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"

Εύεργίται ης 'Εταιρείας .
Διοιχ τιχόν Σ jl60uAIov της Έταιρε'ας

'Επιτlμιοι εταίροι •
Ταχτιχοl έτατροι. .

''Εχθεσις των πεπραγμένων της Έταιρε!ας

ΆνασχαΥαί περί την Άχρόπολιν .
'Ανασχα,αί παρά τόν Ίλισόν .
'Α .. "Α λνασχα,αι χατα το . σχ ηr.ιείοv .
'Ανααχα,αί χατά τόν εςω Κεραμειχόν .
Άνασχαφαί έν τψ περι6όλ~ το ΌΑυμπιείου.

'Α ., Π •
νασχα,αι εν ειραιει

'Α · Σ 'vασχα,αι εν oυνι~.

Άνασχα,αί έν Έλεuσινι

Άνασχα,αί έν Θή6αις .
Άνασχαφαί έν Θέρμ~ της Αίτωλίας .
Άνασχα,αι έν 'EpEtpl~

Άνασχαφαί χατά τάς ΚυχλιΧδας ν~σouς

'Α ν ιχσχιχφιχ ι έν Mυχ~νιχις

'Α .. 'Ε ~ ,νιχσχιχ~ιχι Ε ν πlOιχιιρ~.

'Α ' • Λ 'νιχσχιχφαι εν υχoσoυρ~.

'EpyιxalaI έν τ~ ΠαρΟενωνι

'EpyιxalΙXI έν tft Μονη ΔαφνίοlJ.

Έργιχσίιχι έν Μ ιστρ~ .
l'ΕχΟεσις του Λογιστου της ΙΕταιρείας .
Πίνας Α' Γενιχός ίσoλoγισμ~; της χρ~σεως 1897

ΆνιΧ),υσις της Μερίδος ιι εσοδα χαί έεοοα»

ΙΙίνιχε Β' 'Απολογισμός των έσόδων της χρήσεως 1897 •
lllvιx~ r ι 'Απολογισμός των έεόδων της χρήσεως Ι897 .
Πίναε Δ' Κίνησις τοu τιχμείου χατ« τό i ος 1897 .
ΠΙνας Ε' Π ίνας έμφαίνων . ν περιουσίιχν της tΕτιχιρεlας

χατιΧ την 31 Δεχεμ6ρίου 1897 .
Πίνιχε ς' Γενιχή ληψοδοσ{ιχ ου ετους 1 97.

"ΕχΟεσις της Έςε).Εγχηχης Έπιτροr.είας .
1 ιχχτιχαί σ νελεuσεις ων έτιχίρων.
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ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ

ΤΟ ΕΘ ΙΚΟΝ f1ANEf1IrTHMION
Η Ef1ITPOf1H ΤΩΝ ΙΛΑΡΧΑΙΩΝ

Η Ε ΛΟ ΔΙΝΩΙ ΕΛΛΗ ΙΚΗ ΚΟL ΟΤΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗ ΑΙΩ

Ο ΔΗΜΟΣ f1ΕIΡΑΙΕΩ

Ο Δ ΗΜΟΣ ΕΡΜΟVf10ΛIΤΩΝ ΣΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΟΣ ΙΩΝΙΔΗΣ

DUC ΟΕ LUVNES
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ Μ f1ΕΝΑΡΔΑΚΗΣ

Af10rTOAOr ΑΡΣΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ

ΣΙΜΩΝ Γ. ΣΙ ΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ f1ΕΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΓΡ. ΣΟΥΤΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ KONΤOΓlANNAKHΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ f1ATPQN
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟf10VΛΟΣ

HILARION ROUX
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ NErPEf10NTE

HEINRICH SCHLIEMANN
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΑΦΕΙΡΟf10VΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΙΩΓΡΑΦΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟ f10VΛΟ Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ

ΦIΛIf1 f10Σ ΙΩΑ ΟΥ

ΓΕΩΡΓιΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

ΣΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΙΩΓΡΑ ΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ι. f1ΡΩIΟΣ

ΟΘΩΝ Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ

f1ΑVΛΟΣ f1AYA0f10VAOr
ΒΕ ΙΑΜΙΝ ΑΡΧΙΜΑ ΔΡΙΤΗΣ

ΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΡΙΦΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΒΑΝΟf10VΛΟΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ TPIKOVf1HI
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΕΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Α. Β. r. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Άνππρ6εδρος

&. Τα,6~νόnοuλος

. Π' Άνππρ6εδρος

r. Ν,χολ~rnης

rραμματείις

11. 1'-~66~!)Ι~ς

Σύμδοvλο,

:::ι;~••Αν!)ρόnοuλος

&. 8εοφ~νόnοuλος

11. 1'-~ρολΙ!)ης

Β. Λιixων

-Ο6ων Λό!)ερς

&. -I~xxii;

r. 1\1,α~ρ,ώτ/ς

•Λν~. Οtχονόμοu

-Α.Οως 'I-ωμιiνoς

,Α.ν!)ρ. :::Ι;χ,iiς

~λ. :::Ι;~ιiης

Χρ. TαOόν~~ς

r. '['unιiλ!)ος Koζιixης
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ΕΠΙΤΙΜΙΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Η Α. Μ. Η ΑΤΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΙ<;ΡΙΚΟΤ

rεώΡΥιΟC Ά6ΙΜ. Έν ΆλΨ;νδpε!~.

Fricderich AdIer. Berlίn.

ΟΙΙο Benndorr. Wien.
l\Iax Collignon. Paris.
Domcnico ComΡarcιιί. Firenze.
AIexandcr Conze. ·Berlίn.
Θεόδωρο; ΔηλιyιCΊννηI. Άθήνησι.

WiII1eIm DOrpreId. Άθήνησι.

Josepl1 Durm. Karlsrulle.
Sir JOl1n Evans. London.
Paul FoucaI·l. Paris.
AdoIpI1 Ful'llvanglcr. Muncllen.
Ernsl Gardner. Cambridge (Eng-

land ).
Percy Gardncr. Oxrord.
Β. L. GίIdersIeeve. BaIlimore. U.

S. Amcrica.
Will. Walson Goodlvin. Cam-

bridge. U. S. America.
Hamdy Bcy. 'Εν Kωνcπαινrινoυπόλει.

Β. HaussouIier. Paris. •
L. Heuzcy. Paris.
Th. HomoIIe. Άθήνησι.

R. C. Jebb. Cambridge (Eng-
land Ι.

R. Kekule. Berlίn.

AdoIr KirchhoιT. BerIin.
UIricl1 Kol1ler. BerIin.
Lucicn Magne. Paris.
AdoIpl1 MicllaeIis. Slrassburg.
Α. S. Murray. London.
CharIcs ΕlίοΙ ΝΟΓΙΟΟ. Cambridge

U. S. America.
F. C. Penrosc. London.
G. PerI·ot. Paris.
W. Μ. Ramsay.Aberdccn (SCI10ll-

Iand ).
S. Rcinacl1. Paris.
nurus R. RicI1ardson. 'Αθήνησι.

ΤII. D. Scymour. Nclv - Haven.
U. S. Amcrica.

ΆνδΡl:lc ΣυΥΥρόι. 'Αθήνησι.

Cllarles Waldslcin. Cambridgc
(EngIand).

UIricl1 ν. WiIamolvilz - l\Ioellen
dorff. BerIin ..
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ΤΑΚΤΙΚΟ) ΕΤΑ)ΡΟ)

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟ): 1897

Οί Ιτσ.Τροι, c1.., τ« όν6μcιτCl ,!..,ι τlιπωμΙν« διά. x"'ρτιi:ly τρσ.μμ«τω". lCιιτΙ6cΣλoν

τήν σ\lνδρoμ~ν των ίΤοί. είXOCΙT.ι'tιτO'.ιτΙσ.ν, ..«τΙ «χο),οιιθ{σ.ν ιΤνι Ιτ<ιΙροι ίσόδιοι' οί

δι δι' «αηρίαχοll σ-ηιuιo~μ.ιvoι ιΤνι ΙΤ2.Τροι XΔτcι.ωλό ..τις την auνδρομ.~ν των

ίΧΤοροθέσμως, μ-ιτ« '{ην ιηςιν το\l 1891.

Άττ,λd ...λοl Άβ.,",οl Θρ.

ΆβηνοτΙνη, r.
Άνσ.aτcια!o\l Ν.

'ΛνdΡdποοlοc Σ,.

Ά,Ι(η, Δ.

Άντωνιi8ης Δ.

Άντωνόποιι),ος Κ.

'ΑΡc:r.6C1Υηνό, Ι.

Bcιxxi; n.
BClx~itO'(l; Ε.

Β.λ.ωρ!τη, Ι.

Β.Ηώ.ηl Δ.

Β."'Ι1 Σ.

B•••ol Άλιε.

BIXtJ4( Δ.

Bissing Friu.
Βλ.ατό, Κ.

Bo~..ρσ.ς Δ.

Βο"ρο, Ζ. Α.

BourgueL Emile

r.(Ιr.ηl r.
rιωΡΤ«Χόr.οu),ος Ε.

t r,."dr.ο.λο, Άτη•.
rι«ννο'.ίλης Β.

rχιών Α.

σι.οι Β.

rΡηΤΟΡ"η, r.
rΡητοΡ!Ο' 'Ar..

'Δ.~6Ιpτηl Α.

'Δ.μ6Ιρτη, Ν.

Δiαιος Σ.

Δψιρτ(η, Α.

Δη~ητpι'δηl Χ.

Δήl,η"αc Μ.

Διτ,νη, Μ.

Διπλcιρ«xoς r.
Dorpfeld W.

tΔο••••η, Σ.

Δο.ροότη, ΆΟ

Δρα.τιίτσηc Ίιίχ.

ΔΡαrο"l'ηc Μ.

ΔΡαrο"l'ηc Σι.

Δu060uνιώτηc r.

'Έλ"β,ρ,'δηl Ε.

Έλι.β'ρι.δη, Σω.ρ.

Εό«ττ,λiδηl Μ.

Εο.λ,ίδη, Ί.

z.ή~η, Άλ.

ZaxapIac Δ. Π.

Ζητοuνι«τηc Π.

z.τo~.λO, Α.

Ζωτρ'φο, Ίω.

Θιiλη, Μ.

Θ,oδωpoxιi.η, Σ..λ.
Θ'οφονdr.ο.λο, Δ.
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Hiller Υ. GarΙrίngen.

lορδ..νόιιοολος Μ.

J udeich vVaIιher

Ίωιι:Υνίοης Π.

κ..66..δΙ..ς Π.

Κα,λαποθάκηc Μ.

κ..λιίρχος Κ.

κ..λΟΎερόποολος Θ.

Κ..νιίχης Π.

·Κ..νελλΙδης Π.

·Κ..r:λιίVΟΎλοuς Κ. Π.

Κ..ριίλης Α.

Κ..ρ..πιίΥος Κ.

Κ..ρχούλ,..ς Η.

Κ..ρολΙδης Π.

Κ..οδόνης r.
Κ..ΟΤΡ,uSτης Π.

Κ..τρι6ιίΥος Α.

·Κε<ριίλ ..ς r.
ΚλΟΥτηρόlιοολος r.
Κο'λλ..ς Δ.

Koλo6cϊς Α.

t ΚΟΥΤΟΎ,..Υνιίχης Ν.

Κιwιόσrαv,λοc Λ.

·ΚορομιίΥτζος Ε.

ΚορομιίΥιζος Θ.

Couve L.
Κοολοομόποολος Κ.

Κοψαγοvδ'1C Σι.

Κοοροον,ώτης Κ.

κρ,εζης ΆΥΤ.

Κύρης f.
Κορ,αιχός Κ.

KwσriΊc Κ. Ν.

ΚωΥΟΤ..Υτ,νίδης Π.

Λάκωγ D.
Λ..μr:ρ,vίδης Μ.

Λαιμπρό"οολος Α.

Λιίπ" ..ς Ι Α.

Λιίππ ..ς Ι r.
Λε6ίδης r.
Λεονιίρδος Β.

Λεονιίρδο\ Α. Δ.

-?
ΛόΥτος Ι

ΛUΔεpς Όθ.

ΛοΧιίχης Άλ.

Λύρης Ίω.

Μ..π,Oiρος Ίω.

M..xxcϊς Δ.

M..xxcϊς Κ.

M..y.xcϊς Ν.

Μ..ν,ιίχης Κ.

Μ..Υτζιίχος Χ.

Μ..ρχόποολος '1.
Μελiiς Λ.

tΜελcϊς Μ.

Μελ'ΟΟΟΟΡΎός r.
ΜισrΡ,ώιηc r.
MίlchIlofer Α.

Μπ ..λιίΥος Ν.

Μομ<ρεΡΡiiτος ΆΥΤ.

Μούοης '1.
Μπ..λτης Θ.

ΜΠΟΎι ..τζόΎλοος Μ.

Μν,λωγiic Κ.

ΝεΎρεlιόΥτης Μ. Μ.

Ν,κο,λαfδηc r.
Νιχολ ..ΙΟης Ι

Ν,χολ,,'Ιδης Λοοδ.

Ν,χολόr:οuλος Π.

Νιχολόποω.ος Σ.

Noack Ferd.
ομιχός Α.

8 ..νθιίχης D.

Οίχονόμος Α.

Οίχονόμος Π.

Παι"..6αιο,λείοο r.
Π..παιδημητρ"Χό"οολος Θ.

Π..παιθόποολος Β.

Παιπαιν ..οτ..ο'οο Π.

Π""":ι.ρ'ljοτοο r.
Πάπποc Δ.

Π..ΟΊ.%λη; Λ,
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Π.τοίχ., r.
Π.ρρ~, π.

π,ρρη, Σ.

Ras Joseph.
tΡ,,,Ιρη, Μ.

Robcrt Κ.

Pω~.Ιδη, Άρ.

Ρωμ.«νος •ΑΙ

"Σ.",l>..ρd...λ., Σ.

Ltf"Il•• d.
Σψd...λ., Ίω.

Σ...δ.ρΙ"", Σ.

Eu«f 'Αν.

Σ••uζί, Άλ.

Σ••uζί, Κ.

Σ.ouζ1, Π.

Σ...λο.δη, Σ.

Στ.η, Β.

Σωτηρl.δη, r.
Στcιιιp&πoIιI).,O( Δ.

ΣτΙφ.,., Κλώ,.

ΣτρΙϊτ. Στ.

Σ,ρΙϊ', r.
StU(JIliczka F.
Σφ«xιcιν«xη, π.

"Σω~'ρΙ,η, Δ.

τρ•••"ζ.λη, r.
TPIcιvt«~uncixo, Ν.

- 8
Tρoiι~. Έρ.

Tocitaof Ίω.

Τσι6α:Υόποlιlος Δ.

τ.ω,ρ Έρ.

ΤσοΜα., X~.

τ...λδος Κ.ζ••η, r.
Τιιπά.λδος Mxcιatci, ΆΙ

Fabricius Ε.

Φ,ρ.λδη, r. Λ••δ.
"Φιλ.δ,λφ••, Α.
Φίlιoς Δ.

Foumier P,u!.
"Φωoτηpd•••l., Κ.

Φωτίοιι Ίω.

Χotζιδ••η, r.
XιsttIa:ix.IIf Ι.

Χριιαα:νθ6ΧΟΙΙΙος Πcιν.

tΧωρΙ~η, Ι.

Ψ.λ,ηρ., r.

Whitc W. J.
Widc S,m.
WicS,Ild TIlcodor.
WoILcrs Ρ.

ZahIl Robcrt.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ Α8ΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙ0ΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1891

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΩ

ΠΕΠΡΑΓ Ε Ω ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(JVJιοταχθεΤσα ύπο τού Ύραμματέω~ 1:η~ (Eταtιρεία~ n.
Kα66αιJία καlι μετά εΎκριαι/γ τού σvμ60vΙίοv άrαyrω

σθεΤσα έγ τή rεrικn σvrεΙεύσει τωΎ έταίρωΎ τή 11 J 1α
Ύουαρίου 1897.

Κύριοι,

ΑΙ ~ειν~ί περιστocσιιςl έν α-!ς ~ιετέλεσεν ~ πα-τρις χα.τoc τό λη

ξα-ν έτος, εύνό"l)τον EiVE οη έπέ~ρα.σα.ν χα.ι Επί των ένερy~ιων τoi.ί

συμ~oυλίoυ προς ~tOtΚo"l)Gtv των τ~ς Έτα.ιρεία.ς χα.ι έπΥινεΥι.ον χα.

