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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΙΙΣ ΕΤΑΙ ΙΑΣ

ΑΠΟ ΙΑΝΟ)'ΑΡIOΥ 1881 ΜΕχιη ΙΑΝΟΥ.ΔΡlOl' 1882.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,

τrΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΙΩ. ArrEAOllOl'Aor
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ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕιΣ ΟΘΩΝ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΓΧΑίΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟ)'ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤ. ΙΩΝΙΔΗΣ

DUC DE LUYNES
ΔΗΜ.ΜΠΕΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤ. ΑΡΣΑΚΗΣ

ΛΛΕΞ.ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ

ΣΙΜ. Γ. ΣΙΝΑΣ

ΙΩ. ΡΩΜΑΣ

ΙΩ. Χ. ΠΕΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΓΡ. ΣΟΤΤΣΟΣ

ΙΩ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΝΔΡ.ΣΤΓΓΡΟΣ

ΚΥΡΙΛΛΟΣΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΩ.Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ

ΙΩ. ΛΔΔΟΠΟΥΛΟΣ

HILAR. ROUX
ΟΔΎ'Σ. ΚΑΙ ΜΕΝΕΛ. ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΕ

HEINR. SCHLIEMANN
ΙΕΡΩΝ. ΒΔΛΛΙΕΡΗΣ

ΣΤΕΦ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Δ. ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Γ. ΔΛ.ΜΔΎ'ΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
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'Εν ~Αθήνα.ις, εν τι{) Πα.νεπισΤΎΨ,ΙΙ;>, Τ~ 17 Ία.

νουα.ρίου 1882, ~!Lέρ'f Kυρια.κ~, <iJpo/- 1Ο":

π. μ,. συν~λOoν περΙ τους τεσσοψ&κοντ<Χ έτα.Ι...
ροι τ~ς 'Aρχα.ωλoγικ~ς 'ΑΟηνων fΕταψlα.ς, " , ,'\ ro, '}
εις γενΙΚΊJν επετεων συνεΛευσιν. προεGψος

Ε
Τ7' ,', , ~,. .ι~α.στoΡΧΊJς ΠΡOσψωνΊjσα.ς οωτους, c:ιιε-

Αα,()έ τινα. περΙ τ~ς νυν κα.τα.στα,σεως της

fΕτα.ψlα.ς" κα.Ι των &να.γΚών α.υτ1jς, εΙτα;" όε

προσεκα.λεσε τον γρα.ILμα.τέα. ΣτέCΡ' Α. Κου

μα.νoυoΊJν ν~ &να.γνωσrι τ~ν εκθεσιν τι~ν εν

τ~ ετει πεπρα.γι-ιένων υπο του Συμ.60υλlοu.

Πα,ρελθ{~ν οε ουτος &νέγνω τ~ έξ~ζ

J{ ύ Ρ ι ο ι,

Ka'Cα το έπικρατηΟ'αν εΘος περΙ των έταίρωΎ πρωΤΟ\1

λέγοιι,εν.

ΈνεγράψΎ)Ο'αν το παρελΘον ετος είς το μητρί;'>ο'! τ"ης

Έταφίας προς τοΤς ίιπάρχουσι νέοι έταΤροι εικοσι και

οκτώ. Τοότω'l κάτοικοιι.ι.ε'l Τ'ης πρωτευούσηςεΙχοσι και εiς,

δύο δε έκ των έπαρχιων και πέντε εκ του έξωτερικοο. 'Εκ

του ολοΙ) δε αριΘιι-οο των έταίρων απέθανον εν τί;'>" ετει,

καΘ' 00'0'1 έιι-άΘοιι-εν, έπτά.

ΣυΎδρομηγ δε τακτικην έντος του ετοuς κατέ6αλον εν

8λCι! έταΤροι 129, καΙ δη 115 εκ των εν 'Αθήναις κατοι-
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κοίι'lτω'l, 8 εκ τω'ι ε" ταΙς επαρχίαις, 6 εκ τω,ι εν τ~)

εξωτερικι';}.

Π
\ Ι I~ , 1r-:: ....'1 ,

.ρος τουτοις συνεορα[l.ο'l και ;) /j"ω[l.α,,:,εια ητοι χοι'ια,

5 ' , 1Ο "", "Ε - -[Ι..ε'ι XO/j"[I.ιxα, οε ιεραι [Ι.ο'ιαι. ~κ τω'ι ΚΟ/j"[Ι.ικω'l πρω-

τευει το ·~[I.έτερoν Πα'ιεπιστήμιο'ι, οπε? ίυζ. /j"uψrιΟως προσ-
, ". <:"- "'1" ") .. ,"t\.", .~- ι
Ί)'ιεγκε' ορ. 'χι ,ιας, [Ι.ετ αυτο οε ερχο'ιται OΊH~'OΙ Τε.G/j"ο.ρεζ,

~ 'ΑΟηναίω'l οους Ορ. 300, ό 'Ερ[l.ουπολιτων όρ. 200, ό

Πε'ιρ~ιέων 100, ό Λεβαδείας ώ/j"cι.~τως 1ΩΟ. 'Εκ οε των

10J[Ι.ονω,1 [ι.ία ει'ιαι Τ'~ς Σερίψου; ~ι:ρεlς Τ'~; "Α'ιδρου, εξ

Τ'~ς στερεας 'Ελλάδος, ες ~'I πάλιν ες 0.[ τέσ/j"αρες εΤναι

εκ. Τ'~ς εΠΙ/j"ΚΟΠ'~ς Θη6ω,1 και Λεβαοείας, [ι.ία Τ'~ς Άττι

~·~ς.κC?!. [ι.ία 'Τ'~ς 'Ακαρνανίας.

Τ
, ") , -- ~, ,., \

. Ο. ο'ιο[l.ατα τω'ι συ'ιορα[l.οντω'ι εταιρω'ι τε και σω[l.α-

ι \ \ \ ..., t' Ι ~ -.. Ο') •
τειω'ι και το 'TCO/j"O'1 της εκαστου συ'ιορο[l.ης ε ,01),1' κατα

,. , Ο" 0-' ') -, Ο' ,
το συνη' ες οη[l.οσιευ η ε'ι -.ε ,ει της εκ' εσεως ταυτης.

'Ε'lταοΟα ο' εξαιρετικως σ.ναψέρομε'l τους δό'ιτας σ.πο 100

Οραχ[l.ω,ι κα!. ά.'lωτέρω. Ει'ιαι ό εν Πετρουπόλει Ίω. 1\.0'1-

, ~\ '''- , ':\'
τογια'l'ιακης οους τη'ι προ ε7ω'l τακτικη'ι συ'lορο[l:η'I''1;ΟΙ)

Ορ. 590, ο[ ε'lτα50α Με'Iέλ. ~εγρεπό'lτης κα!. Νικόλ. Μα-

Ο ' " , "" 100 ", 'Ε ')'l'Ερο.' εας οοντες 0.'10. ορ. και ο ε'ι i ρ[l.ουπο ,ει ω. i_

λ Ο '" ", , , "100ευ' εριαοη; οους ωσαυοτως ορ. .
"Ε ' ~, '1\ , ~, .. , '\

i κτακτος τις συ'ιορο[l.η ΊJ προσψορα οε'ι εγε'ιετο κατα:

ι, .,Ι \ Ι , ~, .. , ρ '1"1) .., <), ~
το ετος. Έπι ποσο'l' οε' α'ιεοη το ο ,0'1 ετηι:nο'ι εισοο'η(ι.α,

συ[l.περιλαιι.βα'IΟ[1.έ'lω'l κα!. τω,ι εκ τω'ι κεψαλαίώ'l' τ·ης'

'Εταιρία';πρόσιό'ιτω'ι τόκω'ι κα!. τ:~'ς εκ το'j σ.ρχαιολο'γι-
, .

-) , ", ") ) , '"t".. Ο ') •.. ,
και,) ,αχειου και ει τι'lος α: , ,ης 'SΙ'jπραζεως, ε ,ετε ακου-

σει [Ι.ετ' όλίγο'ι παρα του .ταΙJ,ίου:

:'.β:ργα σ.ρχαιολογικά ε'ιτος :οϋ .Sτ'Ους,δ.ιεζ:~γαγε ~o συμ~
/! ') ""'ί": -..· .. ~·I;, ~'(., '~"--'.' Ι .. , -,- Ι""" . \~. .. Ι'···
οου ,ΙΟ'! τα ες~ς ,'.' " ..' . ,.. ). ." :,,:.: : .·:·ι·,. ' ..

πρωτο·ι ι'ιγCΙσ/((ιφάr,. Έ:ιταυοα ΙJ,εν εΨ'Άοη'lαις a'JO τι-
~ , ., .., \~. , 1\"'0 Ο '

'ι",ς ίJ.ικραι [1.0'10'1 εγε'ιο'ιτο, και αl)τcι.ι κατα: 00' εισα; τυ-

, . ,"Δ\, , Ο ~ , " .- " ι .
χCl.ιως ευκαψια:ς.· εν επεχειρη' Ί) οε χα:v-μtα ι...εγαΛ/\ιτερlh
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καΘ' δλον το έτος, το ιιεν επειo'~ το συιι()ούλιον:εΙς&λλα

έργα προκατηργιιέ'ια εΊχε να. ασoχoληθ·~, έργα εσωτεραης;

ε60ετ-Ερεως τω'ι ε,ι τοις Μcυσείοις της 'Εταιρίας,αρχαίων,

τα. όποια χρόνον πολuν αΠ'~τoυν καΙ επιιιέλειαν oιαρ~η

εκ ιιέρους των σψ60υλων, ώς θέλετε [λετ' όλίγον ακού

σει, το οέ, επειδ'~ επιστά'ιτος του χρόνου καθ' ον ειιελλε

να. γίν!) ε'ιαρξΙζ v,ιι1.ς των προ πολλου αποψασισθεισων

μειζόνων α'ιασκαψω,ι, τ·~ς εν Έλευσινι, επηλθον απροσ

Ooκ·~τως τριπλα. κωλύιι-ατα, α
ον

Τι παρα. της Kυ6ερψ~σεως

εν τα1ς ανασκαψα1ς των Γεριιανων ε,ι Όλuιιπίq. κιΧΙ των

Γάλλων εν Δ·~λ<J! απασχόλησις δύο εψόρων κατα. οιαοο-;

χή'ι, OL όποιοι αλλως θα. 1jδύ'ιαντο να. αναλά6ωσι τ~ν επι

στασίαν }ης ίιπο Τ'~ς 'Εταιρίας επιχειρουιιένης ανασκα

ψης, βον Τι κατα. το θέρος τουτο ενσκήψασα ενταυθα επι

οηιιία, οι' ην τινες των συιι-60ύλων α'ιεχώρησμν εξ Άθη

νων καΙ γον ϋστερον, α90υ τα. δύο ταυτα εξέλιπον,. ό χει

ΙJ,ων καί τις εν τ~ σuιι-60uλί<J! αναψανε1σα Οιαψορα. γνω

ιιων περΙ του τρόπου καθ' ον εδει να. οιεξαχθfj το &ποψα

σισθε,ι έργον. 'Όιιως οε εκ τούτων οε,ι εκωλΙJθησαν α'Άλα

έργα της 'Εταιρίας α'ιασκαψαα. ίκα,ιως σπουοαια εξω τω'#

Άθηνων οιεξαχθέ'ιτα ίιπο τ~ν επιστασίαν αίιτων εκείνων

των δύο εψόρων, καθ' οσον ημκαίρουν εκ Οιαοοχ·ης, καΙ

αλλου ετι τρίτου, καθ' οσον κ' εκε1'ιος προ της ίιπο του

uπουργεί<J! α6τ~ ανατεθείσης εν Σπάρη-ι επψελείας ηό

καίρησεν. Άλλα. πρωτον κατα. το α'ιέκαθεν ήιιω'ι έθος ας

ειπωιιεν περ Ι των ε,ι Άθ·~'ιαις γενοιιέ'ιων.

Το πρότεΡΟΥ τω,ι ενταυθα ιι-ικρων εργων ηρχισε τΊι 16
Μαρτίου καΙ ετελείωσε τΊι 4 Άπριλίου, καΙ ητο ιιfί.λλoν

" , " , 'Ε ι θ ::: 'ανακι'ιησις χωιιατω'ι παρα α'ιασκαψη. ~ πεχειρη η ",ε

κατα. τη,ι προς ι5.ρκτο'ι του Βα_ρ6ακείου πάροοον,ε>ιθα, γι

νψένης τινος εργασίας ίιπο των του οήιιου όοοποιων, τυ

χαίως τ·~ 20 Δεκψ6ρίου 1880 εΊχε'ι εδρεΘη 'το γνωστο'l
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Ii,t&b~ov:'αγ"iiλΡ.α',της 'ΛΟ'φας, το ιΧποv.ίρ'ΎJρ'α τ* χρυσε

Μψα»τί\jΎj'ς 7tαρΟένου του Φειθίου' κα'ι έπειδ,·η tλειπο', αu

τ8u~ -t~;J'i ιί-ερη,,&π'οΟραυσΘέ')ταπρόπαλαι,V.lxpct μέν," άλλα

&.ποδ;8αϊα:; /'1:'9 crUV.6oUXto" ποΘουν αιΜι. χα' ελπίζον τ~ν ιΧ-,. ,
.. , '\.,' c" ~ _ ... ι.. '\ '. '- f" , _ t'

νευρεσ~ν-!:,υ,των, ωπεψαι1ισε και τα προτερο', υπο των 0-

g~;~όt<fν';ιΧ-'cΧσκαψέντα χι:ψατα να ερευΨίjlJ'Π έπψελέι1τε

ΡοΨ?κά:t-~VCt σκάψ!) gτι πλειότερον περι τα εκει ιΡανέ'/τα

ta"ι'(Ji~~αχτίσρ'α·τατω" Ψωv.cι.tκω~, χρόνων- καΙ δε" έψεό

σΘyt7'τ':~'~;:'έλ1tίδο:ς 6λοτελως,'οιότι τ~ ·23 Μαρτίου ιΧνεορέ

σ~(~ τέ(;)~:' έ'λΆέίπψ,'8εξιδς λόcρoς του Τ'ης Οεας κράνους,

σ~~'ρι~όιl:ε~/o~ έ~ι~, Ι.Ππου 'Πτερωτου καλως' ΟιατεΤΎJΡΎJv.ένου,

5cιi'''':όυΎω'"ΒΙεσκεΜσΘ'~σαν αι άΙΙ.CΡι()oλίαι τινών cΧE 'ΠερC

τ~ξΆ:ψύ}1εως Ά1:ων ούο λocρoψόρων ζι~ων, βεecι.ιωΘέ"ΤΟζ οτι

oε~, [~ν~ι γρύπ'ες, 'οiως κcι.τ'άρχCι.ζ εΊχον cΧUτCι. εκ-λά()ει
.,Ι,. ". _ ~ .

τινε-ς , ~.~ Ά 8:ιακρίναντες καλώς ";;0 του άριστερου λόιΡου

ζω-όν τ~"περιελ(Joν' είς '~ΙJ.ιΧς κοΛο60ν Χα'ι 6πωσουν ουσ

οιciγ~ωστον .κα'ι άκo)(o~Θ'Cιϋντες ΤΟ" περιηγΎJ't,ην Παυσα-
'Ι, ." '. ,., .., . Ι ("\" t'" , , \ ~

νιαν, οστις γρυπcι.ς πcι.ρεoωκε', ώς οντας 'Ποτε' επι του

κράνους' του Φ'ειδιακου αγά)ψατος. "Ετι ευρέΘηι:ϊα', εν τ11

άναζΎJτYισεί ταύτ'~, ητις εςετάΟη καΟ' oX'tJ" σχεοον τ~ν

~ίfρoo~ν, 'σ:Λλοϊά' ΤΙ'ίcι. 'V.lXPCt αντικείΙJ.ενα, if:,v /jΊJv.αντικώ
τερον εtς v.ολύ60ινος ενεπίγραψος στcι.τηρ (σταΟμίον), ε

χ~)~ εκ τυ';"ο ν αστράγαλον v.ετα κα'ι αλλου crUV.6bXou.
:Qρος 8~ τούτοις εξ'~χθΎJι:ϊcι.', κατα το δυνατο'ι έκ του κα-
•• ,', ;, \ J". , • ... . _;.... '" ον' f" •

τωτατου μερους τω'ι τοιχων των ψανεντων ΚΤΙι:ϊ[hατων

τq κυριι~τερα τών σωζοv.ένων εγχρι~ιι.ων επιχριάγ.a'1;ων·,

~' καΙ' οίατηρουνται νυν εν .τοις δπογείοις ΤΟΙΙ'Βαρ6α-
1 i < • •

"eto~. (*)?αλλο οε εν τψάχιον απεικονίσΘη εχον i6σΙΙ:fjv.α

Ύρα:~Τ"~ν'- ομοιον τών εν ετει 1875 άναφα'ίέντων'εν ταις
_:,1" ο'.· > -~~ :""-'~':'~_" '.,' <..:.: ;" f.. " - ,.......;, ...•..:' .. ;;.

,,·ι~γ .. ~:t;)..\·-\:·:·,·· .. , .. ~!' .' ι'

ιl.~~λA~πΤO(J-ερείcι.ςΤ,ινσ.ς ;περΙ τqύΤ4>V ϊ8εέν 'AO~~~ίoυ, τ'όμφ Θ
Ι
, σελ_

, 322.' ,. ."'" ",
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Ιοιωτικcitς αρχαtcας οtκr.αις ταΙς έ'ιτος τσυ ΔιΠύλου· (*).
'Εδαπανήθησαν εις το εργον 'ί:"συτο όρ. 380. Έπειδ'~ δε το

αγαλμα της ΆΟηνας δικαίως εϊλκυσεν εψ' έαυτο Τ'~'/ πε

ριέργειαν 'Τ(i)ν αρχαιολόγων, το συμ60ύλιον εκρινε καλον

να παραγγεtλyι έπτα γύψι'ια αότου απψcί.γιι-ατα ινα πέfLιfΥι

άνα εν εΙς τιΧ ιι-συι::;εΊα Λονδί'!ου,Παρισίω'ι, Πετρoυπόλrόως,

Λεuοης, Moνcί.χoυ, Βερολίνου και Νεαπόλεως ως τι fLLXPov
άντίδωρον, αν θ' ων εχει λά6ει κατα καιρους 'ή 'Εταιρία

εκεΊθεν βι6λίων η αλλω'ι άρχαωλογικω,ι ιΧντLκεψ.ένων.

Ή δε δευτέρα άνασκα9'~ ίιπ'~ρζε'ι αΤ:Jχεστέρα.'Αψοριι-η

εΙς αυτην l1.ας εδόΟη 'f) ες'ης 0& επίτροποι τοu ενταϋθα

γνωcrτου ιι-εσαιωνικqu να'ίοίσυ τοί) προς νότον της-,Μητρο:...

πόλεως θέλοντες να άσφαλίσωσι'ι αυτο απο τω,ι υετίων
ι

r~, \ Ι ,ι t.: λ' 'ι? λ "
υοατων και κοσιι-ησωσι τον πεΡΙζ χcψ.ηον περιοο ον ηρ-

ξα\lτο σκcί.πτoντες τέλη Μαίου το εδαψος, και Ε,πειοη ιΧ'ι-
, {'Ι. , ~,~, , ι,

εψαινοντο οιαψορα ογκωοη ιι-αριι.αρα, ειργασιι-ενα αρχιτε-

κτονικως, εσκορπισιι-ένα Βε εδώ και εκεΊ είς' τα χώιι.ατα,

εγεν\l"ήθη ελπίς, στι εκρύπτετο εκεΊ που' και σπουδαΊόν

τι ,χτίσιι-α η τουλάχιστον γλυπτα και ενεπίγραψα ιι-cί.ρ

μ.αρα, όποΊα βλέπουσι πcί.'ιτες τα προ αίώνων πολλών εν

πασι τοΙς εξωτερικοτς τοίχοις του να'ίδίου εν<:-'ΚΟΟΟ[1.ηιι.έ

να. 'Όθεν το συιι-60ύλιον 'f) ιι-ώ 'ι ενέκρι'ιε να γίνΥι άκρι6ε

στέρα τις σκαψ'ή, και πέριζ ιι-εν εγγύτατα του ναϊοίου

προς τοΤς Θεμελίοις, οπου είχον αρχίcrει 0& έπίτρο1tοι,

άΛλα 'ιι-άλιστα προς ουσιι-ας αότόυ, ενθα ηΤό πλειότερος

ελεύθερος χώρος ό της πλατείας. Οϋτω και εγένετο, ερ

γασθέντων τι'νών σκαψέων επι δύο έ6δοιι-άδας και εΙς βά

Θος δύο τριών ιι-έτρων ίιπο την επιτήρηcrιν ένος των συμ

60ύλων της "Εταιρίας, το\) Κυρ. l\'ίυλωνα. 'Αλλ' οίιδεν

(*) "ιεε πίνα,ΧιΧ λιθΟΥρα,ψ't)μένον τοιι εν τοις πρα.κτικοΙς τΥίς ~.ρx.α,ιoλ.

~Λσ'ην. Έταιρ(Ο'.ς του ετους f 8'16.
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Ι .. _ f . L...... " \~, 'Ιλλ ,,,.... - ,
ΚΤΙίψα εψανη <-φχα:ιον, 01)0 ι:ι: ο τικιψητον αζιον Λο··
, , ~, t',,, nf ! .. , .•

γου" πΛΊJ~ε'ιoς επι'tuμ.οιοu χιο'lισ,κου ενεπιγρ~ψol), όστις

,. t/l ,., ι Ι ') λ 't'\f Ι "" ('

ευ'ρενη εν ερειπtιiψεν;lκoγχ'~ εκκ ησιοιου τι'lος.' οπερ οι

',', _ Ι ... f ι:1,! ,
γεραιτεροι των περιοικω'ι ανεγ'ιωρισαν οτιητο ποτε το

~oυ; Ιι.γ. Γρηγορίου (*). 'Εδαπανη0ησαν Ορ. 299. 'Ε'ι τ06-
, , 0 ,"" '/ ,0"1 ' β /. . , ,

ΤΟΙζ- σκεψασ ε, τι εινα:ι η τuχη. ,ιγα ;ιη[Lατα προς '10-
.. ':ι.~)' ,\ ...... ~I <v C, '"

τον':και ' fλνατO ,ας απο 'tω'ι ουο της ΊJΙJ.ετεΡας σκαψης

i." . '.', ., \ , ""1' ι: ί
Δt:ι.;~αων, κατcι.: τον α')το'ι χρονον και or.ιγo'ι υστεpωτεpcι.:

tOtC')!'gat ..q6o σκάπτο'l'τες δια θψ.ελίωσιν OlxtGN εδpo:~ εΙς

βά:~.oς δύο τριω'ι [!.έτρων εν fLεν τ~ fLlq: Θέσει δύο ψυσιχου

μ..iγέΘοuς γυναιΚεΙcι.: cl.γάλ[1.cι.:τcι.:, cl.κέφcι.:λα μ.έν,Οχι 'δε cl.νrι.-
t' "'". , ,- "" .. t\ " " ~ ,

ςια.;·/:{;γO.~;ψαΛιστα οι ο εχουσιν cι.:v.ψοτ,ερα περιoερcι.:ιO",

,. -~\ ( 1.' \ .. ι λ'

ΠΡΟ.ς. οε'.τουτοις εορο'ι 'κcι.:ιεπιγρcι.:ψη'ι τινcι.:πO υστιχον

"!:ου', δ:::,πρ'Ο, Χρ .. cι.:ιωνOς cι.νcι.:Οηrιd.τικήν (**\ εν οε τη αλλη, . . r- ι !!

Oέιjει,:;';;~, πλησιεστέρq:'εδρον τρίcι.: τέσσαρα όγκώοους επι-

cr.τυ)~~qύ.'~α:ΡfLαρίνου ΤΙ~·ήγ.ατα" ες ι~" τα [1.εν ό-ι:tε'δήλoυ
1.~ ... ,. , - ~ r \ <:">' ,,'~ \ , , r:ι r ~

~υY.'NO:εP,εCΞ .0ΙΚΟΟ0[1'ηιι.α:,· τα 0')0 ,οε" τα SUiίuypafLfLa ειχον

σ\Νεχη έπιyρα(p'~" τω,ι Pιιζcι.'Iτι,ι.ων 'χρόν,ω'l, ,'δηλοuσ:αν ρη~
..., . . , '" (', . , 0\~ t" , ... ο '

τφς·,;'χτισι:ι-α:"'tt··οηv,ο σιο,,Ι, κ-α,τασκευασ' εν, υπο" αν' υπατου

τι'ιος Τ'ης Ί.·..λλάδος επι τω~ βασιλέων'Αρr.α'δίοu καΙ '0-
., .I..,ι..~~\ ΓΙ ' Ο ~ \ ... Ι '" f , ,

ν(ι)ρ~oυ ,"')" αρεχωρη'ησα'ι οε Λια'ι ΠΡΟtl'JfLως 'Παρ αμ-

ψοτέρω,'Ι -:cGJ', εύρετω'l Ίω. πικρου καΙ Νικολ. X.'A.θeι:

ναcrίοuτα ,cl.pxa'La τα,υτα εΙζ τας Οηιι.οσίοιις ,συλλoγ~ς.

Ί
" ~\ r , f .... ΓΙ ('....." .. ,. ουτω'ι οε πα:ντω'ι ψ.'Ιηιιονευσαμε'ι νυν ουτως ηfL~ις,ΟlJχt

~I • Ι .. , ι" t: •• 1 ....,

ι'ια παραστησΙ'.ψ.ε'l α')τcι.~ τεχ'lηε'ιτως ~ς 'Προιοντα. -της

, .

(*) 'Εν τ~ έν ΕΤΞΙ 1833 Χ~Τ7,υ'χευo:~θέντι υχεδίΊρ ΆΟηνων 'tiJ! ύπο

Kλεiί.'ιθoυς καΙ ·SC!HHll)CI·t το έχχληq[δto~ ΤΟUΤΟ οεν εlv::ι.ΙUΊJ!J.ειωμένον."

(**)"17'10' ι:-.. ,t ..." , '0:"0 ... ....... " ~, )'
.' .. '.', .ι:.,ζ:ΞQΟΟ'fj (Ι-:υτ"/), ~'ρωτ?ν .ε.'J. 'η.VL εψημερ.Ι f., "7Jο(~t;~.κ"(ι, :~:ιτ« ~v~: .. ~o .\u

'ΠΧ·ιjpευτέp::ι. έν "iJ! Bl1Iletitl dc coι'I'csρ. !ιcl1όη. τ. 6~ u. 361.
(***) 'Η έ7CΙΥΡΙJ.'f·~ .~ λfyoυυlJ. τουτο έξε060η πp~τoν' έν τψΑιωνι Τ'~ς

<>1 'Ο Ρ' 1881" ~,.., 'Ι?' • ~ Ί"rι'ΙΙhc';.,' , χ~ωoριoυ' ,; ~ΠΞΙτα.·'οε,x:l.-rαo τι. α;ΨΙ.9ε~Ύερoνε·ιΛΌ'.ις ΊI~ , 1-
lllngcn (Ι. c!clItscll. arCl1. Insl. τ. 6,σ.,--312.,,) , "
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μερίv.νΊjς και ε'lεργείας του σtψ.60υλίου της Έταιρίας,

αλλ' άπλως ώς Ε.νΟιαroέοοντα τ-ι; ι:Χ.ο·χ. αωλΟ"ι/ία και ώς ιι.ν-
τ ι ~ Ι \..., ι

τιστάΟΙhLσv.α εlJάρεστον τ"~ς "f)v.ετέρας ε" τ~) τόπιρ εκεί'Η:-)
" , ,<::\" ,ι ,,,,,. ,

αποτυχιας, προς οε τουτοις ετι και ινα υποσΊi[l.α'ιωv.ε')

') , , ,,<:'. ,.,- '"') θ ' , ~
πα ,Ι'Ι το τοσακις ηοη και &.λ ,07ε σηι.ι.cι. 'Ι εν χαι χαταοει-

χΟέ'ι, οτι πολλα το κέντρο', τ"~ς νυν πόλεως εγχρuπτεt
~. "V ,!~ '''Ι ζ ο..... ι , 'Ι ,
υ.ρχαια, αςιιΧ να α'ια ητη' ωσι ποτε εν αισιωτερ-oις χιχι-

ροις, προς διcι.ψώτισι', Τ'~ς ίσΤOρίcι.ς και πλουτtGv.Ον τω"

, , Α) λ' , "" ''') ο ,,'
μουσειω'ι μας. ι!.., α ποτε αρα γε να. ε , ωσιν οι ε'Jy.τcι

ουτοι καιροι ειναι ελπίς, αψοϊ) κcι.τα δυστυx.ίcι.'ι και νυν

gτι γίνονται O[J..Ota και χείΡOνcι. εχεί'/ων οσα πλημι.ι.ελG)ζ

κcι.Ι&σψ.ψόρως τ~ αρχαιολογίι:-: εγένοντο τφ 1833-5 επι

τ"~ς πρι~της κcι.ταγρφT·~ς του σχεδίου της πόλεως, και
, ..... r;:.I ~, , 'ι ..... ί ' (

γιν?νται τcι.υτcι., οLOΤΙ υπαρχουσι τινες ε'ι ΤΊ) ''ΠΟΛLτειC(- η-

..... '" _f'l~, , \ f' ,., ,

μω'ι ψρονου'/τες, ΟΤΙ οεν πρεπει νcι. υπεΡOρω'/τcι.ι χcι.ρι'l

τ-~ς νεκρας, ώς τ~'ι λέγουσιν, αρχαιoλoγίcι.ς τα τζ)ν ζώ'l-
, (''Ι' ,.. .... 'Υ) λ ' "

τω'ι συμψερo'!τcι., ως νcι. v.η υπηρχε και α, ος τροπος οι-

οικηΤιΧ"ης ενεργείας σuιι.6ιβάζω'ι τας τοϊ) νεωτέρου πολι-
~., ι 'Ι'.... , ''Ι

τισιι.οu cι.πα.ιτησεις προς τcι.ς της κατcι.γι'ιοv.ε.'ιης περ ι του ς

't r .. , r! ,\ "Ι Ο' ~'"t-: '):'
cι.ρχcι.ιοuς επιστηι.ι.ης, ητις κcι.τατΊj'Ι ΟΡ' η'l .οοςαν ει'lcι.ι

" '" .. ", ''Ι ...., ~ '!ΙΘ
ε'ι τω'ι ουσιωοεστατων στοιχειων και της 'ιεας του ε 'ιους

r ..... ,. , γ

ημω'ι υπαρςεως.

'Α ' 1\'1"" ", 't "'Ι 't ....", '. ρχcι.ς~αρτιoυ εγε'lεΤO τις V.Lxpa οι cι.'ιcι.σκαψης ε-

, 'Α - " "Θ 'Ο ' ;\1ρει)νcι. εν ΤΤιΧΠ κατα τη'ι παρα το'! . ορι)ιογ . $Ο"Ι'/ 1, ar-
, 'Ε - '" ") Ο - " , " -κατη .. i Κ$ισε ειχε'ι απε \ . $Ι πρωτον ο αντιπrοεορος της

Έταιρίας Σπυρ. Φιντικλ'~ς ι.ι..ετα του εψόρου. 11.. Στα(J.α-
, .. ~,~ 't ο.....,., 'Ι? 'Ι... f'

τακη, εΠ,ειοη ειχεν cι.xouu -Π' οτι Τ'J.(.Ι..οος τις ιΧ?χ.α.ιος u-
, "Ε "" '" ' ,"\. λΘ ' , ,παρχει. 1πειτα οε ο ""'τ.α.v.ατακης παΛΙ'Ι απε ω'ι ηρευ-

'ι"φε δια σκαψ"~ς τον τόπο'ι και α'ιήγγειλε'ι '~[Lt'I, ΟΤΙ οχ C,

'Β 'λλ' ι Ύ 'Ι..... , ,r Θ'
~uμοος, α . α ΠUΡγoς 'ητο εχει. ερειπιω[l.ενος, εχω'ι Upcι.',I'

, , ') , 'Ε" 'θ <, 196και εσωτερικη'l )( 'ψ.ακα. i ocι.πα'l"η ησιΧ'Ι ορ.. .
. ΠρΙν εξέλ0ωμεν τ"~ς ,ΑΤΤΙΚ'ης λέγοv.εν,Οτι τα πέρuσι;ι:
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οψ δ~6τι δια μεν το προς τ~ ZtSq: ουοεν ετε

οιέπραξαν προς απελεuΘέρωCΗ'ί tou τόπου, εφ'

τεθει-ιε'λίωται, δια δε ΤΟ ύπο τ:~ lVΙοuνuχtq: εγένετο ίLέν
.., .? ! "1 ,_.') ":':' ! Ν, _ ~~-.- _ t'!

τις εσχατως συv.ψωνtύ: VΛΞ:Τα. ΤΟΌ tQ~ΟΧΤfJτου της γ'ης, ενιχ

εξαγoρασθ~ παρα του δηΙl,οσί.ου εψ'5σον ψαν~ α\/αγκα,ιον,

αψου πρώτον πλει6τερον εξετασΘΥί δια &νασκαψ'ης παρά

-t'ij; CΕτcaρίας' αλλ&. IΓ~ν αρξα[1ιένην προ 01.)0 μ'ηνων ερ

Ύασ~α\) διέκοψεν "6 ψετεινος πολιJοι.ι.6ρος χεψ.ών. Έθα

πανήθησαν εΙς αυτ-~') Όρ. 473,]0.
'/Ετι λέγοι.ι.εν οτι εγένετο το Θέρος τουτο ΠSρΙΤΕtχιc;ις

του 'ΠερΙ τ'~ν Άγ. ΤΡ ιάδα τόπου 't('"jjv άνα/ικαψών, κατιΧ

το ι.ι.εσηι-ιΟρινΟν καΙ βορειοανατολικΌν [1ιέρος, δαπανηθέ:ι

τος ποσου Όρ. 3057,80. Άλλα 'Πολδ εη gpyo" άΠΟΙJ.ένει

εκεΊ: κατα τα γειτoνtκα γήπεδα να γίν-~,&ν v.έλλ-n δ πα.ς

χωρος το\) Δι'Πύλου καΙ των (LΨtj(Lάτων να ΤΎjρ1jται άπρ6

σ6αΤΟζ εΙς τους αναγώγους καΙ καΘαρός, επειτα οε κα~

εντελώς να εΡEυψηθ~ οι' ανασκαψΎjς, οπερ 0Ι-Ιcδς αούνατο"

ει\)αι να καΤόρθωΘ~έν oσ~ δεν αίρονταιεκειΘεν ~cct μέ

γιστα εμπόδια, οε υπογείως χωρουντες μ.εγάλοι σωλ-ηνες
Ν· . ". c'''1 c ,', '\ "',', - ,- _ ., _ ~ _ - ,. -- ,- - --. "{

του ψωταεριου, οιτινες παρα τας κ€ιι-ιεναςαστυνo(.ι.ικας

οιατάξεις ετέΟ'ησαν εχεΙ εν xatρ0't:; άνωμάλo~.;π~O εΙκο

σαετίας, περl o~ πλεο'ιάκιςτακατα .καιρους σurt60uλta

της tΕταιρίας εΙς την κυβέρ9ηCΗν&νηνέχθησαv,! &λλ~ανει)

't'ινος αποτελέσv.ατος αν χα~ απαξ,το')'Ιaνουαριον το!)

1875;ηλθεν εις τ"~\) tΕταtρtαν -ήι-ιωνεγγραψονπαραΤό\)

υπουργείου πα.ιδείας, δι' ου μ aς a\)"ηγγέλλετo,5τ~ μετ&:

ιπρο>ηγ1jθε1:σα'J γνωμοοότησιν Το\) παρα 'ti9 υπουργείφ ΤΙ";:Ν

ΟtκονΟ!Lο<ων δικαστικου Ciυf-"ι)ούλου" ~ιετ&χΘ1]πaρα το&

όποΌργουτών 'Εσωτερικων δ νοι.ι.άΡΧ"f}ζ 'Αττιχοηξ να 'Προ

σκαλέσΙ1 τ-~ν tΕτcαρtαν το\) άεριόψωτος, 'ίνα v.ερψ,ν"ήσΥΑ

οσον τάχιον περε τ'ης ιδί~ όαπά\)"~ μετατοπίσεως των σω-
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'l ' Π.... ~ \ ,( Ι ~ \ ( ,. \ \ ~ 'Ι

Λ'1jvων. ως οε Ί) τοτε υιαταγΊ) Ί) υπoυργtκη και Ί) επα-

λ Ο
, \ ι - ,~\.., ,

κο ου' ησασα 'lο[l,αρχ ιαΚΊ) προσΚλησις OUOEV ισχυσαν και

'μετα παρέλευσιν έπτα εΤ(JΝ τα πράγιι-ατα ιι-ένουσιν ε!.ς

'τ~ν αίιτ~ν κατάστσ.σΙ'ί, ειναι [Ι.εν άκατάλ'/)πτον, άλλ' ά

ληοες γεγονος καΙ ώς τοιο!)το ενταuΟα το ΙσΤΟΡΟΙψ.εν.

Μετα6αίνοιι-εν νυν εΙς τα έξω, τ'ης Άττικ'ηςεργα,

,Α1!-Ο τ'ης 26 Μαρτίου καΙ έξης εγένετο, επιστατοuντος

του ε9όρου Π. Σταιι-ατάΚΊ), ανασκαψ~ εν ΤarάΤfJCf της

Βοιωτίας έξω της προς άρκτον ιι.εγάλ:/)ς πύλης το!) αρ

xat.ou τείχους καΙ ιι,ακραν αυτης περΙ τα 150 ιι-έτρα.'Eξ~

εκαΛUψθ-η δε αuτου εΙς βά~oς ένος ιι-έτρου το σκυρωτον έδα

φος της άρχαίας ,όδου τ'ης εΙς Θήβας καΙ Χαλκίδα αγοίι

σΎjς,παρα δε τ~ν έτέραν πλευραν αυ~'ης ίιπο θψέλΙ,α ιι-ε

ταγενεστέρων οΙκοδψων καΙ ε1.ς βάθος 2-3 ιι-έτρων αν

εψάν-ησαν τάψοι αρχαϊκοΙ περΙ τους 15, καΙ είιρέθησαν εν

σ.ύτοΤς άξια λόγου κτερίσιι-ατα εΙς [κανον πληθος , τα ό

ποία πάντα [J,eτεκοιι-t.σθησαν εΙς Άθ'ήνας καΙ είιρίσκονται
_. - Μ Ι' ' λ Ι" C', ~\ .,r.: f
Υυνεν τ~ ετσooει~ πο υτεχνει~, ακοιι-η οε οεν εςετε-

~ησαν εΙς 6ψιν τοι> κοινοU. Τούτων τα πλείστα ειναι άγ

γεΤα κε.ράιι-εα καΙ ιι-ορψ.σ.Ι ες ΟΠΤ'ης γης. των αγγείων τα

IJ;~V ειν~ι .ιΧπλώς ιι-ελαιι-6αψη,ες ~ν είς .κάνθαρ,ος εχει αρ

χα'ίκοίς γράιι,ιι-ασι το ονοιι-α του τεχνίτου, τα gkExoucrt
γραψα~ ιι-ε ιι-ορψας ιι-ελαίνας επ' ερυΘ,ρου εδάψους καΙ ε

ρυΘρας,εσθ'Ο't'ε καΙ ιι-όνον λευκας επι ιι-έλανος, εξ ~ν δια,,:,

)tρίνονται 5.-6 δια τ~ν επψελη αυτων τέχνην καΙ τας

1tερι'έργοuς καΙ πλουσίας παραστ&σεις, Ιδίως εν, 69' o~

πολυπρόσωπος ιι-άχη Ιππέων καΙ πεζών, εν πανοπλίαις

λ λ ' ,'~ , "λλ" ,/ / 'Επο υτε εσιν, εν οε α ο, εχον εκτυπον παρα.στασιν j ρ-

μου η "Ερωτος άπάγοντος η ιι-σ.λλον st1tEiv έλκυ,?'τάζον

~9ς ν,εάνιδα: η Ψυχήν; (*) δικαίως, νοιι.ίζψεν, έΘ,εωρήΘ η,
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, ι(Ο,. ., "Ι \ ~ '" .." ..,

'Πεφα Τ(;)'l ·οοψτω') V:UrcO ως το αριστον εκπαντω'! εργον,

οσα ~ Τά,)αγρα ιiπo του ετους 18ί2 gxeL ιiναόώσει καΙ

ώς οντως κεψήλιον της 'ήfLετ€ρας συλλογ,ης,περΙ 06 '~oη
, 't'f Ι. ' ")., Ι , \'..... ,. ('

και' εγε'1εΤΟ Λογος εν EqJYjIJ.Eptcrt και πεΡΙOOLΧOις. Σωl,ει

δε 'rcourto καΙ ζωηρον ποικίλον χρωιι-α~ισμoν και xrUcr~)~

σιν ίκαν;ή'), :Οιι-οίας δε τεχνης ε'ίνάι καΙ μία προτοv-,η'Α

CΡρ'ooίτης προι)αλλοuσΊιζ εκ κόγχης οαλασσίάς, cι.ςιοΟέα

τ~;) και τοίΙτο εργo~. "Ετι εκ τω,) εύρεΟέντω') μνημονευ

τεο'ι ouo χρυσοl οcατuλιοι εχo~τες 'γλυπτους '. λί.Οους,δ
μ~ν κεψαλην γυναικεία'), ό οε ΓοργόνειΟ\ι; τέ'χνης ιiμψό ....
τε'ρόι ·'λίCι.:ν χαλης 'καΙ τόσ~ ιι-αλλον Τψιώτεροι,; Oσ~· καΙ

είνα.ι'προελεucrεως .βεβαίας, τουΟ' οπερ εν τοις, Ο ιiκτύ'λι;ο.,..

