεν, καί έ'χει βάθος μόλις 0,30. Τά δέ ύπερθεν τού θεμελίου 
μέρος σωζόμενον μέχρις ύψους 0,46 υπέρ τό θεμέλιον, συνίστα- 
ται έκ διπλής σειράς λίθων πολυγωνικών κάλλιστα καί στερεώ- 
τατα πράς άλληλους προσηρμοσμένων, καί έχει την εσωτερικήν 
πρόσοψιν έπικεχρισμένην διά παχέος στρώματος άμμοκονίας, έφ’ 
οΰ έπικάθηται άλλο λεπτότερον εντός τού τοίχου όμως δέν 
υπάρχει άμμοκονία, άλλ’ απλούς πηλός. Πάχος Β 0, i2. "Η τε 
οίκοδομία καί ή διεύθυνσις αυτού άκριβώς παράλληλος ούσα 
πρός την πλευράν Α"", ώς έδείκνυεν ή μαγνητικη βελόνη, ού- 
δεμίαν καταλείπουσιν άμφιβολίαν ότι άνηκει εις τό άρχαϊον οι
κοδόμημα. Τά δέ Β' είνε μέγας λίθος άνευ θεμελίου χρησιμεύων 
πιθανώς ώς κατώλφιον θύρας' έν περίπου μέτρον πρός άνατολάς 

(1) ΈξεδοΌη ή'δη έν Έφηρ.. Άρχ. 1893 σελ. 113 ίζ.
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έφαίνετο μικρόν μέρος καί ετέρου λίθου, όστις ίσως αποτελεί συνέ
χειαν του τοίχου τούτου, άλλα δεν ήδυνήθημεν να άποκαλύψω- 
μεν αυτόν όλοσχερώς. Κατ’ άμφότερα τά άκρα αύτοΰ ό τοίχος Β 
έχει δύο μέρη β καί β' επίτηδες άφεθέντα κενά, έξ άπαντος πρός 
ένθηκευσιν των δοκών ξυλοδεσιάς. Τό β’ εΐνε παρεσκευασμένον 
πλατύτερον του πάχους του Β, καί κλείεται πρός τό έσωτερικόν 
μέρος υπό του μικρού λίθου β", διότι έν αύτφ ύπηρχεν ή παρα- 
στάς της θύρας.

Τό σχέδιον λοιπόν τού οικοδομήματος τούτου εΐνε ώς των 
πρός ένοίκησιν άνθρώπων προωρισμένων αρχαίων κτιρίων τό μέ
γεθος αυτού όμως καί ή πολυτελής κατασκευή πείθει ημάς ότι 
δεν ήτο ιδιωτική οικία, άλλά τι δημόσιον οίκημα, οίος ό έν 
’Ολυμπία ΘεηχοΛεώγ.

Καί τό μέν άρχαϊον οικοδόμημα τοιοΰτον ή δέ έπελθοΰσα 
αύτω κατά διαφόρους χρόνους φθορά εΐνε μεγίστη. Κατεστραμ- 
μένον ήτο, ώς είπομ.εν, ήδη έν ταϊς άρχαϊς τού Δ' π. X. αίώ- 
νος, βραδύτερον δέ έν τοϊς παλαιοτέροις ρωμαϊκοΐς χρόνοις εις 
λίθος έκ τού θριγκού είτε έκ τής γης εκσκαφείς είτε αυτού που 
κατακείμενος έχρησιμοποιήθη δίς ώς επιτύμβια στήλη. Άλλα τά 
μέγιστον μέρος τής φθοράς συνετελέσθη έν έτι νεωτέροις χρόνοις 
ένεκα των πολλών πρός θεμελίωσιν τών μεταγενεστέρων τοίχων 
άνασκαφών και τής επ’ αυτού κατασκευής τού φρεατίου ό καί 
τών οχετών ζ" καί ξ'", οΐτινες έκβάλλουσι μετά τών ξ καί ξ' 
εις την μεγάλην υπόνομον Ξ(1). Παλαιότερος κατά τι τού τοί
χου Ν εΐνε ό οχετός ό κατά τά ίχνη α διαρρήξας τον στυλοβά- 
την, ώς κατεστραμμένος έκ τής κατασκευής τού Ν.