λocρωσιν των έχτελεσ ιοέων εΡΥων. ΜετOC ~έoυς πρoέ~α.ινεν EΚooc

στοτε τό σuι-ι.~οvλιον είς τOC εΡΥα- του. Οϋτε τό θiρρος χα.ί ~

πρός ~ρ~σιν ψυχολΟΥιχη ~tiθεσtς ύπΊΙρχεν, ουτε οί «να.Υχα.ίοι

χρ·lψ.α-τιχοΙ πόροι έφα.ίνοντο μέχρι του μ"l)νός Όχτω~ρίoυ έπα.ρ

χείς ι ~ιότι των ~εινων τοv-ων 'ίεριστ6:σεων ενεχεν ~εν ~ιετέθ"l)

σα-ν ιΧ;;α.ντα- Ti έχ~oθέν~α. Υρα-μμ6:τια. του λα-χείου' χα.τ
l

«Υ.ολου·

θία.ν, έν ~ χα.τoc τό έτος 1896 τoc έχ του λα.χείου χα-θα.ρOC εσo~α

«ν~λθoνεΙς~ρ. 249 1 1ί5 1 χα.τOC τόλ·ηξα-ν ετος 1897 «ν~λθoν

~.όνoν ε1ς ~ρ. 1791495, Ούτω ~έ τOC [ljo~α. Τ~ζ Έτα.ιρεία-ς

2
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~νηλθoν εΙς 3ρ. 393,687 "ντl των προϋπολΟΥισθίντων εΙς 3ρ.

473,854, τΟι έξ03ι:ι οιιως ,ν",ι:ι της χι:ιλι:ιρωσεως των έΡΥι:ισιων,

ώς εΙπομ.ιγ ι χιχί rij, πιχρΙΧλιίψεως ~λlω"l απου8ο:ίων ίΡΥω"ι

"νηλθον ιιόνον εΙς 3ρ. 326,181 :Ωστε χι:ι~Oι το ληςι:ιν ;τος ;0;(0'

ιιεν χι:ιί περίσσευιιι:ι 3ρ . 67,505.
ΤΟΙ έξ03ι:ι τι:ιίίτι:ι της Έτι:ιιρείι:ις, ώς χι:ιί τΟι έσ03ι:ι, έχτίθεν

τ«ι λεπτομ.ερώς Χ(ΣΙ ιiν(Σlε).υ~.ένω, ίν τφ υπ' οψιγ ύμ.ών υπό του

λΟΥιστοίί της Έτι:ιιρείι:ις σuντετι:ιyιιίν,!, "πoλoyισΙΙίi> της χρή

σεως τοίί ;τους 1897.

Των πι:ιλι:ιιων της Έτι:ιιρείι:ις έτι:ιίρων χι:ιτίΙ:ι:ιλον τήν σuν

3ροιιήν των του 1897 έχι:ιτον χι:ιί ίξήχοντι:ι 3ύο. Νίοι 3, ίτι:ιί

ροι ΙνεΥΡ"ιΡησι:ιν ,ν3",ι:ι, οίτινες χι:ιτίΙ:ι:ιλον ώσι:ιύτως τήν έι:ιυ

των συν3ροιιήν. ΜετΟι λύπης 3, "νι:ιχοινοί υιιίν τΟ σuιιΙ:oύλιoν,

ΟΤΙ χι:ιτΟι το πι:ιρελθον ,τος "πεΙ:ίωσι:ιν οί ίτΙ:Ιίροι Μιχι:ιήλ Με

λiiς, ΜiiΡχος ~ενιίpης, Ν. Koντoyιι:ιννι:i.χης, ΆΥησίλ",ος Γιι:ιννό

πο"λος, Σ. Δoυχι:i.χης χι:ιl 1. Χωρίιιης.

Άνι:ισχι:ιιΡΙ:Ι1 έτιλίσθΎ)σοιν χοιτΟι το ,τος 1897 οι! ίξης:

πρωΤΎ) "νοισχΟΙιΡή ΙΥίν,το Ιν Άθήνοιις, ή 1'φ< "CJjv ' Α,χρό.

1'ολ,ν, "υνίχειοι των «πο τοίί ;τους 1896 «ρξοιιιίνων έΡΥΟΙ

σιων. «Το πλείστον της έΡΥοι"ίοις τοιύΤΎ)ς περιωρί"θΎ) εΙς τήν ίχ·

Xωιιι:i.τω",ν των "πΟ των Μι:ιχρων ιιίχρι της χΟΙΤΎ)ρειπωιιίνΎ)ς

ΙχχλΎ)"ίοις του ΣεροιιΡ'lΙΙ χώρου, εΙς τήν "νοιχ..θι:ιρ"ιν 3Ύ)λ. του

βρ..χου "πΟ των έχ της Άχροπόλεως χοιτΟι 3ΙΟΙιΡόρους έποχΟις ρι

ιΡθίντων χωιι<ίτων. Άνοισχ"'ιΡιχοιί 3έ έΡΥι:ισίοιι έΥίνοντο χυρίως έν

τίj) χωρ,!, τίi> υπό τΟις Μι:ιχΡ"ς, ;νθοι ή το ύ3ωρ της Κλεψύ3ρας

περιΧλείου"ι:ι ιιιχρΟι έχχλησioι των ΆΥίων Άποστόλων. ΠαρΟι

-rΎι"l ίΧΧλl1ai«ν τ«Uτ-η"l ιiπεχ.«lUφθl'l συνίχιιrι. του χο:λουμ.ίνου

Oiιoιλεpιoινείoυ τείχους. ΚοιτΟι 31 τΟ 3υ"ιιιχον τoιύ'tΎ)ς ιιίρος, «χρ"

Ι:ως υπό τΟις ΜοιχΡ"ς, «"",οιλύιΡθΎ) "ρχοιίον οίχο3όΙΙΎ)ΙΙΟΙ, οπ,ρ,

3,οιχοπεισων των "νοι"χΙ:ΙιΡων "πο τοίί ιιηνος Σεπτψ~pίoυ, 3έν

χοιτωρθώθη νΟι έζι:ιχpιΙ:ωθ'~ «ν οντως είνε οίχ03όιιηιιοι,j ιιήπως

είνε τείχος, οπερ τό π<ίλοιι "εριέχλειε το ύ3ωρ της Κλεψύ3ρι:ις

χοιί ,ύ~ω σuνί3" ~ήν Κλεψύ3ρι:ιν ιιετΟι της Άχροπόλεως.
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»'Εντός του ιiΡXo:ίoυ τούτου 0;ΧΟ3Ψ1JfLΟ:ΤΟς ,ίιρί&ΤΙ σπου3ο:ιο

τ«τη ίΠΙΥΡΟ:Ψ1J, ίχ t1iI Άχροπόλ,ως προψο:νως χ«το:π,σοίίσο:,

Υίτις χο:ί (η.λ«ι λίιχν ίν8ιιχφέροντιχ ι 8t8ciσx.EL TιfL«' χι:ιί είς τΤΙν λύ·

σιν τοίί "oAuePUA1JfOU ζηΤ1JfLο:τος π'ρί των χρόνων τ1jς οίχ030

fL1iI τοίί νο:οίί t1iI Άπτίρου ίχης OUfLΙ;<Ηλ,το:ι. Έχ τ1jς ίπι

ypo:ιp1iI το:ύτης, χο:θ' g. τρόπον ou"πληρώσΟ:fL" τό ίη,ίπον ο:ίι

της x,IfL"ov χο:ι 1JPfLYI"UOO:fL" ο:ίιτήν Ιν τ'!' ίχ30θίντι ~3η τ,

λ,υτο:ί", ηύχ" της 'Λρχα,ο.lΟ1',,,,ίς 'Erιηl,'pίιJoς ( 1897, σ. 173

Χ. ι), fLο:νθά:νψ" οτι ό ίπΙ του Κψω"ίου πύΡΥου π,ριχο:ηής

νο:ός της Άπτίρου ΝΙχης ι;,χ03ψ-ί;&τι ουχί ,πί ΚίfLωνος, ώς ίιπό

τινων Ιπ,στ,ύ,το, ιiη' ίπΙ ΠψΧλίους, ουχί ΟfLως χιχθ' g. χρό

νον φχο3ψοίίντο τάι 11 ροπύλο:,ο: , ώς ποηοl ίοχυρίζοντο, ιiηάι

χιχτάι τους πρώτους χρόνους τ1jς του π,ρ,χλίους ιiΡXης, χιχθ' οϊις

χρόνους ι;,χ03ψ,ίτο ό Ilο:ρθ"ών. Άρχ,τίχτων 3ί τοίί νο:ο" τού

του Τιτο ό Ko:ηιxριiτης, ό σiιν τί!i ΊχτΙν,!, ιiΡXιτίxτων του Πο:ρ

θ"ωνος. 'Εν τί!i χώρ,!, 3ί Ιν ι;, ι;,χο3ψ-ί;θη ό νο:ός της Νίχης

ίιπηρχ" ί'ρόν της θ,όίς το:ύτης, οπ'ρ θiι. ,ίχον χο:το:στρίψ" οΙ

Πίρσο:ι, ,Ισ,λά:σο:ντ,ς ,ίς τήν Άχρόπολιν χο:ί οπ'ρ προχ.ίρως,

ώ~ φιχΙνιτιχι, είχαν ίπισχευιΧ.σιι οΙ Άθ"f)νο:ίοι, Ιπιστρέψ«ντες έχ.

ΣΙΧλΙΧf'-ίνος ,ίς την ίιχυτων πόλιν. Σπου8ΙΧίΙΧ 8ί ΠΟΡΙofLΙΧΤΙΧ συ,ιi

γψ" Ιχ της ίΠΙΥριχψης τΙΧύτης χιχί ώς πρός την χιχτιχσΧ,Υήν

των 8ηfLοσίων ίΡΥων Ιν 'Ae1JYΙXII. Κιχτάι την Ιπιγριχψήν 8ηλ.

τιχύΤ1)\ι ι όσ«χις ίπρόχειτο περί έχτελίσεως μιχ.ρου χιχί εύτελους

ίΡΥου, ό 3iifLoI ώριζ, τόν ιiρ;ιιτίxτoνιx, οστις 'fL,n, νάι συντά:ξ'(1

τάις συΥΥριχψάις (τό σχί8ιον ΧΙΧί τους ορους των ίιΠΟχΡ,ώσ,ων)

χο:ί ιiνίθ,τ, τήν ΙψΙσθωσιν του ίΡΥου ,ίς τους 3ίΧΙΧ πωλητ«ς,

οίτινες Ιξεμίσθονον τοuτο ένώπιον τΥ,ζ Βου),;:)ς, ώς iAAoOtv είνε

γνωστόν' όσ«χις 3; ίπρόχ"το π'ρΙ χ«τ«σχ,υης fL'yιiλoυ χ«ί 1'0

λυ3«πά:νου ίρΥου, ό 3iifLoI ώριζ" ώσ«ύτως τόν ιiΡXιτίxτoν«,

συγχρόνως ΟfLως ίξα'Υ' χ«Ι τρψ,λη ίπιτροπήν ix fL,λων τ1jς

Βουλης, ~ις ίλά:fLΙ;«" fLίρος ,Ις την ίιπό του ιiΡXιτίxτoνoς σύν·

τ«ξιν των π'ρί του οίχ08Ψ1JfL«τος OUΥΥρ«ψων χ«1 ιixoλoύθως

ιξίθ,η τό ίργον ,ίς fL,,030σΙ«,. 8ίν ,ίχ' 8ΙΧ«ίωfL« ΟfLως 1J ίπι

τροπή ο:υτη νάι πρoι;~ ,ίς τήν ΙψΙσθωσιν, ιiηάι τό ιiποτίλ,σfL«

τ1jς fL,,030σί«ς ώψ"λ, ν% ίιποΙ;,n'(1 ,Ις τήν Βουλ-ί;ν, «υτη 3; νάι
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Η'

εΙa«Υ«Υ!'Ι τ/'Ι υπόθεσιν είς τό'l 8ημ.ον ι oaΤΙ~1 ώς φ«ίνετ«ι , 8ttιpu ..
).«ττεν Ε«υτΙ;Ι τό ~ιχ«ίωιι« rij. έΥ>-ρία,ως rij. ιιειo~oσίιxς χ«ί

χο:τιιχ,υρώaεως των εΡΥων.

'Εν τα.ίς «UT«i; ιίνιΣσχ«φο:ίς ειιpέItrι χΙΧί «λΑ.., έπιyp«φ~ σπου·

~ιxίιx υπό Ιστοραήν έ'ποψιν, ,ίιρΕθ'l) ~'I)•• ψ-ήιι>ισιιιχ τοίι ~-ήιιoυ τών

'Αθ'l)ν«ίων, οπ,ρ ,ξ,~ό6'l) χιχτο. πρότιχσιν του Ά).χιΙ;ιί~oυ, ιx"τoiί

του π'ριωνύιιου Ά).χιΙ;ιί~oυ του σΤΡΙΧτ/Υιχωτό<του «).'Ι)θώς έχ,ί

νου «ν~pός «ηο. πιxριx~όξoυ χιχί «ηοπροσίηου, οστις ~ιo. rij>

~ΙΙΧΥωy;jς του ΕΥέν,το «,l,οριιή rij. ~υστu;ιίσς rijI π«τpί~oς του

χιχί τού ί~ίoυ έιχυτου ολέθρου. Διο. τού ψΤ,'Ι'ίσιιιχτος τούτου, ~ι'

ου χυρουντα.ι αuν6η;Ι(lΙ αuνιxφθιίa2.Ι υπό των ατpo:nιyων των

Άθ1jν«ίων πρός τούς έν Δ«φνουντι rij; 'Ιωνίιχς ]{λ«ζομ.ινίουζ,

3ιιxαc:ιφl1νίζετ«ι ά.σίιΡει« τις 'iί ι χυρίως είπείν ι π"λ'ηρουτιχι Xά::arιo:

τι, οπ,ρ ένυπίρ;ιει Εν τοίς ίιπό τοίι θoυχυ~ί~oυ Ιστορουιιένοις

περί Τ11ζ έν (τει 411 π. Χ. ά,πό τω" Άθl1νa.ίων ά,ποστ«σίιις τω"

Κ).ιχζοιι,νίων (Ι~, 'ΑΡχαιοlοι',,,,,γ 'Ε,/,ημρl&α j 888, σ, 1 Χ. Ε).

»' Π'ρί ~}.}.ων τινών ποριοιιό<των tiiI ciνιχσΧΙΧ,l,iiς TΙXUT'l). ώς

πρός τήν ΤΟΠΟΥΡΙΧ,l,ίιχν τοίι «νιχσΧΙΧ,l,Εντος έχ,ίνου ;ιώρου, ~ίν ~υ

νίιι,θιχ νο. Ι<ΡΙΧΥιιιχτ,υθώιι,ν έντΙΧίίθΙΧ, ~,ότι τοιιχύτ'l) ΠΡΙΧΥιιιχτιίιχ

~νιu τoπoypιx,l,ιχoiί σ;ι,8ίου ,Ιν, «χιχτό<).'Ι)πτος» [Π, J(()δJ,

Δ,υτέριχ έν 'Αθ'ήνιχις «νιχσΧΙΧ,l,ή έγέν,το π~ριi 'tbv Ίλt·

αόν, :<.ο:τ« -:ό ΒΟ:ΤΡ2.χονΥίσιι υπό του Ιχ των fLEAcdV του auμ"

Ι;ου).ίου ,'Ι'όρου «ρ;ιιχιοτ-ήτων 'Aν~pέoυ Σχιίi, π'ρί -ής (~, έ'χθ,σιν

Εν τΙ;Ι τέλει τών Πρ«Χταών τούτων ιιιτο. σ;ι'~ΙOYP",I,-ήιι«τoς

σuντιx;ιθέντoς υπό του πιχρο. ηi Έτιχιρ,ί; «Ρl.ιτίχτονος έφόρου

'Α).. Λυχό<χ'l).