λωοι'~'ιtολu σπάνιoν.~Aλλ' ;εοω δεν παρεχόιι-εν aΨ'ήγrjdιν

AETCrc6'iι~iP'fj περΙ των ιiναψανέντω'ν εν τ~ αξι·ό.λόγ~' ταuτn

ci'Jdσ'κ;'ψ~, ιiλλα μόνον βραχεταν έπιτψ,η') των όπο το\)

επιστατήσανΤdς Σταιι-ατάκη '~IJ.lν έπεσταλμ€')ω'I τότε οτε

ανε6ρ'ισκε' τα πράγ'ιι-ατα, (*) ιι-ετ' ου πολυ οε ηναγκάζετο

διακόπτων τ'ην ιiνασκαψ~ν ν' ιiπελΘYI εΙς rJ.λλο ι.ι.ερος,' o~

1Cou 'τbν' έχάΛε\~ίJ UπηΡεσtα. 'ΕλπΙς οε είναι να οηιι-οσιευ

σΏ, δΆ'ιi'I~'Ρ ~~t 'εχ~εψη εν εLιO€τ~ χρόν~ καΙ -cόπ<:) εκΟε-
"~'~"!"~ ..__ .ι,.'~''ι'. Ι .. "

σιν~ ?~3:0Cι.π~ν'ήOη'σαν· είςτο ε,ι Τάνάγρι;ι: εργον ορ. ~92.2~

(Η).'·}i~η~ε6γδ.ε"Κα(τ6ϋ,τ?, οτι το σuιι-60uλίον προ καΙρ'όϊ>

ε~χ~~icΡ~ΟΨ9η:σε{ ~fρ·i':'&'fjΨά)~οciς(jυντηρ'~~εως των' εν Tαyά~
~, , ..Ό ι'' '."'). ......, ...... ~J\J ,ι-- •• ~ , • , ~ ..•• _ • 1 ' ~ ;.., _-. '. _:" .' ~ ~ ( ••

ΎΡ,4ιχπδ~{νΟΨt-ώ\j"';~όλυπλη0ων'και π~ικμ*~υλης ';~ρ:;'

χαίω:ν:;::~(lλ'~ό'~~,λΙίΘί.~~ν'~(λ::πηλίνων, των 'ΠροελΟ'όν'των

εκ, ~Gi~ ιi~o ,tiω~ γι:~oμ;ένω~;!εκ~ι;:·ιi"a&~ξlψ'ιiν,καΙ Οε(υ'ρ6u'~
,."':""'.;~..:\;\ΖΙ,"~;j~t' ~.~~; ~γ\.t;'{':;.;, +':':"~" \-Ι:~~ .. : ~χ~\'\~.\; ~:-:"'("':)Ι':Ι:"'j'Ι"Ι' •. : ....-

, "
-"', .-,-_\~.•;-:....,.-,;~~::...';:. V'.;;t..,·;···X:~ (;" -•. ~:·I·/'··x· <..' , .:.: .•.••• ~... .:.' ....•. ,

...--. θ "Δ Σ ') " "-... , , f' , ..,

ΏΙ+~ν ο .7~OC, :ΌΎη;τ'ης, ,,'Ω!Ι" • ~ΙI:IΊe: '9~.?η ~'!... ,ΊΊ1 ,:.cψ?:σ"rJ,σεt ΤIΧU;t'ηε~ορςι,
,. .~λ" ι...... :::,' ,.. ; "'~ .;. ... .;1 .\ ,,"'ο. \;[~ι~, Α ;,; ~ ',} . ~"".;', ..... ί;":"'",'~ '; (,' ~

την υπο Τ,ο.υ Βορεου .αΡΠIΧΥ'ην της·' ΩρειOυιrι.ς, και τη οι.ληΟ:;ιψτο;.-Ο'.λuv,μιχ

τ"ίjςί~εφ'~λ~ς τόσ. 'Cι.πσ.yo'νΤ'ός,~Κ(&";{ύπόόεσι.~τωΎ.πόό1;;ν;του," oντ~'όποια
εΙναι, είς τον Βορέαν (M~λιστlΧ άρμόζουσι. , ,

(*) 'E~ 'ο '''> CI' Ο' -, Σ " 'ΛΟ ' , 'ΟΊ)μοσιευ ηO'rι.ν Ύ)ο'η '" εκ εσεις του τlΧματαΚ'η εν Ί)ν~loυ τοll"

e,,' 0'.' 458~63~ εις ai; παραπέμΠΊψ.εν τον &ναϊνΙ~O'τ·~ν.·!' - . ί'
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οτι ε,ι v-ψισΟωι-ιένn Ιoιω7ΙΚ~ olxiCf Ijτε')oχι~ρως Κ1Υ.Ι άκα-
i) 'λ ,., " , ~,- ,

τα" ,η ως ησα') αποτε7cψ.. ιευι.ι.ε')α, ενηργησε oιcι. του u-
πουργείου της Παιοείας να οωρηΟ'π τ~ ΈταιρίCf εν γ'~πε

00'1 εν Σχηv-αταρίφ εκ τω,) τ'ης v.. ον-fjς του ΣωΤϊ'jpoς-(Σαγ

ιι..ατσ.) προς οικοοψ'ην α6τόΟι Μουσείου xr'EιV-aGL τ-ϊ'jς ,'Ε

ταιρίας, καιεδωΡ'ή0η 'Γιδη δια Ciυμ60λαί.ου παρα -τ(;),1 πσ.-

, ~ - '''' Ο' ,- ') )
τερων της [J.ονης, γηπεοον κρι' εν προς του,ο κατcι. \ \η-

λον, ~χoν i[J.6aoov μέτρων τετρcι.γωνικων 946. Το μεOΆ'~

ι.ι.ας GU(1-60uXto') Θέλει CΡρoντίσει περΙ τ'ης οΙκοΟομης.

Μετα6αί')οv ..εν εΙς 7'~ν Πελοπόννησο').

Το εν τ~ Έπιδαυρίςι ίερδγ τέ~ιεγoι:: του Άσχ~Ιηπιoυ,

καΙ ίδίως το εν αΙΙτ&:) ίκανως ,σωζόv..ε'ιον Οέάτρον, εργο')

του Πολυκλείτου εΠΙCΡcι.νές, είχεν έλκυσει απο πολλου

χρόνου την πρoσoχ'~ν -::ου σUΙJ..6όuλίοu, οιότι οΙΙ μόνον .α,:ο

τελως v..έχρι 70UOE εγνωρίζετο, ατε οιιδέποτε j'ε')ομένης

εν αιιτ~ άναcrκαψ"ϊ'jς τcι.κτικ·ϊ'jς, άλλα κcι.Ι το σωζόμενον

καΙ cραινόv..ενον αΙΙτου ΙJ..έρος τοϊ) κοίλου μετα των έοω

λίων επλησίcιζε ,,)α κατακcιλυCΡ0~ δλον από τινος χρόνου,

δια τη,) εν (J.!Jτ<J;> προ'ίουσαν αυ~:φι') τ'ης βλcισΤ'ήσεως 06.
[J.νων κcιΙ δέν'ορων επι των χι•.ψάτω'), τα όποια, cιί βροχαΙ
. , , , , - 'ψ λ' - Π \
εκcι.στoτε κcιτεψερoν απο τω') u η οτερω') μερμη .. , ριν
~, ., , , ., ....... , " Ρ')'"
οε', επιχεΙΡΎjσYI τινcι.; εκει εργcισιcιν το συιι.οου. ,ιο;.ι' εκρινε

οέον να συνεννoηO~ιι.ετα των εγχωρίω\)" κατοίκων: προς

οιευκόλυνσιν τ'ηςερεύψης, διότι -ηξευρε,τε,: κuριοι,αποτων
.., ~ f! . λ' , θ' r-t ('Ι ... "Ι
ετησιω'ι του, GU(J.. oou ιου εκ εσεων, 07Ι, ενεκα,των" ρ:τε~

λειων του νόΙJ..Oυ του οιέποντος τα ~ρχα,ιολογιχα 'fHLGi';
πράγι./.;ατcι, οΙΙοεΙς σχε'δΟν ε,) 'Ελλάδι τόπος,άρχα,εολογι,

κ"ης σηΙJ..cισία,ς, πλ~ν ολίγων τιν&ν εΡ'ή~ω'), αΚΡΟ7':όλεων;

ε~ναι ουτω iXEtJ0Epovxtι.t αδια,CΡιλoνείκψoν,.: 6jς επρ:επε,

κτ-ηι.ι.α "το\} όηίJ..OσίΟύ, ωστε, να OUνciται '~ κ.~6έρνΎj/:;ις. ,;να

τον πC(.ραχωρ~ &ι.ι.έσως τ~ ~ΕταιρίCfεΙςέπιcrΤΎj[J.ον,ικ·~v g.:..
ρεu'ι1Υ.V. OL Λuγοuριωται o~ 0& κατέχοντες γαίας ,ε'πΥ:. της
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Θέσεως τοΟ 'Ιερο\), ιιετα γε'lοιιέναςοιαπραγιιιχτευσεις,ε-

ξ ' Ι ", λ 'Ε ι
σ-.ερ α'l να παραΙΤΎ}σωσι'l εις ΤΎ}'Ι αρχαιο.ογ. ~ ταιΡια'ι

οια πράξεως συιι6oλαιoγpαψtχης οσαεπι των αν6υρεΟη

σψένων τυχον άρχωοτήτων άξιοΟσιν ΟΤΙ εχουσι οικαιώ

ιιατα κατα τον νόιιον, παρέσχον δε καΙ άλλας ευκολίας

εΙς την οιεξαγωγην της ά~ασκαψης, ώς άντάλλαη..ι·α ζΎ}

τοΟντες την ΟΎ}ιιοσίl:;( δαπά'l"!) κατασκευη~ όδου άπο Ναυ

π.λίας ιιέχρι το\) Ίερου, '~ν εδέχθη νασυστήσΊ) εΙς την

κυ6έρνΎ}σιν το -ηιιέτερον συμ60όλιον, καΙ συνέστησεν αό

την εγγράψως εν ιιηνΙ 'ΑΠΡιλί<r. 'Η άνακάθαpσ~ςτου θε

άτρου -ηρχισεν ιΧπο τοΟ Μαρτίου ιιψός, άνατεθείσΎ}ς της

επιστασίας εΙς τον εψορον Π. Κα66αδίαν. Προέ6Ύ} δε το
v \ ,. \ , ." \ \ \ _\ . ,
εργον και υπερ ΤΎ}ν ΟΡΧΎ}στραν και προς τψ σΚΎ}νΎ}ν και

ετελέσθΎ} καλως, εργασθέντων των σκαψέων περΙ τους
... #V ,., ';" ''''t ..... ,f

τρεις ιιψας, εως ου παρεστη χρεια ο επιστατων εψορος

ν' άπέλθΊl άλλαχοο, στελλόιιενος tιπo της κυβερνήσεως,

ώς καΙ άπηλθεν,άψου εψρόντισε πρωτον να ΙχνογΡΙΧψΎ}θ!)

όπο ΤΟ,υ άξιεπιχίνως προσενεγκόντος την συνεργασίαν τ,οt:J

νΟΙΙΨΎ}χανικου Ν. Σολοιιοϋ παν ψανερωθεν καΙ κ~θαpι

σθεν ιιέρος του θεάτρου (Ι.έχρι του προσκηνίου, συνέταξε

οε καΙ περΙ της 8λΎ}ς εργασίας εκθεσιν, ~τιςιιέλλει να.

συνεκδοθ?) Τ!) λογοδοσίl:;(ταυτ"!) ιιετα καΙ τεσσάρων πινάκων

του σχεδίου. "οθεν -ηιιεΤς ενταυθα άpκoύιιεθ~να είπωιιεν

τόσον ιιόνον, οτι 1J ΈταιΡία -ηιιων οικαιοuται, π~ε~.oνα να

περιιιέν"!) πορίσιιατα,εξακολουθουντος ~ν καιρ<?πά:λιν εό

θέτ~ τοϋ εργου, διότι βε6αίως αtιτoδιεΚ9πη~δεν ετελείω

σεν. 'ΕστάλΎ} ιιεν ιιετα τον Κ.α66αδίαν 'ι):ιχρα .τοΌσυιι

90υλίου επι βραχυ εΙς 'Επίδαυρο',! ό Δ. Φί.λιo~" άλλα ιιό-
J

'10'1 'ινα έπιιιεληθή της κατασκ.εU.ηςεκεΤ ψυλαχι::ίο!) xιxt

περισυναγάγ"!) τιν& των ευρεθέντων γλυπτω)j ιιαριιάρων,

Ο καΙ Εγένετο. 'Εοιχπιχνήθησαν έ~ 9λφ εΙς ~O εργονδρ.

5~72,95.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:39 EEST - 52.53.217.230



εν)ΟλU1.tπί~ τη Γερμ fl'J(/. ttcp
ινε δέον το crU[J.601JXto') "1& bιΧπcι\l'rJσΥJ ποσόν τt κ

" ~.! _ .' ~ , "t . f, ' " Ι q ,r ,-.'
το 61'ος Τουτο εις εργασιας CΡανεισας απαραΙΤ'111'ους xta
κατε'1tειγοuσιχς 'Προς καθαρtιηJ,bν δ>~λ. ';1 περιτ&cρρευσιν

n4 ~, _ '1 Ι _, _ Ι ,\ "IL,' f

μερων τι\lων του ανασκαψε\lτος χωρου xcα προς Εζασψα-

λισιν 11 καλλtονα οtι1Τ'11ΡΤJσιν Τ(;)'1 νuν εν όπαίΘρι;> -Ι) οό

πάν\) σΤέρεοΤς παραπ'ήγΙλααιν αποτεΘειtLfνων πολuτtv-ων

αρχαίων. 'Ε1tΕστάτει οε δ Κων,στ. ΔηΙK~τριάδης. ~Il δα ...
πάν-η ανέ6η εΙ:; όρ. 1209,'70.

προς το6τοις &ναψέρο(-tεν, 01:& επλ~ρωνεν ~ (Εταιρία

καθ' δλον το $ΤΟC; V"tcrOou:; ιiρχcaοψuλάχωνε\/ Χαιρωνεtqc,

Tανάγρςt, Θεσπιαις,Σoυνίι~), :ΜωΩ1νeας, Ναuπλt~ και Νε

μέ~. ΕΙσ'ι1χθ'ησα'ί δε καί. τινα λωινα άρχαια άγορασΘέντα

χρ-ή~ι..αcrι τ-ης Έταφ1.ας εΙς ταςσυλλογας ταζ εν Σπάρτ!)

'τ i'και αναγΡίf--

Toσαυτcι [J_εν περΙ ά'ιασκαψων κα~ των tΧ ΙJτα1'ς συνεχο ...
μέ,)ιu') εργIΧσιων καΙ ε1t~μελε~ων.

ΆΥορα1 οε EVTauea αρχαίωγ ~ργων τέχνης καΙ επιγρα ...
q;ων 1tΡΟζ πλοιιησίλον των τη; <ΕΤάι,ρίaς σuλλογ{;Jν εγέ

'Jοντο ΧlΧt 1tιt't'O: το ~τoς τοί)το, Ι:;ζ πάντοτε, δαπανηΘέν

τος ')to<!o\) όρο 5901,75. 'Εχ των άΥορασθέντω'ι 8.6νανται

να ι)εωρ'~θω(nν ώς άξιολογ6Υvsρα.. τά έξ-ης περίπου' αγκΔ ...
ρtι.ζ' tJ<ολu6όίνης ι.ιέρος α\)ω,ζυγίζον 60 οκάδας, καΙ εχον

gXTU'1ttt Ύρ&ι-ι~~ατα Σ Ω/ΤΕ ΙΡΑ, ανασηροεν εκ του λι

μένος Σ'Jμ"ης- αγγεΤα 060 κεράμεα μετ' εxτ6πιuν παρα

στ&σεων, εκ Kρ~της- Cι.λλα 060 αγγεία καΙ προτομ-η εξ

ΟΠΤ'ης: γ~ς, εκ Καλ{ψ.νου· Ψήψω/-hαεκ ΛCψ.ψάκοu περΙ

πρεσ6είαζ τtνος κατά τον βΌ προ Χρ. αΙώνα εΙς <ΡώμΎ)ν,

εν φ μνεία γίνεται. του δ~αCΓή1Lcυ εκείνου όπάτου Τίτοο

Φλα[!ι.νίνου, xtxl &λλο αυτόθεν, εν φ V-jISί:a των απογόνων

το\) μ.εγ&λου Θεμωτοκλέους· αγγεία ιtρία π-~λίνα εχoντ~

" / ',.:r. ο; '" "Λ '''' Δ· Δ'γρcι.ψας πtριεργοuς, εκ '<.1)· ιωτιοος η οκριοος "ijIL0cn:Is...
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')οης μικρα κεψαλΎj λιθίνΎj εξ ΆOΎj,ιων-'OρψευςκαταΚ11λων
- Ο ' , ", λ '>: - Ο ' Η' Α' ι .,

η) ΚΙ' αρι;<: τα περι αt:Jτον πο υειvη ηρια, If.ζ ιγινης, ερ-

γον λίΘινον τέχνης ι-ιεν δψίας, καλ~ς οε ΟιατηΡ'ήσεως.

Το οε τα [J..ά.λιστα οαπανηρο'ι έργον τοί) ετους τοίιτου

ύπηρξε το των εσωτερικων ι-ιετα60λων καΙ της εύθετή

σsως καΙ οιακοσι-ιήσεως του Μουσείου τΊjς Έταιρίας, εΙς

" " " '"Ι f.ι' " , t 'λ λ ' ,
(λ εργον, και Ι-ΙΊ]πω σuντεΛεσvεν ειcrετι ει., ο οχ ηρου, ε-

όαΠcΧνήOησαν ΟραΧ[J..αΙ υπερ τας 18 χιλιά.δας. Έκ τοί>των

αί 1390 ,εοόΘησαν οια συγκολλήσεις αρχαίων; όποΊ:αι

καθ' εκαστον ετος γίνονται, αΕ δε λοιπαΙ οια ολως εκτα

κ:τα' έργα, αναγκαίως ~[J..L)} επιβληΘέντα..'

..:-Πάντες o'fjλo ηξεuρετε, ΟΤΙ προ δέ}ια μ'ηνων ενεκα τ'ης'

.,. Ι \.... ,., " .. _." . '- ,
επιcrτρα,,:ειας και της κατα σuνεπειαν αυτης συστασεως

στρατιωτικων νοσοκομείων εν ΤΙcίΙ μεγάλαΙζ οΙκοδομαΊ::;

,.'ης πρωτευουσης,οιετάχθηι-ιεν παρα τΊjς κυ6ερνήσεως καΙ

'~μεΙς να εκκε'/ιi>σωι-ιεν το ιι,εσα10ν πάτωιι.α του Βαρ6α

κείου, ενθα άπο το\) 1865 ~σαν αποκείι-ιενα τα άρχαΊ:α της

'Εταιρία;, 'Εγένετο λοιπον ~ ι-ιετακόιι,ισις αυτων' τάχιστα

εντος πέντε '~ι-ιερων κατα τα τέλη Ψε6ρουαρίου, ουκ όλί

γων, λιΟίνων ι-ι,άλιστα, συΙJ..ψορηθέντω') εΙς τα υπόγεια

του αύΤCιυ καταστ''ιίJ..ατoς, &:περ '~oη καΙ πρότερον ~σα\l

xcιταγψ:η,των οε πλείστων πάσης βλ'ης αρχαίωνt-tετα

ΚΟ[1-ισθέντων.εΙς το Μετσό6ειονπόλυτεχνε10ν, ενΘα παρ

εχωρήθη :~[J..r'lυπο της επιτρόπΎjς όχι ι-ιε~"~ ~νατoλικη

τελέυρα~όυψεσαίoϋ πατώ[1αΤΟζ;ώς εtχοι-ιε'ι' Elr-:έoL' πέρυσι"

εν τ~-'λόyoooσίι;ι:δτι: ει-ι,ελλε να γίν,!!-,; cuο:,οε, εορεΤάΙ του

αμ'tΟUΠlΧΊ6ψ:ατος α'ίθοucrαt,iουτίκ,η' κάΙ μεσ'ηιi6ρtψ'ι,αιτι

VfΚiχωροu'σι π&ντω:;;ται-ι"η λίOινα-αρχrι.1α 'τη:; 'EΤlΧίρίlΧς,

αλλαοεν: dυγκdtνώνοuσΙ' πρo'~ .αλ)~ήλάς, . ~ζ '~τo εύ

ΚΤlΧiΟ,/·ΚαΙ,·έοsΧΟημεν, θιότΙ .οίικ ~')" άλλως rEviaOat.
Κάτα -ryρωτονόΙ ,άπετέΘησlΧν. τα ΙJ.εΤα;){ΟΙJ..tσΘέντα προσω

ί'ινiϊ)ς.εΙς οί>ο αλλας αιΘOίισlΧς του Ισογείου παΤfut-tατος,
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~!oι ,50", ι , .., ~ '\
χcα ουτω ες αναγκης κατεστησαν iΧπρoσιτα εΙζ το ΧΟΙ';

, >111 r.: ςο.,.. - n" , e' ") , ! j" ,
νον . LρςατΟ ο' zuvu.;; το συμ.ΟΟUΛιον να 9ρoντι~n.περ'
τ'~ς όριστιχ'ης αι)τ(;)', ε!'JΟετ'ήσεφς εις τας ανωαιΘοίισας,
rι "~'. " , , ι "Ι ~ ,

οπου εοεησε να γινα/σι καΙ<[1,ετασκευαι τινες oικoooΙJ.ικαι

.. ι " ,." ο...... '" \ β! "
απαραΙΤΊ/1'ΟΙ, καιεγενοντο' ηκαι οε χαι cω:εις και τρα-

πεζαι"πtlψι:ος .εtδουςΠOCΡΎ/γγέλΟ1jσd:\ι νέαι ϊζαΙ δη τοιαυ

't'αt~ -otcα ν.α σlψ.ψων~σt'ΠfJΟζ,:ΤOCι; πρότερον, δια τας'δόο

αιθΟU{j&'ς τ{;)ν ΜμΧ;ηνα'tωV"κα!' Ύων λΙγu1tΎιακων. ~ρχαιO-:-
, 'ο,' • , Δ ι , ' ,,\, ι; λ - . -

a;:ητω.ν κα'τασκcευ~σ(ιεισας, xq.t ηο,ηαΙ1' εισται α~Τι..)ΥJ:,ιΧ-
'. . ...

τεσκευάσθησαν,',-Είναι· δ~-ελπΙς. ·ε'ιτΟς'1;ινωνετι ιι.ηνων ',.ν,(ι,

σuντελ&Ciηi1 1]ξκθεσις τω',,_,άρχαίων Κ1Χτάτιν.α νυν ,pu~

ιι-ο,ντελειότερον .του πρώ'φ εν τ~ Βαρ6ακείφ καΙ ν~ ιΧ

νoιχ.0fι :πάλιν 1] συλλογη εΙς το' κοινον'καΙ πλουσιωτέρα,

ενεκα των εν τ~ ιι-εταξυ προσα1tοκτηθέ',των. εξ άγορ,ας

:καΙ εκ των ιΧνασκαcoων.
ι

Τοσαυτα άρκεί-;;ωσαν περΙ τοίιτου. >ΙΑλλως δε γνωστον

~ίναιεΙς τους παρόντας, (δι' δ καΙ δεν είναι λόγων πολ

λων χρεία),οτι '~ συλλογη, '1) ΑΙγuπτιακη τοϊ) ψιλογενοuς

'Ιω.ΔηΙJ,ηΤρίοu εξετέθηηδη -προ ιιηνων, 'ΠoΛU συντεΜ:

dαντος εΙς τη;, 'των νοιι.ισv,άτων κα-tάταζιν το1) άξίου '1J-:
ιι.G)ν '/ψιιψατογνώμονος Άχιλλέως Ποστολάκκα, προσε

χως δε άναγράψεται ε,ι τ~. αiθοuσYJ ταuτYJ καΙ το δνψα

του δωρητου, ΚαΙ 'ή των Ναυπλιακι-;)', δε καΙ 'Αχαρνικων

-ιΧρχαίων εκθεσις συ',ι;τελέσΘη εν τΥί ΜΙJκηναtι;< αΙθ.οUσYJ,

καΘως είχεν δποσχεΘΥί πέρυσι το σψ60ίιλιον. 'Αλλ' Ο;ΤΙ

δια-τελει ετι ον άγνωσ'tότερον τοις πολλοις των έταίρων,

εΤνάί το στι καΙ CΡέτoς εκ των Μυκηναίων χαλκων ζιψω'.»
, Ο' "f}/ "Ι ~r·
ερευνη εντα τι.να αχρωεστερον εψα'lησαν οντα κεκοσιιη-

, S:-' '-, ! 'Η λ !
ιι.ενα οια χρυ~ων παραστασεων περιεργοτα:των. . . ι..ι.ε ε-

". 'ι)' α') των ,κάοως καΙ 1] των πέρυσιν άποκαλυψ0εισων, εαν

υπ' άνόρω;, ε,'ντρι6ων εν τοις τοιοίιτοις yt'lYJ επι'ιι-ελως καΙ

άπρολή'Πτως, ώς ει..ι.πρέπει τΥί επιστ'ή[λYJ, οεν ειναι δυνα~
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τον να μη .συντελέσ!1 τ~ .χρόνφεΙςτην έξ~χνίασιν τ'ης

ετι κατα το άκρ~6~ς άγνοουμέν/')ς 'fjλικίας xιxt καταγωγης

πάντων των Mυχl')\lαίω'~ άρχαίων.

τα εργα ταuτα μετακομίσεων, μετασκευ(l>ν καΙ εoJθε

4;'ήσεων α" καΙ πoΛU άπ/')σχόλουν καΙ άπασχολ9υσιν ετι

τονεπιμελ/')την του Moucrzfou της 'Εταιρίας 'Αθανάσιο"

Σ. Κουμανούό/')ν, όεν 'ήμελ~θ/') ομως καΙ Τι σύνταξις του

γενικου καταΙόrοv των σ.ρχαίων (*),παρ'αίιτου το πλε"ιςον

γινομέν/'). Έκτος άρχαίων τινων προ καιρου ~ε" εΙJ.6άν

'tων εΙς το Μουσειον, μ~πω όε οντων καταγεγρcψι.ι.ένων,

έπηλθονπολλα' εν τ~ ετει τούτφ καΙ άλλοθεν μέν, ιι-ά-

λιστα ό'έκ Τανάγρας, τα όποια επρεπε να καταγραψω-
'Ε θ 1 ""., λ' , \. l\ ,

σιν.· \ψ' ασαμεν'οε εν τφ κατα ογφ τον γενικον αρ,Ιψ.0ν

12,569 (**). Πέρυσιν δ σ.ριθμΟς ~τo 11,724.

- (*) Τά. Ίiρχαϊα τ'ης 'ΕΤαιρίι:ι.ς, il κoc,:αΥριi<ΥονταίείςτονΙκα~ιiλΟ10V'το~

τον,"εΊναι ·ά,ποτεΟεψ.ένα έν 8ίαψόροις τόποις,τα. μεν πλεϊστσ.:έν.τ~ϊς ύπο

nΙ9tc~-rοϋΒ,ι;<,ρ,gΟ',κ,είου ..καί έγ τi;j<~~ετqο,6είι~. iπ~λ~~εχν.ε,ί~c (:ι:λ.~.~rrωγ. έ,ν

α~τi;j /lίyυ:πτια.~.ων, ~ΙυΚ;J~α,ίων, N.~~π~ια~φ.ν, Σ:c:ι-τα.Ιων Χ~ί' Λ~αρ~:
κων,&είξίθίbυς Κi1:tαλ6ΥΌύξ ΚCι.τα·Υρ&qi6νται) 'xoci έν "<ri;j έOνικ~~ ΜοuqείφΊ
Οχ.ι· όλίΥα. 8ε·έν.-rιχϊς πεΡΙOχcι.ϊς του λεΥομένου .βΌυλέuΤ'flρίΟίi;:'τ'Ίjς.?Α-rτιi

λο.υστο&:ς,:τΨν' rΙΥ4ντων, \τοί(Ιi:α.Τ;ηψόΡΎ), ~τ.ι έΥ Τ9ϊς·Ρ;παί9Ρόις f'ξIutoyt
χου:, J\foua:alou, της Χ;ω του Διπύλου 'νΈ'κρο/πόλεως, του' Δ;ονυσισ.κου' Oειi-
.:. ~ ;'. { ..... : '. f" .'~:"', ~ t.:" .\:~~\:,:, ,:.;.0:'. ~ !;Γ~:'··'~'~_ ...1ιf.,\·..t~ ,Ι..-.; .......μ.'." '~'.y.ι J.....

τρου" τ~q·'Άσκλ·ηπιείου, τέλος καί έν ,αυΤ'Ω τ'?; ,ΑκΡόπόλει. παρ&: η~) ;tiOV
.,. ;.... ~,. ~ ,....1:\ 1 \'\ "'. ~ '~". ο ')-. ,; ~ ,~ ? -".,;.,. 0;' , ,'ο!:;ί ".,'..:~';•. _-';" :t \,-:1 .. '";:" .... 'i,-j,.n-'!\,':4 ,''''::i'':'' 'ιfι"" \ 1

α.πoμcι.χων· φuλαχειq>'και εν ιοιαι τερψ' ''εκει' πλΎ) σιον" οtκtσJ\φ, όΙ<Χσκευoc"

-σO~ντί "iίς' 'ιiροσωρινΟν,Μοuσεϊον.... ,. . ... <.... ~' ..,.. " ':;'~\" ..,
(**) Σ', .. , Ο' τ '. ~ '~,- ο''·", ,~ - ... ' Ο -

'( - ;J :,: ~i~.-γΧ>\S~>Jt;, ~-' ~BΙ f72S:?U,.;;?..~; εΚ'!'Ι~'~;~Jε:η~:·:tSt~ ,υ~t1~--$t~t ..κ~γJ~RιfJ:~~.

·!H~,ί.~~,.y ,~ι6,~? 1;~r,~~~v.;9,~)!,( ~,~/~:~: .~1' <J,;~OtJ·4)",<. ~ι8;~ρ~~ν ;Δ~,v.:ο~~,68ί
ν~ν '·Z~63, :(έξ/Wν"~Ι 108 ~υ~.~Oλ~ καΙ 34 5:ίi~rι:oίiιi);; ~r-iupwv4,6?-xpiJcrwv

149',;;όι;τ-ε-ί""ων,;9 3;<:υ&λί ν~γ2 3,6; 8idψ,όρωiι'c; ύλω,ν '292,"~Π'!1λίνι;)v'άγΥείών

2iiΜ,,\.πη.~;~.ιι..ορ;ψ}~~'<~1~,Q:i{.~:~~~Ε λ,~k:ψχ,!.Μ,q;/!tη.~;;,,~~~u~~. ;~/i,8,·.··π,IJ~;

Ορ:ιγ~t+.~~,~~~~.ΜJ,;~·f)?:.,~,\lρ7.fι.ι9~;~.~?~r.~.ιt,cι.} .~{fν,ο.~~?ωι~ι~~" π..η~;" 9ακοε ι
θων. Χ?~~ 4ρ:"o~ι.8ψν 3/1, π,ηλ . ,~α.~Ξ.~.,~~ψ,οe.iω,V εγε7,tιγρ~ψ~.ν. 4..:lστέον οέ,
8τι αί λ}j,@α';. ~μψoρ§ων αί ένεπί Υραφοι (εκ Ψό8όίi" Θά.σου, Πιiρoιi, Κνί

8011, Κολοψωνος καΙ &:λ-λων ;τόπων) συμποσοσντ(.(ινυν' όπερ τ3-.~ -ι ο χιλιά.-
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Δ · Ι' ι ' , 'Ε r ~ r , "
ωρεα αρχα ωγ εtς την 'ταtριαν ι:.γενο\lτο το ε-σος

'tοuτο πάνυ όλίγαι. τα όνόΙJ.ατα τω\! οωρ-ητω,ι θα περt-

Οα.ς, εξ ών μ.έΥα. μέρος έξεοόΟ,) υπ" Α. Dumont . εν -ι:φ βιgλίψ Inscri~

3)tions ccrami(IUeS de Grece, Paris, ~871.

Νομiσμοιτσ: δευr.σ.ρχοuσι τά. έξ'ίjς'

XRvffa •
:ΕλΧ4.,ντ.κΟν (εξ ~λέκτρoυ)' tt' Ο' •••••••••••••• ο ••••••••• 11) " •• ο

.ι::Ρωμαικσ.(ών 'τΟ εν \ιομισμa.τόσΥ)μωv). . ••••....•..•• "•.• ~ •••
Βυζα.v't'tνcί. •••••••..••• " ο ••••••••••••• Q 0 ••• 0'0 •• ο

~Έλλ..t}\ιtΧ& .. ο • ο • ο ••••••••••••••••••••• (Ι ••••••• Ο D •• ο " " ο • 564
ΨωμCt.i'κ&. (εν οlς. κα,ι εκ κpCΊ.μ.oιτoς bi!lon).. • • • • • • • • • • • • • •• •• • • .238
Π.αρθικων βα.σtλέων ο ο • ". ο" ο. ο { 67
Duζσ.ντt.νων, !J.έerων κcιί νεωτέρων χρδνων- ,," •.•. ο ••••• ο 011) i Oιi-1.073

'Εκ κράματος ροιίιι.

r~umi Alexandrini .•. ο ο •• ο ο ο • • • ο ο ο ••••• ο ο 462-
Κί6δηΙ'α γεώτερα.

Χα.λκα .•. ................ ο • ο •• ο .... ο ο •••• " ο •••• ο • ο ο •• ο •••.

>Αργυρ&
. .

............ ο ο ••••••••• ". ο. ο ....... ο ο ο ... ο. ο ••• ο •• ο

"Αλλ ", λ - ~ ., "ό'θ - 'ι ' - ,oc οε χσ. xCt. ετι υποψχουσιν οιοιψ ρων ε νων κα.ι μ εποχων, ακα.-

-τ<iτσ.κτcι. υπέρ τά.ς 20 χιλιιf3σ.ς, ών τι1. πλειστσ. έντελως G!xr'lJG"orCΙ ώς

> θ 'εψ α.ρμενσ..

'Έτι σημεΙΟU(J.εν ΟΤΙ των ΠΊιλίνων τ1jς 'Ετοιιρίσ.ς σ.ΥΥείωΥ υπσ.ρχει γα.λ

λtστ1. εκοεοψένος xσ.τ~.λoyoς υπο Μ. Collignon, τυπωΟείς, εν Πσ.ρισίοις

τψ 1878, των οε πηλίνων μορφων ώσα,ύτως Υα.λλιστΙ υπο J. MartlHI, εν

'Πα,ρισίοις, 1880. 'Εν οε τφ πέρυσιν εκοοθέντι βι~λίφ τοίι L. v; Sybt'.l τ~
έΠΙΥροιφψένψ Katalog dcr Sculptul'cn Ζυ Atllcn, Marburg, 1.8.81,,:, ε~-
fo, ~' "-- tE 'λ'θ λ' , (\.«)ΟΙJ.εν οτι κσ.ι τσ. της τσ.ιρια,ς ι ινσ. γ υπτα. περιεyρcι.ψησσ.ν σ:,χεοοll

πΙΙντσ..' Aνcι.φέρoμ.εν κσ.ί τον έξijς επίτομΟΥ κcι.-ι:OCλoyoν των' Αθήνηιn Mou
,;;ειων' Die lΊIuseen AΙllCllS, νΟΩ Dr Α. l\1ilcllllOfcr.Aι}len, li::arl WiJ~cl'g,

118810 "Ας εύΥ:ljθωv.εν οε κcι.1. Έλληνικοi) κ«τcι.λόγoυ εκ30σιν.
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'ληφθώσt\l-ξΙ; i: ·τ:η'll, gxOecr~'1' τωJΤηv οταν τuπωθ~. "Α'/ε-
, ~\ .. , \ .. ~ λ ι .\'

ΎeωΡοντο'<Jε[LεΤ'$uγνω!Lοσu,Iηςxat 10'1 οη ωσεσtν" ας το

γραψεΤον Τ'ης Έταιρίας κατεχt)ριζε'ι έκάστοτε εΙς τας
.. ι t\.... ,

εψη[Lεριoaς της πρωτεUΟ'Jσης.
ι '~ .• '. f , __ί· ..:'..,. , "r..

" Μετα τα εtρ1J[Lένcι. εχιψε'ι ετι 'ι' αναψερωι.t.ε'ι πραζεις

τινας και βόuλεtψ,ατα και εύχας 6περ γενικωτέρων cruV'
φερόντων τ~ς αρχαιολογίας,

ΈξηκολούΟησε το σU[Lbο6λιον δι' δλοu τοϊ} ετους προ

καταβάλλον όπερ του Οηv.οσίοu οι&. τε Τ~" OtΚOQO[L"ij...,

,~4ΊςβIψεία'ς' πτέρυγος τ(1) εθνικοϊ} 'Μουσείο!) καΙ ot' αλ
λας ': ?~~&~~ς, αρχcι.ίoλOγικ~ςτo~ κράτους έν 'ΟλU[Lπί~,

;1~Yιλι.r, Όρχψενι{), ΣπάΡΤ;J, Aauptι.r καΙ. άλλαχοu, ώς ε

κάστοτε παρίστατο χρεία εν τι{) υποuργείt:J της Παιδείας

:μ~ προβλεψΟεΤσα εν τι{) 'tou κράτοuς ΠΡΟi)πολογισιJ:.ι{), προ

',~6.ντ'ών' οε δ'ι' 'άγοραν' γηπέδων 'και οίκι<Ί)ν εν 'Ελευσ!νε

Χ~ΡΙ'l[L~λλquσών άνα~καψ6>~, ' , ", " ,',
~"~:~Eτt ο' εσχάτως εγραψε ~o σuι;'606λι~ν εΙς ~o υπo~ρ

γεΤον της Παιδείας, :δτι προς εξόΙ~'ooόμησιν XClt αλλης

,6:tt τρίτης' πλεuρας 'tou έθν. Μοοσείο') προθ!,ψ:(ι)ς"η'Έταε-

ρία θέλει προκαταβάλει τ,η,ι δαπάνη'l κατα τα πρ6iεΡΟ'l

σU[Lψων-ηΟέντα; 'δηλ. την άνω τόκου εν' είιθέτι.r 'χρόνφ; ά:..

:~6λήψϊν 'i&-i ΧΡ'~ίLάΤ{υ'ν, Εις τοuτό δε' πΊ:/Oέ6Ύj' το'σ'uμtόό:"

Άλ,~?ν , βλέπον,δτι , ό ενΤαΙς. ~,~7Ι, ~~ν~~λ,~,~~ε'ι~.cι.;~~" το\)
l\'Ioucret~U πλευραις,χώρΌς 94δ9λ~ςΆ\~,ξcι.ρ;ς,ε.Ι; ν~:,,,ερ~~ά6γι

τα υπάρχοντα λίθινα γλυπτα του κράτους και τ"ης;',~.Eται

-'/)ίαξ\τ;χ"'δποiιΧ'οεν,πρ' έ1tεf5'ία;'ειVα'i' ε'σκό·ρ'iπι:σιΊ,ενα< εις: διά-
,-. "" '.; .~.·]1. r- ~.·l· ι .., ,',. ,",. ι

~! ~'~,~A' (iΆ:οόi::όλ(~~'G?δ(~&::Κ~~ϊτ~Γ~Ίπ:~μ~'τ·t!QG7ιfaΙθΟΟ'ν,
vΨ ρ,lffιιρ!J,·... ~:;.- ;·:.··i~:.~,:.~_f.,· ~t,.'ϊ·ι'))~ι..i) ι.,n,~,:;>C:i,},\,~ Vt.j.H,.:.\~'·;:;·~~~ ·,'t.)? .<}-ί.f:! ~ .. ~ ..