Οί δ’ έπωκοδομημένοι μεταγενέστεροι τοίχοι εχουσιν ύποστή 
καί αυτοί πολλάς καταστροφάς είτε οίκοδομουμένων τών νεωτέ- 
ρων οί παλαιότεροι, είτε καί έξ άνασκαφών πρός εΰρεσιν λίθων 1

(1) Ταύτης ιδίως ή κατασκευή ύπήρξεν όλεθριωτάτη διά τε τό με'γα αυτής 
πλάτος καί διο'τι κεΐται 1 (J.. περίπου βαθύτερου τών θεμελίων του ελληνικού 
κτιρίου.
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κατά τούς τουρκικούς χρόνους’ τούς εν τφ σχεδιαγραφήματι διά 
στικτών γραμμών σημειουμένους κατεστρέψαμεν ήμεϊς. Ή ΰφ’ ή- 
μών προξενηθεΐσα αύτη καταστροφή έπερχομενη έξ ανάγκης πρό 
της άποκαλύψεως πολλών έκ τών άλλων τοίχων και επομένως κα- 
θιστώσα αδύνατον όχι ριόνον την έπισκόπησιν του συνόλου, αλλά 
αύτήν την ακριβή τών καταστραφέντων καταριε'τρησιν, καθιστά 
λίαν δυσχερή την εύρεσιν τής σχέσεως αυτών πρός άλλήλους, 
και μ-άλιστα άφοΰ έν τοιούτοις κτιρίοις δεν δύναταί τις νά άξιοι 
συμμετρίαν. Έν τούτοις νομίζομεν ότι δυνάμεθα ασφαλώς νά 
ίσχυρισθώμεν ότι τρία ήσαν τά έπΐ τοΰ αύτοΰ χώρου κτισθέντα 
οΐκοδομ.ήματα, εις ά οί τοίχοι ούτοι άνήκουσι, καίτοι δύο μόνον 
είνε τά άλλήλων ύπερκείμενα δάπεδα, έν οίς είνε τεθεμελιωμένοι.

Έκ τών μέχρις αύτοΰ τοΰ έλληνικοΰ δαπέδου φθανόντων κάλ- 
λιον έκτισμένοι καί πιθανώς παλαιότεροι τών άλλων είνε οί τοί
χοι Ο, Ν, Ν', Μ', Μ", Γ' καί Δ. Ό ΰφ’ ημών καταστραφείς 
παχύς τοίχος Ζ καίπερ ολίγον ύψηλότερον τών μνημονευθέντων 
τεθεμελιωμένος καί επί τής ελληνικής στρώσεως τής αυλής καί 
τοΰ στυλοβάτου έπικαθήμενος φαίνεται ούδέν ήττον σύγχρονος 
αυτών καί άντίστοιχος τφ Γ' έκτισμένος, εκτεινόμενος δέ πιθα
νώς το πρώτον ολίγον δυτικώτερον μέχρις άντικρύ που τοΰ Ν. 
Τουναντίον νεώτερος αυτών άναμφιβόλως είνε ό έπί τοΰ αύτοΰ 
δαπέδου τεθεμελιωμένος Μ, ώς γενόμενος αίτιος τής καταστρο
φής τοΰ Γ' καί διαρρήξας τόν τό πρώτον μετά τοΰ Κ συνεχό
μενον Μ". ’Αντίστοιχος τοΰ Μ φαίνεται ότι είνε ό Θ. Ό δέ 
έπί τοΰ Α' έπικαθήμενος καί ό Ε έξ άπαντος δεν είνε σύγχρονοι 
τοΰ Δ, καίτοι φαίνονται εις τό αυτό δωμάτιον άνήκοντες, διότι 
ένφ ή οπωσδήποτε έπιμεμελημένη κατασκευή τοΰ Δ καί τά εις 