Τρίτ/ σχιχφαή έΡΥιχσί" 'Υ,ν,το έν τΙ;; χώρ,!, τΙ;; ίιπό τήν

Άχρόπολιν ι χι:.ιτιΧ το'ί~σ ..λΥ4~tεrο\l1 ίιπό του έφόροιι άοΡΧΙΙΙΟ

T";ιτω~ Π2:ρ« τii ·Eτα:~pεΙ~ Γ. ΣωΤ'Ι;ΡΙ2S0Uι Ο'ίΤΙζ ά.~α::tοι~οί περ'

τώ~ ίΡΥα:atώ~ τoύτω~ τιΣ έξ·ης :
»κ",το. Ί",νου:ί:ριον χιχί Φ,Ι;ρουό<ριον, «χο).ούθως 3, πiλιν

χ.α:τ« MΣ'ίo~ χ.α:ί Ίού~tΟ~ Tιcγ,(o).·;'θη~ i~To).-a τοί.ι Σuμ.gΟΙJλίflU έ~

τ~ Άσxλ'1ιπιεί~ χ.2:' έ~ τ4> Διo~υaια:x.ιρ θιΣτp~ Et~ έΡΥα:aί2:;ι άor.o·
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\;λ,πούαοις ,ίς τ/ν 8,όι α<οιψης Ιν,οιχου έξ,ρ,ύνηα,ν τοϋ χώρου

εκείνου, είς τ.ην συΥΤ'ίιΡ1)'1ιν των ερειπίων χ«1 είς τa.χτοποίτισιν

"οι, 8'ψύνηα,ν των ψύρ8ην !,-ίΥ8ην <οιτοι«ψίνων ένιπ'ypιiψων

λίθων χ«ί «ΡΧ.ΙΤιJιΤOνιχων μελών.

» 'Εν τ~ ΆσxληΠΙEί~ iχa.θa.Ρίσ&τι ή στο« ή πρό τi;, ά,νιιτο

λιχΥι, χρ-ήν-ης χa.ι ιi.πεΧ~λύφfh) 8t' «νa.σχa.φΤί, τό πρό, τήν cί.νιι:τo

).oι~ν Υωνί«ν ί3a.φος, ένθα. εύρέθ-ησa.ν νυν σωζόμ.ινa.ι X!Xt π).«χες

του .χρχοιίου 8"πί80υ. Έπ'χώαθη 8, <"ί έξω!,-οιλίαθη ποιν τό πρό

του μ.ετώπου a.uT1jc; ύπό τω" λΨ'Ηιζόντω" όμ.~rίων ύ3ιΧτω" -ή των

Πί, χρΥ,πις ίλώ3ες x«OtaTιXfL:vo.., ;8«φο" μι τ«xινtιθίντω" των

αωρη8όν <οιτοι«ψίνων όΥχω8ων λίθων.

» Έχιχθιχρίσ6'11 πιχν τό έ8«φος τ,:;ι'l. ώι; χ«τοιχιών ίερίων θεω

ρουμ.ένων ι Π!ΧΡ« τ.ην 8uTιίtWTipa.v χρ.ηνΥΙΟΙ χιψ.ίνων χ«τ«axΕυω"

Χ!Χί Ιτιχχτοποι-ίιθYl τό !J-iyιx πλΥιθος των χιxτεσπcιPμ.ίνων ίντιχϋθιι

ίνιπ'ypιiψων λίθων <οιί αυντρψ!'-ό:των Υλυπτων <οιί .χρχ,τ«τονι

χών ","ιλών. Όμ.οίως χCΙί ή πρό των οί)(ημ,i%των τούτων στοιΧ ,

Ιπ'χωσθί,των των βόθρων.

»'Η oιύτ~ ίΡΥοιαίοι ίΥ"" <οι, "ς πό:'Τοις τους λο,πους τοίχους

των π:ιν't'οlων κτιρΙων τοΥ Ιερου 31« τιχκτo'Πoι~σιω~ των !-'.ιτιχ

κιν1)θ€ντων 'λίθων κιχτ« τ~ν πρώΤ1)ν ίτι πρό ιίκoσιχιτΙιχ~ ιχυτόθι
•

ιiνιχσκιχφ~ν κιχι έςιχσφιχ),ισιω, σπου8ιχίων ),ιιψ«νων ιiρχιχlOτερων

του 'ΑσΚ),1)πιιίου οίκο80!-,-ών,οΙιχ εΙνε TOC τtιχίιχ μ.υΚ1)νιχΙI«~ κιχτιχ

axtui),.

»KoιTια<,uiae.., !'-'Υό:λη λιθίνη <λί!,-οιξ πρός ,~<oλoν auΥ<ΟΙ

νωνίr.ιν μ.ετιχξίJ του Διoνυσιr.ιχoυ θε«τρου xr.ιΙ του ι ΑσκλTlπιείου

1<ιί ίνθοι πρότερον βοιθυ <οιί Ιπι<ίν8υνον opuy!,-" ύπηρχ, !'-ιτοιξυ

3ύο ιiν«).Tlμμ.~των ιi~X:tlwv, Ιπ
Ι «uTi), -r;j, ιiΡX"'ί"'ζ ό30σ, ~ν ό

Π«υσ",νίιΣς ιiπό τού 8ι",ζώμ~ΤOζ τοΥ θε~τρoυ 3ιrι. του ΆσχλTl

π"ίου Π'Ρ'ΥΡiψ" ψΙρουαοιν.

ι Έξητό:αθη έν !,-ίρ" Τι !,-,α!Χιωνι<Τι 8,ξoι!,-,,~ Τι ~,xo!,-ίνη τό

ϋ8ωρ τ1jς ίντοι"θοι .χρχοι;:χς <οΤινη; "οι! ,ύριθηαοιν ένω<080ιι.ηιι.ίνο,
• \ • Ι \

εί; τόν ~~ό, τον βρi:ι.ον τοίχ.ον «ύτη, σuντρίμfL"'Τ'" «PXr.ιίων

ίνιΠ'ΥΡΟΙ9ων λίθων <,,1 Υλυπτων.

ι 'Εν 81 ~<i'> Διονuα,οι<<i'> θ,ό:τρ,!, ιξ,ρρ,ζώθηαοιν τόι !,-ιτοιξίι

των ).ίθων των ί3ωλίων φ~,,:ιX, Ιτ«χ.τοποι-ή&ησ",ν τά. ύπό των

•
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βροχων "πο.Χ«'Ι'Ιντ« ;j "λλω, ιι-ιτ«χ,νηθΙντ« έΜλ,« χ«, ήνοί

χθη.«ν xiv3«xt, r.pO, Ιχρ01lν των όιι-~ρίων iι3"των, τόι όr.oί«

χ«τΙΧλυζον r.piv τήν όρχ-!ι.τρ«ν, r.ληροίίντ« «ύτήν χ«ί τό

χ«τώτιρον μΙρο, τοίί χοίλου του θι"τρου χωμ"των χ«ί χ«.

λ{χων» , [Γεώ~yιoς Σωm~\άδnς],

Τιτiρτη «ν«οχ«ψ1l ε, Ά&ήν«" ΙΥΙνιτο χ«τόι τόν εξω Κε.

Ρ7.μεtlcόv iιr.ii του Ιχ των ιι-ιλων τοίί ""μ~oυλ{oυ 'Αντ. Οίχο·

νόμ.ου έπισΤιΣτουντο( χ«τ
Ι

«ρχιΧς μ,ίν τοίί Άν. Οίχονόμ-ου l ύστε

ρον 3. του Κ. KoYTor.oUAou. Δ,όι ήi' «ν«.χιιψη, τ«υτη, ir.t
ρ«τώθη.«ν «Ι «r.ii τοίί π«ριλθόντο, ίτου, «ρξ"μιν«, Ιχιί «ν«

'χ«ψ«' εν ι3ιωτιχοί, τι.ιν οίχοπΙ30'" lπιχώοθη 3ί έΧ νΙου ό «ν«

.χ«ψιι, χωρο, χ«Ι ούτω r.«ρι3όθη ούτο, τοί, ί3,οχτήτ«", χ«τόι

τόι .υιι-π,ψωνημΙν«, Ιν τ~ πρό των «ν«.χ«ψων μoρ,l,~ «ίιτοίί.

ΠΙιι-πτη 3ί «ν«",,«'Ι'1Ι ~ρξ«τo Ιν Άθ-!ιν«", λ-!ιΥοντο, του

ίτου, Ιν τιjΊ Π'P'~όλ,!, τού ΌλuμπtεΙοu, «'ι" ού προηΥουιι- ί 

νω, «Ιτ-!ι." τη, Έτ«'ριί«, χ«ί 3,«τ«y~ τού Ύ πουΡΥιίου των

Οίχονψ,χων χ«τωρθώθη νrι. χ«τι8«ψ,.οω., τrι. 8υο εχιίν« εντό,

του πιρ,~όλoυ «πό ιτων χ«τ«.χιυ«.θΙντ« χ«ψινιϊ«. Τόι, «ν«

.x«ψrι., τ«υτ«, 8ιιυθυν" ό εχ των «ντιπροι8ρων του .υμ~oυ

λίου r. Ν,χολ«ι3η" ο.τι, «ν«χοινοί ΠΙΡ' «ίιτων τόι έξη,:

»Τρίτην τ«υτην 'Ι'ορόιν -!ι ήιι-ιτίρ« Έτ«,ριΙ« Ιπ,χιιριϊ «ν«

,χ«ψ1lν Ιν Tcj\ εντ«ίίθ« Ιιρ<;> τού 'Ολυμπίου Διό, (1), .χοπόν

ίχου.« πρωτον ιι-ίν τήν εξ«'ψiλ,.,ν χ«, τήν ιίιπριπ1i χ«, 3,3«·

xτιx~ν πet?:iστ«σιv τών ''Ι ο:ύτφ λιιψiνων του μ,ΙΥα.'λοπρεπεστ:i

του των Ιν ΈλΗ3, μνημιίων, 3ιυτιρον 31 τ1lν χ«τόι τό Ιψιχτόν

3'«ψώτι.,ν ήi, ίοτορί"" τοίί μυοτηρ,ώ30υ, τουτου Ιιροίί, Ι.το

ρΙ«, ε,l,' ολου του βίου τη, Άρχ«Ι«, Έλλ,,30, Ιχτιινοιι-Ινη, «r.ii
ΔιυΧ«λίωνο, ιι-ίχρ', Ά3ρ,«νοίί .

• 'Εν τ<;> ίτ" τουτ'!' -!ι ""«'1'11 ;jρξ«το ~ t 7, Noψ~ρΙoυ χ«,

ίληξι ~ 20; Διxψ~ρΙoυ, πιρ,ορ,οθ,ϊ.« χυρΙω, Ιν ~ εξιτ"'"

τού 3,' «ντηρί3ων τοΙχου του r.ιρ,~όλοu, των πλιυρων ΜΙΟ1)μ-

(11 Τό .ρω"ν lν "" 1861 (ΙΌ. 'Αρ7.. 'E<,η~. 1862 Τ",1.. Β'Ι ,ό δ••,.
ρον lν ,,., 1885 (!δ. Πρ..''''' 1886, σελ. 13).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:47 EEST - 52.53.217.230



- 15-

Ι;ρ,τ/ς χοι, Ά.οιτολ,χης, τω. f'iiHo. χοιτεοτροιιιιιί.ω. ούχl ίιπό

του χρό.ου ιiλλ' ίιπό χειρω. ά..θρωπ'.ω•• Κοι,τοι δΙ πολλοιl οει

ροιΙ ή δόιιοι λίθω. ί..οιχού ά.Ψ11ρί!ίηοοι., ή ιιίχρι τουδl οχοιψή

δειχ.ύιι Οτι ή <ίρποιΥη δί. ίψθοιοl f'ίxΡΙ τω. θψιλίω., ά.λλ' οτι

ύπιρ«νω ιΣύτών σώζοντC1Ι ίτι σειρ«ί λίθων, ϊφ' ών ιύχερ.ηι; ίστ«ι

ή ιίνοιχο3όμ:1]σιι; του xcιτεσ-:-p«μμ.iνoυ μ,ίρου,.

ι Κοιτόι δί τή. Δυτιχή. lοχ.οιτιόι. του πlριΙ;όλου τή. ί. τιj>

χτ/ιιοιτι τ1jς οίΧΟΥI.I'οις Moιxρ'η,ά:wη πιρ"χοιιί.η., ουδί. 1πl

Χιιρήοοιιιι" ώοτε ά.Υ.οουιι", ... lxlt οώζο.τοι, ίχτ/ του τοίχου

του πιριΙ;όλου ή χοιί ιΙοόδου lί; τό. πιρίΙ;ΟλΟ'. τοιυτοι Υ.ωοθή

οο.τοιι Οτοι. ά..oιx~ ή πρό πολλού ίΥΧΙΧΟΙΡΟΙΥιιί.η λιωψόρος,

-ητις ciφΙΤΙGιν ο.ιυθίρ«ν «π«σ«ν Πι" ΔυτιχΤι" του πιρι~όλoυ πλιυ·

pi•. Κοιτ' ίιιί ί.τοιυθοι ή. ή 11; τό. πlρίΙ;o~o. του Ιιρου IΙοοδο ι ,

ώς OUtnI( νιωτίριχς 1'ΤΙ"l χ«τι:ισχευΤιν χ«Ι ιiν«ξίι:ις του Όλυμ.πιιίου

τ1jς χοιτόι τή. Βόρειο. πλιυρόι. ιιιτόι προπύλου ά..οιχοιλυψθιίοης

xoιτιi τή. διυτίροι. ά..οιοχοιψή. της ήιιιτίροις Έτοι'ρl'οις.

»'Εχ τηι ά."χ.ιυτιχης δί πlρΙ τό••οιό. Υ"'ψί.ης οχοιψης

προίχυψl. ή ".οιχiλ"ψιι της Βοριιοδυτιχης Υω"οις του .οιου .η

ιι",λλο. της χρηπίδος τηι "ποΙ;οιοτοιζούοης τόις δύο ίχ πώρου

ίξωτεΡΙΧόις χοιτωτίροις βοιθιι,δοις τόιι πιρι τό. Ολο••οιό. πιρι

θιούοοις. Τή. ".ωτiτη. δί τρίτη. βoιθ~.ίδoι ίOXηιιόcτιζl. ή ιιοιρ

f"'ρί.η του οτυλοΙ;iτου ποιχ"ίοι πλόcξ, ώς ψοιί.ιτοι, ίιπό τούι ίξω·

τεριχούς οωζψί.ους χίο.οις ίχοιτίρωθ" της Νοτ,οοι.οιτολιχηςΥω·

.ίοις του .οιου. 'Ως δί ή ίχ f'oιpf'ipou βοιθιιlς ούτω χοι! οιΙ δύο

ίχ πώρου ίψιρο. ίπl τ1jς χiτω ίox.oιτιίi; ίxόcOτη δύο τοι"ίοις

όρ,ζΟΥτίωι λιλοιξlψί.οις χοιθ' Ολη. τή. πιρ,ψίριιοι. του ,οιου.

τουτο lίχiζω ίΧ του IΟρlθί.τος τψοιχίου πωρί.ης βοιθιιίδος

χαιτόι τή. Δυτιχή. του ,οιου πλιυρόι. πρόι ή) Boριιoδυτιx~

Υω.ί'!'.

ι 'Εχ τ1jς ά..οιχοιλύψιως δί τ1j; Ilρηιιί.η; Υω.ίοις ψοιί.ιτοιι

ιίν«fL9ισ€τιmωι;r.liOV οτι ό ναιό; ούτος ιίιιν όχτώ μίν χίον«(

x«τ~ πλ«το;, ιίχοαι Si Χ«1'« μ.~xoι;, των Υωνι«ίω" χιόνω"l 3ίι;

ιιιτρουιιί.ω... [r. Νn(ΟΑαfδnς]
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τω. Ιχεί «pXOΙ'OT~τω. χοιθηΥ-ητοίί Ίοιχ. ΔΡΟΙΥiτaη.··Eξηpευ.~θη

οπό τούτου διάι σχ"ψη; περίεΡΥΟ' χοιτοισχεύοισμοι Ι, τ<!\ βρiχ'f

t'f χοιτάι Πι. «.οιτολιχή. πλευράι. τοίί λόψου τή; Μουν/χίοι;,

Ιντό; του όποίου «πεχοιλύψθησοι. πρό; τοί; "λλοl; ψ-ηψιδωτάι

ι3χφl1 είχονίζοντα. τό μ.εν τέθριππο." ίφ' ού ίπι~!Xίνει νι«'Ιί«ι;ι τό

31 Πι. Σχύλλοι. μετάι Ιχθύο;, χοιί "ορίθη λίθινο; βωμό; 'Από.l

Ιω,ο( 'ΑΠΟΤΡοπαίου χοιτάι Πι. Ι. οιύτ<!\ ίπlypoιψ~•. Κοιτάι Πι.