Ε'" ,,>, " Ι?' λ " ", , '''Θ . "" , ~ 1"\ '
;:! ιχεΥ:Οι:, i To\YYt.l,99.'J." ψ'l{τnν,:Π:§Ζ~8f: xr(n>Ι;,ο,ΤI:(,t!:'ιJ,;J,~{rι:ι:\φσιν

-!t'iXό~fr~ν' ιroΡ&ζiι<it~,1(1:Κ1:J6έ~:νη'σ:'(VJj~Ι6ί(jϋVIj;Θ.ι:ίfΡ~f.ήνε~ει~(q~r'.:i'(\lώ

\"Ι~"~'ν" iη-ς('ιόλδίϊ?ελεtciξτili'/)εf~fρι.)~~1·'Τ:SS,~ ;'fi).}} ;,δΥίδ ε~ών'έν
··, .Λt J\:!;:;"',f\·1j.f\~ \~.~~, Ι"·:'Y;<,:"'\~;~X,·{( Ι~~~.;Ι~'j·J;,;·~;.~\,;_; ...~·_c-~j 5.."",;,:, ez,to~;;,.;;n{-,;.:. ':' -; "
!Ύ.~Ύ~?~Il jq.Υ~~{~~,,!,qμ :,Π~Ρ7. :~~.ο~r-Ο,ρ:ψη~~~,'?;:Ί,Ο,1;Ι;~Υ.l.οuσμοu εκ-

...... ,"ο.

.-' .;
. ';: '.
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ψρασθετσαν. Έλπίζψεν δέ, ΟΤΙ το ίιπουΡγεΤον θέλει τα

χέως διατάξει την εναρξιν τc.u εργου.

'Ρητέον οε καΙ τουτο παρ' ήv.ων, ΟΤΙ ή κυ6έρνηl1ις ε

σχάτως ίιπερ άνιδρύσεως καΙ εuθετήσεως των vuv εν τ(~

εθν. M0υσεί~ xcψoat κεψ.ένων v.εγάλων αγαλv.άτων εποί-
ι ., ι , \ t Ι e 'λ '

ησε τινα ανακοινωσιν εις το ηv.ετερον cruV,oou ιον, αν(/.-

τιθείσα εις αuτο την εργασίαν ταύτην καΙ iiV.a 'Παρcι:γ

γέλλουσα τ<i> γενικ<i> εψόρ~ των άρχαΙΟΤ'ήτων να παρά

σχ'~ την συνδρψήν του. 'Λλλα ή περΙ τοί) 00'0'1 σποu

δαίου τόσον καΙ δυσχερους τούτου πράγv.ατος διάσκεψι.ς

εν τ~ σuV.60uXf~ δεν '~τo δυνατον να περανθΥί κατα τι7.ς

τελευταίας τοί) ετους ήv.έρας, καΙ οuτω ανατίθεται άναγ

καίως εΙς το v.εθ' iJV'Ci..; σuV.60UXtov.

Άνακοινουμεν uv;ϊν καΙ το έξης εν V.YJvl 'Ioυνί~ το

cruV.60UXtov, v.ετα ωρψ.ον επι πλείονας συνεδριάσεις ο.ιά

σκεψιν, εδήλωσε δια V.axpou Uπψνήv.ατος εΙς την κυ6έρ

νησιν, οτι ή τοί) εθνους τψ.η καΙ το της επιστήv:ης συμ

ψέρον άπαιτουσι ταχεΤαν την άνασκαψην τοί) εν ΔελψοΤ;

ίερου του Άπόλλωνος, ενθα π~θανως σώζονται ύπο τα:;

καλύ6ας των κατοίκων καΙ τα εκ του V.axpou χρόνου σω

ρευθέντα χώματα επιστημονικοΙ θησαυροί, Ισότψ.οι Ισ'ως

των άρτίως εν Όλuv.πί~ εΙΙρεθέντων. 'Υπεσχέθη δε το
Ι? 'λ 1'1 " 'Ι .... \, ,ιcrIJV,oou ιον, οτι αv.εσως επιχεtρει την ανασκαψην πασης

της του ίεροίΙ χώρου εκτάσεως, xpYjV.acrt της 'Εταιρίας,

αν .~ κυ6έρνησις σπεύσΥι να εξαγοράσΥι ταζ των κατοί

κων οΙκίιΧς καΙ v.ετοικίσn αιιτους αλλαχου που, καθι~ς

προ όκτω ετων εγένοντο περΙ τούτου διαπραγv.ατεύσεr.ς

τινές, αε 6ποΤαι ομως uστερον διεκόπησαν.

Δεν ήξεύρομεν δε αν πρέπΥι καΙ ψέτος να επαναλά6ω

ιι.εν οπερ δΙς ηδη εν ταΤς λογοδοσίαις iJV.(t)') ταΤς &τησίaι;

ειπψεν, οτι δηλ. δεν κατωρθώθη ετι να σuζητηθn εν τΏ

βοuλn το περΙ άοικημάτων κατα των αρχαιοτήτων \10[1.0-
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,~ ,"" , ~: 9'" 0\ 't 'Ο
σΧΕ'οtον~1,πο:''Προcτ'ρ'ιει&tαςσυνταχ·ι εΝ, χ,αι·· εισ'αχ' εν 'ειςαυ-

• t'. Ι ' •

τ·ην εν.ά:ποψράδι ~σως γΗJ.έρ~ καΙ t;)pCf. .

T;ελ~υτaΤoν λέγο[l,εν,' δτιτδ, σ!ψ.60όλιον οι&: δ'~oά.να

ψ,ορωνΆ:t'ζ)~,προς το όπoυργετ~'~ της Π~Ιδείας, τ~ 20'Λ
πρ,ιλίου καΙ τ~ 2 Δεκψ,6ρ.ίου, σljνέσ:tησε τοΙΙς Ικανον 1}οη

χρόν,ογεκτάκτως εΙ,ς άρχαιολόγικα έργα. U:J:tηρεΤ'~σαντας

Κ<ιιν.στ. Δηιι-ητριάδην καΙ Δ-ηιι-:.Ψίλ,\ον, ϊνα .. otoptcrQwcrt
τακ~ικo~, εψ,ορqι άρχαιoτ·~τ~ν,.επαξίως της δειχθείσ-ηζ

. tκ~νότψcός των. ΚαΙ δ με"-A~ιL~1:ριά?ΎJ~.',:ηoηκαΙόι~ρΙ
σΘ~().πρO ,ι-tηνwν, ΊΟ ,ο' ι.αίιτoα,~εκ9εχόμεΘα"xαΙ περΙ ~oί)

(~ιλίoυ,·,άγαγν<ιψιζoόσ-ης τηςχuοiρ'νήσεως, Οτι.?[ ίιπάρ~
" ~ ,). ..... • "f 'ΛΙ λί. ...... r

ΧΟΥτες §ψορ.οιοεν, επ.αρ~ου(nν:>,f~ς;(rr~ ,της πο f>ης .ΨΤΗΙ Ρ§::-

σίας εξ στου ι.ι.άλιστα. ,8π.εξετιψησαΥ:-α δρ ιαΤ9ϊ> :β:Q(q~ι~

Xetou. '. "οΙ '... '.' \ • , .' ," . :.:<'./ .'
r, '.

,Ταuτα·είχε, ν.α εκθέσ'{1 ενψ'!'C.ιqν t7ας ~9 <ίυι.ι.Ooύλ~o\},\.:"

. .'
.; "-... ;'!, .. ". ~. ':, '. :' ~ ,

"

...
.. ι. '.'.... ;.:. . ί,

.
'"

~. "
. ,',~ "

ΙΥΚετα ταuτα :παρελ06}ν ό. Τ~Ιj;tας Τ'ης 'Εταιρ ίας Π:'Ε(1-.

rιαννόποuλος άνέ~τυζε ,πρ.οψορ'tκ(;)ς:,το'l;ισολ6γιCψ.Ο\l':τω~

'εσ60ων κ~ι εξόδων. 'tOU ετους,οιανψ,η0ένταxcLl έ'ιτό~ως

εΙς τοUςt,έταίροuς,'ώσς.ι.U'τωςοε;:άνε1tτuζε' 'καΙ τον 'κατα:;

στρωΘέντα ,δπ'" αuτοu'πί'iωςα των c4πολογtσΙJ,ων Ί~ς(E:;;:

ταψίας άπο" 'tou ετομς" ~ 8~8εως 1881 καΙ Τόuτο\lg~τti;:';

πον'" κα0' ,ηνI.άνάπτυξι'~ έοείχ0η οιαΨΟ,ρα πλ~oνάιjιl~Τ:όι;

εΙσπράξεων εχ,~λογι~,ηκφ?:Παρα'Π;rωι.ι.άτω'J του '%ρώΎ]ν;τΊί~

μίομ ·της:ξΕταίΡίαςψ&κaΡiτΟu Γ,~: Καρd.ρ'ίΧνbΨ'Πρ()~';';?;'ιiμί:αv

; ΤΟ,υ;' o?';'~oo"o,τας δπ-οίάξ δι~rϊιoιίνται ya&noxciglliet/ οΙ

κΛηρ,~ν6fLΟΙ αuτοu; &ν τας ζ'Y)'Tή'σό)σ~' μεθ'ο ή (n)~έλ~oσΙ;

. εξ~'λ'ε~~γ'ελεγκτάς τ~)ν'λoγ!σμ~ν τους χ.:;!Ιω:.~ΖWΎΡ&ΦΟV;'
, Σ~;;':Ν(;Ψ;7CΡΟ\ιiκαΙ A'.-'PιXrxc&Yj',! 'και οϋτf.t).<'Qιελό~η';"i':) ,.' '.'

• • ~ ,",_. ,.., ,.ν .'. •• • ~.' ," ,.

,",".:, 1..'. .':,:. 1""1"\':"'--: ..... ,':1:1 ',ο ,-,. "0 .:',••:.'.;••••~~,... , .....,~•• ' •••• ,•••• ·~· ••'.i . •. :"'-'." .··.:1.··....!.:,":"'\." •...•. ;
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][ ::::Ι~ ο Λ. Ο ... ][ ~ ~IΙ ~ ~

Έσόοων και ΈξόCJ'ων "ij.; ΆρχαιολΟΥικης <ΕταιΡία;ς σια το ετος 1881.

"~

Ι;

Το ολον Οραχ.. . - - -
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ Μεταψερόμ.ενον Εϊς την διαχείρισιν τού 1882 .... _ »

Το δλο., Οραχ .

5247 10

24875 151
10284451

907107'

3840 
1167 35
23975

678 
1826415

5933 -

3502803
250 -

4355997
3660 _

47219971
110905 10

121555'
..... - . - 6321 Ι

. - 173423 72'
180025'

35278031
895463'

_. 434596 ~

-i

----
~Ανασχαι:Ραί . " , ... D

Προσωπιχον έψόρων~ φυλάκων κλπ. και εςο8α των κατGc τας

έπαρχίας μ.ουσείων χαι !Lν-ημ'.είων .... . ... :')
Aoyaptaafl4~ ΔΎ}μ.οσίου . . . .. »

» ~Eταιρία.;. . . . - ... _. .. _ .. .. .»

~AΎopα "t"οιούτων - . , & ••• - •• - - •• - - •• -»
Δεδουλευμ.ένοι άγοριχσθέντων χρεωγράψων _ .•••• & • _ & ••• »
ΆνάχΤ''1σις τ"t)ς "έ.ν Κ-ηΨΙ'1"ί/Ξ' oixtι:xt; & •••••••••• »
~Eπιστραψέντα αόΤΪi . . - .. - - - - .. »
~Eκμ.α.ΎεΤα άρχαίων οια. ξένα l\IouaEtcc κλπ. & • & • - - -. • __ • »
Περίοδος Ε'. . & • • _ • _ • • & ••••• »

» ΣΤ'.····· - - - - .. . .. - .. _ .... - & •••••• »

Προσωπικόν .. _. . - . - - . . . ... - - - - . Δρ.
Γρ"ψιχ-η ϋλΎ], χάΡΤ'ης, τυπωτικά, ταχυΟρομ.ικα. κλπ. _ .•... »
Βι6λιοθήχ"η, άγορα βι6λίων χα'ι. Οετιχα· .. - . .. . _ ..... )\

Προσωπιχον ,. . - . . . .. . •. _ & •• _ •• »
:Aρχα.~oθ:ηxαι,' συγχολλ-ήσεις: κλπ.. _ . • • • . • . _ ..... »
Αγορα αρχαιων - - - .......•..... »

l\IΟΤΣΕΙΛ

»

"

»

"

rΡΛΦΕΙΟΝ

»
»

ΛΡΧΛΙΛ

ΕΠΑΡΧ. ΛΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΚΛΤΛΒΟΛΛΙ

ΔΗl\IΟΣΙΛ ΧΡΕΩrΡΛΦΛ

ΤΟΚΟΙ

ΑΚΙΝΗΤΛ

ΒΙΟΜΗΧ. ΤΡΛΠΕΖΛ

ΔΙΛΦΟΡΛ

ΛΛΧΕΙΟΝ

93747 38

4003 101

7173 20

2593421
10998 37

152701 101
3160 ~

134763 95,
1408 84

550 _
155 87

517320
2000 -

9344498
30240

2074221
5192 -

31 ΔεΚΨ'SΡίου 1880· . __ . _. _., - -Δρ.

Τι:χχτιχαΙ· - . • • - • - .. - • .•. . •. .••. . »
ΕΙοιχαι . . . . - .. - ... - ... - .. . - . . . .. »

"':Ε,:ν γένει εκ χρεωγράψων - .. - . - ....••. - . - - .. »
Μέριcrμ.α 22. μετοχων ουο έξαμ.-ηνιων-..............• - .. »

~EξαΡΎόpωσιι:; κληρωθεισων όμ-ολογιων .. . »
"Α.πόληψιι; λOΎιxpιασμ.~ ΔΥ]μ.οσί.ου. • • ••. ••••.•. »

» ». Έταιρία.ς .. - - . . . - . . »
••• - -. • •••• - _. • _. - •• _. • •• _. »

Εϊ.σιτ-ήρια. εΙι;. αύτα . . . . . . . -' _. .»
"Ακινή't"ων . • • . •• - •. - . ",-.",. - - . . •.• . - .»

& & & - - • & - & & & - •• & & & & .-,' • - • & &.. &. - • •• »
Περί080Ι;; Ε'.· .• - & • •• • •• _. • & • & _. & & & •••• - ••••• >J

.) Β,.··· - _ -,-' "... . »

»

ΥΠΟΛ.ΟΙΠΟΝ

ΣΤΝ.ΔΡΟΜΛΙ

ΊΌΚΟΙ

ΕΘΝΧΚΗ ΤΡΛΠΕΖΛ

»

.ΔΗΜΟΣ. ΧΡΕΩrΡΛΦΛ

ΠΡΟΚΛΤΛΒΟΛ,Α.Ι

"
Ί3ΙΟΜΗΧ. ΤΡΛΠΕΖΛ

ΜΟΤΣΕΙΛ

ΕΝΟΙΚΙΛ

ΔΙΛΦΟΡΑ

ΛΛΧΕΙΟΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣJιΣ

Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Λ Σ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Τ Η Ν 31 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1881,.

~Y'Πόλoιπα 31 Δεκεμ.6ρί.ου

1880 Πρ"'ξε,.;; ""τα το 1881 <Υ'π6λοιπα: 31 Δεκεμ.6'ρ.1881

Μερί.Βες

Χρέωσις Πίστωσις Χρέωσιc:; Πίστωσις Χρέωσις Πίστωσιc:;

Πσ.ριχτ-ηρ"ήσε

"'Εν ~_ι\.θ'1]ναις τ-l)'ι 5 ~Iα.νoυα:ρίoυ 1882.

ΌΤα:μ.ί.ας

Π. El\I. rΙΛΝΝΟΠΟΎΆΟΣ.

4951:531

49426:93
10767:16

4003,10
8954:63

1880 » 39600:
1881 » 48000:-

1880 " 211899:50
1881 » 311806:23

1880 »
1881 »

1880 »
1881 »

»

»

»

»

κ"τα λ/σιι-Ο., του 1880 Ορ. 11000:
1881" 17321:·-

1881

(,,) ΛΚΙΝΗΤΛ

(S)·ΕΘΝ.ΤΡΛΠΕΖΛιι-ετοχαί αuτη", "

(ε) ΒΙΟΜΗΧ. ΤΡΛΠΕΖΛ

(γ) ΔΗΜΟΣ. ΧΡΕΩrΡΛΦΛ

Πλειότερα: οι) .158239:0.31
1880 » 152936:70
1881 » '44295:57

Όλt-Υώτερ", 1 08641: 131
Λυς-ησις τ-ης έτα:ιρικ-ης 'Πιψιουσίας το 1881 ορ, 49597:90~

(ζ) Λ/σιι-o.;; του ετου.;; 1880.. •. Χρέωσ,,,, » 429500:30
Πίστωσις» 49426:93

380073:37
429671:27

Διιzcρopα έπί πλέον "ίση τ-Ω, άνωτέρψ 49597:90

(ο) ΠΡΟΚΛΤΛΒΟΛΛΙ έ., γέ.,ε,

('1)

(ε) 10767'Ι6

6321
8400

-· 1-- α) 17321-........ 1. - (6) 48000 -
. - " - . . . .. .. 10061 -

11090510 10998,37 (γ)311806,23

4355997 152701110 ο) 4319557
3660 ~ 3160:- 1100 -

173423172 134763
j
95

430592'92 425641139 (ς) 895463
776862 71 727264:81 4404384:;;°3'1---1:'"0=7"'6=7 Ι6
429500 30 49426 93-- Ι - ..... (ς) ΤΠΟΛΟΙΠΛ

1206363 ΟΙ 776691174 10767 16
776691 74 =,11----- -

("))429671 ~ 'Ισοζύγ'ο" . '1)429671 ~

1100011
39600 
10061 -

211899'50
152336 70

600 -
. . . . . 49.1'26: 93

~ζ)42:~~~ ~I(-ζ; '~~~~~I~

ΟΙκόπεοον έν ~Αθ-ήναιc:; χαί. οΙκία έν

ΚΎ.Ίψισίq;

12 μ.ετοχαί. αύτηζ .
Κα:τάθεCΗΟ:; lν.τοκοο:;. , , ..
~Oμ.oλoΎίσcι διαφόρων έΟν. δανεί.ων· .
ΛOΎαριασμ.~ ~-ημ.oσ~oυ , .

» Eτcιιριας - .
''Ανοικτοο:; λογαΡΙιΧσμ.Οc; .
crπόλοιπα: τ-ης 31 Δεχεμ.6Ρίc;u χαί. πι-

στοχρεώσεις του ετους -

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΛΠΕΖΛ

ΛΚΙΝΗΤΛ

» »
ΔΗΜ. ΧΡΕΩrΡΛΦΛ

ΠΡΟΚΛΤΛΒΟΛΛΙ

»
ΒΙΟΜΗΧ. ΤΡΛΠΕΖΛ

ΤΑΜΕΙΟΝ

:
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ΔΙΔΦΟΡΔ •••••••••••••••••••• , •••••••• , •••••••••• ))
ΔΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗliΙΕΡΙΣ xccl φuλλιiitια: λογΟ(;'οσ1ccς' ο ••• , ., ••••• , ••••••• , • ο ))

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ο. ., ••• , ••...•••.•.•...•.•..••••••...... )J

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ •••••••• " ••• , ••••••..••••• , •••••••••.•• ))
ΛΑΧΕΙΟΝ •• • •.•••.•••••••••••.•••• , ••• , •••• ο , •••• ))

ΤΔΜΕΙΟΝ Ύπόλοιπ" ~ιιzχειρ(σεως "'ΡΟ'~γΟUfιένων έτων· •. , ••. , ))
ΔΑΝΕΙΑ ., ••. 0 •••••••••••••••••••••••••• " ••• ,. ο))

ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ •• • ••• ο ••• , •• , ., ••••••• , ., ., ••••••••• , •• »)

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ' A"'oλ'~(!)Oε,σιzι " , ••••••• , ))
BIOliHIXANIKH ΤΡΑΠΕΖΑ (Τρεχοό/ι.ενος ),ΟΥιΖΡΙιΖ::ψ.Ος) ••••••••••••..••••• , ))
ΠΛΡΔΚΑΤΑΘΙΙΚΛΙ ., •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• )

1868-69861-68866·671861)·66641862-631861-621860-61

,''' •• 0 ••

Ι

'1869 '10 1_8_7_0_8..,.0_ : 1 "O_λ_oν__ I~

,132 91)?ΙΨ19 10'191 23 61)21 82 6921) 41 \7 - Ι v :4[24 1
hN

" 11'$ 805460, 618880 '1840 - 5491.31158 i:H73I~\J 141166159
.-:;;23G !32 - 6424 76 3145 66 3808 1Ι) υ60 - 13061- 720 40 1830 - 1ΟΟΟ - 190'10 50 ...... " 435521'78

.. '" .. ...... .. ...... .' ,..... .. ...... .. ...... .. ... .. .. ...... .. .. ...... 4499!) - 20001-- 469951-
2500 - 71)2 - 872 - 935 77 972 - 14 - 11375 15 2534 - 2467 - 2494 - 248-1 16'124 80 243373 85 25934 21 303355 [23

......................... ' .. .. .. .. ...... 3584 - 1408 84 4992 84

................. , .' .. .. .. .. .,...... 1-1490 - ...... Ι.. 11490-
'.. .. Ι,· . , , ., , ".. 1550,- 5150,-

1'1 - 199 50 115 29150 250 1 )42 40 ,....... 1558'7 144792
... ' .... .. ...... .. .. 129 50 324 50 188 50 60 - 59 - 1590 166 - 990 65 1.. 1934 05

.. . ...... .. ...... .. .. . .' ., 5000 - ι .. 5000-
146501000- 13- 167- 1 '50

.. .. ...... .. .. .. .. •. 407797 44 93747 38 )ΞΗ199 36

.. .. .. ...... .. .. .. "'~6'1 ,,~. ., •• .. •• •••••. .• ..•.•• •. 4';; 1<11)

..... , .. ., .' ., .' .. ., .. . .. , .. .. 72500 - , .. ., '72500 :~

... . •• .. .. .. .. ., ., .. . .. ,.. .. .. 156179 02 10998 37 1 111 '39
.... ••• .. •• .. .. , 0 .. .. .. .. .. 12264684 155861 10 ;07,94