ύψος μόλις 0,65 μ. υπέρ την ελληνικήν στρώσιν τής αυλής κεί
μενα κατώφλια τών θυρών Δ' καί Δ" δεικνύουσιν ότι ούτος ήτο 
κατά τό πλεϊστον τοΰ νΰν σωζομένου ύψους αύτοΰ ορατός, ό έπί 
τοΰ Α' έπικαθήμενος ώς έκ τών έπωκοδομημένων αρχαίων θριγ- 
κωμάτων δεν έχει πρόσοψιν εις πολύ μεγαλήτερον ύψος, ό δέ Ε 
καί πρόσοψιν δέν έχει έξ ούδετέρας τών πλευρών, καί προσέτι 
καταλείπει κατά τήν μετά τοΰ προμνημονευθέντος γωνίαν μέρος 
τοΰ Ζ προέχον ώς παρασπάδα αΐσχίστης θέας, ήτις δέν ήτο δυ«
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νατόν να ύπαρχη εντός δωματίου. Τό αυτό άποδεικνύει καί ό 
βόθρος ε μή προσερειδόμενος έπί τού Ε, οπερ άναμφιβόλως θα 
έγίνετο, άν ό Ε προϋπήρχεν η κατεσκευάζετο συγχρόνως μετ’ 
αύτοΰ.Φθάνει δ’ό βόθρος ε μέχρι τής ελληνικής στρώσεως καί του 
έν αυτή Ισκαμμένου οχετού ξ'" σωζόμενος νυν εις ύψος 1,20. 
Ό δε τοίχος Δ ήτο πιθανώς ό ανατολικός τοίχος δωματίου πρός 
δυσμάς αυτού έκτεινομένου, ού την στέγην άνεΐχεν ό άρράβδω- 
τος κίων δ', έχων ύψος 2,95 μ. και διάμετρον κατά μέν την 
βάσιν μετά της περιβαλλούσης αυτήν στεφάνης 0,43, άνω δέ 
0,36, καί στηριζόμενος έπί τετραγώνου βάθρου. Τό πλησίον 
εύρεθέν κιονόκρανον αυτού είνε ιωνικού ρυθμού, καί πιθανώς έχει 
ληφθή έκ παλαιοτέρου ρωμαϊκού οικοδομήματος, διότι ό λαιμός 
αυτού έχει περιφέρειαν ολίγον εύρυτέραν τού κορμού.

Οΐ δέ τοίχοι Η καί Η' φθάνουσι καί αυτοί μέχρι τού ελλη
νικού έδάφους, περικλείουσι δέ χώρον τινα, έν ω υπάρχει έσχάρα 
τις η', εις ολίγων έκατοστομέτρων ύψος διασωθείσα" πρός νότον 
δέ κλείεται ό χώρος ούτος ύπό ετέρου τοίχου έκτεινομένου καί 
δυτικώτερον έςω αυτού. 'Η δ’ άκρα η τού τοίχου Δ δεν είνε 
επίτηδες κατεσκευασμένη ώς παραστάς τής θύρας, άλλ’ απλώς 
κατελείφθη έξέχουσα κατά την οικοδομήν τού έπί τού Α' έπι- 
καθημένου τοίχου.

Καί οί τοίχοι II καί Π' φθάνουσιν εις τό βάθος τών θεμε
λίων τού Β, έφ’ ού καί έπικάθηνται έν μέρει- ό εις έξ αυτών 
είνε διπλούς πλατυνθείς διά τής προσθήκης τού μέρους π, ίζ ού 
κατελείφθη κενή κόγχη τις σ πρός ένθεσιν πίθου τινός, ώς φαί
νεται. Έκ δέ τού τοίχου ΤΙ'" μικρότατου μόνον μέρος είνε φα
νερόν. Ό άρράβδωτος καί σχεδόν άκατάξεστος κίων Σ άνεϊχε 
πιθανώς τήν στέγην. Έκ τών έν ίκανώς ύψηλοΐς στρώμασι τής 
έπιχώσεως εύρεθέντων πολυαριθμοτάτων πήλινων καί χαλκών 
αγγείων (1) φαίνεται ότι έν τοϊς έσχάτοις ρωμαϊκοΐς ή βυζαντι
νούς χρόνοις ύπήρχεν αυτόθι έργαστήριόν τι, πιθανώς μ,αγειρεΐον 
ή θερμοπώλιον. 1