πρό; Πι. Έτοιιρείοι. 'χθεσιν τοίί ΔΡΟΙΥ"τση c 3ιάι του χοιτοι

σχω"σμοιτο; τούτου λύιτοιl «χρι{;ω; τό ζ~τημoι τή; θίσεω; του

ΣηραπΙο., όπερ «πό "λλου; «λλοιχου, χοιΙ ίπΙ τή; 'Αχτή; χοιί

ί. ΦρεΟΙΤΤΟί xoιl ίπl τοίί λόψου τή; ίου.υχίοι;, ίζητ/θη χοιί ,,0

ρίατω; ίτίθετο. Έ. τ~ χοιτοιαχευ"σμοιτι tOUt'f 'χομεν τό Ι. Ση·

poιyyi'f βοιλοινιίο. τοίί Ίσοιίου xoιl οιϋτό τό ΣηΡiΥΥ'Ο" όπερ χοιτάι

Φώτιο. εΙνι τόπο; Πιιροι,ω; χτισθεl; οπό ΣηΡiΥΥου χοιί ~p~o.

ί. οιύτφ. χοιί Ι. <jJ, χοιτάι ΊΙσύχ,ο., οΙ χοιχουΡΥΟ, ίχρύπτοντο •.

'fπό του οιύτου χοιθηΥητοίί ίΥίνιτο χοιΙ "λΑη σχοιψ,χή ΙΡΥοισίοι

ί. ΙΙ"ροι"ί, ηρξοιτο δηλ. ό χοιθοιρ,σμό; χοιΙ "λλου ίιΠΟΥε;ου όρύΥ'

μοιτο;, του χοιτάι τή. δυτική. πλευράι. τοίί λόψου τη; Μου.υ

χίοι;, 8 εΙνι Υ.ωστό. οπό τό Ο.ομοι (l.'τη.Ι\" τη( 'Αρετούσης. Ή

ΙχχοιθιΧρ,σ,; του όρύΥμοιτο; τούτου προυχώρησ.. ήδη ,,"lXF' 62
Ι'-ίτρω. βιΧθου;. 'Εννοείτοι, δι ΟΤΙ μό.ο. ΟΤΟΙ' Ιxxoιθoιp,σθ~ όλό

χληρο. τό ορυΥμοι θάι ψoι.~ ποίί "ΥΙΙ το;;το xoιl τΙ; ίσω; ό προο

ρ,σμό; του.

Έ{;δόμη «.οισχοιψή ΙΥίνιτο Ι. ::!iouvE~ ύπό τοίί ίχ τω. με

λω. τοίί Συμ{;ουλίου lψόΡου "Pxoι,oτ~τω. Βοιλερίου Στiη, όατι;

«ν«χοινοί περί των ά:~!Xax«φών τούτων 'ti3l:
ι ΑΙ ίΡΥοισίοιl πρό; ΙχκοιθiΡlσιν κοιί «.οισχοιψή. το;; ί. Σου.ί'!'

ν«ου ήρξιχντο xa.T% τό τι'λΕυτ«ίον 3εχ«πινQ~~ε?ον του μ,1)νός

ΑυΥούστου π.•. κοιι δ"κόπησοι. Πι. οι' Σεπτεμ{;ρίου, συνιπεί"

«Π09"σεω; το;; Διοικητικο;; Συμ{;ουλίου τη; Έτοι'ρείοι;,λη9θεί

ση; 'Υενιχω; διάι "iaoι; τάι; «.οιαχοιψικάι; οιύτη; ίΡΥοισίοι;.

ι Κυρίω; δι μίοι. i{;δομiδοι ΙΥίνιτο ΙΡΥοισίοι όπως δ~"oτε

Koιλ~' το;;το δι ένικεν ίλλείψεω; ίΡΥοιτω•.
• Σχοπό; τή; lpt'Jyη; τοιύτη; ·ητο ~ 3ι' «.οιαχοιψη; «πομιΧ-
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χρυναις τών έρειπίων του 'Htou «πο -r1it; «ρχ.τιχ.ης χ«ί 8υτιχ.ης

..ύτο" "AEupii.I, όπόθ.... Ι ίιπό το" κ. OorpfeId κ..τίε τό 1884

(ΜίΙΙΙι. d. Ο. Inst. 1884 σελ. 324 κ..ί ίξ.) /νεΡΥηθείσ.. ι

«νa.σχ.«φa.ί nχχιστ« τών Χ«Τ«Χλυζόντων «ύτ«ς έρειπίων «ΠΕ

ιι-"κρυν ..ν, ,ναεν ίλλείψεως κ..τ..λλ-ί!λων ιι-ηχ..,ηιι-«των. Ή ίρ

Υ«σία. ήμών a.ϋτ1l1 ίκτός του χ.«θ«pισι-ιoίi του νιχου, οστις οϋτω

θίε πpoσεHιι-~ ..νε νίον κΧλλος, ίπ""γγίλλ«ο κ..ί την ά.νε"ρεσιν

μ.ελών του νcιoύ ιίξίων λόγου, ώρισμ,ίνως 3έ τ~ν ά.ποχΧλυΨιν

πλ"κών ίκ τ'ijς ζ~oιpόρoυ της βορ. του ν ..ου πλευριϊς, ..ίτι"ς θίε

χείντtXι πχντως ύπό τ« έρείπιιι.

D Κ..τίε τό βρ ..χιι τουτο 3ι"στηιι- .. τών ίΡΥ..σιών -ί!ιι-ών ίκ..

θιι.ρίσθη ιι-ίρος της ά.ρκτικης πλευράς του ν..ου είς ιι-ηχος 12 ιι-ί

τρων ά.πό τ'ijς Βορ"ο ..ν..τολικης Υωνίιι.ς τΟ" πωρίνου κρηπι3ώ

ιι-ιι.τος του σωζοιι-ίνου κ"τ<!ο τ/ν Βορ,,03υτικην κυρίως Υωνί..ν

του νιχου είς ϋψος 8 ,.,.ίτρων χιχί έν χ.a.λo~ σ",(ΕτιΧώς χa.τιχστΧσει.

'Λπεκ..λ"ιΡθησ ..ν, 3ί, ώς είκός, ά.ξιόλΟΥ" του ν ..ου ιι-ίλη, ί3ί~

τού ίπιστυλίου. Άλλίε κ.. ί ίκ του Υλυπτου κόσιι-ου του ν ..ου

ιΧ.νευρίΟΥ\σ«ν ι ώς cίνψ.ί-ΙEΤO, ιiξιο).ογώτ«τoc λείψιχν«, ών το μ.ίiλ.

λον σπου3ιι.ίον, εΙ,ε τό ·~μ.ισυ πλιι.κός ίκ n.. ρίου λίθου, ά.ποτε

λο"σης μ.ίρος της ζ~oιpόρoυ του , ..ου κ .. ί είκο"ζο"σης rίΥ"Η"

-ί!μ.αείιι- ..ον· -ί! πλίεξ ίχ" 3ι..στά.σ"ς 0,60χΟ,62 (.. Ι όλικ .. ί

3ι..στά.σ"ς τών πλ ..κών της ζ~oψόρoυ εΙχον ύψος 0,82, ιι-ηκος

3ί 3ιά.ιΡορον). Ει" 3' ..ύτη -ί! κά.λλιο' 3ι..τηρουιι-ίνη π ..σών τών

περισωθ"σών, τών ίιπό τού Fal>ricius (MittlIeilungen 1884)

871μ.οσιευθεισών. Άν+,χει 8ί π2.ντως είς τ~ν βορείa.ν πλΕυρ«ν του

v«oG, '~τις έχοσμεΤτο υπό ΓΙΥ«νΤΟfLιχχί!1ζ. Ό είχονιζόμινος Γί

Υ..ς εΙνε yuιι-νός, ψίρ" κρ"νος K..i ά.σπί3.. · π..ρίστιι.τ .. ι 3ί π ..

λ ..ίων ιι-ε, ίτι ίν τ·~ fL"x"!l, ά.λλ' -ί!ττώιι-ενος. Ώ riY"I ίχ.. ιι-ορ·

φ';ιν «~θρωπίY1Iν έντιλώςι οπως ;(ιχτ« τ~ν περίο80ν τΙΧύττιν τli/ί

τίχ.Υ,l,/Ι; είθιστο νά. Εtχονίζωντα:ι οί ίίΥ2:οΙΤΙΙ;1 σώζετιχι 3ε. τό cίνω

το" σώιι-ιι.τος ",ύτο" ιι-ίχρι τ'ijς όσψ"ος. Κ..τίε τό <ρά.,ος κ .. ί την

«σπί3rι 8ιo::ι.pίνoντ~ι όπΙΧί fl-Ixpetl t χ.ΡΥισιιι-εύσιχσιχι προς; ενθεσιν

χιι.λκών ίξ"ρτηιι-ά.των τ'ijς π..νοπλί ..ς. Ή ίΡΥ..σί .. τού ά.νιι.Υλ,,

ψου εΙνε ίξιι.ισίιι., πιι.ρίχουσ .. ';ψίν ά.σψ..λΙς ΚΡ'Τ'ί,ριον τη; χρονο

λΟΥιιχς του V«OU I οστις πχντως «.,~Xo30fl:;'01l χιχτ« τους χρόνους
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T1iI ιiψ1iς T1i, τέχν~ς, ,οιθ' οος 3~λ. έν Άθ~νoι,ς ~Y"Ρ'ΤO ό

Ποιρθενων ,οι, τι, ,σλούμ.ενον Θ~σεϊoν, ών ,οιτο. Dorpfeld ό έν

Σουνι'1' νοιό, ουτο, T1iI Άθ~νiίς τυΥχOCνει ,οιτOC τι νεώτερο,. Πρός

τούτοι, ιiνωρέθ~σoιν ,οι! τψOCχ'OC τινοι ιiνoιθ~μ.oιταών εί3ωλιων

,οιί έΠΙΥροιψών, όίχρ~στoι Ομ.ω, 3ιο. την πολλην ψθορο.ν οιύτών.

Αί έΡΥοισιοι, Ιν τι;> νοιι;> του Σουν,ου, έο.ν Ιπoινoιλ~ψθώσι, ,οι,

3Ιον νο. ytv'(l τουτο λ,οιν συντόμ.ως, θο. ψέρωσιv ει, ψώ, μ.ετοιξυ

&λλων ~ocvorw~ xocl AE.ltfocvιx Tou πωp~νou vocou, του, ώς γνωστόv,

υπό τόν σωζόfLενον χεψένου κ.ocι ύπο των Περσών κ.ocένΤΟζ, οπως

πιθοινώτοιτοι ,οι! ιiνoι%μ.oιτoι T1i, προπερσα1i, τoιύτ~ς χρονα1iς

περ,ό30υ, ,οιθόσον ό περι~oλoς του νοιου 'χ.ει τεχν~την Ιπιχωσιv

πολλοιχ.ου λ,οιν βοιθεϊοιν. 'Υποθέτομ.εν 3, οτ, θο. συνέ~~ ,οι! έ<εϊ

Ο,η XoOCt έν 'Αχ.ροπόλει , iveoc, ώς γνωστόν, έπεχώσθ"l)Gocν τ~ συν~

τρ'μ.μ.οιτοι, το. έ, T1iI Περσα1i, είσ~ολ1i,.

» 'Εν τελ" σ~μ.ειoύμ.εθoι οτι ,οι, ,οιτο. την εΙσ030ν του περι

~όλoυ, ,νθοι <,οινο. σώζοντοιι έρειπ,οι τών προπυλοιιων, έ,ιΧμ.οιμ.εν

μ.αρο.ν ιiνoισ,oιψην ~ μ.iίλλoν έ"οιθOCρισιν, ,οι! ιiΠ6<OΙλύΨψεν την

3ιπλ1iν 3,0. «όνων χωρ,ζoμ.έν~ν εΙσ030ν εί, τόν πεΡ'~oλoν,μ.~,oυς

μ.. 5, 80' ιiλλiι. ,οι! τoιύτ~ς ~ έντελη, ιiπo'ιXλυψι, 3,ν έπετε-

λΙσθ~. [Β. Στάnς]

Όy3ό~ ιiνoισ,oιψη ΙΥένετο έν Έλε\)σ,ν~ ύπό του έ, τών μ.ε

λών του συμ.~oυλΙoυ έψόρου ocρχοιιοτ~των Άν3ρέου Σ«ΙΧ, έζοιχο

λoύθ~σ,ς τών ocπό πολλών Ιτών συνεχώς ένερyovμ.ένων ύπό T1iI
(Ετocφεtιχς OCνιχσχ.ocφών. 'Έχ.θεσις περί των OCνocσχ.ocφών Touorwv,

συντοιχθεϊσοι ύπό του 3ιευθύνοιντος οιυτίχ, σvμ.~oύλoυ, 3~μ.oσιεύε

τΙΧι Ιν τ4> τέλει -του τεύχους τούτο\) των Πρoc>ιτιχ.ών.

'EνιXτ~ ocνοισ,οιψη ΙΥΙνετο έν eijetι.~, ύπό του Ιψόρου ocr

xoι,oτ~των Δ. Φ,λιου, ου η περΙ oιuT1iI "θεσι, 3~f'oOιIUIToι! έν

-r<!> τέλει του τεύχους τούτου των ΠΡocχ.ΤΙΚών.

, ,...,.. .' ,. "
Δ6<ίτ~ oινoισ,oιψ~ Ιyεvετo έν ..,εpμ~ τΥι, ;...~τω ...~itI., υπΟ

του έψόρου ocrxoι,oT~TWV πoιρiι. τ·~ Έτοιιρει,!, r, Σωτ~ρ,ιX30υ,

οστις σ.νocχ.οινοί περί ocύτ/~ Τ'χ3ε :
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»'Eπιx"p~αα:ς έν ιipX~ τού ,τους "α:τ' ίντολ.ην του σuιι~oυ

λίου ΤΟΠΟΥρα:φι,,;'ς έρ,',να:ς ,Ις τους π'ρί τ-ήν Τριχωνί3α: τόπους

τή; Αίτωλία:ς, ένθα: πολυπληθη έρ,ίπια: Π'P'~όλων ιipXα:ίων πό

λ,ων "",ί "ωιιων .η (,ρων πα:ρα:τηρουντα:ι, τ-ήν πpoαox~νιιου ί3ίως

ίπίσΤ11σΣ εις τ/ι έξίτα.σιν των έΡELπίω'l -rou eipfLou.
»Μετ% π,ν πρώΤ1)ν ι-ιου έπιτuχ7i «πόπειρα.ν τ«χτιχ.,ην axιχφ1;'1

έν~PΎ"1σιx χ.«-rόπιν ίντ«υθιχ χ.ιχτ2: 'Ιούlιο" ι πεισθείς Οτι 1) έν τ'9

ιiχpoπόλει τα:ύη) τής α:ίτωλ",ης χώρα:ς ιipXα:ιoλoyιχ.η 'ρ,υνα:

ιiνxy;ιη ~τo ν;' πpoηyηθ·~ π",σης «λλης έ. τοίς πα:ρα:χ'ψίνοις τό

ποις. 'Αρξα:μίνης 3ε -i]3η χα:; 'χα:.ως προα:χθ,ίσης τής έΡΥα:αία:ς,

το αvμ.~oύ),ΙOν έπίτρεψέ μαι Οπως έξ,α.ολουθήσω α.Uτ/ν χ.«ί <rufL
πλοηρώσω χ.«1'% 1'0 8υν«τόν. Etc; ;; x.ΙXt πpoέ~'I1" «χ.ολούθως χ.α.τ%

τους ιιηνα:ς Όχτώ~pιoν χα:ί Noίιι~pιoν.