".' .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2526Β5 - 134763 95 38'7418 '95
.. •• .0 •• .. .. 0 .. .. .. .. 14148 50 14148 50

~~~~~~~~~~~~~86~~~~~~~~I~~~~[~~I~[t98~31=

...;~~ '11 ·..;~;1,7 '
236195 ..

Έτ~ήGίαt "ο " Ι> " e " Θ ίΟ ... ~ Ι> Ι> .. ~ ο,," .. οι .. " .. " • " .. " .... "" "" Δρ"

"Έχ:τιΧχ.τοι ,,<:>""" ,,. • " .·0 .. ίο ,; " " .... " .. Ι> .. " .. " .. " " " .. " .. " )}

ΕlJ'ικαΙ ......... ".0" ...... ο. "Q ει. 0'0 ... ο" "ο ...... Θ' "ο))

'Εν γένει••••••••••.•••• , , •• , ••• , . , ., " ., •• ))
'Εξ ε~crLΤ"f]Ρ(ων"" "" Θ " ο " " " ο })

llc6A"ijGtc; αχ.tv"ήτ(u\l " .. " .. "." ".", ,"" <:Ι e ))

'ΕνοΙκ.ια: .. Θ ." .. , .... " " ..... Θ ," ~ " " .. "" .. " .. , ))))

')

))

ΤΟΚΟ!

lVlΟl'ΣΕΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

::ε1Ί~ΔPOMAI

.

8'0 D ΛΗ Ρ ο 1858-59 18Β9-60 1860-61 1861-62 1862-63 1863 ·64 1864·65 1865-66 1866·6'1 1867-68 1868·69 1869·'10 1870-80 1881 "Ολον

51535111
66805123

122669146
32800'1186
23921197
45343 41

3702 5:1
7257112
3632123 Ι:

19001~ I!i1$00
2112 5

20307411
329846 86
376651 79
299957 06

1239'7 65
73500-1
12139 20

13~~11β3

27323 15 524'1 10
43562 26 18942 15
6802-1131 5933 -

258583191 102,84451'
181'74 02 ........
36272 34 9071 07

3'102 53 .... '" ..
6042 11 1215 55
2731 98 900. 25
1000 - 3G()

500 -
969 13

1374 75
340 60

13065 
7596 90

2'14 68

859!50
543 30

25
142)) 35

1390 -

42496

112375
20693
8Μ185

164 45

993 95
555 35

5732 15
1521 35

93 10

12'17 15
2213 13
2376 30
6066 70

28 -

1059 1Ο
90 \16

2662 (1)

1963 35
116235

•• Ρ"" ••••••

158 20

82930
81 90

141330
1556 85

35 -

1782 93
268 65

1583 08
12863 71)

1029 1Ο

........

..... _.

.- :' .... ..

2398 15

2371 
3649 '76
222'1 10

3219 05

1000 -

2663 17 3393 50
4950 35 1104044

581 553 80

1895 24

.. ~.. .... ..

6504 '10
159 60

215205

16'1796 68 35278 03
282626 89 47219 97
203228 071173423 72
187.661 96 11 0905 1Ο

1239'165 .
fO - ••.•••••

.. ...... .. ...... . , .. ...... .....• .• .. ....... , .. ...... .. :920 ........

..;;;;;; .; ::~;;; :;;~i~;; .::;;;, Ι:: .;~:~~ ~:,"i;'~i ;;::;::: ;: :;~:;;;: ι ::;:i; ;: :; i:i;l~ .. ;::; i: ~;;;; Ι;; ,;;;~;: I;~ ι ;~::;; ;;

d.. .." .' ." .. " ..... • ~ ..

.0 ' "'. ", "

ΠοσοστιΧ εΙσπριiy.τoρoς, lxμ,ccyetcc ιZp,(cc(tVv κλπ•••••••• ,
ΠΡΟΤΟΙJ.lΧt προέερων ΈΤιΖψίccς .••. • ••••••.•.••••.
'.Σ1Jva-ΡQμuΙ εις ζέν.ουςσυντέλεσι.'ν'ιΧνασκαψων.·." ...

Προσωπικόν, 't'U7Cωτικά, εξo~" ειιiφoρx ΚιΖΙ Βιbλιοθ'ήκ'~ Δρ,

'Αρ)(.ιΧLοθ·~~ccι,?uλιΖ!tε,cc,έπισκεuccΙ3σuγΥ.ολλ·ήσεις ιXp)(.cc1tVv

'AνιzυχlΧφα;Ι εν γέ,'.ιε~ ό <! " " .. " ." "''' " .. ,

'.Eπ~σκ.ευα1 καΙ &ναcrτ'l}λώσεtς v~ν"tjμεlων ο" φ.

Προσωί>αον ψuΙcίΥ.ων, έί>CCΡΧΙIΧΚG')ν JιιΙόuσείων χαΙ ιι.ν-~~.είω'ι

neftcruvccytVY'/j Jtccl ΙJ.ετlχψορα αρχ"ίων •••••• , •• ο •• ,

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Β'lΟΤΣΕIΑ

ΑΓΟΡΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ

)

ΙΕΠΑΡΧΙΑΚΛΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
) ))

ΤΟΚΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ

))

»)

ΑΠΡΟΒΛΕπΤΑ

ΛΛΧΕΙΟΝ

[ΠΡΟΚΛΤΛΒΟΛΛΙ ΛΑ f
." ΝΙΚΗ 'ί'ΡΑΠΡ.7.,ι ,(τρ,;χού:με'lο, 'λΟΥ,χρια:σμό,')') •••.•.••••. , ••• , ••.•••

Α H'H()'S'Ih ,ί, • : .

ΊΙ1ΕΤΟΧΛΙ 'L' Α fliR'7r-'''' ••

ΔΑΝΕΙΑ

ΠΛΡΛΚΛΤΑ®ΗΚΛΙ

ΑΚΙΝΗΤΑ

1'ΠΟΛΟΙΠΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:39 EEST - 52.53.217.230



- 25-

1\,1 ,'" , '!: ~ </'J'" '''' • ~, ,. ,,,
l,ι.1ετα ουο Υ' εοδομαοας, ως κελευει ο οργανιcr!Lος,ητοι

'ί1) 31 'Ιανο ..,ιαρίου 1882, 'ίj!Lέρ~ Kυριακ'~ Wp'f 1Ο 'Π. [1"

συνελθόντω'~ αUOις εν τφ Πανε'Πιστη!.ι.ί~ έταίρων έ6δομ'ή-
, ,. , \"ι! Ι... \ ~γ ί \

,χοντl1- πεντε, ο προεορος. προσεκαλεσε την εςεΛεγκτικην

,. \,,, f ') 'r' \" 0 '
ε'Πιτρο'Πην να α.ναγνωσ'n εις τους εταιρους την εκ' εσιν τ'ης.

'Όθε'ι παρελΟb)',1 ό εΙσηγητης αύτης '1. Ιωγράψος άνέγνω

τα έξης

ΠΡΟζ; .τηγ ΣυγέΑευσιγ τψ: άρχcιιοΑογικης Έτr;,φίcιc:.

Κ uΡ t Ο ι,

Έπιθεωρ~σαντες τους λογαριασfJ-ους τ-ης Έταιρίας,

καθα εν τn τελευταί'f συνελευ σει ενεΎε;ίλασΟε 'ήμΤν, ευρο

IJ.S ... τουτους εν άρίστ'~ τάξει.

Παρε6άλψεν, τουτέστι, τα οι'Πλότυ'Πα των εΙσ'Πράξεων

'tou ηδη λήξαντος έτους 'Προς τα εν τ<'i'> κ ι:&η ι-ιε Ρ ινl{), τΙ{)

καΙ βι6λί~ τοίί Ί'αμείου, ανaγραψόrtενα εσοοα χαι ευρο

ΙJ..εν, οτι ιΧπαντaτα εν τo~ς οι'Πλοτύ'Ποις αναψε;ρ6rtενα 'Ποσα

εΙσΙ\ι εγγεγραιψένα ε" τοtς εσόδοις του βι6λίου τουτου.

Ώσαύτ(~ς οε α'ΙΤΙ'ΠΙί;ρε6 άλοrtεν τα εντcί.λΙJ.ατα των πληρω

μ.ω'ν ! ''ίiρ6ς'' τε τα Otκαtoλoγητtκ~ χαΙ τα στελέχη αυτών

καΙ ευροl!.εν, ση Qλα~ αί οαπάναι εΙσΙ'ι άκρι6ως εγγεγραv.-,

μ.ένα'ι εν τ~Τς εξόοοις τοίίΙδίου βιβλίου. Κατα συνέπειαν

παρετηρήσαμεν, οτι αί εΙσπράξεις καΙ αΈ πληρωιι.αΙ άν-ηλ

θον εΙς Δραχ. 434,596,02, ώς άνέψερε καΙ δ δημoσι~υΘεΙς

tσολογtσΙJ.ός. .
Λαrt6ανψένου δε ~π' qψtν, οη εν τ<'i'>Ταμεί~ δπ-ηρχεν

ύπόλοιπον εΙς μετρ'ητα χι;ι;τα τ'ην εναρξιν τοi) παρελθόντος

εΤQvς εκ Δραχ. 4,003.10, προσέτι οε, οτιαί πληρωΙJ.αΙ

1Cεριέχουσι καΙ το ύπόλοιπον'του Ταv-είοu το :v-εταψερόrtε

'\10\1 εΙς τ~ν χρησι',l 1'01) 1881 εκ Δραχ. 8,957 .63, παρα~

~·ηρOίψ.εν,oτι v-~τ~ Τ~\I ~ΨιΖtρεσtν τ{;:)'/ U1CολοίΊC(ι)ν τοότωll
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tl.t ιι.εν πραΎ[J.ατικc<L εΙσπράξεις τοu'; ΤαfLείοu αΨϊjλθoν εΙς

~ραχ. 430,592.92, αί δε πραΎιι.αηκαΙ πληρ(ιψαΙ εΙς

Δραχ. 425,641.39, ώς έξετέθησαν ταuτα καΙ έν τ~ σχε

τικ~ στήλ"!] το;) δηιι.οσιευΟέντος πίνακος των άπολογισιι.ων

της 'Εταιρίας.

.. Έαν Οιι.ως·· άCΡαιρεθωσιν εκ τε των εΙσπράξεω'/ καΙ

7(;)'1 πληρωιι.ων αί άπλαΙ ιι.ετατροπαΙ των κεCΡαλαίων,

'~τoι έκ ιι.εν των πραγιι.ατικων εΙσπράξεων, ανερχοιι.ένων

εΙς Δραχ ; , 430,592.92,
1) ή έξαργυρωσις των κλη-

~ωθεισων όιι.ολογιων έκ Δραχ. 10,998.57
2)··~.άπόληιfις'των'λ/ιι,(? το;)

Δηιι.οσίου· . καΙ ' της <Εταιρίας

προχατα()ολων έκ Δραχ. 155,861.10
.' 3} τα λ'ηCΡθέντα έκ το;) άνοι-

ΚΤ0ϊ) λ/ιι.ου τη; Βιοιι.ηχανικης

Τραπέζης Δραχ. 134,763.95 301·,623.42,

i' :

.~. .\;

,:.:\σ

.
..:. Ί '.Ζ Ι..

ι' , ;.,
" ,

, "

. :

3,660.-,"

, ...,." ,
:οτε παρατηρουιι.εν, οτι τα πραΎι-ι-ατικα

.εqοδα .της 'Εταιρίας κατα το ληξαν ετος

άν1jΑθον ,ιι.όνον εΙς. Δραχ. 128,9~9~~Ρ:

. Έκ. .δε:των πραγιι.ατικων πληριιψων ά

νεΡΧΟ[1.ένων, ώς ειρηται,' ..... εΙς Δραχ., 425,§4~;.3:9,

.ε-αν ώσαυτως.άψαιρεθωσι

1λ.μΙ }Iιι.<ίi' του. Δηιι·οσίου.
." ... ,ι ,
εντος του ετοuς γενοιι.εναι προ-

κqτα,()ο~ι;<Ι έκ ,Δραχ. 4.3,559.97
καl.α~λ/ιι.<ίi' της <Εταιρ ίας πρo-:~.

κατα()ολαΙ ., ' .

2) '(1:-'.άγορα χρε(ι)γράψ~ν ,
.έκ Δραχ. ;υ0,~05.) ~

-~===

\ ...Ειςψ.εταψορα,/·Δραχ::.·..158;Ι2·5.07· ,...
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.Έκ [J-εταψορα.ς .... 158,125.07 425,641.39
3) ~ άνάκτησις της εν Κη-

ψισι~ οΙκίας Οραχ. 6,321.-
4) τα επιστραψέντα τη Βιο-

ιι:ηχανικ~ TραπέζΊJ . . . . . . .. 173,423.72

'ητοι άψαιρεθωσι το όλον Οραχ. 337,869.ί9 337,869.79
εχψεν έξοοα πραγ[J-ατικα... , . . .. Δραχ. 87,771.60
καtπερίσσεtψ.α των εσόΟων. . . . . . . » Ι Ι 28,969.50
ιΧπέναντι των εξόδων. . . . . . . . . . . . » (87 ,771.60

'Εκ δραχ. 41,197.90

Προστιθψένων Ο' εΙς το περίσσειψα τοίίτο xat των

Δρα'/.. 8,400, ιx~τtνες προσετέΘησαν εν τ~ καταστάσει ώς

αυζη'σιςτης περιουσίας της 'Εταιρίας λόγ~ της EoπtcrU[J-

6άσηζ όπεΡΤΨ'~σεως των [J-ετοχων της Έθν. Τραπέζης,

αΕ όποΤαι όπελογίσθησαν ψέτος ιΧρκετα [J-ετρίως προς

Δραχ. 4000 έκάστη, gX0[J-E'! όλtκην αυξησιν της περιου

σίάς της 'Εταιρίας κατα το ετος τοίίτο :
εκ Δραχ.. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 49,597.90

'Ώστε xat οια του uπολογισ[J-ΟU τούτου επικυροuται το

άκρι6ες της εν τ<'i'> Ισολογισ[J-<'i'> εξαγψένης αl;ξ'ήσεως της

έταιρικης περιουσίας ιΧπο του παρελθόντος' [J-έχρι το\)

τρέχοντος έτους.

'Eπειo'~ οε κατα [J-ijva 'Ιανουάριον ενεργεΤται το λα

χεϊ.ον της 'Εταιρίας, εξ 00 πηγάζει το '~[J-tcru ώς έγγιστα

.τ'ω·ν προσόοω', α~της, εΙσπράττονται δε xat τα [J-ερίσ[J-ατα

.Τ,~Y; [J-ετοχων καί τινες τόκοι, εθεωρ~σα[J-εν ιΧναγ~αΤoν

.πρ?ς[J-είζονα άκρί6ειαν του ελέγχου να λά6ω[J-εν γνωσιν,

καθ" a ηξίωσεν ό Κ. Τα[J-ίας, της λογιστικης καταστά

'σεως 'καΙ τούτου του ~ηνoς [J-έχρι της '~[J-έρας της εξελέγ

ξέ~,ς, γενψένης τ~ 26η λ~γoντoς. Διο ψέΡΟ[J-εν εΙς γνώ
σιν.της 'συνελεύσεως το ιΧποτέλεσ[J-α xat ταύτης τηςερεύ

'νης. Μέχρι της 26·
ης

, οηλαΟ'ή, άνηλθον αι εΙσπράξεις (LετιΧ
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8,954.63
3,1 ~.1~68

2;978.-
326~45

48;704.24
lQ9·-

το1). κατα.τ'ΙΙν λ'~ξιν το1) ~τoυς uΠΟλΟίπΟt:l εΙς Δραχ. 64,
? 37 ,,:,,' ""., Ι , Ο '.... , αι οε πληρωμαι, εν αις τΊJν πρωτιστΊ)'1 κατεχει .ε-

σιν -ή εκ Δραχ, '56000 επιστροψη εΙς τον ανοι.κτΟν λ/μόν

'r'fj; βΙΟΙJ..ηχ. τραπέζης, εΙς Δραχ. 62,898.91. I'ΙΩστε κατα

τ'Ιι" -ήΙJ,έρα'J της εξελέγξεως ύΠ'ί)ρχον εν τ'ϊ> Ταv,είt;> {LE

τρηταΙ μό'/0'1 Δραχ. 1,338.09.
Ε

' <.' Ι " ,~ .... " , ..... ιοι.κωτερον οε η του μη'10ς τουτου καταστασΙζ του τα-

ι '!! (' ~ ~ ....{LEtou εχει ως εζης:

Εισπράξεις απο της 1'11, {Lέχρι της 26'11, 'Ιανουαρίου

κατα τά διπλότυπα απο αριθ. 1-6.
'Υπόλοιπον 31 Ί1ς Δεκψ6ρίου, . , ... Δραχ.

ΛαχεΤον Ε'..περιόδου . . . . . . . . . .. »

Μέρισμα 22 μετοχω'1'εθν. Τραπέζης »

Τ , " ο'οκοι εντοκου κατα' εσεως· . . . .. »

ΛαχεΤον ΣΤ'. περιόδου. . . . . . . .. »

Σ
'" ,

υνορ(ψαι ,τακτικαι· . . . . . . . . .. »

64,237ωο

Μ·' ,', - Τ '. ετρητα εν τ~ αμει~ .
0·1 " • •

Δρ.

ΑΙ δε πληρωμαΙ κατα τα ίιπ' αριθ. 1-10 εντάλv,ατα

απο' l'ης μέχρι τ'ης 26 ης 'Ιανουαρίου εχουσιν ώς ε~ε~αι'

Έπαρχιακα~ 'Αρχαιότητες Δραχ. 716~20

ΜόυσεΤα ....',' ~ . , . . . . . . . . . . ..» . 8'Ί'2Λο

'Α " , 204, γορα αρχαιων . . . . . . . . . . . . ..» ..)..... ,~ ..-
. Λά.χεΤ~ν Ε'. περιόδου. . . . . . . . .. »'3,181.68
'Ανασκαφαί , ,.» :.' I77~50,

;Προκατα60λαl Δη{Lοσίου. . . . . . .. »" (ΒΌ7:13
," -:' F~' ...

'Έιψηχανικ'~ Τράπεζα " .. , . . ..» 56,0~~.00

Δραχ...67,&9.8..91

~~.,., " '~.,~~~~09
Δρ,~χ", ,,64,2~7 .00

<Ως .προς τα''Χρεώγραψα, ατινα κέκτ-ηται ,~,5Eταιρία,

.παΡετηρ'ήσαv,εν εκ των .έπιΟε.ιχΟέντων YιIJ.Lv αποδεικτικών
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86,815.79
2,252.88
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~ Θ' η " , " ο ')ι:! G38 ",Όω'ι κατα-εσεων, .οτι κατα το υπ αρι ....ο,}, και απο

9 'Ιουλί.ου 1879 συίL6όλαιoν του E'1ταi.ί0α crUfL6oXIΧCoyp&

ψο!) r. Άντωνι&δου καΙ κατα τας άπο 11 Φε6ρουαρίο!)

1880 καΙ 19 Φε6ρουαρί.ου 1881 άποδεί.ξεις των Oιcι.:χει

ριστων της Βιψηχ. Tρcι.:πέζης ίιπ&ρχουσι κατατεOεψ.ένιt

παρα τ~ Τραπέζ'!J' ταUΤ'!J:

]) 266 όfLο~ογί.αt τοu δανείου των 4 έκατoίL'

2) 469 )} )} » » 28 ,} (προς 9 0J0)
3) 156 » )) » » 6 »
4) 135 » » » » 60 »
5) 11 » » » » 28 )} (προς 8 0J0)
6) 9l " » » »10 »
7) 12 δνψαστικαΙ ιι.ετοχαΙ της Έθν. Τραπέζης,

o~τoι ολοι οί τί.τλοι δανείων καΙ ίLετoχων, {;)ν oίj· iΕτcι.:tρί.α
":! • ;" ,~. f • . ' " .

ειναι ιοιοκτητρια.

Τέλος έOεωρήσαίLεν έντος των ήιιετ€ρων κα'Οψόντων .να
έξελέγξωίLεν καΙ την ειοικ·ην διαχείρισιν του λcι.:χείoυ της

Έταίρίας: Παρετηρήσcι.:ίLεν δε, οτι έπωλήθησαν κcι.:τα την

εκτην περίοδον αtJΤΟU έν oλ~ κλ~poι 30,660, {;)ν -ίj άλικοη

άξία προς Δραχ. 3.36 άνέρχεται εΙς Δρcι.:χ. 103,017.60.
~Eκ τουτων εΙσεπράχΟησαν

πραγίLατικως Δραχ.

Kαθυστερoυ"τcι.: . . .. »
'E~ληρ~Oησαν προ-

ίLή0ειcι.:Ι . Ό •••• ο . . . .. ». ,
Δι&ψορα εξοδα, εΚΤΙJ-

πωσΙζ κτλ. .. ο ο . .. »

Δραχ. 103,01 ί .60
'Εκ "ω'1 πραγμ.ατtκ(;').:;; εΙσπραχθεωων Δρ. 86,815.7~

παρεΌό~-ησαν εΙς τον Τα(J.ί.αν

Δραχ. 55,704.24

ΕΙς ι.ι.εταψοραν Δραχ.... 55,704.24 .86,815.79
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'Εκ ψ.εταιρορας Δραχ ..
ίιπάρχουσιν εΙς ιι.εΤΡΎ)τα εν

τ4> ταιιΔ~ 1:0υ λαχείου προς

πληρωιι.~,ι των κεΡΟΎ)'1άντων

κλήρων, ατινα καΙ ηριΟΙJ.'ι1-·

σαιι.εν ; .Δραχ.

Cικτω ΧΡΎ)ιι·ατικα γραιι.-
,

[Μl.τια »
ιι.ία έπιταγ~ της εθν.

ΤραπέζΎ)ζ ..... . . .. »

Δραχ.

55,704.24

27,731.01

2,473.34

907.20

86,815.79

86,815.79

'Ώστε καΙ αUΤΎ) ή διαχείρισις εχει καλως.

'Άν καΙ άπέναντι του όψΎ)λου σκοπου, ητοι της απο

καλύψεως καΙ διασώσεως των άρχαίων ιι.νΎ)ιι.είων, ον κυ

ρίως 1tροτίθεται ή ήιι.ετέρα 'Εταιρία, ή ένεργΎ)ΤΙΚ~ η πα

OΎJτικ~ αuτης oικoνO[J-ΙΚ'~ κατάστασις έστι πολλ4> ηττο

νος λόγου, oux ~ττoν 6ιι.ολογΎ)τέον, ΟΤΙ το ληζαν ετος

όπηρξεν έκ των τά ιι.άλα συντελεσάντων εΙ; τ~ν αυζΎ)σιν
.... ι" _

ΤΎ)ς περιουσιας αυτΊ)ς.

Οuτω δ' εχόντων των οlκονοιι.ικων της 'Εταιρίας νοιι.ί

ζοιι.εν, ΟΤΙ έπέσΤΎ) 6 χρόνος,' Ίνα είι:ϊΎ)γουιι.ένΎ)ς τα6ΤΎ)ς καΙ

συγΧΟΡΎ)γούσΎ)ς της Κυ6ερψι1σεως, ώς πρότερον" έπανα

ληψοη ή εκδοσις Ιδίας άρχαιολογικης ΈψΎ)ϊJ.ερίδος καΙ
ι .

αρζψαι ή δΎ)ιι.οσίευι:ϊις καΙ όπoστ~ρ ιξις .ά:ρχαιολογίκων
.... 1 .... o'U .... ". ... ..... '. ~ ~.! ....

συγγραcrω', σuιι:ψωνως τω σκoπι~ και τ~) Oργανισιι.~ΤΎ)ς

( , " 'J1 , \, • , ":::',1 . '.
Εταιριας. Διοιι α'lευ τουτου τα αποτελεσιι.ατα των εργα-

- - 'Ε ' .\ ") λ ' ','r-'σιων της i ταιριας,:ι α, ως, τιιι-ιωτατα και αςια πασης

, , " \ _ 't Ι

αναγνωρισεως, crepoucrtTCW;' τον ΧCΙραΚΤΎ)ρα αποταιι.ιευ-

σεως ιι.όνον άρχαιoλoγικ'~ς ω~Ύ)ς,' τοίίθ' ΟΠερ' έστιν έτερο

ιι.ερ~ς έκπλ'ι1ρωσις 'toU προορισΙJ.ου ω:ιτης.
ΙΖ" ~." , ~ ' , ζ "ι Ι - 'Ε '" '.l~v.ι,εν.,γε'lει.,οε νοιι.ι (ψεν,Ο~L oι.,~oρoι.της iταΙΡΙCf.ς
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}., ,( "'>:" Θ 'ζ J.
",πε1ρεπουσι ΤΎjν σΎjιι-ερoν, ινα οιατι η')ται μει ονα 'JtOcrU
Ν 'Ο ~ f , "11 , 't' 1

των συνΎJ· ως οαπαν(,ΨΖνα/ν προς τε αγοραν αρχ'αιων και

Ι
~' ,., ,
οιως προς ι:ι.')ασκαψας.

Π
\ 1\ , ,'(', 'Ο

ριν Ύj περατωσ<ιψ.εν τας η!Lετερας παραΤΎjρησεις εω-

ροuv-εν καO'~κoν '~ιι-ων να ό(l.oλoτ~σωΙJ.l::ν, οτι εξ δσων

ό:ν,τελήψθΎJ(I.ε') καΙ εκ του ελέγχου Τ'~ς διαχειρίσεως περι.

της δΙOΙΚ'~σεως έπεί.σθηι.ι.εν, οτι αίίτη ενεργειταιψ,ετ' &6-
" , .')1 ~ ~,.,

κνου oρασΤΎJριoΤ'φoς και ακρας ε!JσυνεΙ<JΎJσιας επιτρα-

πήτω ο' '~ιι-ιν, ινα ύπο6άλλω(l.εν Τ~ συνελεύσει την γνώ

(LΎJ'I, οπως εκψρασθ~σι καΙ σήv-ερον αε θερ(l.αΙ αίιτ·ης εό-
ι "', ,..... "

χαρεστιαι προς τον οντως ακραιψνΎj, πεψωτισ(l.ενον και

&κάv-ατον ζ·ηλον του τε διotκηταoυ συ(l.60υλίου καΙ Ιδίως

'tou· προεδρείου.
Έν Άθ'~ναις, την 30 'Ιανουαρίου 1882.

Ι. ΙΩΓΡΑΦΟΣ.

ΛΑ. Ρ. 1)ΑΓΚΑΒΙ-ΙΣ.
ΣΠ. ΑΑΜΠΡΟΣ.

Μετα ταυτα έδει να προ6ωσιν οε έταιροι εΙς τας άρ

χαιρεσίας, Παρατηρήσαντος Ο(l.ως του Προέδρου, ΟΤΙ

επειοη ,εν τοις συνελθουσι σ·~(I.ερoν ειναι καΙ. τενες, (περ ι.

τους δέκα) οΕ όποιΌι καθυστερουσι τας συνδΡΙ'ψ.άς των,

") λ ,,' ") λ'>:" 'λ ( , ~ :2. '
α, ος .[ι.εν .ενος, α, ος ουο και 'Π ειονων ετων, , α.ναψυε-
ταε ζ·ήτη(l.α, &'1 οικαισυνται οδτοε να Ψηψoψop·~σωσεν.

Ένταuθα: έδωκεν ό γραιψ.ατευς πληροψορία:ς, ο'η ό όργα:-
\ \ Ι ~,ςo.. λ {! ι , t' 1'1' ~\

νισιι-ος περι ΤΟ!JΤCιυ οεν οια α:(Ι.οα:νει τε σα:ψες, οριι,εε οε

μόνον τον .τρΟπον καθ' ον γίνεται άπο το\) μητρ(~oυ 11 Οια.

γραψ'~ των καθυστερούντων καΙ επι(.ι.ενόντων εΙς ''C'O\)rcO
έταίρων, άλλα, προσέθηκεν,. το αρΟρον εκεινο δεν εcρηρ

μόσθη ιι-έχρε ΤCιϊίδε ενεκα πολλων ουσαρεcαειων, αΙ όποιαι

όιηγείροντο όσάκις εδοκψάσθη ή εcρcι.ΡΙΙ-0γ'ή του:Και.

Cίuvέ6η λοιπον κατά τινα των ΠΡCι'ι')γουΙJ.έvων ετωννα, ψη-
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'FilCΡ(lp~crtι>.at~""tl; ~ 060 των καΘυσ1ερ.οόντι,?ν, άλλά <p~ΤO~

διaιΡέρ .. ι Το 'ίtpaYfLα, καθ' οσον πλεΙονες τοιουτοι συν-ηλ

Θoν.Mετ~ σ\)ζ'ήτησίι'! τινα περΙ τοο πρακτέου Τι 'Συνέλευ

σις-··λaβοΌό'α, 6π' όψιν τ,ιι,) μ,η ειΡαρμογην το1) όργανΙ(ψ.ου,

6>ζ ό,γραιι,μα'i:i>ό~ ώμ,ολόγησε, καΙ τα λεχΘέντ(/. παρά trtνων
ιν ~,,\ Δ ι , r,! 1,1, ., Ι

ο,tΙ"οtατα~ καvυστεΡΊjσεtςπταιει ο εισπρακτωρ, οπέρ ουχ

απίθανο'ι .εν ιι.έρει; Θεtι}ρ~σασα οε ,ομ,ως άτοπον,,να Ψ'ηιΡΟ-
_ f f> t.'- , ',r ,., 'r~ ...

ψορωσιν οι, οπωΙ;ΟΊ)ποτε μ,η οντες εν .ενεργεια εταιροι,

άπεψάσισεν,'αί &ρχαιρεσίαι ν~άνα6λη0ωσι') εΙς την lπρο

.σεχη Kυριακ~ν, εως oδεντ~ v,εταξu, πληρώσωσι xrtl οΙ

κα0υστερουντες τας συνδρ~ιι,άς των '~ δλας η τoυλάχισ.τ~ν

τα.; δύο ετωΎ, εΙς 'το μ,έλλον .ο'ε να εψαριι;όσΥιΤΟ' Σψ?oύ~

λιον "τον ΟργανωΙJ.όν, τ·ην απόψασιν ταότην.ανεκήρυξεν

6 Πρόεδρος,:"προσΘείς, οτι καΙ, δια;των έψημ,ερίδων θέλει

Δ ~, , ΤΤ'" ~ λ' Θ 'Σ 'λγνωστοποιηvη ..εtςιc'τcaντας, J.~aL ουτω οιε U η η υνε εtJ-

σις περΙ ΙJ.εσ'ημ.6ρίαν.
,
;, > ••

Tn δε v,ετα ταϋτα Kυρια.κ~, 7η Φε6ρουαρίου 1882, ι5Ρtf

lΟ'Ω προ V" σlJνηλθον εν τ~· Πανεπιστηv,ί~ 'έταΤροι έκατον

οκτώ. 'Εκ τούτων 'ησαν περΙ τοuς ε~κoσιν, οtτινες συνε~

μ'ορψώθΎ)σαν προς την τελευταίαν δια τωνεψημ,ερίδω'!

γνωστοποίησιν, την περΙ κατα60λης των καΘυστερούσων

σuνδροv,ων: Καιουτω δ Πρόεδρος προσεκάλεσε π6.ντας νrι.

έκλέζωσι το νέον Σuv,()ούλιον δια 060 ψY)ψoψoρι~ν, (~J~

XSXS'Jst ό oργανισ~,ός, καΙ εξελέχΟησαν οί ,έξ'~ς εν 'tn
πρtJΤ;J ψηψoψoρί~

Πρόε~ρoς' 'Λλ. 'Λ'λ. U()ντόci,;(Ι.,~λl!))~ ;5ιαΨ-ι\φ. 61
,Δ ντtπρόει~ρoς '%11Cl,)ρεο Q <ιi.~ντ~..lιtλ i}~ » ,», 1ΟΙ

Τcψ[ας:".... llJIιxv .. "Εμ. r~α.ννό1C{buλο~ ») » 91
.' .. Γρ(l.ιι.μ.aτεU~ ~~τΙςρ. ~4\). K(}u!.J.ΙY.vooUO~~.» »102
,);Εν ,Τ;'~ β;\Χ Ψηψοφοrίι;t, Ψ'ιιψηψορησ6.ντων 94 έταίρων,

i,ξελέχθησαν σύι.ι.60uλοι οε έζης
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.' Au~. Κoccρ,:ocv"CζόΥΛοuς •.......

n 8Q" ''''• ~uσ"CΡOC"C~Cl.()~ς ......••....•

~'CIiCΡ. Ν. dίpOC"fOUIJ.11C;·........•

Δ. Χ. ~ε1-Μ"Cέλ()ς ......•..•...

:Β. KocG'CQPX~; ••••.•...••..••

Kup. Μuλωvti~ .....••.....••.

r. Moc'\)p()yc.~ 'ιI\l11'.i •••••••.••..•

~tic Φ~<p.12

» D 12

» » 69

» » 6'1

)) » '63

» )J. 59

») » 50

~αΙ ουτω οιελύθη ή Συνέλευσις περΙ ωραν 1 11.. 11..

τ!!Ν ΕΝΤΟΣ ΊΌΥ' ΕΤΟΥΣ 'ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΩΝιΣΥΝΔΡΟ]\[ΗΝ
. ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ ΕΤΑIl)ΙΑΣ. .

("Οσων OνOιι.ι:fτων ε"ίνα.ι προτεθεψ.ένος αστεpΙσY.~ι;, α,iιτιιί
ό

~ρόι; τ'~ έ1:η
σίq.. σuν8ΡΟΙJ.'!ί Υ.α.ί κοιθυ3τεροίίσοιν συν8ρομ.ην χcιτέ6ιxλoν η τΤΙν τοίί προσε-

χους ετους). .

ΕΝ ΑΘΠΝΑΙΣ

Το ~Eθ'ltκoν Πανεπιστήμιον .
'Ο ,,- 'Α0 f0''1 ΙJ.O ς .ηνcιιων ..............•
'ΑγγελόπουλοςΊω....•...•......•
'ΛΙJ.πcινόπουλος Λ..........•.•.•••
Ά'1CΙστασίoυ Νικ όλο ..............•
Άνορόπουλος Σταίιρ.....•.........

'Α '" r 'Εντιυνιαοηζ .. 1rJ~ ., ι

Άρετατος Θ. . ..

Βαρούχας 'Αλ : .
Βεζ&νος Λεων. 'Ήλ. ~ ..
Βέ'Jερ,. Ν ίο ,. •• : •• ~ : • ~ .

Βικέλας Δη[L. . .•.......•........

r αλ&'ιης Έιι.. . .
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rεΡά*~ς 'r. Α' ..
Γιαννόποl)λος 11. 'E(L ', , , . , ,

Γραιι.[ι.ατικόπουλος Κ. . .. , .. ,"'"
Δα-(Lαλάς Ν ..

Δήιι.ιτσας Μαργ , , , , , , ,

Διοσκορίοης Χαρ , " , , .
Δρα')'icXΊσης 'Ιάκ. Χ ; , .. , ~ .. ,
Δ ' 'Ε)'ζ ~ραγουιι.η ,ι α τεcρ. . , .
Δραγοίψης Έιι , ..-. ,
Δραγοίψης Μ ,
Δ ' Σ' .Ρ αγΟU(Lης τεcρ.. ............•• ,

Εuστρατιάοης Π. . , , .. " ..

Ζαχαρίου' Δ.~Π. ' .. , , , , , ,. ,
Zωγράcρoς 'Ιω , . , ,

~εoλόΓις Π. . , , , .

ΘεoCΡιλ~τoς 'Ιω. . ,',.,'

'Ιασψίοης Π.' , . '.' , , , ,
'Ιατρίοης E!Je , . , .. , . , , ,
Κα66αοίας Π .. , '.1 •••••• , • , , , ,

ι

Καζάζ:ης Ν.· , , , ,

Καλαποθάκης Μ.· , , , . , .. ,. ,
Καλλιγα.ς Π.······.'·.·'·""."• ι

Κ '· ζ' Αλαντακου Ύ)νος' ." , . , ,
( , ,

Καρ,.α·ιι.ανος Μ , , , . ,
Καραπάνος Κ , ,
Κασ:tό ρχης E!Je. . ,'

(

Κατρ ι6άνος ,Αθ , , , , , ,
( ζ' λ .Καψτιαντ ογ ους Λ. . .. , ".,"

Koehler Ulr.' ,' ,
I.~ \ .Ί J

t , ~ (

Κοκιοης ΔΊ)(L. . ,.,"
•

Κολιqτσος Σωκρ. άΡχψ.ανΟρ , , , , ,
Κολυ6ας. Άλ .. , , ..... , , , , , . , ,

;) 15.
» 15
» 15
» 15
:~ 15
» 15
» 16,80
» 15
» 15
» 50
» 15
» 15
» 15
» 15
» 50
» 15
» 15
» 15
» ]5
» 15
j) 15
» 15
» 15
» 15
» 56
» 15
» '15
» Ί5

)} 28
» 15
» 15
» 15
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Koντόστcι.6λoς ΆΙ... . . . . . . . . . . . . . . . »

Koντόστcι.6λoς Ίω. »

Koρo~ηλIς Δη~. ....• »
Κοτζtiς Ν.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Koυ~ιxνoυόης Π. Στ. »
Koυ~ιxνoυόης Στ. Α.· . . . . . . . . . . . . . »

Κuρtaκόποuλος Δ.······ . : . . . . . . . . »
Κuρtaκος Άλ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Κuρtaκος Ίω. »

Κωνστaντtνίόης Πιχν. »

KωσΤ'~ς Κ. Ν. »

Λάκων Β. . . . . . . . . . . . . »

Λά~πρ ος Π. »

Λά~πρoς Σ. Π. »

Λιχσκιχρίόης Λ. »

Lueders Ο. »

Μaλtκόποuλος Θ. »

ΜιχρΙΧθέΙΧ; Ν. »

Μιχυροκορδάτος r. Α. »

Μιχυροκορόάτος Ν. Α. »
Μελtσσοuργος r. . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Μtστρtώτης. r. »

Μπούκης Ίω.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Mυλωνcϊς Κυρ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

ΜωΡιχίτης Σπ. ..... . . . . . . . . . . . • . • »
Νεγρεπόντης Μεν.· . . . . . . . . . . . . . . . »
Νέγρης Θ. Κ. . ,.... »

ΝέγΡΎ)C; Ν.· '......•. - »

Νέγρης Φωκ. Κ " " ". '»
Νtκολaίόης r , , , . , .. , . , , , . : , »

Oberg Em. . ,..8 ,. ,. ,. ,. t ,ι ,. ,.' ,»

ΟtΚΟ'/Ο~Lοης Β. Τ.·· . ! , ••• , ! •••• ! , . »

15
.15
15
15
28
15
22,40
15
15
15
15
15
15
15
15
28
15

100
50
20
28
15
15
15
15

100,
15
15
28
15
28
15
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,

Όλύι~πιoς Άλ. .
Πανταζίοης Ίω. . .
ΠαπαΟόποuλος Χρ .
Παπαναολάοu Β.· .

•
Παπαρρηγόποuλος Κ. . .
Παπdρρηγόποuλος Π. . .
παπ~oς ΔηΙJ : ' .

Παdχαλίοης Ντέκας .
Πατρίκιος Ίω .
* ΠετρΎjς Ν· .. ·· .
Πετρίοης Δ. . .

Πoστ~λάκκας Άχ : .
Πρετεντέρης Χ. Τ. . .
ΨαγκαβΎjς Α. Α.· .
ΨάλΛης Δ. r ............•......
Ψεν~έρης 1\'1. . ..••.••.•••••••..••

Ψηγαοης Έλ. .
ψo~σό Itοuλος ,ΑΘ .

Σακελλαρόποuλος' Σ1C .•••••••••••••

Σαρtπολος Ν. . .
Schliemann Η. . .
Schrnidt Jιιl. . . . .
Σ ·' 'λ ΔεΙΙ~tτε ος ..

Σκ(~oαρέσης Σ .. ; : ......•..

Σ ' y~ .κoυ~"",,ς π. .. ..
Σ .;1''' '1 . 'ι
ΚUΛισσης ω. σ.·.· · .. ···.··

ΣοuγΟοuρΎjςr ; ; ; ; .
~ ;-', λ- Δ '
~οuριιε ης .. ......•.••. ; .' .' ....
Σ

,-" ,
ταιι..ατακηςιΠ ... '. '. -..... '... '.. '. '...

Σ ,~, "Σ'
τεCΡανoυ τεψ ; ~ ••• ; ..

Σωτηρόποuλος Σ.····.•. '.. '. '. '. " ' .
.~σOυχλoς Ν ~ .

» 20
» 15
» 15
» 26
)} 15-
)} 15
» .30 '
)} ·25
» 16,80
» 30

.» 16,80
» 15
)} 15
» 15-
» 15-
» 15-
» 28
» 15,
» 15-
)} 15
» 15
» 15 '
» 15
» 22,40
)} 15
» 15
» 28
» 15

, » 16;80
. » 28

» , 15-
)} . 16,80
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Φιλαοελφευς Θ. Ν. . .
•

<ρίλιος Δ.· .
Φιλι'Ππιδης r .
Φιντικλ~ς Σπ .
Φλ(;)ρος Στ.··· · .
Χαοιλαος 'Ειι.. · .

Ι ι

WilJ)er~; Κ .
ZiHer Ε. . .

»

»

»

»

»

»
»
»

15
15
15
15
15
50
15
15 (*)

ΕΝ ΠΕΙΡΆΙΕΙ

Ό οηv-ος Πειραιέων .
Ζανέτος Γ.· .
Ιητουνιάτη; Παν .
:Μελετόπουλος Άλ.······ .
Μουτζόπουλος Δ.· .
Μοuτζόποuλος τρυψ .

ΕΝ ΚΡΙΣΣΗ,

»

»

»

»

»

»

ΧΟΟ

15
30
71
15
15

~Αθανασιάδης 'Ερ. . .

ΕΝ ηι ΛOIΠI~ ΣTEPE~ ΕΛΛΆΔΙ

Ό b'~V-O'; Λε6αδέων. . . . . . . . . . . . . . »

'Ιεραι ιι-οναι

πε',τέλης .
Όσιου Aouxfi .

>.

'Ο ι Σ ι .crcou .εραψειv- : .
M~ταιιoρψώσεως Σωτ-~ρoς (Σαγv-αΤfi) ..
Γενε~ι;υ Θεοτόκου (πελαγΙας) .
Παντοκρά,;ορος (εν ΆκαρνανΙ~) .

»

»

»

»

»

»

»

15

100

30
25
25
25
25
30

(*) Λ~" , λ ~ .. λ .... " 11' λ" ,-. HΤcι. την κ εισιν των. ΟΥcι.ριcι.σIJ.ων του ετους xcι.τεΌcι. ον ετι τ,ην

συνδροιι.-ήν των τας τελευτcι.ίcι.ς --1μέΡCΙς του Δεχεμ6ρίου οΙ έξ'ίjς' ,Α. Μά.

μoυxcις, Γρ. l\Ιποuρνtαςχcιι Στ. Σκοuλούδ'ιjζ, ΙJ.ετιΧ τcι.ίίτcι. δε xcι.ι πλείονες

&:λλοι 'lt'po των σ.ρχcι.ιρεσιων του t882, ων πσ.ντων τιΧ όνό/l.cι.τcι. xCl.t τ&
> •

'Ποσόι. θέλουσι περιλ~ψθη εντή λoyoooσίςl τοΥ' -1882.
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» 200
» 15
» 100

» 20
» 25:
» 20
» 20

» 590
» 28
» 22,40
» 28
» 15
» 59,20
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ΕΝ ΤΑΙ Σ ΝΗΣΟΙΣ

ΕΝ ΣίP~

Ό ό'~!Lος ΈΡ!Lου'Πολιτων' .
Βαψιάδάκης Δ. . ..' .
'Ελευ'θερ ιάοης 'E!L, .

ΊεραΙ !Lοναί'

Π ( , '''Α '"αν.αχραντου εν νoρ~' .
Ζωοδόχου ΠηγΎjς» .
Άγ. Νικολάου » .•.........
Τ ~. . - . Σ '
αζιαρχων εν εριψ~"""'·"""

ΕΝ T&:l ΕΞΩΤΕΡΙΚ!;}'

Koν~~γιαννάκης 'Ιω. εν Πετρου'Πόλει.

Κουλου!L'ΠΎjς 'Γ. εν Τα'ιγάνίψ .
Βουσκαλιώνης Κάρ:εν' Toυρίν~ .
Βλαστος Στέψ. εν Mασσαλί~ .
Καρα!Lάνος Φωκ, r.:» .
Βαλέτας 'Ιω. εv ΛoνOίν~ .

, ~ Ι?λ' " ~ Βλ'" ",ιΔωpητrιι t""tΌ ιων Κ(ΧΙ τrι t""t9 ιrι, ~.uτq;.

'ΙΙ εν Πετρου'ΠόλειCοmmjssjοn Imperjale arclteolo
gjq~~~ το έαυτΎjς Coiήpte tendll ponr les arinees οι 878
et 1,879. St. "Petersbonrg, Ί~81, είς '40ν, !Lετ'ιΧτλ'αντος
εΙς fif~ύλ. Ι' .....• " ~', :, ":')~'" '. ,Ι' .,',.' ':

"Έτι εκ πετρουΠόλέώς·'Συλλογη 'Ελλην'ικ&ν ',καΙ Λα

τινικων ε'Πιγραψων του Καυκάσου, συλλεγετσα χάριν τΎjς

ε; .~" ιiρχαιoλoΊικΎjς~ε~M'ΤίψλιΟι:\συνόΟου;J:,I,U'Π0:Η.Ι7ΠΟ!Lια

λ'ό'~σ~η'(ρ6>σσιστί):"Εν Πε'tρου~όλ~L;'vI881'~εΙζ40ν.;

:'" 'Ι-( rε2ρ'.α~ikη·~?~,ο~ρ~ K.υ6έρν~σις' ~ο,~Ά'!7tέ'ιl,*'tον ΆΤ~(l-Ο'l
"J..:r ~.\.• , ~~ ......\,,~\f.' .'C.• \o.,:r_.\;" 'Ιι) .",Ι.,,!. \.\,.... 1."J ..., ... ~j ••"\' ".'.J ~~", " .

των Ansgrabnngen ;zn Ρ!'Υ~Ριa\. 18,81, ,:ε~ς ψόλ. :. .
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<Η <Ολλανοικη βασιλ. Κu6έρ'lηcrις ΤΟ'Jζ ΙJ.εγάλοuς εΙ~o

'/ογραψικοuς 'Πί'ι~κας τοιι εν 'Iauf:< τ-~ ν-ήlJ€{) ίεροιι . Boro
:Bondour, εΙς ψύλ. v.ετα βι6λtοu εξo~γητικ(;υ Οt'Πλοi), εΙς

γλωcrσα'ι Όλλανοικ-rl'ιχαι FIiAXtxYιy, είς 80',1. ,
, το εν Κιλtf:< 'Πανε'Πιcrτη!LΙΟ,lο τα έαuτοu.Sclll'iften der
Universitat aus den Jal1fen.l879-80.,Bd χχνΙ.εΙς 40'1.

Έξ -'Αγγλίας εστάλησα'ι· T11e e'hnrcll nills οί Caιn~

bridgeshire by J. J. Raven D. Ό. secol1cl: eclition.Cam-
bridge, 1881, εΙς 80,1. ·Ι. _ ο

Report presented to tlle Caιn]Jridge antiqnarian,'so
ciety at its fortietll annnal genel'al, meeting. Cam
bridge, '1881,. εΙς :80,1. -
: 'Εκ -Faxxtaςo' 'Annnaire' de Ι'Association .ponr l'en

conragement des etnifesgrecqnes en Fral1ce. 14e an
nee, 1874, εΙς' 80,1.

Monnments grecs pnblies par ΙΆssοc. ponr I'encon-
rag. des et; @/. en Fr. ·Ν" 9.' Pa.ris, 1881. εΙς 40,1.

Ch. ~neas, Etnde snr les monnrnents Portng·ais.
Delanrier, de'l'ιtnite \de la' matiere.
Ansver of G. Fellardent to' L.' di Cesnola (Οι'Πλου'l)·.

Έξ Ίσ'Πανίιiς· ο AlJJtlm· de la exposicion de artes de-, ,

corativas 'del anno 1881., Barcelona.'" 1881. 'Παρα, τ·~ς

Associacion arqnrelogicaBarcelonesa. . C'

Έκ Πορτογαλλιας De SiIva,. Associa:tion ο franqaise
ΡΟΙΠ' l'a'vanceriιent' des· sciences~ Congl'es de l\10l1tpel
lier. 1879; έΙς;'80'l.'

'Εκ Ι,'εΡΙJ.cχνίας ,Verllandlnngen des!llistor.Vereins
voriObeIΊJfa.lin,Regensbnrg. ;)4.ΙΙΨ Bd ,l26lero °Bd d: n.
F.) 1879. εΙς 80'1. "" , . ',' ,

'Εξ 'Αγράμηξ 'το ~έρtοοικο'l\Vjesthik 'κτλ. ετόuς 3 'εως
άρ.'4. και-ετοuς 4, αρ'. 1;;έΙς 80": 0'0' " .... : ''ι'

Ό εν Τεργέσηl Πέτρος Περ6άνογλόuςτα ,ο gς'~ς ψυλ:.
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λά6ιά του" απεσπασιι.ένα εκ περιοόιΧΙ';)'Ι' Snll' ongnle
del l10me dcl lnare Adrlatlco. - Dei primi abitatOl'!

dellelagnneVenete. - Le terlne di Monfalcone l)rima
del Rolna~i. Estratto dallAtcJleografo Trlestino.

'EξΆιι-εΡΙ){'~ς FonrteentJl annnal repOl't of tJle trns
tees of tJle P~aJ)ody Mnsetnn of Atnel'ican al'cJιeοlοgΎ

filldetJlnoJogy. ΥοΙ.ΙΙΙ ΝΟ Ι. Calnbridge, ,1881, εΙς 80'1.
Papers of tJle arcJleoJogicaJ Institnte of Atnel'ica.

Atnerlcan set'ies Ι. Boston, 1881, ,εΙς 80'1.
Notes ιιροη a denar.lns of Angnstns Cresar by: ~enry

Pllί11ips. 1880. εΙς 80'1.
Addίtίonal notes ιιροη tJle collection ,of I;oinsand lne

daJs now ιιροη ExJlibίtίon at tJle ΡennSΥJvan,ίξ\ Mnsenm
etc. Pl1ίladelpllia, by Henry PJliJJipS. October, ,1879. '

6ld-tinle snpel'stitions by Henry PJlillips" εξαχοεν

εκ τcυ περιοδικcυ TJle Penn Montllly, εΙς 80'1.
TJle~;estnre speecl1 of lnan. Addl'ess by CoJ. Garι:ick

l\lallery, U. S. Α. ψυλλάδ. εξαχοεν εκ του 300υ τόιι-ου

των Pl'oceedings of tJle Atnerlcan Associat. for tJle ad
vancem..: of ,science. Salem, 1881, εΙς 80'1.

DiscovclOY of paJreoJitJlic ί1ίηΙ ltnpJetnents ίη npper
Egypt, by Prof: Hentoy, ,W. Haynes. ψυλλιΖδ. εΙς 40'1,
εξαχοεν εκ των Memolrs of tJleAtnerlcan Acadelny οί

artS"andscίcήces" ΥοΙ Χ .
.' Ό εν Τραπεζουντι Ιατρος Α. XΡΎjστίδΎjζ' 22. ψφτογρα
ψ·~ιι.ατα διαψόρω\l αρχαίων ιι-νΎjιι.εtων εκ .Τ'~ς Μικρας

'Ασίας:και Τ'~ς ΕΙΙρωπαϊκης Τουρκίας.

. Ό εν Σιι-uρν-n ΆΟ. Παπαοόπουλο:; Κεραιι.εΟς τσ.ς έξης
~ ~, ,...... ,
ιοιας αυτου πραγιι.ατεια~·

'Ει'λ Ο' , \, ~ ~ 'Α' 18-'" 8..: .Ι' ινη ~'Πoχη"εν Τ!1ΙΙ-ΙΚΡq.. crtif. j;), ον.

τα αρχαια σ,ιι-υρναϊΚCι. σταOιι-Cι. του 1\'Ιουσ. της Etιαγγ.

Σχoλ~ς. 18ί5, 80',1.
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ΙΙέρ ί τt'Jος ί/.:ήτρας σταΟιι.ω". 1877, 80'1.
Περ i τη; όλκης τ(;)ν σ[LΙ>ρ'lα'ικω" σταΟ[L. 1877, 80'1.

Κατάλογο,:; τω" χεtρOγράψων της βι6λιoθ~ΚΎ)ς 't'lj;

Εύαγγ. Σχoλης.1877~80'1.

Περι τω,) βυζα"τ. σταθ[L. του Μουσ. της Άρχ. Έται-

ρίας. 1878,_ 80".
περί τινω'ι Ιδιωτιcψων της Ιω"ικης Οιαλέκτου.1878,80'J.

Φωκα~κά. 1879, 80".
Κιχτάλογος τφ" ιι-εταλλικιJ)\I άρχαιoτ~τω" του Μουσ.

τ~ς Εύιχγγ. Σχολης. 1879, 80'1.
Catalognedescriptif des pojds antiqnes dn Thlnsee de

Smyrne, 1880, 80'1.
Ά"εκδότων Σψα~κων, τεοχος Λο". 1880, 80".
Διάψοροι γραψαι εΙς τον Γοργία" τοο Πλάτω"ος.

1880, 80".
Ή έ"ταοθα Ecole frangaise το έαυτης περιοδικο" ΒnI

letin de correspondance helleniqne -rcu ετcυς 1881
εΙς 80".

τδ Γερv-ανtκο" άρχαιολογικο" KaotOPU[LGt το έαυτοu

πεΡΙ06ΙΚΟ" MittheiInngen etc. Athen, 1881. εΙς 80'1.

Ό ε"ταυθα Άχιλ. Ποστολάκας, Historia nnmotllecre
Gothanre, anctore Fr. Schlichtegroll. 1799, 80',1.

Ot έ"ταοθο: έκδόται το1) ΆθΎ)"αίου· Journal οί hellel1ic
stιldies. νοι Ι. ΙΙ. 1880-81. 2 τό[L. εις 80'1 v-ετα πί

νακος εΙκόνων εΙς 40".
The American journal of Philology. Baltilnore. Υοl.

Ι, 1880. Sept. Ν" 3. Dec. Ν" 4. (τουτο διπλουν). Vol. Η,
1881. 1!1ay, Jιιly, October ΝΙ) 5. 6. 7. εις 80'1.

Sitznngsberichte der philos. phiIol. Η. histOl'. Classe
der Κ. Bayer. Akad. d. Wissensch. ϊη ΜίίncΙιen, 1880

(SΙιΡΡΙeιn.) Heft νι 1881 Heft 1. 2. 1881 Bd ΚΙ Heί't

1. εΙς 80".
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Geda.cl1tnissrede a.1:if Leonh. νοη Spenge.l, νοη Wil11'
Υ. Christ. ΜϊιncΙ1en, 1881. εΙς 40'1.

Β~ολ{cx αγορcxσθέντcx·χρημ.cxσ~τ1ίς~Ετcxιρ{cxς.

Overbeck, Geschicl1te der griech. Plastik.
Ε. Υ. Dnhn, antikeBildwerke ϊn Rom, mit Ans

SCl11nss der grosseren Sammlnngen. 3 Ba.nde, 1881.
G. C. Brann 'Wandernngen dnrch das alte Athen ιι.

seine Umgebnngen. 2te Ansg. Mainz, 1827.
Arcl1ccologische Zeitnng. Berlin, 1881.
Χρυσοχόου πίναξ της 'Ηπείρου και Θεσσαλίας..

ΔωρητcxΙ αρχcx{ων.

Ό έν ΚΙΙμ:!) Κ. Τσεκουρόπουλος. - ΟΙ ένταuΘα Έπαιι..

'ΛΘανασtάΟης. - Άλ. Κυρtακός. - Ό έν ΣπάρτIl Νι

κόλ. Γρα1κος.
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Πcι.ραρτι1[l,ατος Σελ.

)) )

» »

» »

» »
» »

» »
» »

» »

yp~φε

12 πορίνου -- πωρίνου

19 ταπεινώτερον ._- ταπεινότερον

19 όρΘώτατα -- ορΘότατα

21 πορίνου -- πωρίνου

?3 't , , Ι

όJ ανηγειραν -- cι.νηγειρεν

31 ' , , ,"f)vtov -- υννιον

33 Ίππooρoιtείας--- Ίππooαιtείας

35 Ιερcι.τιχ"η -- ίερατικη

35 ~ενoψανες -- καινοψανές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ APXAIOΛOΓlKHΣ ΕΤΑΙΡΙΑ!

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ι 88 Ι

ΑΝΑΣΚΑΦΑ

ΕΝ ΤΩ,

ΘΕΑΤΡΩι ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΤΡΟΥ

rno

Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑ

ΑΘΗΝΗΣΙ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1ΟΝ cιΠAΛ1ΓΓENEΣ1AII 1Ω. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

1 - Όδος Βορρ&: - 1

1882
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ΕΙ(ΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ

ΕΝ ΤΩι ΘΕΑΤΡΩι' ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΎΡΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.

Α'.

Μετα τας εν Όλυv-πίι;t κcΙ:Ι εν Δ'ήλ~ άνασκαψας οί α.ρχαιο

λογουντες έπρεπε να άπ06λέψωσι v-άλιστα πάντων εί.ς το

εν "fj 'Επιόαυρί!,:, ίερον του'Λσκληπιου,την χώραν εκείνην,

-ητις πολλα και σπουδαία εuρήv-ατα ίιπέσχετο τ~ ήv-ετέρ~

επιστήι},::ι. την ψοραν δε ταίιτην επεψυλάσσετο ή τψη

της πρωτ060υλίας και v-έχρι τουδε τοΙΙλάχιστον εκτελέ

σεως τ{;)ν άνασκαψων τοίιτων είς την ήιι,ετέραν Άρχαιο

λογικην 'Εταιρίαν, κατ' αιτησιν της όποίας άπεστάλην

εκείσε ίιπο του ίιπουργείου της Παιδείας. Περι της άπο

στολ'ης V-0u ταίιτης έγραψεν ό Πρόεδρος της 'Εταιρίας

κ. Euo. Καστόρχης εν τ<1> Ά θ η ν α ί ~ (τόv-. θ'. σελ. 393)
τάδε' «ΕΙς το παρα τη" 'Επίδαυρον ίερον του Άσκληπιου,

»ενεκρίθη να καθαρισθ~ άv-έσως παν το θέατρον άπο των

») καλυπτόντων αΙΙτο OeXV-vwv και χωv-άτων, εψεξ'ης δε να

»)εκτελεσθωσιν άνασκαψαι εν τ<1> fEr<'i'>. Άπεστάλη δ' εκείσε

)Jό έψορος κ. Π. Κα66αδίας ινα καθαρίσ-:ι εν πρώτοις το

»θέατρον και περιγράψ-:ι αuτό, και προτεί ν-:ι τ~ Έταιρί~

») Ο,τι δυνατον άv-έσως γενέσθαι προς επιχείρησιν της του

») ίερ ου άνασκαψ·ης.)) ,

Τοιαίιτην λοιπον έντολην έχων v-ετέ6ην εΙς 'Επίδαυρο"

τ~ 15 Μαρτίου λήγοντος έτους 1881, και αuθηv-ερον επε

σκέψθην το V-tav ωραν άπέχον του Λιγουριου 1), πρωτευου-

1) Ή όδος διέρχεται δια. μιχροιί -.:ινος χωρίου, εν τέτα.ρτον περίπου

σ.πέχο'ιτος τοϊ) [spou, κ::ι.λου[1.ένου Κ ο Ρ ω ν ι. Προέρχεται οε .~ έπωνη.ίGl
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σ'~ς -ΤCιίί δήfl.ου Λ'ήσσης, δάσος, εΙς δ εΊχε μετα6λ~o'η το

Οέατρον. Μό'ιον το σχ'ηιι-α του κοίλου ητό πως κατα-
, ,~, "" ".f ..... ,('!~,,~

9ανες το οασος οε Ύ)ΤΟ τοσουτον 'Πυκνον ωσ-τε οεν Ύ)Ο!J-

νήΟην ,κατ' οίιδένα τρόπον να εισχωΡ'ήσω εΙς αίιτο καΙ να
, Ιλθ ., ", ..... 'λ ι Τ'...... <'\\
cι.'/ε ω εις το ανω του κοι ου, ιι-ερος. ην επιoυσcι.ν οε

'ηρξάιι-ην τω'ι εν αίιτ~ εργασ-ιων καΙ ουτω ιι-ετα ιι-ίαν έ6δο

ιι-άδα άπεκόπη το δάσος. "HπαΤ'~θην οιι-ως σψόδρα πι

~\ευων o~ι ιιr~τα την, ~πo' Τ~~, ~~νδρω.ν τουτων εκκαΟά

r..~.qtν, τq,~ θεάτρ,qu, ~α, ~γ.ί,ν9ΤO ~μταψ~.νες το κοΤλον, '~τoι

Τ~ι.~,9~h,ιq ~~τo~, διότι αtψνης παρουσιάσθη ~ρςιτων ό.

ψ,θ,.α,lψων ΙΙ-Ο,υ οίιχΙ θέατρον άλλα κατωψέρειαβουνου,άπο

~rε~ξ:σθεΤσ~~κ των, άπο του Κυ:νορτίου Ορους. κατα:πεσόντων

χφιι-άτ~ν" ιΧτινα εί,χον καταπλακώσει ιΧπαν σχεδΟν το κοϊ:

~.Q'! επι<!ωρ.ευθένταεΙς πάχος' 1ιιι-ίσεοςιι-έχρις έ'ιος καΙ '~ιι-ί

qεος ιι-έτρου. Μόνον δε κατα τα κέρατα καΙ ενιαχου κατα

~o κατώτερον του κοίλου ιι-έροςε6λεπέ τις τα άκρα των

έ.Οφ,λίων. 'Επρόκειτο ,άρα οίιχΙ πλέον περΙ εκκαθαρίσεως

άλλα περΙ ά,ιιχσκαψης του θεάτρου, καΙ άνασκαψης σπου

δ~ίας ενεκα του κολοσσιαίου ιι-εγέθους αίιτου καΙ της ιι-ε

γάλης.επισ.ωρευσεως των, χωιι-άτων εν τε τ~ κoίλ~ καΙ

<t:~, Qρχ·~στρ~. 'Επελα6όιι-'i)'Ιοε. παρευθυς του εργου τουτου

κ_~λ ιiQt~λείπ..ως εΙργάσθην ιι-έχρι της 27- 'Ιουνίου, ήτοι

ε~ι ~~,~oν τ~ν τριων, ιι-ηνων, οτε κατ'ενΤΟ,λην τ'fjς Κυ6ερ-

ι " λ "Ιλθ ' Δ -λ ,ι θ " •νη~ς;ως. ωψει ον να απε ,ω εις η ον, ε'ι α ηρχοντο αι