(1) Έκ τούτων δύο πίθοι κατά χώραν κείρενοι εΰρε'θησαν εις βάθος 2,60 μ. 
£ιπό τήν σημερινήν επιφάνειαν εις ί'σον δέ βάθος εύρέθη καί εντελής τις στρώσις 

"ίκ κροκαλών,
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Παρά το έργαστήριον τούτο φαίνεται ότι διήρχετο οδός έκ Β 
προς Ν μεταξύ των τοίχων Π', Μ" καί Λ, ύπό την όποιαν 
διέρχεται ή ύπόνοριος Ξ' αν όμως μεταξύ τού Π' καί του Ο 
υπήρχε θύρα, δεν εϊνε φανερόν. Εις ολίγον παλαιοτέρους χρόνους 
ανήκει τό ολίγον βαθύτερου εύρεθέν παρά τον κίονα Σ ψηφιδω
τόν έδαφος, έν έλαχίστοις λειψάνοις σωζόριενον. Δύο μεταγενέ- 
στεραι στρώσεις εύρέθησαν καί έν τω δωματίιρ ΝΓΟΝ' κείμεναι 
ή μέν 0,20, ή δέ 0,30 ύπεράνω τής ελληνικής.

Έκ των δύο θυρών του ήδη μνημονευθέντος δωματίου ν καί 
γ, ή δεύτερα άπετειχίσθη τό πρώτον μέν κατά τό [Λερός γ', 
έπειτα δέ ολόκληρος. Έκ των μεταγενεστέρων κτιρίων τά πα- 
λαιότερα ταϋτα είχον τούς τοίχους ενιαχού μεν έπενδεδυμένους 
διά πλακών πολύχρωμου μαρμάρου, έξ ών εύρέθησαν τεμάχιά 
τινα, άλλαχοϋ δ’ έπικεχρισμένους δι’ άμμοκονίας μετά βαθέος 
ερυθρού χρωματισμού, έτερον δ' επίχρισμα μελανοβαφές μετά 
λευκών ταινιών λεπτών φαίνεται ότι είνε μεταγενέστερον, διότι 
μόνον έν τοϊς άνωτέροις στρώμασιν εύρίσκετο (1).

Εις τρίτην οικοδομικήν περίοδον άνήκουσιν ό τοίχος λ, ά κίων 
Ρ' καί ά βόθρος Ξ', άπαντες πλέον τού 1 μ. ΰψηλότερον τεθε- 
μελιωμένοι' ωσαύτως καί τά μικρά τοιχία Τ καί τ. Ό ορθο
στάτης Ρ φαίνεται ότι εϊνε παλαιότερος, τό δέ τοιχίον ρ είνε 
χάριν τού οχετού ξ έκτισμένον. Οί δέ ορθοστάται Λ’, Λ.' καί 
Λ'" είνε τεθεμελιωμένοι έπί τού ελληνικού έδάφους, άλλ’ ά συν· 
δέων αυτούς τοίχος Λ είνε πολύ ύψηλότερον τεθεμελιωμένος 
καί έκτισμένος έκ διαφόρου υλικού. Έν τοϊς άνωτάτοις στρώ- 
μασιν εΰρίσκοντο καί πλεϊστοι πήλινοι υδραγωγοί σωλήνες έκ Ν 

προς Β διευθυνόμενοι.
Τοιαΰτα καί τά μεταγενέστερα ταύτα κτίρια. Έκτος δ’ αυ

τών άπεκαλύφθησαν κατά την άνασκαφήν καί πολλά άθλίως 
έκτισμένα θεμέλια προς άνατολάς τού Λ, άτινα κρίνομεν ανάξια 
περιγραφής.

(1) Οί τοίχοι Ο, Ν, Ν', Γ, Γ'σώζονται εις άνδρομιηκες ύψος, ολίγον χα
μηλότεροι εϊνε οί Δ, Ε, Η, Η' καί ό επί του Α' ΙπικαΟη'μενος· οί δε Μ' Μ" 
II, Π' II" έλάχιστον μο'νον ϊχουσιν ίίψος. Έν τη πρός Δ πλευρά τοΰ Δ σώ
ζεται επίχρισμα έξ άμμοκονίας φΟάνον σχεδόν μέχρις αΰτοϋ του ελληνικού δα
πέδου,
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Έκ των έντός των χωμάτων εύρεθέντων μικρών αρχαίων 
άξιον ιδιαιτέρας μνείας είνε τεμάχιον πήλινου πίνακος μετά με

λανών ανθεμίων καί τινων ερυθρών ποικιλμάτων επί κιτρινωπού 
έδάφους, πραερχόμενον πιθανώτατα έκ της έπενδύσεως του ξύ

λινου επιστυλίου αρχαίου οικοδομήματος πλησίον ευρισκομένου, 
οΐα πολλά τών έν Όλυμπάρ κτιρίων.