»του ΙΙ'Υ%λου τετρα:πλ,ύρου τψίνους του χα:τ;' lloλύ~ιoν

(βι~λί~ ΧΙ 7) ι,ρου τοi. 'Απόλλωνο;, ιι~χoυς 34 Ο χα:1 πλ%τους

200 ιιίτρων, αώζοντα:ι τ;. Ιαχυρ"" πλ%τους 3ύο χα:1 ~ιιία,oς

ιιέτρων, ιιέχρι 3ύο "α:ί τριων ιiπo του έ3όι,l,ους 3όμων ιiνυψoύ

ιι,να: τείχη έ" ΙΙ'ΥΧλων "α:λως αυνηριιοαιιένων λίθων χα:τ;' τΟι;

τρ,ί; ιιεν πλ,υρΟι; ""θ' ολην α:ύτων τ.ην έχτα:αιν, !ν !J-ip" 31 ιιό

νΟΥ Κ«1''" \".ην τετ&:ρτrιν, 1'1)'1 πρό; «ν«1'ο}.&:ς. το ί8ιχφος ιXπcιν,

οιια:λον "α:ί ,ίς τρία: !πίπ,3α: 3ια:ιρούιι,νον, έΗχιατον χα:τ;' τΟ

ύψο; 3ια:'Ι'έροντα:, ,ύρηχα: χα:λλ"ΡΥΥοιιένον, ,ίς ϊν 81 ιιόνον αη

ιι,ίον π"p,τ~pηαα: όΥχολίθους ιipXα:ίoυς λ,λα:ξ,υιιένου;, ιiτόιχτως

κ«τοοιειμ,ίνους χιχί προ8-ίιλως έχ ρ'εΥiλων ίντιιUθα. χ.τιρίων προερ·

χοιιέ.ους.

»Σχ"'ψα:ς χ"θ' ίιπό3"ξ .. χωριχου πρό; ιiν,ύp,αιν !ν'ΠΙΥΡΧ,l,ου

λίθου, υπ' ιχύτου, x.«Oi έλεγε ι προ χρόνων π:rΡΙΧΤ1l?lΙθίντος, τού·

τΟυ ιιεν .ηατόχηαα:, ~λθoν "ιιω; 'πί τΟι ίχνη ιια:χρχς ""pi; βΧ

θρω" πο).υπ);ηθών, χα.τ2: χώρι:ι'l χ.ειμίνω"ι χ.ιχί atoic; ίχ.τεινομ.ί

νΥΙ, X~Τ% τά πλεί~τoν 7iic; iν«τοιιχη, πλευρχς του τεμ.ίνους. Τά

πληρ,ς «';τή, ιιηχο; ιiπ,3,ίXθη ""τόπιν ιιίτρων t73, σuιιπ,pι

λ«fL~χνομ.ίνων τών χ«-=% τ% 3ύο «xp~ εί-=ι ώ, «νΤΥ/ρί3ων είτε

ώς χλιιιχχων 3ι;' τ-ή. 3'υτέρα:ν όΡΟ,l,.ην πιθα:νω; χρηαιιι,υόντων

χ«τιισχεua.σμ.iτων ι έξ ού σuνεπίpa.νoν ΟΤΙ .;, GToi ίσως .,)το ιι-ή

xoυ~ iΧΡι~ώς ένά, «ρχι:ιίου σ-=χ8ίου ι ήτοι μ,ίτρων Ι 64 περίπου,
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ως ή -rou Εύμ.ίνου; '::.l. έν Άθ~ν!Xι;ι ή μ.ετιχξύ του τε ~Hρώ~oυ

ΧΙΧί τού Διονυσιa.χοϋ θEXτ~oυ.

}) Του Χιχτ« τό ιιίτωπον Πι, GToi, τιχυ'Π)ς χρηπι3ώιι«τος σώ-, ,
ζοντιχι χιχτ« τό πλείστον ιx~ πένΤΕ, έξ ών ΑVνίXΙΙΤOιβιxθιι-ί8ε,. ετι

31 ~o:τόι y7i; ~εί!,-"o, c"ό.3u'ο' τώ. "ωρί.ω. 3ωρίω. ~,ό.ω•. Τό
β:Χθος ή1ς ατoίiς, ΤΙς τό ί3:Ι<j>ος εί.. 07J!'-Epo. <ίΥρός ~o:ηιεpyolί

fLι"ος, (,νι 8Eχcιτpιών μ-ίτρων .

• Πρό "ύτης «"ε~o:'lίιpθηαo:. "υ~.ότo:τo: τόι ί3:ΧιΡη ή1ς ~:ιτ,,·

σΧΕυη, fLν."μ,εΙων Εϊψ.εΥίθων ~ βiθρων, ώς προείπαν, «ν8ριiντω'l

μ,ετ« ιΡιι'lερών πa.ντa.ΖΟU τών ιϊl'lμ,είων ή;, 8ι«' του πυρό; χιχτ« ..

cTpoιpii; τώ. οτοώ., ~"θω; "ο:ρο:3ί3ει ό no,IίG,o; (ί. β,G,ί~

πίμ.πτ~ι χεφΙΧλιχίφ ένiτ~).

»'Εξ "ύτώ. 3. τώ. i.3Ρ,i"ω. ~"ί 3τ. y',,'~ώ. !'-ό.ο. εύρέ

θηαο:. 3:x~τu,o" oU3•• 3. !'-:ιρ!'-"ρί.ου TIί"o'J θρ:ιϊ;ο!,-:ι οίίτε y,u
πτοϋ, πλήν ά,ΡΧΙΤΕχτονικ.ών f/-εΙών των πολυτελοας πiντωι; :<<<τcι·

α~ευης !'-.η!'-είω., ~"θόι ~"ί ό no,IίG,o; "Υ".

J) 'Αλλ' «Ι έπιγρa.φιχί τινων έξ ιχυτών τοϋτο με.ν «ν«φίρουσι

γνωστους έίt της ίστορΙιχς ϊιιχί «Υ,lωl1τοuς, νίiν τό πρώτον Υνωρι

ζομ.ί.ους ατρο:τηΥο"ς τώ. Αίτωλώ. ~o:τόι τόν τρίτον "ρό Χρ'

στου ιχίώνιχ, τοϋτο 8έ περιί:ι.ουσι ψΊ),?Lσf/-α.τα. προξενίχς :ι..ιχΙ ιιΙα.,

iλωGητος ίντελώς 3,ο:αωθείοο:, 3,ο:α:ΙιΡεί "ολ,τ,.όις αΖία"ς της

αυ!,-"ο"τεί"ς "ρός το,,; «"ό Μο:,:Χν3ρου Μ:ΧΥνητο:ς ί"ί τοϊ; Υ-ω

ατο" ί~ τού Ilo,uGiou ~o:τόι τό. αUfΨ"Υ',~όν "όλψον αΤΡΟ:τ/ΥΟ"

τών Αίτωλών ΆΥελχου Νιχυπιχ:ι..τίου.

»Έ~ ή1ς ο:ύτης i"'yPO:Cj>ij; ~:ιί ..ηης τινός ουχί ιi~ερ:ιίo:ς 3'0:·
σωθεισ-Yj'ι ίξΧΥε'!ιχι όfLοίως τό «νΧfL~Η~';'τ"l)τον πλίον t1'J~πίρrt

GfLrt ! GTι ό Ζώρος ο\ι'!ο, οντως Υιν ό eipfLoc! περί ου «ξΙΟλογω ...

τ:Χτο:ς ~"ι ,επτψερεί; εί3'ί;α"ς ":ιρο:3ί3,, ';;!'-ί. ό no,IίG,o; (ί. β,.

~λιφ πίμ.πτφι :ι..ε9ΧλrtίΟt; ίiιτφι ί~3όfLφ :ι..ΙΧί ίφεξη;).

»Τόι' ιιάριυΡα ιούΙΟΥ ιη( άrxαιόrηrοc ά"ο.Ιοvθούn:ιr, ί"ε

χειρΥισιχμ.εν ~λλως :ι..ι:ιί τήν G"ιιιχφ·;'ν έν τφ τό-:;φ τo~τφ τη; Αίτω

λίι:ιι;ι Ιν .~ 7ι itρώΤ1j TOtΙXUT"!) «ΡΖrtιολΟϊΙ:ι..~ έρευνα. ιίνι 1) .ηfLΙ

τίριχ ι o~τι ~~ιxρπoς ίν τω itιχρόντι οίιτε ~νι\l η.7.ίΒων πρ,ι; τό

!'-ίηο•.
J Έ",,3τ. 3••ο:Ι ..ηη ί"'ΥΡΟ:ιΡτ. ιύρίθη. «.:ιθΨ"ΤιΖή ο:ύτη
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η1J θεPΙΙΙ~ Άπό"ΙlωΥΙ ι ~τι( ούτω ~Ι«ίtΙCτωνει Χ«~ "':'ou ίερου

ΤΤΙ'l ϋπα:ρξιν ι 3uvifLEOΙX 'ιΙ« θεωΡ'~cωfLtν τ7;'Ι πpώ~1Iν τ«ύΤ1)'Ι
.. ". . - CH' ι • •• ...t> •
ερεuνt:r.ν ;:λllΡΙCΤ2.ΤΙ:Ι ι-:τιτυχοιισ«ν. ειχων, Ί}'Ι «;:0 τουοε ;:ερι

του θίρμ.ου ti.;:ΟΖ:~ώfLιν il. τού ιi"ιxcίχ«φίντoι; χώρου του τεμέ

νους, ε'νε ά.ψΙ;ώς ή ίιπό τού ΠολυΙ;ίου 8Ι(ΣΥΡ(Σ1'0ιι-ένη. Αυτου

8! του 'I'Xou τ« ίlV1J Eupifhtaιxv .η8·1] ι ώς ΠΙΙϊτεύω. έν8εικ.νυόμ.ινι:ι

ύ ..ό Cίπoν8ύλων έτι των μ.ιγάλων α:ύτοϋ χιόνων χιχί χερΧμ.ων χιχ

λυπτήρων ~ς οτέΥης.

ι lΙρός πλ'ήΡ1J των '»ιθ«νώς σωζομ.ίνων ιχίιτου λιιψχνων iito

κΗυψινθάι προΙ;'ij προοεχώςή ΟΚ(Σ'Ι'ή». [Γ. Σωηψ'άδης].

Έν8αό:τη ά.ν(ΣΟΚ(ΣιΡ1ι 'Υίνετο ,ν Ί~ΡΕ':Ρi~ υπό του ,'Ι'όρου

ά.ΡΧ(Σ,οτήτων Π(ΣΡΧ τ·~ ΈΤ(Σιρεί'!' Κ. Κουρουν,ώτου, ου ή οχε

τικ.η έκ.θεσις έχ.ει ούτως:

D ΕΙς τ.ην ά.νΟ:ΟΚ(Σ'Ι'.ην τών εΙς ιι-έΥ(Σ πλ'~θoς ειοετ' Ο,!,ζοιι-ένων

έν Έpετpί~ τi9ων «πί€λεπεν .~ ίκ.εΤσε «ΠOCΊτo).·ή !-'-ou υπό του

οεΙ;(Σοτου ΣUΙΙΙ;oυλίoυ, κο:ί ,ίς τό ίΡΥον τουτο '~oxoλ'~θην ,πΙ

πέντ, π'ρίπου ιι3ϊνο:ς κο:τάι τρ'ίς 8'(Σ'Ι'όρους ,ποχάις f',To:~iLI ,ίς

Έρέτριο:ν Κ(ΣΤάι τό Π(Σρ,λθόν ίτος.

D'[ Ι ,.υρίο: έΡΥ(Σοί(Σ έΥέν,το έπ' του νοτιο8υτικου .χκρου <i\I

Έριτρίιχς, έφ' ού κείτιιι ~pει'Πωμένoν νυν τό 'ΤΥιονομ.ε'{ον Ν.

ψ(Σρών. Τό έ8(Σ'Ι'ος ,κ,ί υψουΤ(Σ' 2-5 ιι-έΤΡ(Σ υπέρ τ.ην ,π,'Ι'iνει(Σν

Τ11~ θ(l'λ2:C;Cϊ/I; X(li c;Urι..ειτ«ι χιχτ« τό π'λε'{στον έχ θΙΧ'λ«c;alιχς «μ.

",ou «ποχαρuc;τιχ'λ'λω",ίτ/c; είζ τό χα.τώτιχτον C;ΤΡω",α. ι οτι 3' ό

χώρος έκείνος π'ριείχ,ν ά.ΡΧ(Σίον έκτεΤ(ΣΙλένον (5000 π'ρ. τ. 1'.)
ναροτ«φείον Τ,το ~ωατόνι χιχϊ «νιχ.Gχα.?:tt 3' είχον ίείνει χα.τιΧ

8Ι(Σl'όρους χρόνους, (Σίτιν,ς Κ(Σ! το"ς πολυτίιι-ους ά.pX(Σικoiις ά.ιι-l'Ο'

Ρ ,ίς ίΕ Έρε~oία.ς τούς ίν τω Έθναω ι.ιοuc;είω χα.":"ιχ-:-εθειι.ιίνΟ'Jς• ι .. Ι. ι

έ'φερον.ε;ζ φώζ. Άνέπ«φος εμενε μόνον 'λωρίς τις π'λiτοuς 12

15 Ι-Ι. χ«! Ι-Ι'~χoυ; 100 περ. fLiTf. νοτίως πρός τ~ν θi'λιχac;«ν

Χ«ι ί;;ί Τ11ζ 'λω:ί30ς τιχlJ':'1); έπε~ιείο'IjC;« ν« c;Χ:Χ'l. ω .
ι ι.. ι Ψ

»T~ ;;'λε'{c;τον των ίχεί εύρεθέντων -:-iφων «πετε'λε'{το ίχ πιθ«-

ρίων Χοινων ι έν οΙς είιrίι;χoν-:-o π2:ντοτε a-ι..ι'λετο! μ.αρων πα.ι3ίων

ι-ιετ« πο'λί.ών .~ ό'λίίων ι-ιc'λ:ι."Ο?,όρφων 'λτ,χuθίω'll εί3ωλίων τtνω,l
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Π"t)λΙνων 1'0:1 d.λλων ώς έπΙ τό πλείστον fLιχρα.ς ιiξΙo:ς ιiντικεψένων

πλ~ν ένός τούτων, έν ~ πρό; τοίς συψ~θως εύρισΧΟfLένο~ς ιiνεκ.o:

λύφθ"t) χο:ί πολύτψον v.ιχρόν ιiγ (είον, πο:ριστών χεφο:λΎιν AtθΙo

πος, λο:ιι.πρώς ~ιο:τ"t)ρούfLενον. Τών τ«φων τούτων τό ιι.έγο: πλη

θος fLE πο:ρεχΙν"t)σε νσ. έπισΤ'~σω ί~ιo:ιτέρως τΎιν πρoσOΧ'~ν f/.ou έπΙ

της το:φης τών ιι.ικρών πo:ι~ίων, τό ιiπoτέλεσιι-o: ~έ τών ΠΟ:ΡΟ:ΤΎ)

Ρ'~σεών fLou θέλω έχθέσει έ'J έχτ«σει έν τ~ Άρχo:ιoλoγιχ'~ 'Εφ"t)

fLερίδΙ ιι-ετ« φωΤΟΥρο:<ριών γενοιι-ένων ύπ' έιι-ου χο:τ« τόν χρόνον

της ιiνo:σxo:φης. lΙλ Ύιν oιι-ω~ τών τά.φων τούτων Eupie"t)GO:V έχει

χ.ο:ί πολλοt τών λεΥΟfLένων χοινώς κ.o:λυ~ιτών ώς έχ του GX'~fLO:

τος ο:ύτών, οπερ oιι-oι~ζει πρός έπψ'~Χ"t) χ.ο:λύ~"t)ν έκ. ιι-εγ«λων

xερo:ιι.ί~ων iGX"t)fLO:TLGfLiv"t)V, οίτινες <peivoUGL fLixpt του lι ou π.

Χ. ο:ίώνος χ.ο:ί περιείχον χο:ί ούτοι μιχ.ρ~ς σχετιχ.ώς ά.ξίο:ς εύρ'~

fLO: ΤΟ:.

» Σπoυ~o:ιoτέρo: ~' ομως τών ΠΡΟ"t)γουf/.ένων Υιτο ~ εύρεσις τά.