~~~,' ε~oς εν.εργουιι-ε'ιαι ύπο τ'fjς εν 'Aθ'~',αις γαλλικης
Σχολης άνασκαψαί. ουτω οε ηναγκάσθην να διακόψω

τ~ας .~ργ.ασίίl,ς. (l:OU, κcι.ίπε,ρ επιθψω'ι να εξακoλoυθ'~σω

.. ,.
σ:ϋτη 'Πιocι.νι:;i~ έ~.τϊjς 1J.·l)τ,ρΟς ,του' 'Ασ,κλ'I)'Πιου' Κορωνίδος, διότι οχι μόνον
'ί(του ίερ~υ rί.ρxαίz έπωνuμ.ί:r. "το Ίεροll ί)ιετ'l)ρήΟη 'Παρά τοις έΥχω

ρ[οις &λλά. κcι.ι cι.ύτOς Ο έν τιji Παυσcι.νίςι μίiOoς 'Περι τ'ϊjς Υεννήσεως του

'Αc:κ.λ'I)'ΠΙΟU, "το 'Πcι.ρ:φ.ίiOι του' 'Ασκλ'l)'Πιοϋ11 , Ον &:ρελως δι,l)/oυντcι.ι οί

"(.έροντες και cι.ι ΥΡ'J.Ι:ι.ι του ΛΙΥουριοϋ.
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'\, "Ι! .. ( t'.I ,r"· "",.. ,
αυτας ετ.ι τινας ει,σετι ΊΙ[J,ερας προς ΟΛοσχερη αποπερα-

τωσιν του gpjou. Και ανεcαάψη [LE'! και εκαθαρίσΟη απαν
, _) ') ι Δ' '" , """f'\,

το κοι ,ον, ανηγεροη ιι>ερος της καταπεσοuσης κρηπιοος

του διαζώΙJ>ατος, ετέθησαν πολλοι των εκτοπισθέντων
(j, ι ., ..... , 0' 2~ , ι:.. Ι \ \

νρονων εν ";J οικειι;< εσει, a..'/εσκcu.ρη η ορχησ,,;ρα και το

f" Ι ., '0 ,., ..".. /
υποσκηνιον, ετε -Ίjσαν απαντες οι περ ι η/ν ο Ρϊ.ηστρcι.'I

θρόνοι εν Τ~ οtκείcr- θέσει, απεκcι.λ6ψθησcι.ν δια τά9ΡΟι)
,., ιο_ ~, ............. '" ,.,
απαντες οι τω'ι oικηrιατων της σκηνης τοιχοι και ανε-

σκάψησαν αε εισοδοι του θε&τροu !l>έχρι των πuλων, αλλ'

επεθύμοuν να εκχώσω το εσωτερικον των οΙκοοομη[Lάτων
..... ......, .. "ι' ι \, Ι .... ,

της qΚYjVης, να εςερεuνησω τον περcι.ν ταuτης χωρον προς

", , r Ι ....." ~ , ,\,

zupscrtν 'tuxo'! ετερων τινων ΟΙΚΟQΟf!>ηματων, και προ πcι.ν-

των να εκτείνω την ανασκcι.ψ'ην πέρ αν των πuλων και 'Jlf.
άποκαΜψω καθ'όλοκληρίαν το τεΤχος, εΙς δ καταλήγοuσι

κcι.τα τα κέρcι.τα τα τόυ κοίλόu έδώλια, ΤΟ ύπο των αρ.:.:_

χαίων ά ν ά λ η f/> μ cι. και ά ν α λ ή μ f!> α τ α 1) καλούιι>ε

'10'1. Αε ύπολειψθεΤσαι Ο/Lως εργασίαι αυται εί'ιαι ελ&

χισται σχετικως προς τας γενο[l>ένας, ι~6'Τε ε" πλήρεί π'ε-:

ποιθήσει MνaV-cι.t ναειπω ΟΤΙ το Επιψανες θέατρον τ'~ς

Έ-πιδαύροu α ν ε σ χ ά Ψ η και να εκθέσω εντο:υΘα το Εξαγό

μενον της· ανασκcι.ψης ταύΤ-Ι)ζ 2). ,ΕΙκονίζεται δε του το εν

') Kcι.τ&' τα.ς εν τΙ;; COΙ'p. InscI'iJJ.Gf·. σ.ρ. ~68I κcι.Ι 2747 έπιyρcι.ψ.xς.

"Ιοε Τ e χ ie r Descr'. de Ι' As. Μίη. Vol. ΙΗ ρ. 138 καΙ 163, xO',t
'V ί e s e Ι e r Griecl1. T!teater ϊη E,'sclJ 'ίJnd Grιiber' Encycl. ιν σελ.

245 σΥψ.. 63.
2) 'Ε ~ \' _.,. ....., ~'O ,," , ...

πεΙOΊj εν τη O'.νcισκαψη ΤΟ'.UΤ"{j ευρε ',Iσcινκαι τρια. Ο'. Υ Ο'. λ fI.O'. τ 0'. ,

επρεπε π6.ντως να. λ"l]ψΘή' φροντΙς προς ;)ιO'.τ·~p·,Iσιν cι.ύ~ων. Έμοϋ' οε σ.νcι.

χωρουντος έσπευσμένως ΟΙ&. Δηλον; σ.πέστειλεν ή ΈτΟ'.ιρίΟ'. τον κ, Δ.

Φίλιον, ίνα ψροντ[ση περί της ΌίΚΟΟΟfl,η'ς οίκίσκου, εν ~ εμελλον να. τε

οωσι προσωρινως τα. Q'Υ6.λμcι.τcι. ταυτcι.. Έν ~ δε ι~χoooμε!τo το ψuλcι.κείΌv'
_ , Φ''Ί ''t', ",,1" , t'o" •

τουτο, ο κ. _ ΙΛιος επεςετεινε τcι.ς ερycι.σι:ις εςερευνησcι.ς oιcι. τcι.ψρoυ το ...
πέρcι.ν της σΚΊjψ(jς χωρον. Εορε οε οη ο ύ ο ε ν ο ί κ ο;) δ μ Ίj μ Ο'. έ v
τ Ο'. UΟ σ. UΠ .~. Ρ Χ ε, ούδi Τι;)υνα.το νrι. υ'πσ:ρξΏ, κα.Θ' $. ψιλιχως έ~f-'

στεtλέ' μοι.
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το1:ς τέσσαρσι προσαπτοιι-έ'ίοις πίναςιν, οΙΙς χαριζόΙLενος

___fj 'Λρχαιολογικfj Έταιρίι;< και ειι-οΙ εσχεοιογράψησεν ό

ψίλος ιι-0ι λοχαγος του Μηχανικου καΙ αλλοτε καΟηγητης

εν 'tfj των Ευελπίδων Σχoλ~ κ. Ν. Σολωιι-ός, Ψ τινι πολ

λας χάριτας επι ΤOύΤ~ όιι-ολογω.

Πλην Τ'ης αποκαλύψεως οε του θεάτρου είιρέθ'φαν e'i
τ~ ανασκαψ~ ταύΤγ) τρία αγάλιι-ατα καΙ ενεπίγραψος πλαζ

βάθρου καΙ ετερά τινα, περΙ ~ν θέλει γείνει ώσαυτως ό

προσήκων λόγος.

Β'.

Ό Παυσανίας επισκεψθεΙς το εν τ~ Έπιοαυρίι;< ίερo~

του Άσκληπιου παραδίδει ήιι-ιν περΙ του εν αlJτfj θεάτρο!)

.τα αςιοιι-νηιι-όνευτα τάδε' (ι'Επιόαυρίοις δέ εστι θέατρον

) εν τι"i'> ίερι"i'>, ιι-άλιστα ειι-οι δοκει θέας αζιον- τι7. ιι-εν γαρ

) 'Ρωιι-αίων πολυ δή τι ίιπεΡ'ηρκε των πανταχου τι"i'> χόσιι-~

)ψ.εγέθει δε Άρκάδω'ί το εν :Μ:εγάλYl πόλει' άριι-ονίας δε

)η κάλλους ενεκα αρχιτέκτων ποιος ες αιι-ιλλαν Πολυ

)κλείτ~ γένοιτ' αν αζιόχρεως; Πολυκλειτος γαρ καΙ

) θέατρον τοϋτο καΙ οίκηιι-α το περιψερες ό ποιήσας ·ην.)

(Παυσ. Π, 27,5.)
Ποία τις δε ή ιι-ετα τον '~ιι-έτερoν περιηγηΤ'~ν ίστορία

του θεάτρου διΟάσκουσιν ήιι-&.ς κατά τι αί ενεργηθεισαι

νυν εν αuτ~ ανασκαψαΙ ΚαΙ εν πρώτοις το Θέατρον 'ηκ

ιι-αζε ιι-έχρι των τελευταίων PW[J.atx(~v χρόνων, ώς εκψαί

νεται εκ τινος παρα την σκηψ~ν είιρεθέντος αγάλιι-ατος,

εΙς τους χρόνους τουτους α.ν-tικoντoς. Κατα τους ρω

ιι-αικοος δε χρόνους εγένετο άνοικοδ6ιι-ησίς τις 'H'"uv ol
κοδψηιι-άτων της σκηνης, ανευ ιι.ετα60λης του αρχικοο

αυτης σχεδίου. Μετα την επικράτησιν δε του χριστια

'ιισι.ι.οU, αγ'ίωσΤ(Ν πότε αλλ' οπωσδήποτε εν χρόνοις
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πολ,) άπέχοuσι Τ'~ς ήιι-ετέριχς έκιχτοντιχετηρίδος, 1Jp
ζιχτο ή βΙΧθιι-ιΙΧίΙΧ επίχωσις κιχΙ ψθορα του θεάτροu. ΚιχΙ

κιχτ' άρχας ιι-εν κιχτέπεσε το περιβάλλον το κοτλον τεΤ

χος κιχΙ οϋτως ενεκιχ άΠΟΚΟΠ'fjς ξuλείιχς η εξ dλλοu τι

νος ιχtτίοu κιχτέρρεuσιχν χώιι-ΙΧτιχ εκ του Κuνοuρτίο\)

οροuς, ατινιχ κιχτεπλάκωσιχν το πλεΤστον ιι-έρος του κοί.

λοu. 'Ύστερον δε εγένετο δεινος σεισιι-ος εξ ου διεσεί

σθησιχν τα έδώλιιχ κιχΙ επιχθε ιι-άλιστιχ το εΙς ανω κιχΙ

κάτω ζώνην διιχιρουν το κοΤλον διάζωιι-ιχ. Τότε θα κιχτέ

πεσεν ίσως κιχΙ ή σκηνη κιχΙ τα άνιxλ~ιι-ιι-ιxτιx συν τοις κιχτ'

άιι-ψότεριχ τα ακριχ ελλείποuσιν έδωλίοις (ίδε σχεδιογρά

ψηιι-ιχ θεάτροu εν π1ν. Β'.). Κιχτεστράψη δε όλοσχερως το

διάζωιι-ιχ, διότι κιχτεκρηιι-νίσθη ή εν ΙXύΤι'i> κρηπΙςκιχΙ

κιχτέπεσιχν ιχ[ ενθεν κιχΙ ενθεν σειριχΙ θρόνων. 'Ότι δε εγεινε

σεισιι-ός,διΜσκει ήιι-ας ιι-άλιστιχ ό τρόπος τ-ης κσ.τιχπτώσεως

των τ-ης κρηπΤδος λίθων- οε ΙΧύτοΙ δε λίθοι δεικνuοuσιν ΟΤΙ

ουτος εγένετο ιι-ετα την άπο του Κuνοuρτίοu οροuς

κιχτάρρεuσιν χωιι-άτων, διότι κείντιχι οόχΙ άιι-έσως επι

των πλιχκων του δρόιι-οu άλλ' επι στρώιι-ιχτος εκ χώιι-ιχτος,

εχοντος πάχος 20 ιι-έχρι 5Ω έκιχτοστων. 'Εν τοίιτοις οε
'Ι _" ,(' \ , ,

εκ τοu οροuς κιχτιχρρεοντες uετοι σuιι-πιχρεσuρον χωιι-ιχτιχ,

ατινιχ κιχτ-ηλθον κιχΙ ιι-έχρι τ-ης δρχ~στριxς κιχΙ επεκάλu

ψιχν ΙΧύτην εΙς βάθος 1,20-0,80, άπο τ-ης περιψερείιχςεΙς

το κέντρον. Ή σκηνη δε άνηγέρθη εκ του Ιδίοu ίιλικοί)

(Ι.ετα άσ6έστοu κιχΙ κεράιι-ων κιχΙ εχρ'ήσίιι-εuσεν εΙς αγνω-
, , θ' , , Κ

στον τινιχ σκοπον, πι ανωτιχτιχ προς κιχτοικιιχν. ιχτε-

σκεάσθη δε κιχτα τους Τοuρκικοuς πιθιχνως χρόνοuς κιχΙ

κάιι-ινος, κιχτα την ιΧ'Ιιχτολικην ιχυτ-ης πτέρuγιχ, προς εξα

γωγην άσ6έστοu.

Έκ τ-ης διιχσείσεως δε τΙΧίιτης των έδωλίων καΙ εκ τ-ης

επισωρεΙΙσεως των χωιι-άτων εψίιησιχν δένδριχ, κιχτα ιι-εν

τα άκρα ιι-εταζυ τω'1 άριι-ογων των λiθων, Oϊτινε~ Ι)uτω~
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" ~ , Α 'λ' ' ,Il ' , ,
§.ζε.τοπισ,\ι'l}σα'1 και πο "οι συνετρtoΊ)σς.<", κατα το 1L~crO"

':\). '\ ... '\ θ " \""-λ0<. εν τψ επισωρευ' εν-:ι χωματι, και ουτω το κο Ι Ο" ι,ιετε-

~λήΘγι εΙ; δάσος.

'Ε'ι το.ι,αύτη τι 'ι Ι καταστάσει οιετέλει το ΘέαΤΡΟΝ οτε,." ~ ο ." ,<;:" θ .,
κατα τη" παρ:::/..' ο')σα'l εκατο'lταετηριοα επεσκεψ η ι7.υτο

Πρ'ωτος ό αγγλος περιηγητ-~ς Cl1andler, οστις ευρεν αίιτο
1 ' " Ο' 1) Τ' .,., , •

~ε~α{~υι.ι[Lενο'l υπο 'αΙJ.'1ω'l Ί., '"α ~υτα α'lαψερει" και ο

Le,ake,επιπροσΘέτων.Οτι οίιοε" ιχ'lος, τ"ης σκη~lης εσώζετο,
, ι;"\' ... (' ~ λ' ~ .. ο............) ..·

Ί:.ι;ιa \οε: ..,:t'ύ)" εοω ι~ν ε.ΙΧον, εκτqπ.ισ: η εκ των: εν αυ τοις

, :l.' <;:, Ι' 2) 'Ε ' .,. , ,. -
ψ:υμl:ω~λcί.γριων οενορω'l. .' j χ,τουτου·"οε και εκ των χατα-

1J;-sμόντων··χφΙLάτψν οαητο. το ΚQiλο,,1 τότε ολως σχεοον

i6ψα~~ς,: ,~ι§τι δ. αίιτος περ,ιηγΎJτης, οίι)3ε τα ακρα αύτου
,'" 'Ο '\' " .\ ~ \..... , ' .. \ ~j\ οι
~δυψ(ι ΊJ Υα~,οιαχρ,ιν;J' και, oια..·τ9.~τO, καΤ6<οασσεν αυτο' ) εις

, 1,,' , , - ο' " ο'
'τ'Ί);Ι οευτεραν κατΊJΎoρια'l .τ~ν εC4τρων, εις τα εατριχ

Ι' λ" - '). ") , Ι? λλ' 2.
οη, . ι;;κειχα,.;ων .τα ανα \ΊJIJ,.v.aita,y;pos~oIΧ οιι.ενα· υ.ΠΟ-

λ - 'θ - " . , , "'λ - ,
~ε ουσ.ιν. ,ι;;.U,ειa'l γρc'ψ.ΙLη" xat: οαχι,αμο εια',.γωνιαν.

~Eν τρύτοις .ό"Dοn:;ιldsοn ε" τ~~ Antiqιlities οί AtJ1ens,

SllΡΡΙφ),eρ'taΙΎ(κεψ. νιρl.Ι)!') 'Παρ,έ~χε crzEOLorrriqJΊJILa
- ο'' , , , - r. ' , - 5)

του: εατρου απεικρνισας και 'τινα ~ω'l κα ΙJ6χαlj'.τα αυτου '.

Αε. ξηασίαλ δι.ιως :αδται ουδε χα~' ελάχιστο'! σΤ'ηρίζονται

ε~Ιτ,η~, αλ()θείας. Και πρωτον ιι.ε" εΙχoνίζειO.λ~ςψαντα
,<;: , Θ' \, Ι .... 'I~ _.

qμι)Ο:fj σκηνΊJ'I προσ -ε:cω'" και στοανπερα'l ,του ε..,ωτερ ικο\)

cι.ιιτης: ,τοίχqu, έν Φ δ αίιτος όΙJ.ολογε1:,Οτι- Oίιo~ν" ίχνος

. , ~'ι \ ι ι ..-

-'.~) R~ C ι}: a n,dl ~ r,: TI'3Vcls ίιι Greecc σελ. 225 κ. έ. Ό cι.ύτoς St'(j-
! • • ....... " Ο' 1 , , ) .... f Λ _. . Τ - •

γει~IΧΙ οτι, ,Κ,cι. _, ,α ,α'iεψερο'! αυτ<:) οι, ΙΥουριocτcι.ι, οι ουρχοι ειχο'l (J.~-

~;'φέρει έκ' ~oΌ; Οεσ.τρου Δ'ς "Άρyo~ και Ναύπλιο'! μcι.Ρ!J.άρι'ιΟ,l θρ,ό'lΟV[L,ετQ.
Π~Χλιiv'r2i'~.χi-ι:ατ~V>;'~ ι' "~:*ι γpocψω~. " '
. )>'j-L 'c 3 k c, Tf'avcls ίιιιl:ιο ~Ioι;ί';iι π, Ι), 424.'· Ά

3) L c a k c, Asin Μίnοι'. ρ. 3~2.

Λλ ''1· ' " ,,- .. , _. n Ι"!ι Α Ι' r ι:-. '" f 6,: ''Ι' "οε 'jζQ:.:t; ι:ι.ν,α:τυ,πωσιν.ε,ν, τη·l!J.aΓΠIS Η(. llSg. ,ιο; '" 1a. .

5) T~· τεΑεtJταϊlχ' τlΧστcι. άvεδΊJiJ.ΟσιεύΟ'(jσιχv χα); έν τί~ St Ι' a c k' s
TI}~ηΙcl'g.elJίiudc.
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κιόνων εουν'ΑιΟ'" 'ια αΠΟΧl7.λlJ,lι"lj 11, Τ'''ν Ο()"Γnιστμl7.'l οε α-
οι ι ι Ι ., Ι ι\.. ,

γνοεΤ ~)σα6τως εντελως, καΙ δια τ-~ς ψανΤΜίΙ:;ζ εΙκονίζει.

'Εν τί1> σχεόωγραψ'ή:J,ατι οε του κοίλου άγνοεΤ καΙ αυτο
,γι ' ':'ι' , \" "

το σω~OΙl,ενo'l ΙJ.ερος, διοτι την 'Προς CΨ,?Cιτερα τα κερατα

Ί' ,,,, {j' ,οΙ' ,'" 'ζ
τεΛευΤl7.ιαν κερκιοα υποιιετει ελ ,ειπουσα'ι, εν ~ σω ετl7.Ι

, , J..... , 'Ε _. ~ Υ Ι {'\ , Λ>"

κατl7. το 'ΠΛειστον μερος. ~ Υ. του ΟΙαi.,ω:J.ατος οε 'tc;u όΙΙΖ-

χωρίζοντος το κοιλον εί,ς &'ιω X17.l κά"ω ζώνη'ι γ'Jωρίζει
ι ,~, \ \ \ ~ .... 'θ' ,

[1.0'10" ΤΟ'Ι ορομον ΚιΖΙ την προ οωτου crstpl7.,! . ρονω'ι, (/.-
'" {'\ \ \ -~"., , ~ '" (" , \

γνοει οε τΊl" κρηπιοα και την επ cωτης ετερα'ι σειραν

Θ ' 'Ο θ' ":' ,,, • ,ζ - ''':''''
ρονων. . ρονος οε, ον εικονι ει,πρωτο') [Ι,εν οεν ανηκει

εΙς την προ του όρόΙΜυ σειράν, άλλ' εΙς Τ'~ν επι της κρη-
.....~ ,,' ., .... ~ , ('Οι, , οι:" \ '" λ

πιοος, την αγνωστον αυτι.~, οευτερον όε οεν κειται Κl7.τα -

λ~λως. Άλλα το πάντων χείριστο'" οπερ συγχρόνως

οεικνuει οτι κατα ΤO~') εποχ:ην του Donaldson το κοιλον

~τoδλως κεκαλΨΙJ,έ'IΟ'J ύπο χω!Lάτων,ωσπερ καΙ προ της

ενάρξεως τω,ι 'f)!Lετέρων εργcωιων, εΤ'lε, ΟΤΙ κατα το σχε

ΟtογράψηΙJ,α. τουτο· !L ί α μόνον κερκΙς της &νω ζώνης του

κοίλου άντωτοιχει προς έκάστην της κάτω, καΙ ουχΙ δ ύ ο

ώς εχει .. το πρiiγμl7.. Οuτως εν τ~ ανω ζών'{) εΙκονίζονται

fJ.ό'Jον Ο ώ δ ε κ α κερκίδες εν ~ σ(~ζoνται νυ,) καΙ ε,ι καλ

λίστ'n καταστάσει διατηροϋνται ε t κ ο σ ι δ uο, Θα ~ι:;αν
<:-,,, ,
ο ε .ι κ οα ι τ ε σ σ α Ρ ε ς.

'Εάν τις,Ο'άπ06λέψ'{) εΙς ταυτα καΙ παραβάλ'{) τα σχεδια

γραψ'ήματα sxeL'Ja 'Προς τα ήιι,έτερα, θέλει ιοει ενα,ργως

οτι αε του Donaldson εργασία,ι ουοε κατ'ελά.χιςον εΙκο'ιί

ζουσι το ΘέαΤΡΟΝ της 'Επιδαύρου άλλ' εΤνε προ'ίον της

ψανταυίας αυτου. τουτο οε ά,ΘυιιΛαν προξενει εΙς εκαστον·

αναλογιζόll.ενον πόσον άψίστανται τ~ς άληθείας τα βι6λία

εκεινα, ιΧτινα ελλείψει νεωτέρων εργασιων αναγκαζόμεΘα

να ll.εταχειριζώι-ι.εΘα ώς πηγας τ~)ν αρχαιολ0.Ύιχων ·~ΙJ;ω';

σπoυδ~)ν !
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"Ί'στερον οε του Donalclson επισκεψθεΙς ό Blonet το
ι (JI \ '"Ι Ι "Ι ., _ Ι .,

προκειμενΟ'1 νεcι..τρoν κcι..ι ενεργησcι..ς εν cι..~τ~ νεcι..ς ανcι..σκcι..-

ψας εοηιι,οσίευσε σχεΟιογρ6:ΨJΙΙ'cι.. cι..ύτo1.ι εν τ~ Expedition
du' ])lorce (νοι Η,ρΙ 78).'Ελλείψει δμως άρκουσων ανcι..

σκcι..ψων οεν εουνήΟη OUO' οuτος να &ποκcι..λύ.Ψ'n κcι..Ι απει

ΚΟ'ιίσ;ι τ"η'1 άλήθειcι..ν. Kcι..Ι εκ μεν της σκψης εΙκονίζει

λείψcι..ν6: τινcι..· τcι..Oτcι.. ομως κcι..Ι 'ίjιι,cι..ρτηιι.ένcι.. κcι..Ι ελ6:χ ι στο'ι

μέρος των σωζψένων κcι..Ι 'IU" άπoκcι..λυψθέντων εΊνε. τη'.'

oρχήστρcι..ν οε άγνοεΊ: κcι..Ι οuτος εντελως, ως περ κcι..Ι ό

Donaldson' ώσcι..υτως ατελη εννoιcι..ν εχει του oιcι..ζώ

μcι..τoς κcι..Ι αγνοεΊ: την κρηπΊ:ocι.. κcι..Ι την επ' cι..υτης έτέρcι..'1

σειράν θρόνων. Δεν γνωρίζει οε κcι..Ι οuτος όλ6κλϊJρον το

σωζόμενον ιι,έρος των κcι..τα τά κέρcι..τcι.. τελευτcι..ίων κερ

κίοων της κ6:τω ζώνης το\) κοίλου, άγνοεΊ: κcι..Ι την

l.ι.ορψην cι..ιιτην των' έοωλίων, τον άριθιι,ον των κλι-
, , V) λ ' tI ' " ~ , ,

μcι..κων κcι..ι α, α τινα κανεκαστα, ατινα ουναται τις

νά οιακρίν;ι εκ της παρα60λης των σχεοιογραψημ6:των

καΙ εκ της άναγνώσεως της εν τ~ έπoιι,έν~ κεψeι.:λcι..ί~

περιγραψης του Θε6:τρου.

Μετά τον Donaldson δε καΙ τον Blonet, οι το ΕερΟν·

τοΙ) ΆσκληπιοΙ) επισκεψΟέντες άρχαιολόγοι ο u ο ε ν κα

τώρθωσαν νά προσθέσωσι προς άνευρεσιν καΙ άναπαρ6:

στασιν της άληθείας, άλλά τουναντίον οι' εσψαλμένων

καΙ άντιψατικων εΙοήσeων συγχυσιν ιι,εγeι.:λητέραν έπήνεγ

κον. Οϋτω π. χ. ό Clarke παρατηρεΊ: οτι η €.πιψ6:νειcι.. των

έοωλίων οεν εινε όριζόντιος άλλ' εχει ιι,ικραν ΤΙ'1α προς

τα εσω κλίσιν, Ίνα ιι,η 'οιαιι,ένγι ίσως εν αuτn το εκ

των uετων υοωρ 1). Το αΙΙτο οε άνcι..ψέρει καΙ ό Dod,velI

1) « Τιιει'ε is SOn1ctllίng l'cmarkalJ1c cyen ίη tιιε 110SiLiOH of ιlιε

11 srats: Ιlιείl" slII'facc is ηοΙ μerfccιΙΥ IIΟΙ'ίΖΟΙΙΙΙΙI; ΙΙω ιιι'εlliιεcΙ IlaS
" givcn Ιο tllcm ιι stigtll ϊηc!ίιιηιίοη, μcrΙιaρs ιllιιΙ \νίιΙεl' ιηίΒΙl1 ηοΙ

" resL u!)on t!ICll1 duri(}s fίιϊn." C! a Ι' Ι C'l'ι'ιιvc!s 1I: σ~λ. 360.
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θ
, ,., t)' ,., 'Ι , ,Ι , \ \

προσ ετων οτι η κ ,ισις αυτη εχρησψ.εuε') ισω; εις ΤΟ να

καθηνται οί θεαταΙ επι τω,) έθρων των ανετώτερον ~). Και

εΤνε v.ε'l αληοες ση εν τ01ς κατα τά κέρατα του θεάτρου

δρατοις έδωλίοις παρεΤΊjρειτο τοιαlJτη κλίσις, αλλ' αuτη

εΤ'Ιε καταCΡανες αποτέλεσv.α της προς τα ανω αιιαcrείσεως

τω,) έοωλίω'l, γε'lψένης εκ των δια των άρv-ογων αυτων

οιελθόντων αγρίων δένΟρων.

'Εκ πάντων τού.των καταCΡαίνεται ΟΤΙ το θέατρον του

Πλ λ ' λ""'" ,ο υκ ειτου κεκα uV-V-sνo') ον προ αΙωνων υπο χωv-ατων

καΙ δένδρψν, ·~τo αγνωστον τ~ επιστήv.YJ. Νυν δε πρώτην

ψοραν απεκαλίιCΡθη τ~ πρωτ060υλίςt. καΙ δαπάνΥ) της 'Αρ

χαιολογικης Έταιρίας, καΙ ανεCΡcί.νη εν άπάσΥ) αύτου τofi

μεγαλoπρεπείςt.. 'Εγένετο δε Τι Έταιρία δια της πράξεως

ταύτης v.εγάλης ωCΡελείας πρόξενος τ~ Άρχαιoλoγίςt.,

"" , Ο' \ι, 'ίλ ' ~οιοτι το προκεψενον .εατρον, ον το χαΛ ιστον και οια-

πρεπέστατον των έλληνικων θεάτρ~ν καΙ ποιηθεν ύπο ε

ΠΙCΡανoυς καλλιτέχνου ανήκοντος εΙς την ύψίστην αΚV.ην

της έλληνικης τέχνης, κατέχει τα πρωτεια εν απcι.σι τ01ς

σωζψένοις θεάτροις καΙ αποτελεl το ασCΡαλέστατoν όρ

μητήριον καΙ την επισηv.οτάτην πηγην των περΙ του έλ

ληνικου θεάτρου γνώσεων ήv-ων. Οίι V.Lxpoν δ' επαυξάνει

την αξίαν αύτου ταύτην καΙ .~ καλλίστη αύτου διατήρη

σις, ίδίως της όΡΧ'~στρας καΙ του κοίλου, προελθουσα
" , .. - - ,., ,

κατα v.εγα V.spo.; εκ της των χωv.ατων επισωρευσεως,

ατινα οuτω οιεψύλαξαν αύτο απο πcί.Gης κακοποιου άν

θρωπίνης χειρος καΙ εκώλυσαν τα δένδρα απο του να

cρυωσιν ύπο τα. έδώλια καΙ οuτω διέλθωσι δια. των ιxpv-o-

2) _Tlle seals 31'e ποΙ perfecly !IOΙ'izonla! but inclίne genl!y in,vards,
D ,vI!ίC!I ,vas IJeI'!IupS intended Ιο renιleI' llle ροsίΙίοπ of I!Ie con,va
11 lescenΙ Dudiel1ce ιnoI'e casy lhon ίι coultl !Ia"e bcen οπ a cOIl1p!etely
~ Ilol'izontal sul'facc."D ο d \v e 11 Class. und to})ogr. Tour 1I; δ"ξλ. 258.
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γων αύτων,.ώς εγένετο κατ' αμψ6τέρα τα πoλλιiχωςε'/εκα

~'9ό'ΤΟU9,θαρ,έΝΤcι..,κέρατα aυτου.

Τ
" ΟΑ θ' . . .Β' , , . . .'. ~,

i") , ,ω).~ων·εχ 'ε'lτων [Lεταοα~'1ω εις τη'ί περιγραψην ΤΟ1)

Δ ' \." ,Ι l\ ~ '" ,
ν,εατροΙ) και ει:;, τη'ι εΚνεσι'ι των κατα τας α'lασκαψας γε-

ι ι "Ι Υ- ,f Υ' , \..:. ~

~ιοv;s'ιω'J., παρατηρησεων, δζεται."ω'ι πα'lτοτε το npaY[Lcι.:,.

εν,Υ,oεΤτca,.,ύπο ιΧρχαιολογαην και ουχι ύπο αρχιτέκτόνι-,-
\ ,Ι , ~! "... Ι .,.}......

κην εποψι'ι, οιοτι cι.:'1 ιχρχιτεχ'tω'lγ;ετεχων ,ΚΛασ~κηζΠcι.:ι"""

~. ' '" '). _...... "Ι f ..~, \',
ΘΘυσεως,ητοι,~αρχαΙOί\Oγων, αρχιτεκτων, εζετασΥι το οι-

χοδ6[L''fJ[Lcι.:, ώ'ς σήΙJ,ερο\; εχε~,. πολλCi. χιΧΙ 'ι1πo"υδcι.τα·αρχι,τε

κτονικα c;υv.περάCψαταOtXst εξcι.γάγει εξ αυτων: Τοι/Χότη

ΟΚοώς;έ·ξέταc;ις, εινε άλλοτρίακcΛκατ' ιΧκολόυθίαν άΦ'J

ν,ατοςcτοΤς ;ιΧρχαωλόγO~ζ.,

;"1.;'", .:-.. : ." ,

.Ί";

~,",~δ' ~~'~τρoν Τ'~ς 'EπιδαI~ΡO~ "κεϊται ~κτoς τοU.περιbό,λCΌ:,
τ6Ι; ναοt του Άc;κληπιοο, επι Τ'~ς δυΤΙΚ'~ς κcι.:τω<ρερεί~ς
"';J1"" ~;. : . Ί\"'\ rl 1"\ ,

τo~ I~~'ι.oρτίCιυ 6ρcυς, εν V,syιXAγI χαρcι.:OΡι::', ητις δια

ιJ.i·;.~ρ&ς· ~ρΎασίcι.ς' ελαβεν ε6χ ερως το α'lαγχαΙον "Ou,

~·9"~)~?~,':,?"Χ·~v-α. ','Λπο?λtπει t{ πρός βορράν, έχον (Lt

κe~;;Ό~Ρ,~ς"δ~(η.Lα; απ6~λισ'ι',,' ~υ,,:ως ,ωστε οΕ Θειχται εou

ν:~~;~t:γ'ri,~ε~;:~ιΌοι; [L6;ΙΟ'ί. τδ~ 'Π,ρο 'τc'u θε&τρου περί60
Χiν,~~υν τόΤ~έ'/ αίιτι~ fLεγα?~οπρεπέGΙ [Lνηv:είοις, αλλ' α-

~'OΙ Ι .<;,. ..... ~' 1. ,,,.. ' , '..: ·,1.,. ·.ι ~ \. '". ',' ~ .. , , ....

~~g~:~;.:? η'~~ι ~η.'ι ,πεο~a;ο~, ητσ,Ι, το Ι ,ε ,Ρ ο ν; συν τ~ις
~ίιτo περ.ιβαλλουσι καταφύτοις τοτε βεβαιως Ορεσιν. Είνε
'~\~."·ut.-· ....~ ""., ." _ .' • _ - .

~-ε: ,<f..~,ό~~[L:'1v,ένο~, εξ εγχωρίου λευχ'οϋ ιΧσοεc;τολίΘου κάι

εκ'Π'ό'ρίνc;υ λίθού. Και εκ v-€") του πρώτου πεποί'φται τα

έδώλια του κοίλου και οΕ εν αlιτ~ θρόνοι, εκ φε "ori οευ-
,'ι " 1.ι \ ζ Ι

-τ~ρου/~a!α:ν~.,η!!,(L.ατa ~αι η c;κηνη.

, J ., Κοι::ΖΟΥ•
... ": ',.