Τά έκ τής άνασκαφής προερχόμενα αρχιτεκτονικά τεμάχια 
καί τά άσημαντότερα τών λοιπών ευρημάτων άπετέθησαν έν τώ 

δημαρχείω τής Νέας Κορίνθου, τά δ’ άξιολογώτερα μετεκομί- 

σθησαν ένταΰθα.

Έν ’ΑΟήναις τή 48 Φεβρουάριου 1893.

Ανδρεας Ν. Σκιάς
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ '
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΙΙ

rno

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

Της έφημερίδος έχδίδοται κατά τριμηνίαν Εν τεύχος σχήματος τετάρτου, πε
ρί έχον τρία τουλάχιστον τυπογραφικά φύλλα χα! τρεις πίναχας.

Μέχρι τοϋδε έξεδοΌησαν :
Τάμος Α°< 1883, έχ 18 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 διπλοί, χαί 9 άπει- 

χονισμάτων έν τω χειμένω.
Το'μος Β»! 1884, έχ 14 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάχων, ών 7 διπλοί, χαί 7 άπει- 

χονισμάτων έν τω χειμένω χαί παρενΟέτων πινάχων.
'Γάμος Γ«ς 1885, έχ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάχων, ών 8 διπλοί, χαί 14 άπει- 

χονισμάτων έν τω χειμένω χαί παρενΟέτων πινάχων.
Το'μος Δ°ε 1886, έχ 17 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάχων, ών 4 διπλοί, χαί 10 άπει- 

χονισμάτων έν τω χειμένω καί παρενΟέτων πινάκων.
Το'αος Ε·! 1887, έχ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάχων, ών 6 διπλοί, χαί 38 άπει· 

κονιαμάτων έν τω χειμένω χαί παρενΟέτων πινάχων.
Το'μος 1888, έχ 13 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάχων, ών 5 διπλοί, χαί 20 άπει· 

κονιαμάτων έν τω χειμένω χαί παρενΟέτων πινάκων.
Τάμος Ζ«ς 1889, έχ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάχων, ών 1 διπλούς,χαί 12 άπει- 

χονισμάτων έν τω χειμένω.
Το'μος Η°ι 1890, έχ 15 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,χαί 11 άπει· 

κονιαμάτων έν τω χειμένω χαί παρενΟέτων πινάχων.
Τάμος Θ0' 1891, έχ 12 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάχων, ών 1 διπλούς,χαί 4 άπει· 

κονιαμάτων έν τω χειμένω καί παρενΟέτου πίνακος.
Το'μος Ι«ς 1892, έχ 16 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάχων, ών 1 διπλούς,χαί 13 άπει- 

κονιαμάτων έν τω χειμένω.
Το'μος ΙΑ»ς 1893, έχ 14 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάχων, ών 1 διπλούς, χαί 11 

άπεικονισμάτων έν τω χειμένω χαι παρενΟέτων πινάκων.
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ΕΝ τω μουςειω

ΤΗΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΧ

Έφημβρίς Αρχαιολογική, άφορώσα τάς εντός της Ελλάδος άνευρισκομένας αρ
χαιότητας. Έν Άθήναις, 1837-1860. Τεύχη μοναδικά, 1-4,11-29 (14°* 
και 16ον δέν έξεδόθη), 50-55. "Εκαστον τεύχος .... Δρ. 1 

’Αρχαιολογική Έφημερίς, έκδιδομένη Οπό τής έν ΆΟήναις ’Αρχαιο
λογικής 'Εταιρίας. Περίοδος δεύτερα, 1862. ’Εν Άθήναις,
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