φων γiωf/.ετρικών του 1Oou - 80u ο:ίώνος π. Χ. έν τ~ o:ύτ~ i ώρ~
fLετο:ξυ τών ιι-ετο:γενεστέρων τ«φων, πρό π«ντων ~E βο:θύτερον

τούτων. ΤΎιν γεωμετριχ.Ύιν περΙo~oν τών προ"Ιστορικ.ών 'EAA"t)'/L

χ.ών χρόνων έΥνωρίζομεν μέχρι τoσ~ε έκ. τών έν Τ'~ Άττικ~ χο:ί

πρό πά.ντων πο:ρoc τό ΔΙπυλον γενομένων ιiνo:σκo:φών τocφων, ~.

~έ ~μετέρo: ά.νο:σκ.ο:ψΎι θα. συv.πλ"t)ρώσ·~ κο:τ« τι τΎιν γνώσιν τών

χρόνων τούτων, ~ιότι οΙ έν Έρετρί~ τiφοι εΙνε ~ιιXφoρoι τών

Άττιχ.ών του Διπύλου κ.ο:τα. τοστο, οτι , έ.ν <!> έ.ν το:ις ιι.έχρι πρό

τινος ιiνo:σκo:φO:ίς της Άττικ.ης γεωιι-ετριχοι τiφοι, έν οΙς οί νε

XpOL έτίθεντο κ.ο:ιόv.ενοι, σπο:νιώτο:το: εύρίσκοντο, οΙ Υεωιι.ετριχοΙ

τiφοι τΥις ΈρετρΙο:ς περιέΧΟΙJσιν ιiπoΧλειστιΧώς κεχο:υιι-ένους πι

θο:νώτο:το: έν ο:ύτοις τοίς τά.φοις νεκρού;, έξ~ιρέσει τι~ν τ«φων

μιχρών πo:ι~ίων, &τινο: έθiπ~οντο OCΚΟ:'JΤΟ: έν πιθο:ρΙοις ποιΧίλως

χαοσfL"t)fLένοις χο:τ« τόν γεωιι-ετρικόν τρόπον. 'Εν ~oύ~oις τοίς

τiφοις ευρον fLET;' πολλών σπo\)~o:ίων τεv.ο:χΙων ιiγγείων κ.ο:Ι τινο:

χρυσ~ κ.oσμ~μo:τo:.

»'Ανέυι.ο:Ψο: ...ρός τούτοις μέγο: fLέρος τού ~υτικώς τ.ης πό

λεως χεψένου νεκροτο:φ:Ιου του ε ι ο:ίώνος, όπερ ιiνof,xEt εις τόν

• Βελισσ«ριον, ώς xo:t εις ocAAO: ιiΡZO:ίO: νεχροτο:φείο: ί~ιωτικx

χ.0:1 ~"t)ιι-όσιο: ιiν-~κ.oντo: εις ~ ιo:φόρoυ~ χρόνους ά.πό του ε ι ο:ίώνος
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μέχρι τών τελευταιΙων π. Χ έχαιτονταιεΤ"/lΡΙ8ων.Έχτός τών πρός

εύρισιν τ«φων γενομ.ένων ιiνιχcJ)ΙΙ:ΙιΡώνι ίπεχείΡ1tσα: 80Jtlμο:στι)t~ν

μόνον «ν«σχι:ιφ.ην ίπί τού 8υΤΙίιου αxiλoυ; -rou τείχους της πό

λεως, lχεi οπου U"/lYIν Τι Εχ Χαιλχί80ς ό8ός πρός εύρεσιν rij; "u·

'"/lI, Τις χαιΙ χαιτώρθωσαι ν" εύρω τ" ixY"/l, χωρίς ν" ΠΡΟΙ:ώ εΙς

τi)ν ίντελή ιiπoυlυψιν ιχύτΤις τε χο:ί οίχο30μ.ΤΙμιχτοc πρό τιxιJ.nιc

χειμένου, ου σώζεταιι τό λίαιν Ισχυρόν χΡ"/lπι3ωμαι.

ι Είς "τ/ν lχτός τών τiψων ιiναισχαιψTιν 3u.OΙTOΙI ν" χαιταιριθ

μ"/lθ;j χαιΙ Τι ιiναισχαιψTι τuμΙ:ου τινός ,πί λόψου χειμένου ΒΔ του

θε«τρου ι .ητιc ίΥίνετο μέν πρός «ΠQχi>'uψιν τά:φου υποτιθεμ.ίνου

lν τ'!' τuμΙ:,!" 'φερεν ομως είς ψώς μόνον τετρ«πλευρον σuμπαι

Υ'ς lξ ώμών πλΙνθων οίχ08όμ"/lμαι, «Υνωστον 'τι 8ι" τίναι λόΥον

οίχ080μ"/lθ'ν χαιΙ χαιλυιΡθ'ν τυμΙ:οει8ώς υπό χώμαιτος ι.

[Κ. ΚΟVΡοvv\ώτnς].

Δω8εχ«τ"/l ιiναισχαιφTι έΥένετο χαιτ" τΟις Κult>.ά.Sιχς v-i)
α()uς υπό του εχ τών μελών του ΣυμΙ:ουλΙου Εφόρου ιipχαιιoτTι

των Χρ-ήστου Τσούντιχ l οστις «νιχχοινοί περι «uTijc; τ6:3ε:

»Τό 1894 τό ΣυμΙ:ούλιον τ~ς Έται'ρεΙαις ιiπεφ«σισε να. ιip

χΙσ"(l ταιχτιχα.ς ιiναισχαιφα.ς είς τα.ς νΤισους του ΑΙΥαιίου πρός lξε

PIUy"/laI' τών lν αιύταιίς σωζομένων λειψiνων τ~; πρoiστoριχ~ς

Eπoχ~ς, ιiπεστH"/Iν 8' IΥώ τότε εΙς ΆμΟΡΥόν, 'νθαι ιiνέσχαιψαι

τ«φου; τιν«ς. Έφέτος μετιΙ:"/Ιν πρός lξαιχολοuθ"t!σ,ν τών αιύτών

ίρευνών είς τ.ην nipoy, χa;τόπιν 3Ι: χο:ί εις τήν Άντιπο:ρον χι:ιι

τ.ην π«ρΙ cιύτ.ην fLIxpiy x«i. «xCΙΤOUι11ΤOν νησαν τοίί Δεσ1tOτιxoυ.

ΑΙ εΡΥαισΙαιι 3ιήρχεσαιν 800 μ~ναις χαιΙ όλίΥαις ήμέραι;, ιiYIσxiφ"/l

σαιν 3ε εν ολ,!, t 90 περίπου τ«ψοι τών προϊστοριχών χρόνων, ,ν

οίς ευρέθησαιν ποη" μαιρμiριναι χαιί πΤιλιναι ιiηείαι, μαιρμiριναι

εί3ώλιαι. ψ;jφοι ορμων λΙθιναιι, ιξ ών τρεις 'χουσι σχ;jμαι Π~"/I

νών, λεπί3ες όψιαινου χαιί ",λαι τιν«. Τ" ευρΤιμαιται ταιυται 'χου

σιν ιiξί«ν πρό πiν'Τωνι 3ιότι π),τ,ρουσι πo)'l~ χεν« των GUllo

Υών Τιμών, 3'ν εΙνε 8. «μοιροι επιστημονιχΤος O"I}f/4oioι; χαιΙ αι!

χιχτ« τ«( ιiνcιaxcιφ~c yενόμ.ενcιι itCΙΡcιT1lρτ,αιις περί των "IE)tpOTCΙ.

φείων, περί τoi.ί σxiιμ.«τoς των τά:φων, περί τoi.ί τρόπου rijς τ«-
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φΥϊς κα.Ι λοιπων' ~ιότι νυν πρωτον ocνε1κ&:φ"f) συσΤ"f)μα.τι:ι.ως τό

σον jJ.έΥα.ς ocριθ~ός τ&:φων τΥϊς έπoxYϊ~ έκεΙν"f)ζ, ενεκα. τούτου 8'

ύπΥϊρξε ~υνα.τόν κα.Ι πλείονες Υ.α.ί ιiκρι~έστερα.ι πα.ρα.τηρ-ίισεις να.

γεΙνωσι.

» Πλ'"ν των τ"φων "νεκ"'λύφθΎlσ",ν 'ν Π"ρ~ κ",ί 'ρείπ,,,, χω

ρίου συγχρόνου τοίς τocφοtς, τα. Ερείπια. ~έ τα.υτα. είνε τα. OCρχα.ιό.

τ"'τ'" .των ρ.έχρ' σ-ή!'-ερον 'ν 'EHoc~, είς φως ίλθόντων' ~υστυ

χως τό χωρίον ,κειτο 'πί βρ"'χώ~oυς "κρωΤΎlρίoυ, ου !,-έγ'" !,-έ

ΡΟζ υποσκα.φέν υπό των XUjJ.ocTW.., κα.τέπεσεν είς τόν βυθόν τΥϊς

θα.λOCσσ·lις,κα.ί έκτός τούτου Οσα. έκ των λειψocνων 3εν κα.τεποντί

σθ"f)σα.ν, μ~ κα.λυπτόμενα. υπό έπιχώσεως, ιiλλ' έκτεθεψένα. ον τα.

έπί τΥϊς έπιφα.νείocς τού ιiκρωΤ'lιρίοu έξ'ιιφocνίσθ"f)σocν κocτα. τό πλεί

στον 'ν 'ii' ~''''ρρεύσ",ντι τετρ",κισχιλιετεϊ περίπου χρόν~. Ούχ

1)ττον έγνώσθ1l Iέν fJ.lpet TOUAocxtGTOV, τό σχέ8ιον otX1ItJoOCTWV τι

νων κ~ί ό τρόπος τ/ς o~κo~oμYϊς κα.θ' oAou. Τά. έν τοίς έρειπΙοις

γενόμ.ενα. εύρ·~μ.ocτoc GlJvlGTOCVTo κα.τ« τό πλεtστον είς τεμ&:χια.

"ΥΥείων ». [Χρ. Tσoυντcις].

ΔεκocτΎl τρίτΎl "νoισκoιφ~ Ιγένετο 'ν ~I\)"ήνoc~, όπό του οιύ·

του σψΙ;ούλου Χρ. Τσούντοι, οστις 'κθέτει περί των 'ργοισιων

τούτων τά. έξΥϊς:

»Όπως'ν Π"ρ~, ούτω κοιΙ Ιν Μυκ·ήνοιις είργ"σθΎlp.εν ίφέτος

~ύo p.'i\voιI κ",Ι όλίγοις ~p.έρoις· οιΙ 'ργοισίοιι ίντοιυθοι ~εν ,ήσ",ν v·ό

νον OCνα.σκα.ι;>ικα.ί, ~ιό1 ι τό κύριον εΡΥον 1JjJ.ων ·~τo Τι έπισκεu~ xoct

στερέωσις ~ιoιφόρων p.νΎl!,-είων. Κ",Ι οιύτ",! ~ε ",ί "νοιοκ"'φ",ί "πέ

Ι;λεπον κ",τάι ρ.έγοι !,-έρος ττ,ν συντ-ήΡΎlσιν !,-χλλον των όπ"'ρχόν-

, • , • 'λ'l. "λλ
':'"ων μν"f)jJ.ειων ·11 T"f)V ocvocxoc !J,tv α. ων.

»Έν τφ θ"f)σαυρφ του Άτρέως είχε κocτocπέσει πρό πολλου

jJ.lyoc jJ.έρος τοϋ OCνωθεν τού ύπερθύρου κενοί) τριγώνο'Jl ~πειλείτo

~' 11 κocτocπτωσις XOCt ιίλλων όΥκ.ολίθω...- έπίr;"'ζ ε1;(ον xocTocoπlatt

λίθοι τ,"ες κ",Ι "πό ττις XOFu'P'ijI ,'i\I θόλου, ούτω ~ε οχι !,-όνον

κίν3Υνον σπου~oc{ον 8ιέτρεχεν όλόκλ"f)ρον τό οίκ08όμ1lΙ-Ια., ιiλλ«

κ"'! τάι ύ~oιτoι ''iiI βροχ'i\ς είσέρρεον είς τόν τ"φον. 8ν 'πλ·ίψουν

χω!,-iτων κ",Ι &:λλων "κ"'~"'ρσιων. Νυν ~,άι p:~χoιψίil'-",:oς, οπερ
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έξ Άθ,llνών fLετε'!'έρ'ψ.εν είς Μ"χ-ι\νοις, ιiν"λχύσoιfLεντους lπί του

ύπερθύρου πεσόντοις ό'Υ"ολίθους του ΤΡΙΥώνου χοιί ιi'!'oυ ΙΧαιθοιρί

σ6'ΙΙ τoUτo χοιλώς, έτoπoθετ-ι\~σoιν οΙ σωζόfL'νοι ό'Υ"όλιθοι είς

ήιν ιipχιχ'ιν θέσιν των, τους 8' έλλείπovτoις ιiνεπλ'llΡώσΟΙfLεν 8ι'

~λλων χοιτοιλλ-ι\λως λοιξευθέντων.'Εν ήi πρός τΟι ίσω, ήτοι πρός

τ'ιν θόλον, προσόψει του ΤΡΙΥώνου 8Ιν ~τo 8υνοιτόν ού8. όρθόν,

χοιτΟι τ'ιν γνώfL'ΙΙν fLου, ν' ιi,!",ιρεθώσι λίθοι τιν'ς fLΟίλλον ή ήτ

τον βεΙ:λΟΙfLfLένοι χοιί ,ναοι τούτου ιi,!,-ι\σoιfLεν fLΙν οιύτους lν τ1,i

θέσει 'των, YιIIcιΎX«a{h)fl_tII σμως ν« τoπoθετi)σωμεν τους έπ' cιυ

τών χ"ιUνoυς, χά.ριν fLείζονος στερεότ/τος, όλίΥον Ιν80τέρω rijI
«).).οτε θέσεώς των" ώστε χ.ι:χτ« 'τοϋτο πo:p-ήlλcιξε τό «Ρχ'ιχ.όν

σχηfLΟΙ του ΤΡΙΥώνου, ιiλλ' 'ι 8ιοι,!,ορΟι εlνε πολυ fLΙΧΡά..

»Δεuτέρoι Ιπισχευ'ι έΥένετο έν τφ λεYOfLέν~ τιi,!,~ της Κλυ

τοιψ-ι\στροις' Ιντοιυθοι ιiναoιλύ,!,6'II, ώς γνωστόν, τό 1892 ύ8ροι

ΥωΥείον, τό όποίον ιiπ1iyε τΟι έχ του ι8ά.'!'ους της θόλου ιiνoι

Ι:ρύοντοι ύ8οιτοι ίξω:του 8ρόfLου. ΤΟ ύ8ΡΟΙΥωΥείον τουτο ίχ" fLη·

χος 69 περίπου fLέτρων, 8ιότι έξοιχολουθεί χοιΙ ίξω του 8ρόfLου

lπί 19,50 fLέτροι, εΙνε 8. χοιτεσχευοισfLένον ιχ πωρίνων τετροι

πλεύρων λίθων lν ypoιfLfL~ τεθεψένων χοιί έχόντων fLηχος 0,30
,ως 0,70 1" χοιί πλά.τος 0,35 1'. περίπου' lπΙ της ~νω lπι'!'οι

νείοις οιύτών εΙνε ΙσΧΟΙfLfLένος οιGλοιξ πλά.τους 0,195 1" χοιΙ βά.