1;[" ~~. - t:ι ' " -Υ. ) , \ "
λ<Ι:ο' χοιΛο,ν. του, ν~ατρoυ. ε~'1ε l1.εΙ4;Ο') "fJΙJλΧυχ ,tOυ ΧΙΧΙ εχει
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σx:~μα κυκλικον μετα ιι.ικρiΧς, αποκλίσεως. τα έδώλια
οι:"ιο. , ..... Ι .,'" ί _ .. --'" /) f
ο' α:;Τ(1) Guγκει'lται εκ ποΛΜJ)ν αλλη, ....οις (j1)νηΡfLο(ηι.ε'lω'l

λίθων, και κεινταιεπΙτοϊ) στερεου εδάψους [J,όνΟν
'\ " .f (ι ",~ <:"., ~ "" ,

κατα τα κερατα, ε'l'ια το εοαψος οε'! ειχε πανταχου το

αναγκαιον ίίψος, κα't'εσκ.ευάσθη ιι.ικρΟν κρηπίδωμα, οπερ,

C;)ς, εν τφ r.ΡC;'ηγο,uιι~έν~ χεψι.λαί(~ ειπον, εχει 'καταπέσει

ΥUν" τοις επ' q;Q'~ou ξ,O~λίoις. Διαιρειται οε: -το κοίλον δια
~ >;1 .. ~'Y' ':i;" r \'1' .. r: "
οιαι"ω[!.ατος εις 0,1)0 ι;,φνας,ων ·/),V.Z'! ανω συγκειταιες εικοσι

σεψ;)ν έδωλίων (μ..η ljυ!J.περιλαv.eα'lψένη~ τηςτελεuταίας

σειρiΧς εψ,' '(j:; εGτηρίζοντο l.Lόνον οί πόδες ,των εν τ~ αμ.έ-
, , l\')'~" , ,

σως υπε.ρχ,εΨ-ΙΞ.νΥι .καvηv,ενω'l, η οε κατω' εΧ τριακοντα

9uO. 'Εαν δ' ~lς τα·)τα.; προσθέσι.ψ.εν καΙ τρεις σεφας

()
' ,Ι .. '1 ι , \,.~ .....ρoνω'Ι,.~χoμ.§ν εν, συ'l0!\(~ π:εντηκοντα πεντε σειρας εορων.

Ε
'\' <'\\ \ <:'\ 'ζ ") Ι \ Ι

i ινε οε, το Θ ι α ω μ. α v.εγαι,σπρεπεστατον και ,συγ-

., ~I \' '\ i "" 'Ι Ι ~, ,.,

κειται εκ 0'.)0 οια ΠΛακω';· εστρωίJ,ενων: οροv,ωγ·και εκ

ΚΡ·fjΠΙΟος. Ό κύριος δρόιι,ος. εχει πλάτος 1,90 Κζι.t ,περι

fJciXXz,,:ac ε'/θ~ν μ.~ν δια σ ε ι Ρ iΧ ς θ Ρ ό.ν ω 'ι κειμ.ένων

επι Ιδίας βάσεως, ίιπερ την α.νΙΙΥ<άτην σειραν έδωλίων

- ι Υ Ι ,r θ ":'>\ ~ '\ "" '~AN~'
της κατω ι,ωνης, ε'ι εν οε οια τη.; χρηπιοος. υτη οε

(Πί". Γ, 4). σ{ιγκε.ιται α') εκ ταπεινων πλακων οίονεΙ τη'.'

βά.(μν α~τη,; q:ποτ.ελουσων και EXOucrG)'! ίίψος 0,2.4' (/) εκ

μεγάλων πλακων (uψ. 0,90) ι.οερουσωνκατα τα ακρα εγ

γι;γλυv.μ.ένην πέρις ταινία'ι' και γΙ) εκ γείσου εχο.ντος

υψος 0,2.2 και συνισταιι.ένσυ ες ~)pαίOυ κυιι.αΤίου ,και ται:

'ιίας. ΟUτως .~ δλη κρηπΙς εχει ~Ψoς 1,36. ΈπΙ της

κρηπιδος όε ταύτης, εχούσης πλάτος 1,25, ητοι έπΙ των

πλακων του γείσου, εκ.ειτο έ, τ έ Ρ α σ ε ι ρ α θ ρ ό ν ω 'ι.

Μεταζ·) δε των 6πισόίων 'tG)'! θ,ρόνων τούτων Κlχι της
, -, ," "\' ~" ζ Ι λ '

κατωτερω σειρας εοωι,ιω,ν,. τη~ ανω ωνης κατα ειπετα~

ό ετερος. δρόιι.ος, ητοι ΙJ,ι~ρος δρψίσκ.ος, εχων πλάτος
.l\ 60 Ε' "'" \ ,,', ~ ~"l\ 1'' λ Ιυ, " ' ~ πειqη οε οι qπ.ι της κρηπιοος νρονοι εχουσι π α,..

< , Ι, , ~ ,., (,'\\ , ,
τος Ί'JΙJ,ισεος V,OνO\l ιι,ετρ.ου, κ:αταψανες· εινε οτι οε'ι εκα-
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λυπτον aπασαν την Τ'ης ΚΡΎJΠ'ιooς επιψάνειcι.ν, αλλα κατέ

λειπον προ αυτων- ασκε'Π'η άρκετόν χωρον (πλ. 0,75), οι'

ι:ιο; εuχερως οιήρχοντο οε επ' !Χυτων καΟ'~v.ενοι.

Σίιγκεινται δε aπαντες οί ο ρ ό ν ο ι o~τoι εκ πολλι"'υν

λ'Δ '" .. "λ λ' Ρ"" λλ'ΙlJων, οιτινες 'ησαν το 'Πα αι Ι-Ι-0 υoδ~ συγκεκο ηΙJ.ενοι,

καΙ. .βαίνουσιν εκαστος από του ένός ι-ι-έχρι του έτέρου

ακρου. τ'ης αντισ:τoιχoόσΎJς κερκίόος. Δεν εΊνε άρατοιουτοι

τΟ·σχΎ)ι-ι-α,οΤοι οε του οιονuσfακοu θεάτρου, άλλ'όιι-οιάζου-
, λ- , ", 2. ' λ ( , )

σιν εντε ω; - 'Προς το ηιι-ετερον . υ.νcι.κ ιντρον καναπε'ι.

~Eπιγραψας ,δε δεν ψέρουσι, διότι οε,! εχουσι κεχωρι-

, " , '" θ' θ' \ - " ' ,σιι-ενας .οι .εκαστον εαΤΎJν εσεις κα:ι τουτο, οΙΟΤΙ οι

επ' αίιτων καθήιι-ενοι δεν '~σαν επιψανεΤς άρχοντες καΙ.

ιερείς, ώςέν 'Αθήναις, άλλ' οε επίσΎJΙΙ-0Ι τοΏ 'ΛσκλΎJΠΙOί)

ξένοι. '1Αλλως γνωστόν ΟΤΙ οε θρόνοι του οιονυσιακου θεά

τρου πρoέρχoντα~ εκ ρωιι-αϊκων χρόνων,ι;}στε οεν ouναταί

τις να παρα6άλ;J αuτοuς προς τοuς τοΏ θεάτρου τοΏ Πoλυ~

κλειτου καΙ. να ζΎJτήσ;J να άνεόΡΎJ εν το'ις τελευταίόις

άναλογίαν -καΙ. όιι-oιόΤΎJτά τινα ~). Διαψέρουσι ο' αλλήλων

~) Τοιούτους το σχ·ημα θρόνους, οίοι' οΙ του' θειfτρoυ τ·ης 'Επιδαύρου

φαίνετσ.ι δτι εΙχε ;οαι το εν 0·~6αις θέατρον, ώς συμπεραΙνω εκ τινος

λΙΟου εκ τοιούτων θρόνων προερχομένου, εύρεθέντος εντος τ'ijς πόλεως,

και ψέρο'ιτος τ~ν εκ μεταγενεστέρων χρόνων επιγραφ-ηνΑ Ν ΤΙ Ω Ν. ΕΙνε

δ ,· 'Α " 7 θ' iI" \. ,~ 't' • "
ο. ντιων ουτος πι Ο'.νωτατα ο αυΤυς εκεινος, ουτινος γινεται μνεια εν

σΤ'Ρ~ΥγύλΊ't βιfOρ~ ύπο6σ.στάζοντι νυν τ·ην ίερ&ν τράπεζαν του παρ& τ~ν
π~λΙν νσ.ου του'ΑγΙουΛουκΖ:Η 'εν τψ βάθρφ τούτφ επιγραφ-η εχει οϋτως'

ΑΝΤΙΩΝ

ΑΝΕ0ΕΙΚΕ

, ΠΑΝΑΡΜΩΝ

τοιΣ 0ΕΌΙΣ

Q ,Λντ[ων άρα ητο εύεργέτης τ'ijς πόλεως και των θεων και διά. τουτο,

τψ.'ijςενεκσ., ιι'ιρΙσθη αύτψ θέσις εν τοις θρόνοι ς του' θεάτρου. 'Εν γένει

δε φαίνετς,.ι δτι τ& εθψον του' όρΙζειν οι' επιγρσ.ψων θέσεις εν τψ θεάτρlJ>
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\, '" \ ..τ.ι. f" / Ο '
κατα την ι.ι.oρψ"~ν και κατα το υψος οι προκεψενοι .povot::
οε μεν προ τ(jς κρηπΙδος (ΠΙν. Γ, 4, α) εΊνε οε άπλοό

στατοι πάντων, οΙ ο' επ' αιιτης (Γ, 4, δ) εχουσι πόδας

όψιοειδως σuνεστρα!L!Lένοuς, οε δε περΙ τ"ιjν όρχήστραν

(Πίν. Γ, 3. ) εινε καΙ τοuτων κψψότεροι, διότι πλ~ν

των συνεστραιψ.ένων ποδων εχουσι ΚΙΖΙ &ναγεγλυμιι.έ'ιην

'L'atvtav κατα.τ"ιjν πρόσοψιν. Tfj [LiΧλλον δε καΙ ·ητ'L'Ονι

ώραιοτέρq. μοΡΨΥί αυτ{;)ν αναλογετ καΙ το ϋψος, διότι οΙ

(ι.εν προ 't"fjc; κρηπΙδος εχουσιν υψος 0,80, οε οε επ'αυτης

0,85, οε οε περΙ τιjν όΡΧ'~στραν 0,90.
Κατα τα cl.xpa δε το\) οιαζώ!Lατος ισως ύπηρχον πuλαι,

οι' &ν οε ΘεαταΙ &Ισήρχοντο &ιι.έσως εΙς' αύτο χωρΙς να

&νέρχωνται οια της oρχ"~στρας καΙ 't"fjc; κάτω ζώνης του
'λ '1" < '1" ", ''1' ., Δ , ,

ΚΟΙ ou, οΙΟΤΙ αι ουο κατα τας εισοοους του vεατροu, εκα-

'L'έρωθεν της ορχήστρας, πόλαι δεν εOUναντο κάθόλου να

εξαρκωσιν εΙς απαντας τους εΙς το μέγα τουτο θέατρο'ί'

συνερχοι.ι.ένους Θεατάς. Δεν ouva!Lat ΟΙJ.ως να ειπω τι δρι

σΤΙκον περΙ τοότου, το ι.ι.εν οιότι κατα τα &;φα εινε το

όιάζωι.ι.α κατεστρcψιι.ένον, το οε διότι δεν εσχον καιρο'l

να άποκαΜψω δλοσχερως τα αναλΎΗψατα.

,rΑγουσι δε άπα το\) κυρίου δρόιι.ου επι της κρlγπΙδος,

ενθα οε Θρόνοι, καΙ εΙς τ~ν &νω ζώνην του κοίλου,κλΙv.α

κες, αιτινες τέιι.νουσιν έκάστη τ~ν XP'i1n~oa καΙ άποτε

λοucrι συνέχειαν τω,! κλψ.άκων τ"ης κάτω ζώνης καΙ τωνι

ε~ς ΟπωσQ·~1tοτε έξέχοντοι. πρδσωπl'l., έπεκρά.τει εν τοις ρωμl'l.ικοΤς χρδνοις;
"Ο -' ~ , 7 , .... tλλ .... , ,~,,,

τι τοιοιιτον τι εΥΙ νετο εν τοις ε ΊjνΙΚOις χρονοις, οιιοφ.ΙιΧν εχομεν

!1-~ρτιιρίcι.ν.

Π λ ' 'θ'" " ,Ω~ .." ... , <'Π ,~ ,
ΟΙ.ΡιΧΠ ΊjσΙOιις κcι.τcι. τι ρονοιις εχει κιχι το "οειον τοιι ρωοου Π,ερ~

τ~ν 0ρχ·~στρcι.~:Aλλ'oδτoι εΊνε δ.πλούστ<Χτοι κατ';. τουτο [J.bvov διl'l.ψέρο'ντει;

'των· κοινων έοωλίων, ΟΤΙ εχοιισιν άνocκλίσεις κ<Χτα τα οπίσθιοι.. Δεψ

" ~ λ " , ~ " , λ' "λ' "'-uεχοιισι ΟΊ) • ουτε ποδας οιιτε l'Ι.νιΧΚ ισεις Κ<1.τσ. τl'l. π αΥΙI'l., όια. τουτο

λ ' , ·!"ο'λ " λ~ "'ΔΙ;,:, "1τ,οοι κυριως ε ') ω ι ι:ι.. (J. ε τ α. ν ι:ι. κ. ι σε. ω ν ΧΟΙ.Ι οιιχι ν Ρ 0..'1 Ι) ι •.
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., ..........', '" tf 'Ι ':'\ι, .,",
~'1τιστoιχotJσων, της α'lω, ου'7ως ωσ-τε εΟ'Jνατο τις αΠό

τ:ης ορχήστρας "α άνέλΟ;J ιι.έχρι τ-ης α.νωτάτης σειρα.ς
," -j' .. Ι?' ,.., ι ι
εοω ,ιων,.α'ιαοαινων ΤΊjν αοτην κ 'ψcαα.

,," 'Έχει· δε-ή κάτω ζ(~νη κλίιι.ακας δεκατρετς, αΤτινες
\' _. .. \ "ι;:ι. , ~ I~ 'η .._
o~αιρoυσιν αυτην εις οωοεκα κερκιοας και ουτως εΊ τ~, " ",,~ ~ ο ' ,., .. ,
H.εσ~,:,.' .,ιτοι·χατα τον α~oνα του -εατρου, υπαρχει όυχι

~ερκίς,άλλα κλιιι.αξ.Ό ίσχυρισιι-ος αρα τουΒιτρου6ίου οτι

ΊΟ '_έλλfjν~κον' θέατρον ~χει εν τ~ κάτω ζών;J (; κ τ ω κλί

I~.ακας καΙ 511. ως εκ· του ουτως περιττου, ckPι0fLou τών
Ι':'. ,. ".,,- ,.... 1..'\ , ς-. \ ......, , ~

κερκιοων ο α~ων αυτου ,οιερχεται cιια -rcu V.Ecrou κερκιοος

~αι,oυχι κλίv.ακος, ,ως εν τί1> pωιι-α'tΚ(~, ταίιτα πάντα δεί

κν,υν:,αι, ουχι ορθώς; έχοντα, άψου το επισηιι-ότατο';
~ 'ί λ ~ Ο ι 1..'\ 1..'\ , t ~ , 'Ι, Ι II ι

τωΥ εΕ, ηνικων:' εατρω'ι οιοασκει ηι.ι.ας ·τα εναντια.· αι-

'ΙΟ\.1σι οε ~ί ~λίιι.ακες α()τcαv.έχρ ι της άνωτάτης σειρα.ς

έδωλίων της ΓJ.νω ζώνης ενταυ0α οιι-ως -'ι ίΊπ', αυτών

σ:χηιι-~τ.ιζΟΙJ.,ένη .κερκΙς τέιι.νεται είς 060 ισα ιι-έρη οι' έτέ

ρςι.ς: κλίιι.ακος καΙ οί.ίτω Οι'Πλασιάζεται..ό α.ριΘιι-Ος τών κερ-
ι" 'Η ,Ι ,! ζ Ι 1..'\ - ('ι. 'Ι " Ι Ι

ΧΙόων.' ανω αρα ωνη οιαιρειται οι εικοσι πεντε κ ,1.-
, ~ ", 11..'\ -;'" "Ι \ ~ Ι , "

ιι-ακων εις ει.κοσι τεσσαρας κερκιοας, ων ανα ουο αντι-

στοιχουσι προς ,ιι-ίαν τ'ης κάτω ζώνης. Τ<ί.>'Ι κερχίδων οε'
ι /Υ' .... '1 1..'\1 (' 'Ι.. ..... ~

Τ.Θ~τφν σωl.,ονται νυνεικοσι ouo, ως και εν τι~ σχεοr.o-

γρ'~ψήιι,dτι" ψαίνεται,6.>ν eι.ί :εϊκοσιεν κeι.λλίσΤ;J Οιeι.Τ~fjροUν-
ι "1 " \' \ t Θ ,\'., ....

ταικ~τeι.σΤ~l1ει. Ίeι. ,eι.νερχωνται οε οι εαται 01.0. των

λ
' , Ι . .. r , , .. ~ λ

'
,

κ ψαχων·απονως, εις ε,κcι.στην σειραν εόω ιων αντιστοι-

χουσι δίιο α.να6αθιι-οί, πλην τών τελευτcι.ίων τεσσά

ρων .σειρών τ'ης κάτω ζώνηςέ'ιΘα α.ντιστοιχεΙ παραδ6ξως

ε,Ις .ιι-όν~ς., To~τo δ'έγει'ιεν ισως προς διάκρισιν Ιδιαιτέρας
, , - 0 (λ Ι "'j ) " 1': ι ") ι

τινος ενταυ' cι. v~(jεως eι., ,ως η εζαιρεσις και ανωιι-cι. ,ια

cι.\)τη· εΤ'lε' ανεξ'~γηΤoς. "Εχουσι δε cι.ί κλίιι-cι.κες ΙJ.-ηκος

0,7.4, ~~στε' α.,ι~, είς ΙJ,όνΟΥ ~εeι.,,:,~ς εΜνατο να ανέρχη- .
" ~,.. '"

-ται xcι.ι κcι.τερχητeι.t 01. cι.υτων ..

Τ , ," ι λ ",," ι ,. ") ι θ ' λι ~
,α εοω ιcι. οε αποτε ,oυ'/τcι.ι, ως ε ,εχ η, εκ πο ,ω"l
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λtOων αλλ'ήλοις προσηρv,οσιι-ένων,οuχlοv,ως καlΙMΛU6o~

συγκεκολληιι-έ'ιων, ώς '~σα', οί 'ίους θρό'10uς ιΧποτελοϋ'l-

λ
ι 0 Δ ι ", ') λ Ι) ,,- ,-

τες, t' οι, ιαψερουσι ο α, "Ι) ,ω'l κατα το σχηv,α, τα της

" " - ~ , ζ' 'f" ~ , ~ λανω απο τω'l της κατω ωνης. α [I,~ν της κ/Χτω οη .
ζώνης (Πίν. Γ, 4, 6) όlι οιάζουσι τ'ην δλην ε" γέ'/ει: [J,op

Ψ'ΙΙ', τοΊς του OtO'/ucrtCζX01J' Οεάτρου, σlJ'l τ'Ω otClqJopq. οτι 1]
,\ ',1 ι 'λ β ι , ι ~ \ \'

κατα τη'ι ,προσΟ'j'ιν.κοι ανσις αι'/ει .ηρψ,α και ιι-ετα χα-

ριτος, τα οε τ-ης, άνω οιαψέρουσι κατα τοUτο ο'η το

εtjκαv,v,έ'ιον επίπεδον, το ,χρηι:;ψευον προς επίΟεσιν των

ποοων τω'ι επι των υπερκεψένων,έΟώλίων καθηv,ένω'"

βαίνει ι-ι,έχρι .πέρατος του λίθου, ωστε Ύj επιψάνεια τotι-
'i:' - '1- Ι " " ,Ι

των,οιαιρειτιμ αΠΛως ε ς ανωτερον και κατωτερον επιπε..,

δον. 'Έτι- οε '~ κατα τ-ην ει-ι,προσΟεν πλευραν κοίλανσις

οεν βαί'ιει, ι;)σπερ ε". τ~ κάτω ζών;ι, ιι-έχρι πέρατος τ'ης
/f"t, '''')λ' "" ,.... "1'

κερκιοος, α" α χατcι, :τα ακρα αυτης, παρα τας ΚΜι-ι,ακας-;

ό λίθος οΙΙΟψ.ία'ι.κοίλα'lσιν εχει (Πίν. Γ'. 4 ε.). 'Έχουσε

οε πλάτος τα έοώλια αιι.ψοτέρων των ζωνω'ι 0,78 περί-:-

, "'1 " "" , λλ ι λ 'i:' / ,
'Που' κατατο υψος ομως οιαψερουσιν α η ω.ν, οΙΟΤΙ τα

, Λ.Ι " ~.. , ., ,." Ο Jί3 ,~, .... ,
ιι,εν της ανω ~ωΨfJς εχοι)σι'ιυψος ,4, τα οε της κατω

0,34; ,,;,-;οι ιΧκρι6ως το urfo.; των του οιονυσιακοΙΙ θεάτρου.

Έπειο'η δε το uψος τ(";)ν τ'ης ά'ιω. ζώνης είνε κα,",άλληλον

ϊνα,.κάΟηταί τις;,ανέτως επ' α:JτΙ»ν, οΙΙχΙ οιι,ως καΙ των τ-ης

κάτω, '~εν' τη ά'ιω οε ζώνη Οέσις, '~.ιι.aλλον τ'ης σκη'l'ης
• • Γ

αψισταιι.ένη, δεν, εΜ'ιατο ,ια '~'ιε τψιωτέρα της εν τΥί

κάτω, επεται ΟΤΙ ,οα ,επέΟετον πιΟανως εν τοίς τελευταίοις

προσκεψάλαια, και οuτως ελάιι,βανον ταίίτα το προσηκον

υψος.

Περιβάλλεται οε τοκοίλον ·πρΟς τα άνω δια τείχους

(πχ.' 0,63). εκ πορίνcυ λίΟου,<;>κοδψηιι,ένου, ουτινος σώ.,.

ζ / 'Ο ΙI 'Λ, / ~"", ~ ,.
ο'ιται ιι,ο'ιον -;α,ει-ι.εl\ια..Λπεχει ο αυτο απο της ανω~

τάτης σειράς έδωλίων 2,15, καΙ ουτω σχη(Lατίζεται. εν

ταuΟα ε:Jρuς δ Ρ ό (l. ο ς, δι' οιί οα aΙ'ήρχοντο οί θεαταΙ

2
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... ~"""I ...... Ι! ':'1 ~ , 'ί 1'1
ΙΧ't"U'ΠΎj~χ.ο,):1tοu,,;,ε'l, 7ιι,> 'ΠεριoαΛ"T~O'lΤΙ τειχει,ι, πυΛαι,' ο'Περ

θ
' ~ r\ ,λ r .,?: ι Ο 'Ι r .. v ,

πι αν@t>ατο'ι:οι!ο,/ "γο'l εζε ηκα cι.νωτερω, ιι:;χυριi,.οι.ι.ε'ιος

ι5ittιΤοιάUιτaιl 'Π,)Ί.::αι:ΟιΧ ύπ''ιΡΧΟ\1 ίσως χαΙ ε,ι τ~ όιαζώι.ι.ατι·
... ,ο.η ~ ο'., ι ~ ,
εψ\παa"'!J'cοι.ι.ως περιπτωσει α εχρ'φψεuε'ι ως τ ο πο ι;

, '" , \.. ...... Ο ' " ,
ωρισι.ι.ε'ιος οια ''!ους ι.ι.η ευπoρoυψ:cι.ς εα7αζ, ,ιτι'ιες η-

, ": • IV - Ι Γ'.' ο',. ~·A" <
χροω'ιτο .της:παρα/j,,"ασεως ισταιι.ε'ιοι, .α 'fjΤΟ ΟΊ) • Ο τι η

G~IIel·je.' τωiι "'ιεωτ,έρω'ι Θεάτρω'ι., -Στοα οε ,ε'ιταuΟα' οε,ι
'r, __ ~I "'. ,Ι, , " ι

υπηρχε,f'ΟΙΟΤΙ ουτε ιχ'ιη' κιο'ιω'ι καταψαι'ιο'ιται ουτε ,τει.ι.α-

.,,1 "'11 "Ε ~,~\ ", \ 'Ι ... ~ ,

ΧΙO'Ι~Ι~ εuρε'J'fj. i πειοη οε προς τουτοις χαι "ε'ι Όυοε'Η

έτέ:ρ~"έλλ-η'ltκφ ιO'εάτρ~ παρετ-ηρήΟη 'τοιουτό τι, επεται

oίtΙ:'~'.τoυ'" Βιτρου6ίου ι.ι.αρτυρία, ΟΤΙ το έλλ-f)'ΙΙΚΟ'Ι θέατρο'ι
'" .,' '. -ί , -λΟ' ,
ειχε,l>..υπερ -ΤΟ' ΚΟΙΛΟ'Ι"- c;τοα'ι, προη 'ε'ι εκ συ~χυσεως

':rο{ιτουψετιΧ'?,,:cυ'Ρωι.ι.αικου.: ΚαΙ· οα ίιπηρχον με,ι πιΟα,;ως

,. Είλ'''' Ο' >Ι'" , 'λλ' " 'Ο'ε:,.-.' 'r, αοι, εα7ρα" εχοντα 'ο'ιτως στοα'ι, α αυτη'α

η-70 l προc;0·ήκη.. γε'ιοι.ι.έ'ιη ε,ι ρωιι-αικοΤς χρό'ιoις~ ως ,~ε,ι

'" " βί , ,- Ο ' - Σπι;ι.ραοειγι.ι.ατι Μ:ποι.ι.ε'l εν τ~ 'εατρ~ τω'ι', υρακου-

σω'ι, 06,,:,ι'ιος- το κοtλον εί'ιε άναι.ι.ψισ6'ητ·ήτως-' έλλη

νικων.χρόνω'ι.-·το Οέατρο'ι α.λλως εί'ιε το κατ' εξoχ~'1

οlκοόόμηv-α, απερ επρεπε ,ια uποστ'~ ι.ι.ετα60λάς τινας
, \ \ , \,., Ι _

συι.ι.9(.)'ιως προς τας περιστασεις και τας απαιτ'ησεις τη;

των 'Ρωι.ι.αίω'ι επoχ·~ς.

-Ι ,Το περι6άλλο'ι' οε τcuτο τεΤχος οα συ'ιείχετο πά'ιτως

ιι.ετα τω'ι 'ΙΧ 'Ι α λ'η ι.ι. ι.ι. ά τ ω 'Ι, ατι'ια ΤΟ' αuτο εχουσι πά

χος κcΛ εκ του αoJτου λίθου ει'ιε <;>χοόοι.ι.ηι.ι.έ'ια. Καταλ-ή

jOUlJt θε τα ιΧ'ιαλήι.ι.ι.ι.ατα έκατέ ρωΟε'ι της ό ΡΧ'ήστρ ας εΙς

τετραγ~'ItΚ'~'Ι.-' πλaχα, εν αΈς ισταψ,ο, καΟ' α ψαί'ιεται,

ιΧγάλι.ι.ατα. Kεϊ'ΙΤcι.ι ο' αuται κατα χώρα'ι (Πί,ι. Β) ,καΙ

'" "ψ Ο ')7 -Ι· Ο 8() , Ο 8') '1-1' . ,~χo~σι'ι u .' ,'" ,π.. , " . παχ. ,.... ' ,επιψι.νεια

"'" '- " 'ΟΙ ' (β ,Ο ο· 09ό .,'αιιτω'ι , εχει<'τε:;ρα1'ωνικη'ι .. και .οτ-φα, α'." " [1-.

Ο (j ? 'Α Ο <:'9) ,,"" -"ί; )"" π... ;,,) ,: προς υποοοχη'ι ...του.ι;ι.γατψ.ατος.

. ~ ...
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'Ο ι • ι
f.rησΤΡa και σκψ-η.

Άνωτέρω ελέχΟη στι το χoι~o'l εχει crX:~V.a κυκλικον

μετα (J.ιxpIΧ; ιΧποκλίσεως. τ'ην απόκλισιν ταύτην οει

κνύει 1)ιι-1ν 'ή τψ; όρχ'~στρας ιΧκτις ('ή ιΧπο το\) κέντρου μέ

χρι της βάσεως των θρόνων), η'ης οεν ει'Jε ιση, άλλ'εχoυ~

σα v.έγεθος 12,23 έπ~υζάνει βαθιι-ηοον 71:ρος τα .α~ρα Τ~ί)
κόί.λου εΙς 13,00. ΔιαιρεΙτtl.ι οε 'ή ορχήσ'τρα' έΙς ούο ψ.,ή

v.ατιΧ,{;>ν τοιι-εν, το άιι-έσως προ τfjς βάσεως ~ων θρόν~ν,

είνε λιθοστρωτος ζώνη, το οέ, κΊJκλος. π~ραν' του κοί.λο!)
., . ι

βαίνων, προς την σκηψην, εχων άκτινα 12,16. ΕΊνε οε το

εοα90~Τ'fj; ζώνης ταπεινώτερον του 1iO\) ~ύκ.λoυ κατα

0,21, (ΠΙν. ,Γ', 1), και i" αLιτ'~ κ~τέρρεoν τα έ~ το\). κοί

λόυ σοάτα, ·fί.τινα οια ούο ένθεν και ενθεν οπων ~ατηρ..:.

χοντο' εΙς τ~υς uοραγωγούς (Πίν. Β). 'Ο κμκλος οε 'εΊνε .~

κ~ρίώς ορχήστρα, και εχει τη~ περιψέρειαν λιθί~ιη'ι. Το

υπο Τ'ης περιψερείας οιι-ως τα'Jτης περιλcψ6ανόι.ι.ενονε

οdψος οεν έ{νε λ'ιθό~τρωτo~) άλλα τεχνητον' ~Χ κόνεως

~oαψoς, εΊνε αρα ά'ιαμψισ6ητ~τως 'ή ίιπο των άρ

χ'~ίων (Σου'ίδας εν 1\1. 'Ετυμ. σελ. 743) καλοψένη κ ο

ν ί σ τ Ρ ά, και οεικν6ει οτι 'ή oρχ'~στρα το\) έλλη'ΗΧΟΙ)

θεάτρο'.) οεν ·~τo εν τοίς καλλίστοις Τ'ης τέχνης χρό

ν'όις λιθόστρωτος 1). 'E'J τ~) ιι-έσι:> οε του κύκλου, ά-

1) T'~ν λέξιν χ ο ν ί r:; τ Ρ σ., 7tολλοuς O'χcι.νocι.λίσ'o:uσ.ν κσ.Ι μσ.λισ'Τσ. τον

SchlcgeI (UebeI'die scen. ·Anort{n. ιJe:> GI'iccll. TlIcateI'S,' ίη ιΙεll VOI'

le~~ Ileberdι·aω.KIInst tιηιl LiLteI'atuI', dl'iLie Ausg. bcs. νοη C. Βο

clling, ΤΙι. Ι, S. 2'7'1) ·~ΡΙJ.ήνευσεν όρOώτcι.τcι. ό \ViescleI' (GI·iech.
TIIcaLcI' ίn ErsclI tιηιΙ GI'uIieI' Ellcykl. 83 S. 202), ιΟ"χυρισθεΙς
., ,,,,., , ,\ "'λ ' , ." 0'1'"
οτι ουοεν 'ετερον σημcι.ινει Ί)Τ'ην ο 'ην ΟΡΧ:'1στρσ.ν, οπως σ.υΤΊ} εςετεt-

.1 ,...., ~ , , , , .1 ~ λ ,~, ~,

νετο, οτε OUOEfLIo:. ορcψ.σ.ΤΙΧ'η 7tσ.ρσ.στcι.σις εΥινετο, οτε 0''1 • ου"εν ς.υ-

λινον' ΙΑ@ίωμσ. έν iI.ύτη άνεΥείρετο.•ΑΥ6IJ.εψ,ς ΟΙJ.ως έχ της χοινως.έ

'ΠιΚρα.τούσης γνώIJ:'1ς, δη τ6 εocι.ψoς σ.ύτης ητο λιΟ6στρωτον, .Μ.Ι θΞλω.ν
, ρ Ι? ' \ ..... ι'ι': •• ~. λ ' .1 1 \ • , . ....-

νΙζ IJUfl-0tΌC'.V'!! την Λεςιν προς το "'r'Y'YIJ.I'J., .Υει, ΟΤΙ XI'J.Ta τφ σ.~χην:τoυ
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χρι6ως εν ".~ χέψ,ρ{~, εl'lε εΙJ.πεΠ'fjγ(Lέvος '"ii> εΟ·άψει "ερ1-
, "Ί 'Ο ('" Ο -1)' Ο'" , ",' 1'"~~ρης ΛΙ' ος, . ΟΙ(.<[1'" ,Ι OtJτινος'Ij επιψανεια οεν εςεχει

· Ο·' "Ί. ..' '" , '-)"Ί'" , ,.. ~ "
χα' ΟΛου του εοrιψcυς, α ,ΛιΧ το αυ70 επιπεοον (Lετα "ou-

του αποτελεί, Έν τ~) κ~ντp~ δ' α:JΤCU εχει βαΟεΊαν περι

ψερ:η oπ:~ν, '~τις ου7ως εΙ'/ε το κέ'Ι,,:.ρο'l.του 6λου κύκλου.

Είνέ ό' ό περιψεΡ'ης ουτ?ς λίΟος,'1<ψ"ίζω, ό β ω (L ό ς. rlI'ltΧ

οε έ'ι'ιοήG<.tψ.ε\i τ·ην πρωτοψα'ι'η -:αύτ/'ι κιχΙ παράδοξο'ι οι

&ταξιν "6ίς προκεψέν:ης ΟΡχ'ήGτρας, δέον ,ια απ06λέψωv.ε'l
· , ,,' .\ .." r ~. ~ , , 'Ι" Ι ro.I

εις αυτη'ι ":''1]'1 α'lαπτυζι'l του ορcψα-;;ος, και ιοιως της

~·ρΊΧγψOίας. ΕΤ'ιε γνωστCι'1 οτι αυτη α'/επτύχθη εκ ...ω,ι .~

σv.':τω'ι, ά-:ι'ια ό χορος ~δε',. εκ-:ελω'l κυκλικους χορcυς

περι ,,:,ον βc..)(LΟν ...ου Διονύσου. 'ο τόπος αρα, ον οι .χ0-.
μυται χα,,:,εΙχον κα-:ιΧ τ:~ν εκ,,:,έλεσίν ....ης ιερας ταύτης

πράξεως~ ·~τo χυκλιχος, καΙ εις ~o (Lέσον, .,~τoι εΙς το κέ,,

ipo', 'α:JΤΟU, gκειτο' ό καίω'ι βωv.ός. 'Ε'/τευΟεν προέρ

χε7αι 6 πρωτοψαψης ουτος κύκλος χαι ό περιψερ,η; ε,ι τ~

Ί .,.... i'6 'Η" ι " ,.". t; ι
χε:ιτρ~ αυ'1;'ου ΛΙ ος. ορχηστρα αρα του Ί'Jv.ετερου

Q~άτρoυ εχει τοιαίιτην [I.oρψ~'ι και διάταςιν, οι.αν εκ τιJ;ν

Πρσ.γv.άτω'ι αoJτω,ι επρεπε να εΧ;Ί αρχ!Κως το έλλ',Ι'ιικον

Qέα-:ρον. Δε,ι προέχει δ' ό βω(Lος ύπερ το εδαψος, διότι· .
~, .. ί.... λ' Ο r "f'\ , ....
οεν ε"ε/l,ου'ιτο 'Jt εο'ι υcίιαι κατα την οιαρκεια'ι τω'ι πα-

Ραστά.:ίiων, αλλ' ει'/ελίΟος, οστις άπλG)ζ ύπεO'ίjλoυ τ~'ι

O~~ι" του αρχικου εκείνου χαΙ ιερου του Διονύσου βωιι.-ου·

, . ...
ορ~v~α-:rος, ort"s.o χορο; ;έ~ιν$ϊτo πffιιζ του. κα.ίοντος βωμου, τοϋτο έΥt\lετο
,-- _. ''''.' ~" ",. Ι ι '.'
εν Τι:' :ψ".σικι:ι εljrι.qΊει,. 't) ΟΡΧΥιστρσ. αρrι. ΥιΤΟ ,,:,τε τι!l"ντι κoνιστρrι. και

οϋτω Μ ε~χ'ε πιΟσ.νως το "'Fii:Yf/ΙX κιΛ έν τοϊζ.-:rρώτοις ξuλΙvοις'Οει:ί.τροις.
"Υ ....,. "''''\' Λ ., , (" .'1... --,

στερον..Οε μετεΌΛΥ,'J't)σσ.νμεv cιι' περιστασεις, ΊjΤOΙ' το ,εrι"-ψoς ,της ορ-

, " .. Ο' ) .' λ" ι .... , () ''''~ Τ' Ο' . ,1
χ.ηστρ-χς;εΥινεΤΟ;·λΙ οσtρ~τωl ,..,11. ΛctrιιετηΡ't)'J·I).'1j,λεςις. ο εατρο'lομως

- 'Ε " .... 1,1 '1 λ'Ο 'λ' • Ο' .-της_ 'πιb::ι.υροu.,rιεικνυει' οτι κcιι,τct ι ινα. ~ Ληνικα εατρσ., ;α.πρωτι:t

τουλι:ί.χιστον, οεν εΙχον λιΟΙστρωτον.το της όρχ·ήστραςεΟαψος.Οϋτω οέ
• ) , •• , • -, "T'CSc( • "" 'r'1j -;ε ,ευται·('/. αυτΥΙ OPIJ.1jy.tCΙ του η! e! περιτηι κcιι cι.σΤΊJρικτος ε;ε-

λέΥχεται.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:39 EEST - 52.53.217.230



/

, "" r' ,,- ~ .. , ')~. 'Ι , Ο'
τοuτου οε ουτως 'Ξχοψ:.ος, ΊJ 'Ξν 't<i') κεψ:ρ<!> cωτοu oπ'Ί'j ,'α,

ύπεO'~λoυ Ισω ς Τ'fι'l εσχάρα,ν, διότι άλλως εΊ'/ε ά.'1εξ·fιTη,:,

τος. η Πέριrl δε, ,,:oi} χ~χλoυ τοuτοu Τ'7ι~ ορχ'ήστρα,ς, πα:.:.

ραλλήλως τη 'εψιχπτψέΨ(j "U'1;OU, κα.ι εΙς ά.πόσταcnν ά.πο

, " 30 - " , "') _. e λ' θ β'
ταυτης u, ο εκτει'/ε.--:α.ιη εκ .ευκου ασοεστο ι ου α σ ι ς

, , (' ')""το U τ" ι Χ ο \) τ ο i} Uπ ο σ κ η ν t ο υ ΠΙ'l, Β., ητις,

χcψ:πτο~,έ'IΊJ. 'ορθογω'/ίως χατσ. τα άχρα, σΧΊJΙJ.ατίζει τα

'Π α Ρ α,σ κή '/ Ι,α (Οικλ χαι ΙΙΝζο) , ε'Πα,νερχψέν-η οε εΙς

τ-ιγl προτέρα'! ots:60u'/crt,; ά.ποτελεϊ το χατώψλΙΘ'1 ενθε'ι

και ε'/θε'ί Ou Ρ ω 'Ι (εΘ καΙ οπ), δι' ων συ'lεΧOι'l<~νει 'ή

ΟΡΧ'ήστρα και αε, εΧσοοοι του θεάτρου v,ετσ. της σκην'7ις.

Δια των Ουρί!)'! τοuτων οα είσήρχε,,:,ο ιι,άλιστα ό χορος E~

τ'ης σΚΊJ"ης, ε'!θα το πρωτον ιΧν-ήρχετο, εΙς τ·η" Ορχ'ιΊ.:.

σ,τρα'ι. 'ΕκοσΙJ,ειτο οε ό τοιχος τοϊ) ύ'Ποσκηνίου δια

οεχαοκτω εΥ oλ~ 'fιιι,ιχιόνων αττικοίί cωνικοu ρυοv,ου, Εκ

'Πορί',ου λίθου πεΠΟΩjfLένων και cifLfLoxo'llcι. επικεχρισμέ-

.,. <'" Ο 33 ~' ζ '" ... , ,νω'l, ων η όιαΙJ.ετρος , ......ωονται οε τινω'ι εισετι και

,,. .... Γ β f ,\~ ~ .. θ' < '
κατα χωρα'ι κεινται αι ασεις, ες τον αρι fLον, ωσα'Jτως

σώζονται χα:ι αε βάσεις των παραστάδων ,,:,ων Ουρων, (-11:'

τοι τω\l εΟ καιοπ), ετι οε και ιι,έρο.ς τω'ι παραστάδων αΛ

των' α:ε τελευ,,:,αΙαι ofLro.; αυται ψαίνεται ΟΤΙ ά.'1εκαι'lί

σθΊJσα'l ε" ρ<ιψ,αΊ:ΚΟΙζ χρό'ιοις, ΕUρέθΊJσcι.'1 δε. πλησίον τω'ι

βάσεω'ι τω'ι ήfLικtόνω', και Ιωνιχα γεισα, ων 0&0 γω:..