θους 0,175 1'" ~λλoι 8' ΟfLΟΙΟΙ πώρινοι λίθοι χοιΙ όfLοίως έσΧΟΙfL'

μίναι, «"λλ! ιίνεατρο:μμίνοι, έπΙχειντ«ι έπί των χ'ιΧτω χο:ί «ποτε

Αουσι τα: x.cιlυμμcιτcι του ύ8Ρ«ΥωΥείου ι τό όποίον ούτω είχε"

ύψος 0,15 1" ΟΙ ιiΡfLoι πλ'llρουντοιι 8ι' ιipyίλoυ, lπ,,8'ι 8' οΙ πώ·

ρινοι λίθοι 'ι8ύνοιντο νΟι θροιυσθώσιν ύπό τό βά.ρος της έπιχώ

σεως, 8Ιν ίρριψοιν το χώfLΟΙ πρός πλ-ίιρωσιν της τά.,!,ρου, έν ~ τό

ύ8ΡΟΙΥωΥείον, ιifLέσως έπΙ τών πωρίνων χοιλυfLΙΙ«των, ιiλλ' ίχτι

σcιν Ιπ' ο:υτών είς τΟ: π),ri.ΥΙιΣ τa:πεινά. τοιχί« έχ. μιχρών «ΡΥων

λ 'θω Ι' , • ""θ • λ' λ'θ'ι ν, π ιχ.υτων ο ε εσι:χ.ν μa.χρους σχ ΊJpoυς τιτιινο ι ους, ων

τό fLηχος εΙνε όλίΥον fLεΥοιλείτερον του πλά.τους της τά.'!'ρου·

ίνεxcι τούτου 3ίν χείντιχι όριζοντίως πιχτουντες έπ' «μιΡοτίρων

-rων 't οιχίων,«λλ' οu-rως ώστε τό μ,ίν i'l «χρον «"των π«τεί ίνιχ).·

l«ξ άλλοτε Ιπί του ιipιστεpoυ χιχΙ «).).οτε έπί του 3εξιου τοι

Χίου, τό 8' ϊτερον άρον Ιρεί8ετοιι ΙπΙ του τοιχώfLοιτος rijI τά.-

3
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ιppou. ΚΙ:ΙΤ
Ι

ιιύτόν τόν τρόπον οΙ τιτιινό'λιθοι ti.YTiXOUGL μ«λλον
• \ ι_ι ι

ELf; την πιεσιν Π)ς επιχωσεως.

»Τό ύSρiΣΥωΥΙίον τουτο Siv ίλιιτούΡΥΙΙ πρό πολλου ~iΣί ίνΙ~iΣ

τούτου τάι ίν τΥ) θόλ,!, ιίνiΣΙ;ρύOνΤiΣ iίSiΣTiΣ ίλίι-ινiΣζoν ίν iΣυτYj'

ιίνεax.tiΨιχμ.εν λοιπόν ιιύτό χιχθ' ό).ον τό μ.ηχοι; χ«ί «φa.ιριθέντων

των πωρινων χΙΧΙuμ.μ.iτω'l τό ΙχΙΧθ«ρίαιχμ.εν, χιχτόπιν 8έ μετ«

τήν τoπoθίrησιν των χ.ιχ),uμ.μ.iτωv, ών τούς «ρμ-ους έπεχρίσιιμ.εν

SL' ά.~έστoυι έ)t~ίσα.fLεν χα:ι -ήμείς πρός μείζονιι στερεόΠ)τιι έπι

τοίί πωρίνου ciλAo ύSρiΣΥωΥΙίον ί~ ξηρολ,θιii~' τοίίτο θάι χρη

σψιύ~ ~iΣί oπω~ ιίΠOστρiΣyyίζωνΤiΣΙ τάι τυχόν ίν τί!i δρόι-ι,!, ιίνiΣ

~pύoντιx ϋSa.τιχ. Πρός τoUτoις Ισχεπiσ«μ.εν τόν Ιν τφ χέντρφ

riiI θόλου λά;~~oν, ίν ι;, σuλλ'YOνΤiΣΙ τάι iίSiΣTiΣ τοίί ίSά;ψοu~ iΣυ

τής, 3ιό'n έν oσ~ ούτος έμ.ενεν ι:iσxιπtις, εtσήρχ.οντο είι; τό USpIl.
ΥωΥιίον xώΙ-Ι"'ΤiΣ ~"'Ι ιίπ'ψρ",σσον ",υτό. Έν τYj ιίν",σ~iΣΨY) τοίί

ίιSΡ"'ΥωΥιίοu ιίιρ,θησiΣν ψύη", τινάι χΡυσου ~",ί όλίyiΣ ίλιψό:ντιν",

τεμ.iχιιχ ι ix τούτων 8ε ε~χ«ζω, οτι τό ύ3ΡΙΧΥωΥείον xα:TEaxtui

σθη ούχί συΥχρόνως ι-ιιτάι τοίί τό:ψου ιίλλάι βρ",Sύτιρον, οτ",ν δη·

λ",δ~ ιΙχον Υιίνιι >iδη Ιντ"'ψ,ό:σιις τινές Ιν ",IιTii>.

»Τρίτη ΙΡΥ",σί", τοίί ",ύτοίί ιίδους σ~oπόν ιίχι τ~ν στιρ,ωσ,ν

τοίί σωζοι-ι,νου ι-ι,ρους τοίί έ~ πολυΥωνίων λίθων πόΡΥου της δυ

τ,~ης πλιuρiiς τοίί τιίxoυ~ της ιίχροπόλιως, ΙΥ,νιτο δ' -iJ ίΡΥ"'

σί", ",υτη ~",θ' ύπόδιιξ,ν τοίί νOfLoι-ιηx",νι~oίί Ν",υπλίου Χ. Σ,δι

ρίδου. Έπιιδ~ οΙ ό~όλιθoι π"'ράι τ~ν βiσιν τοίί πόΡΥου διιΙ;ρώ.

θ7lσ«ν ύπό των ιiτμoσιpιxιριχών έΠ7lρειών, προσεχτίσctμ.εν ϊξωθεν

3ιό: ΙΙθω'l Xιlί «~έστoυ τocπιι'lό'l τοίχο'l Ιπιχλινη Ι'ι εί3ιι «'1τΎj

piSo~, oiίτω S' ύποθ,τω οτι ~ βό:σ,~ τοίί πύΡΥου ιξησΨiΣλίσθη ιίπό

πιρ""τ'ρω βHΙ;η~' ό πύΡΥος oι-ιω~ ίχ" iίΦo~ 17 ι-ι,τρων ~iΣΙ ~",τάι

τό μέσο'l του ύψους τούτου 9ι1~'1ετcιι οτι ό τΟίχος ώΥχώθ-ιι προς

τΟ: ίξω, ώστε .η -ytVOfLiV'1J στερέωσις 3(,1 ίπcιρxΙί προς σωTYιpίCΙν

τοίί ολου πύΡΥου' ιίηάι ~iΣI τΙ cino SUV",T",' νάι yιί,~ ύπέρ iΣυ

τοίί 3ίν ΥνωΡίζω' 3ιότι οΙ έρωτΎjθέντες μ.ηχcινιχoί ιi.π-ί;νnισιlν στι

σώζετιlι ό πύΡΎος ι-ιόνον 8ιΟ: χcιτcισχευTίς ύΨΥιlΤίς '«'1πιρί30ς, Υιτις

θάι π"'ρ",ι-ιoρψώ~ ίντιλώς τό ιίρχiΣίOν ~τίσι-ι",. Ό νoι-ιoι-ιτ,χ"'νι

~ό~~. ΣιSιρίδηl σuνιΙ;oύλιυσι ~",ι cino ίΡΥον, τό όποίον δέ,

ί"?οψθiσ,,,ι-ιιν νχ ~τίσωι-ιιν 'ψ,τος, τοίίτο oι-ιω~ θάι ifL"oSi~ ουχί
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τήν όλοαχεΡii ίνεχα. ~ς [~?γΧώσεως Χ«τ«πτωσιν, «Ιλά. foLO'lOν

τ1J. βιχθfLιιχί",. Χ"'Τ"'ΟΤΡΟ,l,Τι. τοϋ fL'ιrηfLΙ:Ρ"ΟU «xpou τοϋ τοίχοu,

ί'l6", "ολλοΙ λίθοι ,ι.. έτοψόΡΡΟ7.0Ι.

» Πl1;" τούτων των ίΡΥa:σιών έΠΙGχιu7jς χ«ί στερεώσεως ιγι

'10"11'0 «λλ«ι μιχρότερ«ι έντός ri); «χ.ροπόλεως" οϋτω χ.cιτέπεσιν

,Ις ξl1ρότοιχο; ΙΙ"ό τοϋ ΣΤ"'fLιχτόιΧl1 χτισθ,ί; χιχΙ fLίΡος τοϋ βρόι·

xou έ.τός τοϋ ",ρ,Ι:όλοu τώ. ΙΙ"ό τοϋ Schlίemann «.",xιxAu

φθE'ιlτων τ&:φων" έχ Πjς χ«τa:πτωσεως του βρΧχ.ου 1ιπειλείτο χα.ί

ό ΤΟίχος, ϊφ' ού ΠGtτοuσιν «ί ορθιι:ιι πΙiχες -rou πεpι~όλoυ. 'Ανι ...

χ.τίσ«μ.εν λοιπόν τόν χα:τ«ρρεύσ«ντ« τοίχον χ«ί r.POσtx.Tia«~E"

τόν βρΧχ.ον. Πρός τούτοις έστερεώσιΣμ,εν ίνι:ι τω" έχ πωρίνων λί·

θων τοίχων Πjς «ίiλ.1jς του ιiνσ.xτόpoυ χα:ί τίλο; μ,έρος 'tOU τεί

χοuς τ1i; ά.χρο"όλ,ω; ""'ρ7. τ1J. fL'ιrηfLΙ:Ρ..οιχ.",τολιχΤι. γω.ί",.

ι:ιυτ1jς, έ'νθι:ι ίι~px.εν ώσ«ύτως χ.ίν8u'lος χGtτcι;:τωσεωc;, ιiν Χ!Χί

ούχ.ί άμ.εσος.

]Ι Περί των «ν«σX.CΙφΙXών έΡΥ«σιών είπο'l 11811 ΟΤΙ 8ίν (aχό

ΠΟυν 'itOCGιIt τ-ήν «νιχχ.iλuΨιν νέων ιι-ψrιμεΙων' «λ1lθως 8έ χα:,,' «ρ

χ7.ς fLό.ο. -i!σx.oA1iel1fL" ,ίς τ-i!. ά...όρ,α.. Χ"'! τό. κ",θ"'ΡιαfLό.

όλίγω. θ",λ"'fLοει3ώ. τ",'Ι'ω., έ. οΙ; έΥέ.ο.το 'ΙΙΡ1ifL"'Τ'" ίκ τώ.

συν-ίιθων ~τoι ύιχλινιχ. χοσμ.1ιμιχ.τιχ., ύΧλινιχ.ι Φ':;;φοι ορμ-ων χ.ιχ.ί -roc
τoιιx.i:ίτιx.. Κιχ.τόπιν «νεσκ.*Φιχ.μ-εν τ~ν έπΙχωσιν «νωθι τ':;;ς «νιχ.το

λ,χης "λ,uρ«ς τοϋ 3ΡόfLΟU τοϋ τόι,l,ΟU τη; Κλuτ"'ψ1iατρ",ς ,Ι; fLii·
χο; 35 fLίΤΡω., "Ητο; Έξ κ"'; βόιθος 3ύο "'pl"ou fLίΤΡω., τ7. 3ί

χωμ.«τα: ιίπεχομ.ίσ«μεν μ.txΧp~ν 8ι~ χχρρωΨ 1) έxcnια.φ~ α:uτ1l χύ

ριον σχ.οπόν είχε τήν ιίφα:ίρεσιν του έ'Πί -r1jt; «να:τολιχ1jς 'Πλευρίi:ς

τοϋ 3ΡόfLΟU i",x",671fLi.ou βόιΡΟU;. Είς τ7.ς ά..",ax,,'Ι'ιχ7.ς έΡΥ"'

σία.ς 7.εριΑα:μgiνονται χ.«ί ή ά.ν«σχα:φ7; χ.«ί έχ. νέου έ7.ίΖωσις του

ά..ΙΧΧ"'ιΥισθί.τος ιι3Ρ"'γωΥ'(ΟU χιχ! Τι έ7.ιχωfLόιτωαις τοϋ ΤΡιγώ.οu

του fh1a«upou 1'ου Άτρέως, Υιτις o~ως 3ίν ιίπε7.ερα:1'ωfhι, 3ιότι

ιίπ«ιτoυντcιι ίtOλλ~ χωfLΙΧΤ«, τ?ι i'Ποί« 3έν ';'8υνXμ.εθcι ν~ λigω·

μεν έφέτος έχ των 'Πέριξ ιίΥρών έσπ:ιρμ.ένων Οντων. Τίλος οΙ έρ'

ΥΧΤ«Ι -r1j, ιίν«σχ.:ιφ1jς (f'.Jxy~ έχ.r1lσιμ.οποι~θΥ,σ:ιν εις τ~ς 3ι«φό

ρους iittΣXEIJ~t; 7.ρό; fLE"::tcpop~y «fLlLo'J, «σ<)έσ1'ΟΥ, λίθων X:ti ϋ3α.·

τος εtς μ.έρ1l, ει; τ?ι ό'Ποί« 8ίν Υ,το 8υνCΙ1'όν ν?ι μετcιχ.oμ.ισθώσι 1'?ι

ύλ,xiι. τιχϋτ", Χ<1τ' «λΑο. τρό7.0". ίΧ(). Τσονντας;.
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Δ,χό:τ/ Τ'ΤOCΡτ/ ιiνo:σχo:ψτι Ιγένετο Ιν 'Er.tS<2.Up~ Ιπιστο:

το"ντος τού Άθ. Οίχονόμου. Αι Ιν τφ ί,ρφ IΡΎο:σίο:ι π,ριωρί

σθ-ι,σο:ν χo:τiι τό ;τος Toii'ro ,ίς τ/ν ίξο:χολούθησιν τ/ς Ιχχωμο:

τώσ,ως τού Στo:~ίoυ.

Τίλος ~,χό:τ/ πΙμΠτ/ ιiνo:σχo:φή ΙγΙνετο Ιν ΛUXQQQUP~

Ιπιστο:το"ντος τού Κ. Κοντοπούλου ύπό τiις ό~"II)'ίo:ς τού lφό

ρου ιipXo:,oτήτων Β. A,ovocp~ou. Δι' lχθiσ,ώς του προς τήν

Έτο:ιρ,ϊο:ν ιiνo:φΙp" ό Κοντόπουλος, ότι ιξ,τ,λΙσθησο:ν 0:1 lξ;jς

Ιργο:σίο:,' 1) CΊπ,χo:λύφθη όλόχληρος ή ίχ ~Ιχo: ιiνo:~o:θμων ύπΙρ

τόν YCΙόν rijc; Δεσπoίvης χρτιπίςι ιύρίθτισ!Σ'Ι 3ί ίν ~ tivo:ιncιιp1j

το:ύη) ίνεπίγρο:φο, τιν~ χΙρο:μοι. χ'φο:λή πηλίνου γυνο:ιχ,ίου

ιiγo:λμ«τίoυ, vofLiOfLO:Toc τινο: χο:1 «λΑο: μιχpiι πρό:γμο:τ«' 2)
CΊπ,χ«λύφθ-ι, μίρος τού Ιπl το" ύψώμ«τος Τ'Ρζ;j oίχo~oμήμ«τoς.

τού Μ'γό:ρ.ου χ«τiι Π«υσ«νί«ν, χ«1 ,ύρΙθησ«ν Ιχ«νiι τόν ιipιθ

μόν ιipXιτ,χτoνιχiι μίλη ~ωpιχoυ ρυθμο". χορμός Σ«τύρου χ«ί

πλ7jθος χριοχ'φό:λων ,ί~ωλίων 140' 3) ιiνεσχό:φη ~,ξ«μενή ιip

χ«ί« χ"μίνη μ«χpiιν πρός νότον το" ύψώμ«τος Τ'Ρζ7j, lν ~ ,ύ

ρΙθη πλ7jθος Ινεπιγρocφων χ,ρό:μων. 'Εγίνετο 8. χοιί !,-IXpoc τις

ιiν«σχoιφή lπl T7jc ιiχpoπόλ,ως T7jc Λυχοσούροις, lν ~ ,ύρΙθησ«ν

χ«λχοίίν ιipx«ϊχόν ,ί8ώλιον χ«ί «λΑοι τινiι ropocrfL«T«, ιiπ,χ«λύ

φθη ~ι χοιί 8,ξοιμενή π«piι τήν ,lσ080ν T7jc ιiχfοπόλ,ως.