νιcι.Ια εΙς τας των πcι.ρασΚYj'/ίων γω'/ίcι.ς ά'1ήκo'/τcι.. Κω

ν6,ΧΡα.',cι. ΟfLως και. ετερcι. άρχιτεxΤO'Jικα [J,έλζj δε" ευ,ρέ-

1) ΆπoιJλέπωv τις είς τ·ηv όπΥιv ταύΤΊJV ήθελεv 'ίσως VOIJ,lcrzt. ΟΤΙ έπι

του ΠΡΟΚΖψ.έvου λίΟου εκειτο ετερ')ς, οστις οα ~τo μολύ61ίι:) συΥκcχολ-

λ ι . • ' λλ' " t"" ...... , λ .... .,. ,ι
ημεvος Q. ουτε Ί) ΟΠ'') εχει τοιουτον «vωΙJ.ο: 0',1 σΧΊ1μο:, οιοv εΧΟ'Jσιv

αι τωv συΥκολλωιι.έvωv λίΟωv, ουτε σ.δλαξ ύπάρχμ προς εΥχυσιv το;;

μoλύιJooυ, ουτέ ά.vάΥΚΊ) ~τo τ·ης οια ιι.ολύbΟου συyκcιλλ~σεως, ά.φ' o~ Q
, , . λ' Ο ..:.. \ , ι:- ' ,'), f" '.... f'

επικεψ.εvος , Ι' ος cιεv ΊJcιυvα.τcι να ειvε (/,εΥα.ς, ως εκψ::ι.ιvετα.ι εκ τωv <!ιΙζl.-

,. .... ..... .. ι

στα.ιn.ω\l '1:0ΙΙ νιιv υπα.ΡΖ.Ο'l"\Ός.
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Θ "" λ ' '''λ' λ'~ησαν, εψη' ι-ι-o)/ον ε αχιστον τψαχ.ιο'l' ε tκOζ, το χα ου-

ιι:~ν~ν" Οι-ι-ι-ι-α. Μεταςιι οε .Τ'~; προχεψένης ταότης βάσεως

ιrou." τοίχου , τοο ίιποσχηνίου κα~ .τ'~ς τοu.·.·κuχλοu περι-
, . 'θ ' λ- ., \ .... 2 ' '1~ , ι

ιΡ,ερειας·.·· εuρε η, ε'ιτε ω;· ε7tt του: σ.ρχαιου εοαψουςκεΙ7"

μενον,: αγαλι-ι-α γυναικεΤον,' ~ <ιγιεία, περ!. OU· κατωτέρω·.
'Eπειo~ οε χατα τας ι-ι-αρτυρίας των 'άρχαίων ΤO"'ίιπoσκ'fι

νιον'του ,έλληνtκoo :θεάτρου εχοσι-ι-εττο,Οι'.,άγαλι-ι-άτων:καΙ

χ'ιόνων f1 ),. άπ06λέποντες εΙ; το'/. τόπον -Τ'~;" είιρέσεως'του
<. θ' "λ \., '\ ~, \,
ρ.η. ε'ιτος.ι αγα ι-ι-ατος· και.. ~ις·τoυς.·ηι-ι-ιχιoνας,,··,::ους-τον

τοΤχον.-του ίιποσχηνίου επικοσι-ι-cuντας, Ουνάι-ι-εθα,να·συι-ι--
, ,., -- .. .... θ' \ ~,,,

περανωι-ι-εν,'.ΟΤΙ. τουτο:·εκοσι-ι-ει-:ο ··πι .ανωτατα: και.' Οι ·'α-

λ
, ..?!.., \,. θ' 'Ε , .. ,

Ύα ι-ι-ατων , ενΌις~ανηκει' τo~.ευρε εν,,., i ντοι.α'JΤ·~ oε:περι~

πτώσει θα· 'tσταντο·ταUτα 'Πιθανως- ι-ι-εταζΙΙ των,;fι!-"tκιό-
" ., ~ , t' r-\.... , Ν

νων, 'ωσπερεν παραοειγ!-"ατι' αι μεταςυ 'των κιονων.'" η-

J~ , - λ' '- Ν"" ''::;' ,
pηιoες,.εν~τ~ κα oυι-ι-εν~!-"νηιι-ει~ των· ηρψοων"εν,'.....αν-
θ~, κατα: τ~ν ίιπο τοί) -Falkener ιΧνοικοοόι-ι-ησιν αμ,τ.ου.

Έν oετ~. τε-:ραγωνικι;> χώρ~; των .παρασκηνίων.,κετν

ται., κατα χώραν τετραγωνιχαΙ'βάσεις.αγαι"!-"ά-:rων,,;6)\Ι

'ίj. ·εν ."τΙ;> Ουτικι;>. παρασκηνίι:). (υψ.,0,65" πλ.. 0,74,
πχ. 0,63) εχει καΙ τ~ν έπιψάνειαν ελλειψοειοως;.εσκαι-ι-

ι-ι-ένην (βάθ .. 0,06, !-"" 0,65, πΧ. 0,50) ·πρOς ...ίιπoOoχ~ν
του αγάλι-ι-ατος καΙ ψέρει .εν, ILtq. των πλεμρω'ι ιΧτέχ~ι,);'

, ~ , .... f"" ι

κεχαραγ!-"ενον ΟΙ,ακριτικ:ον σηΙJ,εΙC'J, οιονει ανεσΤΡCΨ'ρ,ενον

., .., Ι.? Τ.... ~, \ '''ι' t ,., ~ .,
αρχcι.ικoν ο. ·ουτο οε, χcι.ι μcι. \ιστα Ί1!-"ορψη-cι.UΤ'tjζ,·.,ε-

Υ- ι \ ", ., .., Ι ....

ζογχουι-ι-ενης;προς, τcι. ανω '. και Guτω πcψεχομσης ,σχη!-',α;

') π ο λ υ Ο ε ύ.Λ·'l ς ιν, ί24: "ΤΟ 06 ύποσΛ';'νιον κίόσι κα.ί.ιiΥα,λμα'l:ίοtς

κεκόσμ'!JΤΟ'" πρoς~ 'r0' ·Οέα.Τρ,ον'\''ι:ετρα.μ!};ένοις,.'', ύπο ..το·· λΟΥεί'ον.·;κείμενόΥ'"
'Τ . , ό _., -. • , _. ,. λ ~ • ρ

ΟΨUΤ''lψεπικ (ifJ:'l(j.L Υ. ΤΟ,υ·.τοιχ ου ,του, :u.ποσΚ·'lΥΙΟU ,,,,,Q.U ;ΤΟ: ΟΥ:ΙΟΥ υποι:>α.-

στCΊζoντoς, βλέποιι.εν, χιΛ έΥ' ά.ΥΥεΙοις,(Wίc~cJ.~r's.,.Τ!)clιtcrgc~a!JClc, ΙΧ,

ί5) κα,Ι./I.cίλΙ(ί-::α. έν τι{) Οιονυσιακι{). θεσ.τΡ<:>"oδτινo~O/I.ως Ο προκεΙμε'l()ς
τοtχl'}ς τop"ipxsoroct, κα.Ο' (f. Υνω(ίΤΟ'Ι, έκ των .χρόνων τομ ',Αόρι:;ι.νου. -'
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οιο'ιεΙ τ~τpαγωνικης,σπείρας, οεικ'ιύει ΟΤΙ προέρχεΤ(J.ι6κ

ρωιι.αϊκων χρόνω'ι. 'Η εν τ<';) ανατολικψ όε παρασκηνίφ

(υψ. ,Ο,50,..πλ. 0,73, πχ. 0,53) οεν εχει τ-ην επιψάνεια,γ
., , ~/ .. , ~.,,, ι λ' 'Ι (.

εσκαι..ι·ι.ι·ε~ιην, οιοτι,επεστεψετο οι ετερας. π ακος, εν "!'J
~I , ") 'Ε ~'<:'o, ,Ι , ί.. ,.. ,
ιστατο. το',αγα ψ.α'.·' πειοη ο εχει τα; ΠΛευρας ακατεργα-

') \ ι .. _ \ , \.. ~ '
στους, ιι-α ,ι σπα '''ψ/' ΙΙ-'.αν αυτων, την προςτο oιxouoV:iJv.a

*V <v , ,." \ Ύ -;:.,. , \
τ'ηζ σκψ/ης,"ψ αινεται οτιτο ιι-εν η'1αν" αυται; αιι.ΙJ. ο ΚΟ'Ηι:' .το .

':-ι., 'Ι , \ ~\ \,., ) 'Υ' ,
παΛαι,επικεχρισιι-εναι, το οε. και ετερα 'π ,ας προσεκειτο

Τ'~\ προς τη"" σκη-ιην 'TtXεupEf', και οuτω το:βάΟρο'l' ειχε

'ζ '1' " 'λ ", Ί" '1"ιι-ει ονας οιαστασεις, 'ιι-α ιστα xa-r.a το παχος. ',ουτου: oe
οϋτω; εχοντος, επειοη πλ'φίο'ι α'Jτου, εΙ; qπόστασι'ι:,έ-

\ \ ~ , Ι ,. 'Ο " λ"'" ..
νος και :ηιι.ισεος (Ι.ετρου, εηε' η ενεπιγραψος:π (J.ς,επι~

σlίέψοuσ(J. "βάΟρον /fέρον ily(J.XVo(J.; τ-~ς Λιβίας, καιεχουσα

, ~., ,~, 'λ Ο 76' Ο 67 "
εν, Τ'~ κατω αυτης επιψω/ειι:' π .', και πχ. ,., ,η,.

τοι· το α!JΤΟ περίπου'πλάτος, οπερ και το' προκείιι-ενον

βάΟρον, ιι.εΤζον όε πάχος,' εΠΖται OΤΙ'~ πλαζ' αυΤ'η επέ=

σ-:εψε κατα ιι-εγίσ-:ην' πιΟανότητα το' ρηοεν βάΟρον,

δ. εστιν, οτι τουτο,;,ητο το' βάΟρον .του ·αγάλιι-α,το'ς τη,ς

Λιβίας, ΟΠΖρ τψ'~ς ~%κεν αν'~γειραν α':Ιτ~ ό δ'~ιι-oς των

'Ε '" , ~E Ο '1' 1 - , )' " , -i πιοαυριων.- i ιι.προσ· ΖΨ 00; των αγα ,ιι-ατων, ..ητοι εν'τα~ς

πλευρατς ικ και νς, οεν UΠ'ljρχε τοΤχος, .ώς εκψαί'ιεται :εκ
_ ζ' β , _ Ι ,., '" '2t r

των, σω οιι-ενων Jασεων των, κιονων, αιτινες οεν' εινε, η'"

, 'λί ' \, " ) Ι \ f"
μισεις' α ,\ΓΙ. ΚΓl.ΤΓl. ΤΓl. ΤΡΙΓl. τεταρτΓl. π ,ηρεις, καιουτως

·ησανταυτα όρατα τοΤς εν τψ κoίλ~ OεαΤΓl.Τς. ΤοΤχος,οα

όΠ'~ρχε tσωςοπισΟεν α!Jτων, οιότι αλλως ΚΓl.Ι το ίιπoσY,'~';'

νιον όε,ι οα '~ΤO περικεκλειι:ψ.ένον, 'και ουσιΧρει:ϊτον συνΓl.ί-

Ο Ο ,, ο' • Ο ' " "', -, . ο.
σ η!Μ,! ΓΙ. '~σ ανετο ο εα-=ης, αν, OΙΓl. του χωρου, ·το υ

μεταξΙΙ των πλαγίων ιι-ερων των αγα)ψά-:ων.χαΙ των ενΟεν
, ο, Ο f 'Ιr:' , βλ ι , ι "-

και; εν' εν τοιχων, εςε-=εινo,ντoτΓl. ψ.:ματα·του ιι-εχρ ι του

τοίχου' τooolΚOOΨ'~ιι-ατoςΤ'~ς .σκ'~'I'~ς.'· Οuτως' εσχηι.ι..α'"

τίζετο +ιταυΟα ·οίο'ιεΙ να'ιι:;κος τις, ένζ~Ι:~τα'Ι"-Θ ..-a πρo~

κείv.ενΓl. αγάίψΓl.ΤΓl..
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Δ
' ,~, -, , '- ' Θ

ιcι: !t'OV 'τΟΙΧΟΌ οε 'του υποσκηνιου και ΤΟΌψ,'Προσ' εν

, .. <'\ Ι ~ 'V Ι ('Ι\, \ _ ~.'

~OΙΧOΌ 'τοΟ oιχoOOΙΙ,ΎJΙlιC(ΤOς της σχΊj'JΊ1ς,' και όιcι: τωνv'JΟ

, 'λ' ' ':r ~ " , Δ'
κcι:τα,τα,·π αγια τοιχω'l, ων ",χαστος εχει ιι,tκραν vUΡav,

,~ ) l' , \ , ι \' <;Ι t' Δ '
:Qt ης σJ)νεΚΟL'/ω'ιει το Ό'Ποσκηνιο'! ·προς. τας σ.νω. ρη'ιει-

σας θύρας εθκαΙ ΟΠ καΙ οια τ06τω'l προς Τ'~',όρχ~

στραν, δια των τοίχω'l, λέγω, το'.)των περιο.ρίζεται ό

χωρος ω' ,.(πλ. 4;24) '~τoι το ύποσκή'/ιον. :Υπερά.νω

ο-ε:το.ύτου ·~τoν,. εννοεΊ:ται,. το λ ο Υ ε ι ο 'Ι. ΤΟ .πρΟς

:τ9·. ιι,έρος ,τοu ·χοίλου ύπΟ.του περιγραψέντος·.·.τοίχοι>

~oυ~,ίι'Πoσκηνίoυ, του δί' .ήf/ιtκιόνων.καΙ αγαΙψ&των. χεκο-

. ,~ Υ' "Ο Ο ~ , .....,. ,
σf/ι'ηιι;ενoυ,. t!ποσΤΊ'JΡΙ~Οf/ιενον.'· 'Π'ισ εν Υε του." υποσΚ'ηνΙΟΌ

, - ,\ " , , ' .J: ψ- , ~
και του·· Ό'Περ. αuτο κεψ,φου, Λ.ογειου.' ανυ ουτο ΤΟ' 't:IJ;

~ , ~ , . (\ ,),. ,Ι. ,
σΚΎjΨlJς 'ΌΙΚOOOII,ΎjII.α· το'ηψχχ 'ου τινος"οι ιι·εχρ'ι' 'fJfLL:'"
~εoς' περίπου f/ιέτρoυ ύπερ το αρχαΤον ·εδαιρος;σωζ6ιι:ενοι

.... (' , , ... ~ \' 'Ι ~ !

τοιχοι, οι ·κατα .το ιcrΟΟΟ(Lικον'σuσΤYjv,cι,;"φΚΟΟΟf/ιηf/ιενοι,

είνε χατα (Lέγα ιι,έρος pιtψαϊκω,ι χρόνων έργο"" χαΘ~: α.

ψαίνετCι.ι,· εν,ιαχου δέ,' '~τoι χατα, την βoρειoανατoλtχ:~ν

γωνία'I;f/ιεσαιωνιχων. χρόνων κατασκε6αΙ:ί(J.α,ατε οι'ασβέ

στου, κε,ρ&ιι,ωγ, κcΛεκτετο'Πισιι,έν(ί)" τοΌ, ω~τοu..ΟΙΚΟΟΟ[L·η

(J.ατος λί~(ί)ν ι.1>ΚOOOf/ιηII,έ'ιoς. 'Αλλα 'Περιτου οlχοδοf/ι:η-
, ~\ ~, "ι " ι: ι

1'.ατος τουτου οεν ouναII.αι·~α ειπω τι σαψες και ωρισf/ιε-

'νΟ";, καΟ'οσον, ώς.έν τι\>:πρώτ~·\'κε9αλαίφ εLΠΟ'I, οε'l,εσ"!.Ο'f
, ,~. Ί ,"J ..,,, ,-,~

καψον να υ.νασκαψω αuτο,οπερ ουτω::- δtcι.τεΛει· ΠΛηρες

λί10ων καΙ χωιι.άτων. Οι θψ,ξλιοι ομως 'Co'txot ;τοU:·:οtκοΟο-
, t", .... " Ι \':\11 ..., ?:

f/.η!J.ατος, οι ιι,εχρι του αρχαιoυ.εocι.ψoυς.ανερχοιι.ενοι,ει~ιε

ά'lαII'9ισβΎ)τ~τωςελληνικοΙ . _
Ό πρόσθιος οε τοΤχος του'οlκοδΟIJΑΗJ..~τος τo~τoυ

(ό 'ιιψ), ό τρε'tς οεικνύων Ούρας, ~ν 'ή. έ'ι~(\> ιι.έσ<ρ·, α'IΤΙ

,στοtχει ακριβως προς το' κέντρo~ του', κuκλοu"τ'~ς oρχ~

στρας καΙ τον ·άξονα του ·qεάτρου, εκτείνεται ένθεν χαι

ε,ιθ,εν (ηγ καΙ ψυ) καΙ οuτω σuναντq. τάς 'Πύλας τ<;)'ι εισό

οω'ι τοu θεάτρου.
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π uλ α ι,

:;, ε

06ρας έκάστ"Ι (α καΙ ΙJ.εν Τ'ης IJ.tfic; (α

σ) εΙσ'~pχoντo of εΙ.; το Οέατρον, οια οε

ετέρας (6 καΙ τ) αΨfιρχoντo οι υποκριταί. καΙ ό χορος εΙς

την σΚ·fJψ~ν. Συμι?αίνει ο'ενταυΟα παράοοξόν τι, Τοιχοι δηλ,

ένθεν καΙ ενθεν (Ε'δ,'Πρ) συναντωσιν ώσαίΙτως το κατώ

ψλιον τω'ι 'Πυλ.ων οεν βαίνουσιν ομως 'Παρα.λλ~λως 'Προς

τους απέ'/ιΧντι (προς τους ηγ καΙ ψυ) &λλα συγκλίνουσι
, ,.... , .. \. fi'f" ., ~ \ ,....' 't ,_ ,

'Προς αυτους, και ουτως, αντι να συναντωσι ΤΊ)ν e'! τ~ V.s-
σ~ το!} κατωψλίοu παραστάδα: συ'1αντωσιν αότο το κα

'τι~ψλoιoν των Ουρων 6 κe:Δτ, Έαν c'ανυψοuντο ύπερ τα

κατ(~ψλια, καταψανεστα:τον εινε οτι τότε οα εκλειο'ι

τας θύρας τα'Jτας 1). ώς σ1ιμερον οι-ιως εχουσι, οεν εξέ

χουσιν ύπερ αUτά· οΌτω δεύποθέτω οτι θα ε1χο', καΙ cι;ρ

"!}κως. 'Εκ τουτου οε cpafVoSncCa, δη ε'1ταυθα οα ύπηρχον

'ΠιΘανως κλίv.ακες, αtηνες ηΥον αι-ιέσως εΙς τα παρασκή

νια, καΙ οΌτως Ot ΡΎjθέντες τοϊχοι θα ησαν μέρος του ΚΡΊ)

πιδώΙJ,ατος τω" κλψ.άκων τούτωψ συγκλίνουσι ο' οuτοι,

Ι'ια βαίνουσι 'Παραλλ'ήλως σχεόον προς τα αναλ''ιΙλι.ι..ατα,

δ εστιν, tva αΕ εισοοοι του θεάτρουεχωσι το αυτό 'Πλά

τος καο'a'Πασαν αύτων τ'ην εκτα,CΗν, ΤΟΙQuτό,) τι ι-tόνoν

οuναΙJ,αι να ύ'ΠοΘέσω 'Προς εξ'ήγησιν του 'Παραδόξου τού

"t'ou ψαινοv.ένου.

Σώζονται οε τω'} 'ΠΡQκεψ,έ',ων πυλων af βάσε~ς των

πcψαστάοων, αtτι';sς ειναι και. αuτcα αττικου ίωνικοί) ρυθ-

i) Τ ~ θ'" Ο r ,. Ο r .1 • ~ 'i' ' '''Θ
Θυτο (J. tiπει ε τινα να υπο εση οτι o~ τοιχοι ουτοι ~κoooμη ησαν

, 'ό r' '~' ~ " ) • - θ ~
εν μετα.Υενεστεροις Ί..Ρ νΟΙζ, οτε ουόεμια. Ζρησις εγινετο π .εον των υρω\1

(5 καΙ τ καΙ κατ' ~,κoλoυOΙα.ν έκλε[σO'ιjO"cι,ν αυτΟ'.ι' ά.λλ' -ίj υπόΟεσις α.UΤ-rj
, • , λ \ ....., , " .) '6 ";

':'tpOGApOUEL εις την κα ην ..ων "OtXW'J χc.:τασκεuηv, (j)'J οι ΙΙ ΟΙ ει% μο-

... , ρι:-. "... ι

ΑΨ)Cι(;J συΥκεΚΟΙ,Λ:ljμενοι.
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μόίί~ 'εν' -ιt~ &;',α.τoλιx~η μ:&λιστα.·σώζεΤCΗ κα'r.-μέΡQζ'αt!.ι~ων

των ΠiΧρασ:τ:&δωy, &,10ς (';)ς εγγιστα μέτρου·το :ϋψος.-Ε6.ρέ-

Ο .. ..,'.., • - "" () '':') - ,Ν.
';"ησαν! '~ιε>"ΠΛ"η'1ΙΟ'1 (l.'Jτω'l ΚiΧιτα. ιιπερ' υρiΧ XiΧt:"ot1C ,rJ. ..γε'ι:-

" " ο ' Ι 'Ι 1 ~~ -. ? ,,, . \
σ:a,;' ΊjΤOΙ" τα τας ηiΧς τσ.uτα.ς επιστεψοντα,' 17:1\. ,α··περι

τούτω'l ·πα.ς λόγος α'1ευ σχεOιoγραψΎJp.άτων ... ·.εί'IE ,περ-ιτ..,

τC/ς;:κcι.'r. ιι-άταΙΟζ,l). . '.'

j;:;'ΠρΟςcΟυσι-ι.ας" ,οε. τ05 /οΙκοΟομ'fιΙJ.ατος-της;,dΚ'fjiι'ηςψ,δια

τωΥ,τοt'χ.ω~/>χ.ψ''-κα!. Ψυ· (J'χψ.ι;rJ.τtζετcι.ι:,-τD Ο(ι)f.bά,ΤΙ;Q\Ι Φt:ιΨ"I",
'. ~ '" Ι" ι... \ ~ ι 1'1..
ιυ ~, ~ ,~ , , ,., ~ ., '. '\ r ,

'J.'ΟΙΟUΤΟ'l. οε οωΙJ.ατιον, σUΙ-Ι,ΙLετριaς~ε'/εκa"επρεπε::'Ια·~Υπαρ-

\ \ 2. 1 , "Iι~'''' "" _. '1/ " '1('.,'

:χ:τι,;και· προς υ:'1αΤΟΛας-ΟlJοεν.,cψ.ωςαuτοlJ ιχν.(jiζ.εοu',/η-

Ο "ί'Ψ' " - ,-1)"1, 'να αποκα,ω ω, και περ. προσηκοντως τον.χωρον-,εκει-

'I,~ ι ~E ' ~ \., , Υ " ,. . . θ '
νoν·..··εζερευψησας~·. 1 Χ:ΤΟUΤΟU <.iE'C αν α'i'χ:αι,-ο ι-ιχιι ... ·ν α υπο, .ε-

σω,;·δτι o~; τo~χoι ,0υτοι'προσετέΟ·φανΑσως ..,ε"., pι~ΙΙ4ίx:o,~ς

Χ ρ'ό'ιοις, οτι .ανάγκη ·ητο έ'ιος ετιΟι,ψατtΟt). Πρoς;έξ~α-
,,(! rt \ β e ' f ~I ".

κριοωσιψ0ι-ι.ως.. Χcι.ι εοαιωσιν τουτοl) επρεπε·.να".α',α:(iiΚ'cI',.

.....,.1 .... \ \ ~, .... (ΟΙ ,..,

ψ:Ι;,Οfl:οσχερως,και το οωιι-ατιον-τουτο, οπερ ;ωcrα!J.:t'~.;

οtατελεΤπλ'ηρiζ χωιι.άτω'ι,χα!. λtoω').:\ ,:.", :;"" -"ο

.,.' Ί:οσαυτσμπερΙ· τω,ι, Τ'ης σκην-ης OΙΚΘδoιι-η~άτω~),,"&ν
ί ί" - "!?'ι'? " Ν" .. ' ,

ΠΟΛΛα: , ασαψη .και, αοεοαια ενεκα της (J.η), απο~αΛt!ψ,εω,ς

τοίί, εσωτερικου αUτ{;)'I. πρι,/-η κα::cι.παυσω' Οι-ι.ως, τον περΙ

α~της λόγο'!, παρατηρG)· ΟΤΙ τα·σωζόιι-ενcι. λείψcι.να 'QEt-
" \., \ ~..... ,~ 1'1 ~ λ ..... ~ \

Χ'ΙlJουσι 'ΤΟ αρχ:ικον αυτης σχεοιον., οτ.ι όΊ)' .' τοuτο οε')

μEτε6λήO-ίj.-'εν p~ψαΙκo~ς χρό'ιοις; ΝαΙ. ιι-ε,l<ε'),τοΤς, παρα

σκψιίοις κείνται κcι.τα χώρcι.ν Ρωf/.cι.'ίκα'r. β&σειςαγαλμ:&

τι,>ν, ,αλλ' εκ τούτου. οε,) \,επεται οτι ι-ι,ετεβλ'ήΟ'fj το αρχι

κ,Ον,σΧ$ΟΙΟ'l, Οιότι.ό στερεοβάτης, τ05 τοίχο\), του ύπο-
, \..... ,\ \ , , ,

Ο'χηνιου και τω') παρασκη'ιιω'), και προς ΤΟlJτοις τα κατω-

1) 'Ε -ο "Ο λλ ') " " )' , '"ο,' ,-,,, "vί\l.υ ι:ι. ευρε Ί}Ij'\Ι.ν "il.pcι. Ί} ,ως, προς .. τι:ι.. ι:ι..,ycι.. 'ί'jι,ι.ιJ·ι;ι.τcι.,·χι:ι.τι:ι.μ:ι.-

, λ -' , " "" '"'' ' β Ρλ' ,.,!J,~~.rμ χrl.Ι.'!t ~.κες τινες, εχουσι:ι.ι crΧΊ}iJ.rι. οιονει'οεοψ.ενΟ1! ΙΡ ιου ΚΟ:Ι.•ου-

(f11.~ το π«λαι IJ.ολύ6Q~!. crUΥχεχολλΊ}fJ.ένι:ι.ι. 'Υποθέτω '(;' ΟΤΙ' ι:ι.ό~ιχι εχεΙV~Q
, , ..... ,.. , " ., , ι

επ: -σΙΙJΊ rι.v:ι.ΛίΨ.IJ,:ι.τωvl Ί]ΤΟΙ ~πεστεψoν α.uτ(l..
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ψλοια,τ&".>ν Θυρων,εΤνε βεΒαίως &λλη'ιικων χρόνων και εν

~ ') ~ ) - '"'·1 -'
καταοη ,φ οιατε ,ουσι ;.συναψει~ προς τον X'JX ,ον της ορ.,.

, Ο"Ε ~, Δ r -. , , .. ο::--

Χ'1Jσ:τρας. ι· !..Jttoaυptot, 118Λο'/τες 'ια παρασχωι:rι'l ιο.ιαι ..
ι '" ~ , ..... ~ ...... , ." \

-τεραν τψην εις:Τ0υς' ευερ,γετας 'του ιερου ρ<ιψαιουζ-, Ί) και

'" ''') λ ' ·1 ' ')) .", ,., • "λ
ΟΙ,α ,ον ΤΙ'lα ,ογο'ι, χα "ΨJ:-τα εουναντοτα αρχικα αγα -

" ... , -π) λ' "
f/,ατα, τ!χ;,εκ;,των.,χρονων.του.' ο ωκ ειτου,. νααντικα7α-

ι, 'Ι ~ Ι Ι. ~ ,... ι Τ _ ""
Cί,τησωσνl"ε"~,<υ.R:1'ερ<ι)τερ.οις:;χρονοις~. οΙ ετερωι,ι. ,ουτο οε 'Ι

'Jtp~Jtat "x~,QqXou; νιΧ:1,ι-ιας" έχπλ~ΤΤ:J" ά'lαλογιζοι-ιέ'ιους,οτι
\. f' 't 'Q) ΙΙΕ - - Π "f- Ι",., ..

και,{Ο εν,' ". ωι"",πιψ;,> "ρv,ης .,του· ρα;:~ιτεΛoυς Ιιjτατο, ε'ι

- 'Η ' .'t .. ... ...... β" Ο" ':' \ ':' \ 0:'\ ,
Τ~),ραι~)επιρ ωJ[J' α ι κη:ς ·ασεως. 'JOS'! οε οε,ικνυου-

.., .. f'''" .., ..... ,'~ .. Υ Ψ ,
σ,Ι προς,τουτοις ..και.'οι υπερ ,το αρϊ.αιο'l' εοα90ς ες!) ou-

"'" _.,,:,' .... <v,. ,
f/.ε:'10Ι τοιχοι του ,cικοοοι-ιηΙJ.ατος της σκη:ιης, οι ,προερχο-

f/.svot,: πιQανώτατα:εκ-ρωμαικων ,χρόνων, διότι οΙ τ~λευ

-ταϊοιδόμοι, οΙ Θψέλιοι· λίθοι, εΊνεέλλη'H~Oί. 'EιΧ~1 εγί

νετο με'Pα60λ-~ τις εν ρωμαικοιςχρόνοις, πρωτον [-';ε"

επρεπε νιΧ ,πλησιάσ;J 'ή σκη"~ V.fj,XXo'! προς το κοlλον και
.. 'Ι.., λ ' 'λ " .., ..,

να· μη;αψισταται Π ειοτερονφ.α ιστα,Ί) οσον α<ρισταται

απο το\1 κo,tλoυ, κατσ. ΒιτρουΒιρν, 'ή ,σκη'/~,τοιι έλλ-φικcο

θ
ι ι;ο.. , ~, ,Ι .. λ - , ,

εατρου, οευ:τερο'ι οε. επρεπε το ογειον να' γειν;J ταπει-

, Κ...... '" ~ 'ο .. t" , , /.? ...
νωτερον. αι ναι· ιι.εν- οεν οuναΙJ.ε· α '1α ορισωv.εν ακριοως

τοσψος αύτοΟ, αλλ'αψοΙΙ,.,εκοσμεΙ-:ο δι' 'ήμικιό'1ων, ούοέ-
,~ f ,'::t ~. Ι.., \ f' ••

ποτε εουνατο να ει'ιε, τοσουτον ταπεινο'1,. οσον το ριιψ.αt-

ΚΟ'1 λογειο'1, ητοι 5 π', θιΧ ειχε δε πά'/τως το ίίψος τοϊ)

έλλφΙΚCιϊ) λογείου, -~τoι 10-12 π.

, Δ'.

TOΙCιυτoν εινε το Οέατρον '!'~ς 'Επιδαυρου,, όπερ ό Ί1atι-

, • 1': λ' Ι? • " -' 'Ελ) ,'" Θ 'σα'ιιας εςε αμοανεν ως το ψ.εγιστον των εν .. i ,αοι " εα.;,.

, , - '1\1 λ 'λ \., '" ,
τρων ΙJ.ετα, 'co της η εγα. ουπο εως και'" ως'το οιαπρεπε-

στατον των θεάτρων,τoίi Ci;pxateu κόσιι.ου διιΧ την cί.PtJ..o'lt"IΧY
, , ι"" ) ,_

χα/, το κrι.Λ ,ος αυτου. , ..
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"Λ. 1 ' 0f . ""., ,-~ Ι. -.,.,._ '1 Το ΠΡΟΥ-εψε'10'Ι .εατρο'l' ει'ιε οντωςτο'Οε'.)τεΡΟ'1τω'}

"λ"\ - Ο ! , , , II ~ , '" r lI' "\.-
'ε 'ΛΊΙ'Ηκω'ι εατρω'ι Υ-ιΧτατο ιι-εγεvος, οε'/ δuναv.ε1Jαεψ,εΜυς

νιΧ έξακρι6ώlJ(ψε'ι, διότι τα λοιπα 'v.εγάλα τ'ης Έλλάδος

θ
, ;;μ , \ ..ι.... , ..."
εατρα ει'ιε Χατα; το π ,ειστο'} v.EpO; κα,τεσΤΡιΧιι-μενιΧ και

f:''' , ,. , ... ι Θ 'I....."~ Ι ....
ως εκ τοuτοu αι περ ι '::"ou v.εγε· ou; ·αtίτω'Ι :εΙ'οηlJεις τω'ι

άρχαιολόγω'ι το με,ι οεν o.J'ια'ιται να':εΊν"ε~'άκ'ρι6ετς, 't'o 'οε

άψ:ιψάσκου(ππρος αλλ'~λας:Kατα:·τ·o'ιKo'.)ΡΤΙOν1:{€ H~r::.

Ι:ί ιι S' Pelop. Ι,, ·214)το 'μέγισΤΟ'l'ΤGΝ ε\l"'~Ε)~j\αδt-Οέά

-τρων εΤ'ιε το 'της'J"\!Ιεγαλοπόλεως,'όεuΤ'ερόνχcΗα\'το~'μέΎε

θος εΊ>ιε το OtO'IUlJtaxO\l Θέατρον (Pelop.'π, ,,)221)" και
, \., ~, ... ?,,. .. , ί' ,

τριτον το εψι"-παρη,l' ε'ι ~ ο. αuτος, ΛογΟ'Ι'ΠΟΙΌut,Μ'ιος

περΙ·. του ;'ί):.ι.ετέρου' Θεάτροu,' λ~γεΙ"(ΡeΙοΡ: Ι1,,422)il δτc

-τουτο ώς προς το μέγεΘος η,,:ο κατώτερο'ι· v.ό,ιο,ιτοu'τ'η;

:Μεγαλοπόλεως, 'άπ06λέπωνπροψαν'G)ς εΙ; Τ'~'Ι του Παυ

σα'ιίου v.αρτυρLα'ι: Άλλ'οπωςκαι '&'Ι έχη :τΟπρfiγv.α,.μα;.:.

θηιι.ατικ,ην άκρι6εια'l παρα του llauqa'ILOtJ δεν δικαιούμεΘα

να .άπαιτωμεν, ~O' προκεLv.ενον δε,Θέατρο'ι εΈ% τωόντί.
, , ., ~ , ,,. Ι "" _ ." ο,Δ'

μεγα . και εοu'ια'ιτο να EtJptcrxwcrt'I' ε'ι αuτ~' ανετως vEcrt'i
οΙ πολυπληΘείς του ΆσκληπιοΟ, ξέ'ιοι, οΕ κατ' ετοςεκ· τε

'τ'ης, έλλι'J'Hκ'ης καΙ ,,:'ης ρωιι.α'ικ-ης γ-ης εΙς. το Ιερον σl)'}ερ':'

, 'Ι, '" ! Θ ~, , - , , )
χοιι.ε'ιοι. ~:~κoooμ'ι'J .η οε και τοσου'!ον v.εγα και μεγα ,0-

, , 'Θ 'Ι' ~, ''Ι Ι 't)),. ~ \ \
πρεπες ανεγερ 'ι'J ουχ ι Cιια τους εγχωριους α, ,α οια τους

ξέ'ιους τοuτοuς:, 'εξ ω,ι Εκανα άργΙΙ ρια εΙcrέπραττο'i οΕ τοι..

Άσκληπιου Εερείς, οΕ τα τ'ης περιουσιας του 'ιαου, έπιτε

-τραμμένοι.

Τ
, )) \ ~\ -- Θ ' "γι .., ~ ,
ην χα, ,ιτεχ'ιικην οε του .εατρου αςια'ι aptcr-:a οι:;;.-

γνω καΙ εξέψρασεν ό Παυcrα'/Lας, οιότι τη,ι άoPV.O'ILa', καΙ

'το κάλλος, οΙ' {~'Ι ίιπερτέρει άπά'ιτων τω,ι άρχαιων Οεά

-τρων, :ε'ιαργως βλέποv.ε'l.χαΙ Θ αυμά~oμε',·σ:fιμ.ερ 0'1 εν, αυτ~,

ενΗ1> τοΙΙ'lαντίον στερείται. έντελωζ",τoυ[:~όσιι.oυ';:'~ΤOΙ ".."ης
'Πολυτελειας, οι' '~ς οιεκρί'Ιο;ιτο,ου μό'lO'Ι'ΤCι. Θέατραάλλ'α.-
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α'/τΙΟεσιν cί:ποτελc.ij'ιτα,προς τα άπλα κα.ι μεγαλοπρεπη
, ~ ι - 'E~)' Ο" , ι Ι? j ~'

οικοuοv.''ι[J.ατα. των ,!,/. ,ηνων, υτως α'ιαμφιοο ,0'1 εινε

οτι ό ΠολlJκλειτος παρ'fιγαγεν εν Τ~) περιγραψέντι θεά..

τρ~, Ο,ΤΙ ό, 'ΙκτΙ'ιος ε" ~ί;'> ΠαρΟεν(';)νι, ΟtχοΟό[J:fj(J.α οε το

σουτqν επιψανες μεγάλως θα επέδρασεν επι τ'~ς [J.op~?·~i;

," ι j: - , , , • " ο ι "Ε'Ι / ,"
και oια.τcι,,,>ε~ςϊ' των"μετ αυτο ~ΚOόoιι.Ί]'εντω'ι εν '"αοι

"λ 'π ·1 ' Ο ι 'Α ",..!" 'χαι !Lcι,tGJ.~.'~'Y.· ,ε ω(tοννησ(:>εα"ρων., ' , πο,οεΙζις τουτου

,ι , θ ι - Α'" ,., "\' , 1'" ι
εστω το' εcι"ΤΡO)/, της" ιγινης, οπερ ητο, χατα Ί.αυσα'Ηαν

(II,~9, ] 1) «Οεος αξιον, χατα το 'Επιδαμρίων μάλιστα

μέγεθος καΙ εργασίαν Τ'~ν λoιπ·fιν»./,

Toσ~υτα,περι __ c;i) υπ' εξέτασιν θεά"ρου' νυ'ι οε μετα-

f) q~νομεΎ εΙς, τ-~ν περ ιγρ αΨ'~ν των γενΟ[J.ένων cί:ρχ αιολογι-
.....,. ,

t'ων ,~υ')ηι4ατων'

'"

Αε ε" τί;'> -Περιγραψέντι θεάτρ~ )Ψιόμεναι ανασκαψαι,

πλ'~'I' Τ'~ς -αποκαλύψεως τοΟ oΙΚOδoμ·fιιι.ατoς τούτου, tψε-
, - , /" ,. Ι , ι"γ: ....

ρον εις ψω; και πο ,Λα εuρηΙJ.α,α, τα εςf)ς :

.. ' 4' '(ΑΥα.:Ιιια τΗς 7τιείας-(;)

το αγα/ψ.α του.ο ευρέθη τη 12'~ 'Ιουνίου καί εΊνε το

έπισημ6τατον των γενψένων ευρηιι-άτων. T'~ν επιουσαν

δε "'~ς ευρέσεως αυτου εγραψα εκτε,l,η προς Τ'~ν Άρχαισ-

λ "Ε ι "θ ,.,. '1' θ ' , 
σγικην, 'ταιριφl εκ εσι'l,,' ε'ι YJ, οηιι.οσιευ stcrYJ εν Τ<1

~A θ η ν α ί Υ (τόιι•. ι' σελ. 5,9-'67),περιγράψω'ι καί εξε-

,ζ " ι " λ ' 'λλ "Ιτα ,ω'ι, αυ,ΤΟ υπο· αρχαιο ογικην και κα ιτεχνικην, επο...

Ψ
ι ('/, " "), .... , ..--

, .~'I', ,σuνεπερq.νονοτι το αγαΛιι.α~τoμτoπρoερ.χεται εκ τ:ηζ

εΙ :,π'; :~, έκα:tο'ΙΤάετηρί9qς χαΙ . εΊ.;~ εργο', τω'ι νεανικων

χρ6νω'ι τοl} Πολυκλεί1;ου, η τούλά.'χιστον εΠΟΙ'ί)ΟΥ) κατά·

!!lEatoyp~91j[LIΧ αύτου. Έξ'~γoν οε τοιαuτα σuιιπερ~σv-:χ'tΦ
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'ι5ρv-6ψ.ενος 10 με-ν εκ 'τοίί τρότcoυ τ'ης έργιΧσtας ω.JτοU,
, t'.\.. "'* Ο ι η, -.... "

Το οε εκ της πεποι 'ησεως ο,,"ι εν τ~ανιΧσχαΠΤΟ!l-εν~ τοτε

θεάτρ~' οεν εγει'/ε v-ετα60λή τις εν τοις ρωΙΙιΧ'ΙκοΊς χρό

νοις, οιότι τοιοίίτό'ι τι οε ν έοείκνυεν 06 V-b'lO'1 Το κο1λο'ι

ά.λλ? οίιο' 'ΙΙ δρχΥιστρα οόο' αojτος' ό σ'7ερε06άτης Τόίίτοί-
•• ,. , ~., \, , Ν _ .• , " Υ-

.χου του υποσκη'Ηου' η επι τα προσω ογ.ως πορεια τω'!

εργασιων, Ιδίως 'ΙΙ ιiπoκσ.λυψις τω'ι οΙκο'ΟΟf/:fjμσ.τω'I' τ'ης

σκην'ης', κατέδειξεν, ι';) ς ,εν τι~ γ' κεψαλαί~"ελέχOη, ·Οτ&

ετηρήΟη V-EV το ιiρχικo'l ,Τ'fjς σκηΨfjς σχέδιον, εγένετο

διι.ως άνοικοδόι.ι.ησις καΙ μετα60λ~ τις εν τοΊς ρω~aί:κoϊ:ς

χρόνοις. ~o τελευταΊος άρα λόγος, ό εΙς τοιαlJΤη'1 έρι.ι.η

νε~αν ,ωΟ·ήσας. v-e, '-κατέπεσε, 'καΙ ύπελείι.ρΟ·η γ.όνον ό πρω

τος άλλα καΙ οστω πέπεΙGv-αι, ΟΤΙ ·ιι πεΡΙΤΟίί':Τέχνίτ'8ύ

καΙ τ-fjς εποΧ'fjς τοίί 'άγάλιι.ατος lcrxuptGIJ.b.; ΙΜυ δεν κατα

πίπτουσιν, εΙι.ι.'~ γ.όνον, ώς' ~άι τότε εν τ~ εκΟέσει ιι.ου t
λεγον; εαν άπoδειχO~, δη το προκείιι.ενον αγαλιι.α εΊνε

ά Ρ Χ α ί ζ ο ν. ΚαΙ γινώσκω καλως δη καΙ λόγους Οά

;;ϋρ'~ τις προς Ισχυρισγ.Ον τούτου,. o'tov τον εν.ιαχου πολυν

'tou εργου άρχαϊσιι.όν, το βαρυ τ-ης .(ίλης V-0pif'fj,; καΙ αλλα,

τινσ., άλλα '1ψίζω, δη ουτοιδεν εΊνε αρκετοΙ οστως

άρκοίψενος εΙς (ίσα εν τ~ ρηΟείσ'!} εκΟέσει ΙΜυ εΤπον περ&

ΤΟ{ιΤΟι) άναΟηι.ι.οσιεlJω αότιΧ ενταίίΟα.

Τ , 'Ο' " λ" , ,«, ο ευρε' εν αγα (J.a -εινε yuVαtXEta ιι.ορψη <fucrt-
κου 'v-εγέΟοuς, '~τις εκειτο' επι του αρχαίου toσ.cpou;. εΙς

βάΟος 70 περίπου έκατοστων, tvt<i> γ.εταξΙΙ της ΟΡΧ'ή

στρας καΙ· Τ'ης σκηΨης χώρ~, προς το ιiνατoλtκoν τοίί

Οεσ.τροΙ) v-έρός, τρία περίπου ιι.έτραβορεΙόΟυτικως του [ti
pόυς,<ενotι. :εκειτο :το -·πρΟ>'v-ψο.;> εύρεοεν ,αγα/ψ.α του ·'Α

σΚληπιοίί. 'Ε'λλείποιΙ'σι'δ' αίιτ~ 'ίj .χε9tι.λ~, άtτ:o του v-eCiou
περίπου του λαψ.Οίί,··άί ακραι χεΊρες ιΧπο τοϊί' [iicrou του

ι ,~ ςο.. , λ ......, ~ , "Α- 'ι
πηχεφς και οι ΟCι:Υ.τυ οι το\) ιχριστεροΙ) ποοος, : λ .ως
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, 'λ ' ,".... ." , .... ' Ι" -
"ατ~τίX o~πCΙ: το ίxγiΧΛιι-α ειναι αρτψ.εΜζ κα όιcι:τηρει-

τα.~εν όπωσου'ι χcι:λfι κατιχστάσει, ίδίως τα επι το!) ά,ρ

χΙΧίου εδάψους, επι ,",ou πέρα', της όρχ'~στρας βαίνο'ιτος

λ~θίνoυ κ6κλου, κείμενα OntlJOta αuτοu, έ'ι οiς καΙ .~ λειό

της και 'ή λευκότης τοΟ ΙJ.cι:ριι.άρoυ σ(~ζεται. 'Η ειι-προσΟε'ι

δμως επ~ψάνε~α, εκτεθεψέvoι') ουσα εΙςτ'~'ι επίορασιν τ'ης

α:ψοσψαίρας καΙ της υγρασίας ιι.έχρι τ'ης βαθιι.ιαίας το\)

αγά.)ψατος επιχώσεως, απετρί6η 'Πολλαχου καΙ απώλεσε

τό τε χρ&ψ.α καΙ Τ'~'Ι λε~ότητα τοΟ ιι.αριι.άρρυ· ε7CιχωΟεlσα

δε ε7Cαθε 'Περίεργο" 'Πάθηιι.α. Το '~:-Jtoν' δηλ. το\) γεωργCι\)

επι 'Πολ,λα ετη, '~ ιι.αλλον ε7CΙ αi.G)'ιας, διcι:σχίζoν το έδα

ψος ενεχάρμξε'ι ε7C' αυτης διαψόρους γραιι.ιι.ας ενιαχοο οε

, , ι f ", - - Τ - " θ '
κα,~ α7Cεκοψε τ~ ακρα τ~ν 'Πτυχω'ι. οιουτον ηε7Cα ε και

~ Άσκλη7Cιος ε" τοΤς 07Cισθίοις αίιτου (οιότι "υτος εκειτο

'Πρη:I'~ς) καΙ πλαζ ί~'ιικo\) γείσου εκ της σκηνης, 'Πλησίον

,του .ιΧγάλιι.ατος κεψένη. 'Ε'ι τουτοις ή 7Cολλα7Cλ'fj αίίτη

ψοορα οε" 'Παραιι.ορψόνει το έργον ουοε καθίστησι ουσ

Qιάκριτον το .κάλλος καΙ την 7CEraX07Cpf7CEta'J αίιτου. 'Έχει

οε Υψος cl7CO των 'Πο.Οω,ι μέχρι τοί) σωζοιι.έ'ιου ιι.έρ~υς τοί)

λαψοί) Ι, 54 και εινε 7CZ7COtYjfI.fvov εκ ιι.αριι.άρου 'Πεντε

λησίου.

Κ , ~ \ \ Ι " λ θ' " ,. » ατε7Cεσε οε το 'Προκεψενον αγα μα κα .ον χρονο'ι

'1~ Ι 'Ι Ι ~ Ι 'Ι ~ 'Ι' <::\",
οuοψια ε7Cιχωσ~ς ειχε γεινει ε'ι Τ'!1 ορχηστρι;ι:, οιοτι εκειτο

ε~τελως ε7CΙ του αρχαίου εOfι.ψoυς καΙ '~'itτε,",ο τ'ης λιθίνης

'ΠεΡΙCΡερείας του τη,ι κυρίως όΡΧ'ήστραν α7Cοτελοu'ιτος κυ-

λ ι") Ο" "', θ'" , , , 1
Κ ου.,. υτω .οε ε7Cιχω ε'ι ε'ιωρις κατεστη αψα'/ες και

~, ,,. \ - \ \., λ' ,
οεν κατεστραψη U7CO τω'ι 'Παρα το ανατο ικον 'ΠαρασΚΊ)-

, \ \ 'θ '
ν~oν κα,:,ασκευσαντων, κατα τους.τουρκικους 'ΠΙ ανωτατα

, ι \ \ 'Ι l? ι Δ'
χρονους, καιι.ινον 'Προς 'Παραγωγψ ασοεσ:του. εν ιι.ετη-.

'θ " "λλ Ο' Ο ') λ'" -" ,νεχ η αρ.α α ο ε'ι 'ΠΟ εν, α \ ο 't07CO; της ευρεσεως .α'.)-
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'τοu ~Etx'/!jEL οτι οα εχρησίι-ι,ευε προς κό(ψ,ον τοu Οεά"ρου,

ίσως '"Cou ύποσκηνίου, οπερ, καΘ' α καΙ. ύπο των άρχαίω'ι

παραοέδοται, εκοσι-ι.εΊ"ο δι' άγαλι-ι,ά"ων χαι. κιό'ιω'ι. ΚαΙ

οντως αί ε'/ταυΘα εργασίαι άπέοειςαν ο-.ι ό, ειιπροσΟεν

-::ou κύκλου τ'ης όΡΧ'~σ"ρας τοίχος του uποσΚ'fj'ιίου, οστις

θ ' Ό( ) , • ι ) " .." , , , , "- ·1 λ' .,
α ητο \ιαν uγfj ως; εχοσΙJ.ειτο οι ηιιιχιονω'ι. 11. \ ειτε

ενταuΘα &κειτο, εϊ-.ε άλλαχοu, βέ6αιο'ι είνε, .επαναλαι-ι,

6άνω, ΟΤΙ εκόcψει' τΘ Θέατρον, οπερ σπουδαιότατον προς

,. , '" "Α) λ ' β' , λ' •την ερι-ι,'φεια'ι, αυτου , ως και ασεις αγα ι-ι,ατω'ι ευ-

ρέθησαν κατα χωραν κείι-ι,ε'ιαι, liι'Ι ι-ι,ία τουλάχιστον ει%
., R' ,
αΊαι-ι,cρ ισοητητως τοιαuτη.

»Δεν εινε δε τοuτο ουδψία,των γνωσ-.ων ·~ι-ι.Τν ι-ι,εγάλων

θεών X(lι. εν γένει ουδψία γνωστ.~ παράστασις, άCΡ', ου 'οε
, , , Δ' .. 'Α λ .. Δ' , 'ζ ,
εκοσι-ι,ει το νεατρο'ι του 'σ~ ηπιου, να εικoν~ ει κατα

πασαν πιΘανόΤ'φα τη,ι σ·jζuγον '-Ij θυγατέρα αuτοu, ΤOύΤ~-

, '1:I' ,,\ ''''' , "f" ~ ~ - ,στι την πιο'/ην η την ι γιειαν. ι.....αι υπ~ρ ΙΙ~'Ι της πρω-

-"fj';; ι-ι,αρτυρεΙ'ή Ιδιαιτέρα τψ,·~, '~ς άΠ'~λαυεν αυ-.η ενταuΟα,

διότι εν -'<i> ESP<i> ίιπ·ηρχεΎ ,&γαλι-ι,α ~Hπιόνης καΙ. εΤ,ερ,ον

τοιου-.ο'ι εν -'n πόλει "ης 'ΕπιΟα·jρου, .ίιπερ δε της οευτέ

ρ~ς ή συ,ι τι;;>' 'λσκληπιι;;> άποόιοψένη αύΤ'~ πολλαχοu της

'Ελλάδος λατρεία καΙ. .~ παρθενικ~ ι-ι,αλλον '"Cou ,άγάλΙJ"α

τος ι-ι,oρCΡ·~' Το τελευταίο'ι τοuτο ,CΡαίνεταί Ι-Ι.ΟΙ πιΘαν(~-

τερον.

Π
ι ~, r Ο " , λ' ., , ,(',)) αρισταται οε η 'εα εν απο υ-.~ 'fjΡΨ,ι~ χαι ιστα-.αι

στηριζψέ'Ιη επι. '"Cou άριστεροu ποοος καΙ έχουσα τον ~ε-
γ, .. -1 ι '''' ':\ γ' , "Ι "Αλλ"
ςιcν ο"ιγο'ι τι προς τα οεςια εσ-'ραι-ι,ι-ι,ενο'ι. ' ως, α(1;90-

• , ." ." , l' ' , λλ 'λ ' λλ ' ..
τεροι οι ΠCιoες οεν προεςεχουσιν α η ω'ι, α α κεινται

σχεδο'ι ε,ι τfj αuτ'~ γραιψ,·~, εCΡ' οσον εινε ευκολον'να οια

κρίψ~ τις, ώς εκ της ελλείψεως Τ,ω'ι οακ-rίιλωv του. άριστε

pou. Φέρει δε παχέα σανδάλια (πλ. 0,04)" οι'&ν εινε προσ

χεχολλ·fjl.ι.έΨfj V,txpCf τετραγωvικn βάσει, V,~ προεξεχοίισn

κα.θόλου της '"Cou χιτωνος πεΡΙCΡερείας καΙ EXoucryι ΙJ.. 0,43

",
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πΙ.. 0,26 κcΔ πχ. 0,06, καΙ πλούσιο') ιv-ατιι:ψ-ο\l συ'ι'ιστιΧ

ι.ι.ενον εΙς πoδ~ρη χειριδωτο') χιτω'lα v-ετα διπλοίδος καΙ
r ,
ψα:τιο'ι'.

»'0 χιτω'ι' βαίνει κατα V-ijxo; του σ6ψατος '~ρέv-α κατα~

πίπτω'ι' επι τω'l ποδων, ζων'ι'{ψε'ι'ος δε περΙ Τ~'ι' οσψυν

κολπο\)ται κατερχόv-ενος v-έχρις όλίγ~ lJ.\ιω τοί) γόνατος,

ώραίας σχηΙJ.α:τίζων ενταοθα εv-προσθεν καΙ οπισθεν το\)
, . Ι r, \ 'λ~' , ~ ('\

σωιι.ατος πτυχας υπερ τον κο πον οε καταπιπτει η οι-

ιπλοίς, επικαλίιπτουσα το ανώτερον τοο σώιιατος v-έρος

καΙ καταλείπουσα γυιι.νΟν το όιπερ τους v-αστοuς v-έρος το\)

στ~θoυς. Το ύπερ τον κόλπον δε v-έχρι των ποδών κατα~

ιπίιπτον μέρος τοο χιτωνος σχ"i)v-ατίζει παραλλ~λoυς καΙ

βαθείας,. επίπεδον ~)ς επι το πλεΤστον τ~ν επιψάνειαν ε-
ι " , ('...., ..,,, ,

χουσας πτυχας, αναv-ψνησκοuσας "IJV-a; αρχαικα εργα ?,αι

[.Lάλιστα Τ~" εν 'ΟλU[.LπίCf 'lπποδάv-ειαν. Ή εκ τούτου Ο[.Lως

προερχοv-έν1j v-ονοτονία αιρεται δια τοο V-txpov XExa[.L v-έ

"ou κατα,το γόνυ δεξιοΟ ποδος καΙ των ενταυΘα σχ1j[.Lατι

ζcψ.ένωνλεπτωνπτuχων.'Ιδίως Χαρ cι.κτηριστικωτάτη εινε

πτυχ,η κατερχοv-έν1j απο του v-έσοu άκρι6ως του γόνατος

έπιτου μεταταρσίου, ενθα έλκψέ'IΥ) ίιπο του Ιδίου βάΡΟύς

συνθλα.ται καΙ καταπίπτει. Toιcι.ύτY) δε πτυχ~, πρωτοψα

ν~ς εψ' 00'0'1 ενΘυι.ι.οϊψαι εν 'to't; γνωστο'tς ιι.οι εργοις της

τέχν1j';, ψαίνεται οτι εσΧ1jι.ι.ατίζετο κeι.ι εν 'tn Ίπποδρο-
,

ιιει'~.

Τ
, f"~' , , \' ,

» ο ψ.ατιον οε σuνεπτuγv-ενον κατα το ιι.εσον περιπου

καλύπτει το οπισθε'l ανώτερον του σώματος μέρος, καΙ
.-:t "Ι •• Ι 't,..... ,r , 1'1 '\ \

εινε ερρψενον επι των ωμων κατερχοιι.ενον ουτω κατα τα

πλάγια. του σώιι.ατος καΙ έπικαλύπτον τους βραχίονας
, ...., .... Ι ,." ("..... .1

[J.sxrt του ιι-εσου του Π1jχεως, υπο τον οποιον καταπιπτου-

σιν' α& supst; του, χιτωνος χειρίδες, βαθείας καΙ μεγάλcι.ς

ί:rΧ'1ΙΙάτίζοuσαι όπ' αύτον πτυχάς. Εινε δε α& χειρίδες

'ήνωιιέναι τ~ οιπλο'ίδι, ·ητοι ιΧποτελουνται έκ του αιιτου

3
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6ψάσv.α'tος, ι:)σπερ κατά τινα τρόπον εν 'tn καλουγ.έηl

Έσπερίδι της Ολυ[1.πιακης ιι-ετόπηςτου "Ατλαντος. 'Ως

προς το'ι τρόπον οε του σΧ·fJΙJ.ι:ι.τισv.ου τω" όπο τον π'ηχυν
ον ". 1'::"- ,. Ι ,.' Ι ."

1'tτuχων της χειριοος υπcι.pχει ΨΟΙΟΤfJς τις προς την Χι:ι.-

λ~uιι-έν'~'ΙΠρόκνη'ιτου Μουσείου Τ'~ς 'ΑκροπόλεωςκαΙ πρός

τtνας'των κορων της ζωοψόρου του Πι:ι.ρθενωνος.Προς τας

';;ελευταίας ι.ι..άλιστα όιι-οιάζει ώς προς την επι των b)V'W"

επίθεσίν του Eμcι.τίoυ. 'Επιτιθέμενον οε τουτο .ενταυθα
σχηv.αΤίζεϊ (;)ραίας xtlf. ψυσικωτάτι:ι..ς κατα τοuς βραχίο'ιας

πτυχάς, ιι-εθ'ίκι:ι..Ψϊ)ς ελευθερίι:ι..ς πε7tοιηΙJ.έας, εν ~' "ο7tι

σθεν απτεται εντελως του σ~ψατoς κι:ι.Ι σχηγ.ατίζον ύ7tο

τον -αυχένα εξ'χαρακτηριστικωτάτας ιι-ηνοειδεΤς πτυχάς

κtXτέρχεται κατα μ'~κoς του σώματος γ.έχρι του κόλπόυ

του· χιτωνος· . τα κράσπεδα" ο' cι.ίιτo.υ, &ψεψ.ένι:ι.. πλέον,

δίπλουνται έκατέρωθεν' επαλλήλους, σΧ·fJι.ι.ατίζοντα πτυ~

χάς, τοιαίιτας, οϊας βλέποιι..εν εν πολλοΤς &ρχαικοΤς ερ

γοις 'και δη εν τοΙς εργοις των ολυ\Lπιακων &ετωγ.άτων,οΙο'ι9

έντ~ ΧαλOύ(1.έν~ 'Απόλλων ι του ουτικου &ετώγ.ατος, εν

τ~ άπο τόuοεζιου b)γ.ου καταπίπτοντι Ιιι.ατί~ αίιτου, εν

τ~Στερόπyι'ύπο τον οεξιον π'ηχυν,. καΙ &λλαχου ... Εινε, οε

τα οπίσΘια του αγάλιι-ατος μετα γ.εγίστης τέχνης εξειρ

γασθένα, ωστε άπορεΤ τις ΤΥι et.ληΘεί~ πότερον να θαυ[J.ά

GIJ', την εΙJ.προσΟίαν -η την ΟΠ,ισθίαν αίιτου μ.ορψήν ..
)JAf χειρες δε κάγ.πτονται κατα τον &γκωνα &[l.6Xeta\l

απ'οτελουσαι γώ\lίαν, καΙ οα έκράτουν Ισως οψιν καΙ 00
χεΤον ΎJ τι παραπλήσιον. ΚαΙ δοχεΤον [l.εν θα έκράτει ή

et.ριcrτερά., ·ητις ώς εκ της et.νατψικης αυτης Οιι:ι.πλά.σεως

ψαίνέται, ητο εστραμμένη προς τα (J.vw,' οψινοε ή προς

τα πλάγια εστραμ.ιι-ένη Οεξιά· ουτω οε δυνάμεθα να ψαν

τασθωιι.εν· τό' πρα.γιJ.α ωσ7tερ εν τοις γνωστοις εκείνοις

σπαρτιατικοΤς επιταψίοις αναγλΙΙψοις, εν οtς ό θανων ~ρως

κρατετ εν γ.εν '"n ιι-ι~ χειρ\. κάνθαρον εν οε '"n ετέρ~ ο,ψιν,
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δσΤΙζ όΡ(LC! ινα rsuG~ το\) εν τι;;> ooχείι~ περιεχοιιένΟ1},

'Εννοείται Οιι.ως στι ταυτα πάντα σΤΎJρίζoνται επι της κατα

το (Μ.λλον καΙ ·ηττον πιΘανης 6ποθέσεως, ΟΤΙ το -προκεί

f/.ενον αγαλιι.α εΙκονίζει την 'Υγιείαν.

'Η κόιι:1j οε Θα απετέλει κόΡUΙJ.Οον, οιότι ούοεν 'ίχνος

αύτης σώζεται κατατα νώτα τ'ης θεάς. Ίoιαίιτ-e) εΊνε ''ι εν

γένειτου gprou ιι.oρψ·~, ητις αναπολεί ηιιίν προς τοuτοuς

τας 'Καρuάτιοας καΙ τη" εν lνloνάχ~ Είρήνψ.

»Ίο' ΙJ.Ei.λλον χαρcαΤΎJρίζον τ06π' εξέτασινεργον ημών

εΊνε ''ι άπόλuτος ~ρψία καΙ η Ιερατικη οίίτως είπείν ιι.εγα

λοπρέπεια αύτο\)' καΙ οια τουτο παρέσΤΎJσεν αότο δ τε

χνίτ'ης εν τ~ περιγρcι.ψείσγJ στάσει" ητις οεν εΊνε τυχαίιΖ

τtςαλλα ιι.ψελεΤΎJιι.ένΎJ καΙ εκλελεγιι-έν'η, 'Λποτέλeσιι.α:

δε τ'ης "ηρψ.ίας ΤιΖίιτης εινε στι απαντα τα τ"ης ιι.ορψης

σuστατικα ελκονται ίιπο του Ιδίοu βάροuς καΙ ιΧπτονται

iι.λλήλων, Σαρξ, χιτων, οιπλο{ς, ίιι.άτιον, χείρες, τcι.ϋτα

'ΠάντιΖ ευρίσκονται ε,ι επαψn και αποτελουσι [Lia" ιι.άζαν,

κcι.Ι Οιι.ως otιoεν το 'Πcι.ρα6λάπτoν το ετερον, αλλ' εκαστοv

εχει τη" ψυσικην cι.υτo\) διαμόρψωσιν., ΈντεύΘε', οε προέρ

χετιΖΙ ''ι άργ.ονία των καΘέκαστα προς το ολον, ητις πείθει
~ ....,., "r ~ •. \ ~, I~ .....

'Ijιιας οτι το εργον ει'ιε προιοv της πρωτης περιοοου της

ά,ψ:ης της έλληνικης τέχνης.

»την επoχη~I οε ταίιτηv ΘέλΟ'lτες σαψέστερον vα όρί

σωιι-εν πcι.ρατηροtψ.εv εν πρΙ:)τοις σ1'Ι το εrγov αύτο κcι.θ'

εαυτο εΊνεκεvοψαvες κcι.ι αποτελεί ιι.εγάληv αvτίΘεσιv προς

τΟ: γνωστΟ: ημίν έργα τ'ης πρώτης αψ.ης της έλληνικης ή

κfι.λλιo', εΙπείν της αττικης τέχνης, διότι ιι.όνοv ΤιΖίιτην

γνωρίζομεν ίκανως. ΤΟ ηv-έτεροv εϋρηιι.ιΖ ~ς εκ της στιΧ

σεως, καΙ το\) Ιιι.ατισ(J.Oϊί αίιτου εχει τι το βοψι, καΙ σΤ5:

ρείται έντελως της οιακρινοΙΙσης τα άττικα εργα χάριτος,

αντικαΘιστων αότην οι' eΧκρας αυστηρότητος, Ό τεχνίτης

αρα. αότοϊί ζητητέος ουχί εν τη 'Aττtκη, αλλ' εν τη χώpΓf..
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τ'ης εόρέσεως αότου, εν Πελoπo~ιν·~σ~. Έπειο'η.δε συν

'tot.; γνωρΙσιι.ασιν εργων τ'ης ίιψίστης ακιι.'ϊjς της τέχνης

εχμ- καΙ πολΙΙ'ΤΟ αρχαϊκον, .δεν Μναται κατ'οόδένα τρό

πον να εινε νεώτερον των χρόνων τοΙ; Πολυκλείτου. Tou
'tou δε οϋτως εχοντος, ωσπερ, εν παραδείγιι.ατι, ά'ιαιι.ψί

60λον εΊνε οτι ότου ναοί} τ'ης 'Αλέας Άθ',Ι"ας άρχιτέκτων

Σκόπας, 'ιι ιι-αθηταΙ:αυτοu, εποίψ;αν καΙ τα π!-αστικά έργα

'twv άετωιι-άτων ··τοί} ναοί} τούτου, οϋτως άναιtqΜJολον

εtνε. οτι"ό τοΙ; θεάτρου&ρχιτέκτων ΠοΜκλειτος,.· ό κατ'

εξoχ~ν' γλύπτης, αίιτος' ουτος έποίησεν, ·ιι. τουλάχιστον

έσχεδιογράψησε,. καΙ τα επικοσιι-οuντα το οΙκοόόιι-ηιι-α ά

γάλιι-ατα; εξ &ν ΤΟ.' ~ιι;έτέρoν ευρηιι.α η. 'Άλλως άπόλυ

'to.; '~ρψία, ιι-εγαλoπρεπ~ς παράστασις, 'άριι-ονία καΙ συιι.-
,., - -- ... - -

IJ.ετρια εν τ~ σχηιι.ατtσιι-~ των συστατικων της. ιι-ορψης

. .. ~ , - , , , 10' ,
(l.ερων, παντα ταυτα τα κατα τους αρχαιους γνωρισιι-ατα

'twv εργων του Πολυκλείτου,' διακρινουσι το ~ιι-έτερoν

ευρηιι.ό:' διαπρεπέστατα δε βλέπψεν ιι.άλιστα εν αυτ~ την
,\ ,_, _ , " 'Ιι

προς το τετραγωνικον σχηιι.α τασιν του τεχνιτου, ητοι το

qlta.(ll'a.tnm εκεΤνο τοί) Πλινίου ουχι, ε'ι'ιοεΤται, κατα.'λ:έ

ξιν άλλ' ώς πρέπει νά εννοωιι.εν αυτό. 'Εκ τ-ης ελλείψεως

δε της κεψαλ'η.; δεν δuνάιι-εθα άτυχως να παρα6άλωιι-εν

αυτο προς ετερα εργα δεικνύοντα ~ιι.Τν κατά το ιι-αλλον

jtαΙ~ττον τον τρόπον τ'ης εργασίας του Πολυκλείτου .. 'Ο
πολυς Οιι.ως αρχα'ίσιι.Ος τοί} εργου, Oστtς εΊνε ιι-άλιστα

καταψάν~ς' εν' ταΤ; ίιπο τον κόλπον πτυχαΤς του χιτωνος,

πείθει ~[1-ας- οτι ό ΠοΜκλειτος εποίησεν' αυτο προ. της

ύψίστης Cf.κ [1-ης και τελεωΠΟΙ'ήσεως αuτοu, -fi:tot εν, .. τf!
νεά'Ηκf! αυΤΟU·;1jλtκίC:'. 'Εκ τω'ι Μο μεγάλων ιι-αθητων 'το!)

'Αγελάδα; ΊLόνσ'ζ ό ·ΦειΟίαξέόίι"ατο."ά·.σ.παλλάξη ταχέως
. , ," . .

"; r· 1'- ,. .• \", - .•..:. :. ~. ',:" , ~'.

-.. ,,:~' ,.

1)(JΟτ~ εyρrι.Ψoν τ;ί)τ:χ v1ttθετ~ν'ΟΤΙ δ~ν ~ϊ'χε y~ί~ει μεΤiY.bολiι ~ις ~')
.;.' c.; '." . ..' . ι " . .-"
'ΙΙι:;τερωτεΡΟΙζ χρονΟΙζ.
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-rην -rεχνΎj'l παντος άρχα'ίσιι-ου' ό Πολ{ίκλειτος ΟiJ,ως, δ

ΠελoπoννήσιoςΠoλόκλειτo~,επρεπε να ιι-ενΥι ολίγον πι

στος τΥι παραόόGει καΙ τ~ διδασκάλ~ του, οστω το iιιι-έ-
ΓΙ ... i....' \ \ ι Ι.? .. ,

τερον ευΡΎjιι-α ιΧποτε"ει τροπον τινα τψ' ιι-εταοασιν απο

του'Αγελάοα εΙς ΤΟ" ΙJ,έγαν Πολ{ικλειτον, τον ΠOΙΎjτ,ην

τ'ijς "Ηρας καΙ τοο δορυψόρου, και εχει ΤΟΙa'JΤΎjν τινα

προς άιι-ψοτέρους σχέσιν, σΤαν εχcιυσιν αί πρωται Marlon
nre του 'Ραψαηλ προς τον οιδάσκαλον αίιτοίι Perngino
καΙ προςτον επιψανη καλλιτέχνΎjν τοο Βατικανου.

»ΚαΙ ό τόπος &ρα τ'ijς εύρέσεως του προκεψένου ά

γάλιι-ατος καΙ αί περιστάσεις εν αΙς τοίιτο εύρέθΎj και ό

τρόπος τ/ς εργασίας αίιτου πείθουσιν 'ήιι-ας ΟΤΙ τουτο

εινε έργον το? Πολυκλείτου, των νεανικων πιθανώτατα

χρόνων αίιτου. "Ινα οε άναγνωρίσωιι-εν άκρι()ως την

λλ ,- " ,!', <;- , " Ρλ' ,ι, '
κα ιτεχνΙΚΎjν του εργου α::;ιαν οε0'1 να αποο ε'rωιι-εν και

εΙς τον σκοπον ον εξεπλήρου καΙ εΙς τον τόπον ένθα τοίι

το ·Ιστατο.

»Άνωτέρω κατεδείχθη ΟΤΙ το ίιπ' εξέτασιν ευΡΎjιι-α θα

εκόσιι-ει πάντως το θέατρο\)' ητο &ρα εργον υποτελες 't'f)
άρχιτεκτονικΥι. 'Εκ τουτου οε εξηγεΤταΙ'ή εν γένει άρχι-

\" ".... \,....' ,~, ~ t' \

-rεκτονΙΚΎj, ουτως ειπειν, ιι.oΡψΎj αυτου, και ιοιως αι υπο

-ro" κόλπον του χιτωνος πτυχαι, (;)'1 αί ιι-Ε.ν εινε οίονεl
• Ρ<;-' , , <;-, "'Ε' <;-,
ραοοωσεις κιονων αι οε τετραγωνικοι κανονες. ι αν οε

παραοεχθωιι-εν ΟΤΙ το &raXIJ.a Τστατο ιι-εταξΙΙ των 'ήιι-ικιό

νων τοίι δποσκηνίου, εξΎjγεΤται κάλλιστα το &λλως πα

ράοοξον ψαινόιι-ενον ΟΤΙ τα οπίσθια αυτοίι οε" εχουσι 'την

τελείαν ψυσικην κυρτόΤΎjΤ α άλλ' εινε κατά τι επίπεδα,

'Ενταυθα οεΎ) άλλαχοίι που κείιι-ενον το εργον, Τστατο

όπωσοήποτε ιι-ακραν τοίι θεατοίι' οταν οε τις θεατα~ αίιτο

ιι.cαρόθεν εκπλήσσεται τΥι άΧηθεί({- επι τ~ κάλλει καΙ τΥι

μεγαλοπρεπεί({- αότοu:Ο πλοόσιος ίιι-ατισιι-ος καΙ αί εόρεΤαι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:39 EEST - 52.53.217.230



- 38-

και. μεγιΧλαι πτυχαΙ παριΧγουσιν Ισχυρά.ν άντLOε.Ο"ιν φωτός

κα;ι. σκιάς καΙ επι6άλλουσι σψόορα 't<i"> θεατ~.

))Toιαυτcι: περι. του 'Iic.u ·~V-W'! είψηι.ι.ττος, ε,u~) πέπει

σιι.αι οτι ή ιστορία τ-~ς άρχαίας καλλιτεχνίας εκτήσατο

πoΛUτψ.oν κ τ'ηι.ι. α. ΝΟΙJ.ίζω οε οτι οια τω,; λεχθέντω'l

τίθεται ή άσψαλεστάτη βάσις προς όρθ~ν το\) άγάλv-ατος

έρv-ηνείαν. Τότε· οε v.όνο\ι αιρο'/ται οί Ισχυρισιι.o~:oυτoι,

εά.ν καταoειχθ~ οτι το εργον εΊνε άρ Χ α 1: ζ ο,/", τοιαίιτη

6ι.ι.ως έριι.ηνεΙα στερεΤται εντελώς 'Πειστικων λόγων.),.

('Εκ του ,,'Λσ'ljVα,ίου" τόv-. 1', σελ. 59'χ. έ.)' ,j

.2. "ΛrαΙμα Ά σ κ 1'1/ Π ι ο ϋ.

Ο."

Το\)το είιρέθη κατα τ~ν άνατoλικ~ν 'ΠΊέρυγατης σκη~.

ν'~ς καΙ εκειτο 'Πρηνες εΙς βάθος 'ί}v-tσεος 'Περί'Που v-έΤΡΟ1)

ίι'ΠΟ το ση~ερινoν εΟαψος. Ε1νε οε 'Πε'Ποιηv-ένον εκ.'Πεντε

λησίου λίθου κα;ι. εχει v-έγεθος σχεοον ίι'Περψυσικόν. 'Ελ

λεί'Πουσιν αύΤ~) ή ενθετοςουσα κεψ'αλ-η καΙ ,.'ό·v-ολUbΟ~

cίυγΚεΧoλληι.ι.ένoς οεξιος βραχιων, ετι οε το ά'Πο των

γονάτων v-έρος των κάτωακρων. ΕΙκονίζεται .οε .,ό θεος

tστάv-ενος και. ψέρει Ιιι.άτιον, ο'Περ, 'ΠεριτυλίσσοΥ'. στενως

το σωιι.α, κcι:ταλεί'Πει γuV-νον τον Οε.ξιΟν βραχίονα καΙ

'Περι6άλλει τον ε'Πι 'tou. γόv-ψοu στηριζ6v-ενον. άριστερόν:

εχει αρα τ~ν αυτ·ην v-ορψ~ν, ·ην καΙ 'tq εν ΦλωρενΤΙq!

γνωστον dyaAV-Ct το;) Άσκλη'Πιου 1). Ή Οι(ψ.όρψωσις:.q~

των ιι.ελων το;) σώv-ατος καΙ ήοιάταξις των πτυχ&">ν εΊνε

καλλίσΤ'η' ή εργασία οv-ως ή εν τ~ έπιψcι:νείq; 'tOU",V-ap;
v-άροu καΙ εν 't<i"> σχηv-ατισv-<i"> των πτυχων εf.νε.πο~λαχοU

άτελ-ής. 'Εκ τοίιτων οε κcι:τάoηλoν γίνετqι, ΟΤΙ 'το εργο.\!

1) Dcn!ιl1l. d. KUl1SI. Ι, 48, 219 «.
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επoι·~Oη εν ρω(Lcι.tκο't; χρό',οις κατα [JJt(.L'f)~n', έλλ'fjνικοΌ
, οι 'r- ':\' "', Ο' ι\ r ι

πρωτοτu'ίtου, εζ ou ψ,(Lεσως, χα' α ψαινεται, 'ItpoSPXEoτcι.t

καΙ το ρηθε" εν Φλωρεντί~ &γαΙψα του Οε(1), οπερ Ο(Lωζ

υπο κα:λλιτεχνικ'~" επoιfιν εξεταζό(Lενον ε1νε κατώτερον
... r , ,.!

'tou ηv,ετερου εuρη(Lατος.

Π
- ('Ι "'" ,," ..... ~ \ \':' , Ο '" ου ιστατο οε το a,yaAIl,a τουτο, οεν οuναΙJ,ε α να

, ,
ορισω(Lεν.

5. "ΑταΙμα της Λ ι 6 /. α ς (j)

'fo αγ~λv,α τουτο εχει (Lέγεθος κατα το ~(LLcru σχεΟΟν

~ικρότερ;ν' του ψυσιχου, καΙ ευρέθη παρα τον εξωτερικον

'τοΤχον .τ~υ ..0ίΚΟΟΟ(J:~(Lατος της σκηνης είκονίζει οε ρω

~άί~~ γ~ν,αΤκα,. .. πιθανως την Λι()ίαν, ατείκαν-ην ό(Lοιό

τητα εχον"προς το εν ΠψΠι'ί~ ευρεοεν αγcι.λ(Lα της αίι

'τοκρατείρciς ταύτη~ 1). 'Εκ του (LLXpOD ο' u.uτου (Lεγέθοuς
καΙ εκ του τόπου 1:"~ς ευρέσεως συfl,περαίνω, ΟΤΙ οα Ιστcι.τO
"Ι, , .... ' ..... :ι'" ι ~ Λι

εν τινι κογχΥι των τοιχων του οαΟΟΟ(Lηιι.ατος της σκηνης,

<ιιτινες ώς γνωστον εΚΟG(J,ουντο οι' cί.γcι.λv,άτων εν κόγ

χαις ίσταv,έ'/ων. Εινε' οε έργον των τελευταίων ΡωΙ.Lαtκων
, '')~,,, Ιλ \ ",r'

χρονων κcι.ι ουοψ.ια'ι εχει καΛ ιτεχνικη'ι cι.ςιαν.

Έλλείπουσιν cι.υτ4> -!j κεψcι.λη v,ετα του cί.νωτέρoυ ιι,έρους

'του θώρακος και ό οεςιος πηχυς.

''Erι όέ εί'{lεθησαΥ

α') Τετραγωνικ·η πλαζ επιστέψουσα. βάθρον αγάλιι.α'iος
\' I~ \, ,

και ψερoυσcι. τηνοε την επιγραψηψ

ΟΔΛ(ΜΟΣ Ο ΕπηΔΑτρωΝ

ΛΕΙΒΙΑΝ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΤ

ΓΤΝΑΙΚΑ

υψ. 0,25, πλάτος Τ'~ς &νωεπιψανείας 0,96, πχ. 0,80.
<Η κοιλότης, ε" ~ -~τo το αγαλιJ.α προσκεχολληl1.ένον,εχει

1) Denkn1. d. Kunst. Ι, 68, 3'70.

.~
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βαΟ. 0,04 μ.. 0,74 πλ. 0,40. 'Η κά.τω δ~ επιψάνεια, Ύj τοϊ»

βάΘρου άπτομ.ένη, εχει πλ. 0,76, πχ. 0,67.
ΠερΙ του τόπου T~ς ευρέσεως Τ'~ς πλακας ταίιτης καΙ

του βάθρου, οπερ επέστεψεν, ιοε τα εν σελ. 23 λεχΘέντα.

Προς το επι του βάΘρου οε τούτου αγαλμ.α δε" πρέπει να

, "Θ' '" , " i.
συγχεηται το ευρε' εν και ανωτερω περιγραψεν αγα/ψ~

Λιβίας.

6') Τψάχιον τετραγωνΙΚ'~ς πλακος έπιστεψούσης βά

Θρον, εν ~ σ~)ζεται καΙ Ύj aπ"ή, ~ τινι "~τo εγγΟ[J.ψωΙJ.ένος

ό εις τοο άγά.λv,ατος πούς. ΕυρέΘη έν τίi> oυτικίi> πέρατ&- , ,
του υποσκηνιου.

γ') Πολλα τψάχια άγαλΙJ,ατίων καΙ άγλγ,άτων, ε" οϊς

διακρίνεται ακρα άνδρας χείρ, ευρεΘέντα Clπαντα εν τφ
t: 1\ " .. λ' ,
υποσκηνιφ και παρα τα ανα,ΤΟ ~χα παρασκη'ιια.

'Εν 'ΛθΊ1νΟ'.Ιζ τ'?! 5 Δεκφ.bρίοu 1881.

Ό ,ιΕψορος τωγ άpχcιιonίΤ6))"

Π. ΚΛΒΒΛΔΙΑΣ.
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