Τιχυται είνε τ« «VOCGxcιιptxQ: ίργιχ rijc; Έτcιιρει«ς, Ιχ"ν« μ.εν τόν

ιipιθμόν.πoλAiι όμως «ύτων ούχ' ;ργοι. όσον ί~" γ,νν«ί«. ~ι' ους

λόγους Ιξ,θήχ«μεν lν ιip;(ii τ/ς λoγo~oσίoις τοιύτ/ς. Διiι τους οιύ·

τού, ω, έπί τό πλείστον ),όΥους χ«ι «ι πρό, ύπoστi]pιξιν χιχί

σuντ-ί]pl'lσιν τών μν-ημ.είων έpγ«aίcιι χ«τ« τό λ1iξa.ν ίτος ~σ!1ν χ«ί

a.ίιτcιι χιx).cιpcιί χ«ί ϊοεριωΡΙΙψ.ίν«ι.

'Εν τφ II<2.ρ6ενών. Ιγίνοντο μιχρ«ί τινες Ιργ«σί«ι συντ,

λ,στιχ«! ,ίς τ/ν Ιχτ,λ,σθ-ι,σομίνην ιiVTIX«TOCOT«OIV των β,~λ«μ

μ,ίνων Επιστυλίων. Ar πρό, τ~ν ύποστΎιριξιν τιχύ':'l'lV του οίχο80

μήμ«τος Ιργ«σί«ι ~'ν ;Ιρξ«ντο ,ίσίτι ούχ' ~ι' ίλλ"ψιν χρημό:

των, 3ιότι τό auμ.~ούλιο'l έχον υπ' οψιν τό σπου3«ίον χΙΧί τό
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Επείγον των ίΡΥιισιω" ΤQUτων .;jOtlE πpoτψ~aιι it«aa.., «).);ην έρ.

Ύ«σίa:~ νιΣ X!1Tcr.itιxuG1'l Χ4ί ν« itEplOpiCT!l πΣσCΙζ ί«υτου ΤιΣ,. 3u
νάψ.,ις χ",Ι ται XP"/lfL"'TLXix ιιέσ""οσ", τ.3ύν",το ναι δι",θέ"11, ,ίς ιιδ

Y"/lV τ/ν iιπoσnιpιξιν του fL'Y"'AovpyίιfL"'ToI τοϊι Π'ριχλέους. ΑΙ

προς ιiYτtu.oτ«aT«at" των Επιστυλίων ΙΡΥ«σί«ι Si., 1Ipξcι.ντo είσέτι,

διότι δ'ν χ",τωρθώθ"/l ναι ιξ,υρ,θώσι ται x",TiλA"/lA", πρός τουτο

ΙΙ"ΡΙΙ"'Ρ"', «τιν", χ",Ι X",λAiGT1lI δέον ναι ,Ιν, nOIGT1lTOI χ",Ι ΙΙ'Υέ·

θους ούχΙ ovvi]eovI. Άπoτvxόντoς το" ΙΡγοΗΙ;ου «πό του ναι

nPOfL"/le,iJ"11 niVT", ται ΙΙ"ΡΙΙ"'Ρ'" τ",υτ"" Tιv"'pιroθ"/l τό ovιιΙ;ού

λιον ναι πpoΙ;~ ",ύτό ,ίς τ/ν Ιξόρυξιν τών ιι"'pιιιrpων εχ π",λ",ιου

λ",τψ,ίου. Έν ιi> δ. ιξ,τ,λουντο ",ι ΙΡΥ",σί",ι ",iιτ",ι, ο:ίτιν,ς

όπωσδ~πoτε λί",ν δο:πο:ν"/lρ"'ί θαι ~oo:ν, iγνώσθ"/l οτι ~ «ρξ",ιιέτ/

τ7jς έξορύξ,ως fLO:PfLipwv Ιν τίi' Π,ντ,λιx~ «γγλιχή Έτ",ιρ'ίο:

,Ιχ,ν εξορύξ .. fLiPfLO:PO: xO:To:λA"/lAGTO:TO: πρός τόν ΟΜπόν ήιιών

χο:ται 'Γ~ν γνώιι"/lν τ/ς επι τών ΙΡΥο:οιών τοϊι Πο:ρθ,νώνος Ιπι

τpoπ~ς. Ούτω δ"χόπ"/lοο:ν ο:Ι πρός ίξόρυξιν τών ιιo:pιιιrpων ipyo:
οίο:ι τ~ς Έτο:ιρ,ίο:ς. Ότο:ν ~έ, οοον ούπω, xO:Topewer, ή ,ίς Άθ~

νο:ς ιι,το:<ροραι τών εξορυχθέντων τούτων fLO:pfLipWV, θέλουοιν «ρ.

χίο .. ,ύθυς ο:Ι πρός «vτoxO:TioTo:oIV τών επιοτυλίων Ιργο:οίο:"

~ιότι π"οο:ι ο:Ι πρός τουτο προπο:ρ",οχ,υο:οτιχο:Ι ΙΡΥο:οίο:, 'χουο,ν

~~"/I Ιxτ,λ,oθ~ χο:ί τό πρός «νέλχυο,ν τών ιιo:pιιιrpων fL"/lXιrV"/lfLO:

'Χ" ~~"/I τoπoθ,τ/θ~ iπί του Πο:ρθ,νώνος,~ εν τ~ "POO"/lxoiJ"11
θέο...

Αί δ. ΙΡΥ",οίο:ι πρός iιπoστ/p,ςιν τών εν ~ ~iovjj 'to\S &ιχ·

φνtοu μ-ωσ«ϊχων Επεριχτώfh1σιχν χιχηί τό 17jξ«ν ίτος χ«ί ούτως

ιi~λθεν εξ Έλ'λ«30Ι;, έπιστρέΨιχ.ι; είς τήν ίι:r.υτoυ it«Tp~3a., ό τ1ι'l

ipyClaia.., τιχύττι'l lLGtY εU30Χίμ.ως Εχτελίσιχς μ.ουσειωτ1ϊς Χ. Novo.
Τπολ,ίπ,τ",ι Ιν Δ",<pνί~ ~ εxτiλ,,,,ς ιιιχρών τινων εΡγο:σ,ών,

ί3ίως Υι χιχτοιαχευ1ι tXνΠΙΡί3ων πρός ύποσ-ΠΙριξιν των ΠCΙACΙιών

του .,«ου τοίΖων xa.L ούτω περa:τουτι:ιι ιχίσίως -:ό 010'1 έχεί ίρ

γον, Ο ή Έτο:ιρ'ίο: «πό πολλών Ιτών «νiλ",Ι;, χο:Ι ~,αι nio"/lI
θυοίο:ς iξ"/lχολούθ"/lο,ν.

Έ<ρρόντισ, δί τό σψΙ;ούλιον χ",ται τό λ~ξ",ν ,τος x",t π'ρΙ

uποσΤ1lρίξεως τω'l Εν ~1~o"Cp~ 1.ριστιcινιχ,ών χ«ί μισ«ιωιιοtώll
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«Ρχ'ιχιοτ/των κιχί έξετέλεσε τοιιχύτιχς τιν«ς έπεΙΥούσιχς έΡΥιχσίιχς

όι« οϋ . Ά χ'ιεπισχόπου ΣπιΧρτης χιχί oνψ~ιxσίιxς, «πε ά:

σισε όε .. ως Υε'l'lιχι' τε έπιλ"1) θii των προς τουτο «νΙΧΥχ«ίων

[ Υων Χ«Τ« τό « ξiμενον [τος.

Πε L των έν υκήΥαις έ Υ«σιων των έχεί χινόυν6υ 'ντων fL "1)

μείων ώμιλήσιχμεν ήόη έν τοί,. έμπροσθεν.

Πε ' όε των «π' υ 1896 'πο ιχσ σ έντων μέτ ων π 'ς έ. ί-

τε ιν του έχτ .ισμου των 'ΛΎαφιωτώ «πό ων iχω τΥϊς

ι Α '1. οπ 'λεως χ«ί μετ ιχισμου <Χ.' ων εί «λλο τ πε ί Πιν π 'λιν

μέ ος «ν<Χ.χοινοί ίψίν το συμ~OύλιO , ΟΤΙ χιχ «ληξιχ έτος έξε

τελέσθη ή τι!> 1896 «πο ιχσισθείσιχ <Χ.ΥΟΡ« του π ος ό μετοι

χισμον τουτον μέλλοντος '1« ΧρησψεύG"'~ Υηπέόου χιχί έΥένετο ή

όέουσ<Χ. έ έΡΥειιχ πιχ « T"~ χυ~ερν-ί)σει, οπως συντιχχ'θ~ χιχί χυρωθ~

τό σχ.έόιον του fLEToιY.LGfLoU. <Ως όε έξωόί'1.ως έπλ"1)ΡOφopήθ't) το

συμ~oύλιoν, ένε'1.ρίθη τό σχ.έόιον τουτο ύπο του ό"1)μοτιχου GUfL

~oυλίoυ χιχί πρόχειτ<Χ.ι νυν 'IGt έxόoθ~ το προς χύρωσιν ιχύτου Β.

Δ ι&. τιχΥμιχ.

,Λιοχcx.εcx. Ύ!Υόριχσε το συμ~oύλιoν '1.ιχτ« το λ~ξιχν ετος ά,ντί

όρ. 970. Κιχτετέθησocν όε τocυτoc πά-ντoc έν τι!> Έθνιχ.φ Μουσείφ

πλ~ν όύο ένεΠΙΥρά:φων λίθων, οίτινες ~yoρ&.σθησocν έν Έρετρί'f

ocντί όρο 30 χocί '1.ocτετέθησocν έν τ~ έχεί Συλλoy'~'

T~ς 'ApratoloJ'lκiίc Έφηρερι'όαι: έξεόόθησ«ν χιχί όιενψ-ί)θη

σιχν έντος του λήξιχντος έτους Χ<Χ.ί 1'« τέσσιχριχ του ένιocυσίου τό

μου τεύχη. Έπελ-ί) θ't) όε το συμ~Oύλιoν '1.ιχί τ/ς έχόόσεως όύο

<Χ.λλων «ρχιχιολΟΥιχων συΥΥ ιχμμά:των, οϋ ύπό το~ •μιχχ« ίτου

ΛόλλΙΥΧ συ ιχχθέντος μέ ους του ΚαταΙό]'ου του ιEπη·ραφικc'ύ

ουσειΌυ χιχι πε ι ~ιχoυ GUYY ά-μμ« ος υπό όν τί λο rηpεία

της <El1d~oe .... ε θ« Π6 lΙXfL~ιXνEt ω ο πιχ« «πεαο ίσμιχ «

τω έ Έ ά-όι σπ όα:ίων έ Υω - ς τέχ' 1)ς μετ« συντ' fL υ έ 
μ"1)νευτιχ ϋ χειυοένου. μ 6 OC «σ ά:μμιχ ιχ Τ<X.~Τιχ είνε

- ( ,,, ι

νυν υπο τ πιεσΤ1) ΙΙΧ.

<Ως πρός όε 'ν Βι61ιοθήχηr'tης Έτoc εί«ς «νιαοι ουμεν 'Τμίν
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οτι ΙΠ,l-,ελε,,!, του Ιφορε"οντος-"υτης μέλους τοίί συμΙ:ουλ(ου Β,,·

λερ'ο" Στίη ΙSημοσιε"θη χ"τiι τό~ληξ"ν Ιτος ό ΚατάΙ0Ι'OC "υ

της είς τείίχος ιξ Ι 24 σελίSων χ"ί ούτως Ι"ληρώθη ουχί μιΧΡiι

ιiv:iyxYJ 8ι~ τoυ~ επιθυμ.oUvτιxς ν~ ποιωντGtι ιρ'ϊαιν ,..ης Btg),to
θήχης της Έτ"ιρε,,,ς Ιν Τ"ίς μελiτ"ις των. Διiι της Sημοσιε,,

σεως S; του Κ"τ"λόγου τούτου Ι"ληρώθη χ,,; ευχή "oλλGbι.,ς υπό

των έτιχΙρων χιχί ύπό των έξελεΥχ.τοc.ών ΕΠΙΤΡΟΠών ίχφΡGtaθείaιχ.

Τίλος ά.·ΗΙΧΟΙ'ιΙουμ.εν ΙΙμ.!ν o'n σuνερxoμ.ίνoυ Εν Πcι:pισίoιι; του

Ι 1ου σuνεSρ'οu των Άν"τολιστων χ"τiι Αυycυστον του λήξ"ν

τος έτους ίχ.Ιήθ" ϊπισ-ήρ'ως 1; -ίιμετέΡ!1 Έτιxιpι~, οπως aτείλ~

ά.ντι"ρόσωπον είς τό ouviSpIov τοίίτο. Οι χ"'ροί ή,,,ν ά.ληθως

τότε χ"λεπο" ά.λλ' ά.χριΙ:ως ιiι τοίίτο ΙπεΙ:ά:λλετο έτ, μCΊλλoν

τ~ Έτιxιpεί~ '1« ίIitΙXx.oulf!J είς τ1Jν φιλόφρονα: χ.«ί τψ1tτιχ.ην τιχύ·

T1lY ΠΡόσχ):tισιν, Τό σuμogoUAto'l ώνόμ.ιχσεν ά.ντιπρόαωπον της

Έτ"ιρε("ς τόν ίσόΙ:,ον ΙΤ"ίρον χ"ί Ιν l1"ρ,σ(ο,ς τότε S,,,τρ,Ι:οντ,,

όμΟΥινη λόΥ,ον Δ. Βιχίλ"ν, οστ'ς προθ"μως ά.πε8ίξ"το χ"ί ευ

πρεΠώς ίξιτίλεσε τ.ην ίντο)..ην TΙXU"lV. ΈπΙ τ~ 'Tta:pouai~ του

Έλληνος ά.ντ,προσώπου Ιν τ<!' συνε8ρ,,!,, οστ,ς χ"ί πρόε8ρος τοίί

'Ελληνο"σ,,,τ,χοίί τμ-ήμ"τος Ιξ,λίΥη, ά.νψν-ήσθησ"ν οΙ Ιν "UTiiJ
""ρ"χ,,θ-ήμ,νο, σοφοί της ά.τυΧΟίίς χ,,; ά.σθενοίίς Έλλί80ς χ"ί

ίλ"Ι:ον ά.φορμήν οπως θ,ρμΟις Ιχφρό:σωσ, πρός "υτήν σuμπ"θ""ς.

'ΕΥίνετο λόΥος ίν τί!i συν,8ρ''!' περί προσ,χοίίς συνό80υ "υτων Ιν

Άθήν"ις, τ,,"Τ"ΙΙν 81 τήν πρότ"σ,ν υπεστήριξεν ό φ,λίλλην Ίτ,,

λός Gu.bernaLis I ίξΥιρε τ-ην Επί του νεωτίρου πολιτιαμ.ου έπενέρ·

Υ""ν τοίί Έλληνιχοίί πν'''μΗος χ,,; Ιν μίσ,!, Υενιχων χ"ροχρο

Τ"ΙΙμό:των .-ή Έλλ~» ά.ν'φώνησε .8υστuχεί τώρ" χ"ί ή πρός "υ-
, •• ' θ" Ρ." . .

n)'1 ινοιΙζις σuμ.Π!1 εΙΙΧζ tr.I'O%AAETΙXt ειΠΙΡ ποτι Ι.

Τ"ίίτ" είχε νΟι AoyoSoτ1ι",!! ~ό ouμΙ:Ο"λιον περί των "ε"Ρ"Υ-
. .., - ,. '-ξ . .• 1897 'Α ., .

μ..ινων υϊ:' «υτοlJ x.«τ~ το λ'Ί) «ν ιx:τυzε~ ετο, . ς: ελ"Ι-

σωμ-ιν Ο":Ι ίθνtχ.«ί περtπί-:ιι«ι ι O~«Ι «ι τoίi περί ου ό ).όyo~ ίτουζι

3ίν θίloυσιν ίπιινΙΙ).7Ιcpθη πλίον πιιρ ι ήμ-~ν ι οτι τό ι:iΡξiμ-ενον νίον

έτος θέλ" ΙπενίΥχ" Υ"λήνην χcσί Τιρψί"ν ΠYEojfL"To, ά.Π"Ρ"'τη

τον ,:,:ρός: π~σι:ιν ίπισT"l]μ-ονuιήν 3ρ:χσιν ι 3ιότι μ-όνον ύ-::ό τοι«ύτ«ς
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περιστ«σεις είνε 8uνocτον -rι 'Ετocιρείoc να. προgocίν,!! γεννocιότερον

εις Ιχτέλεσιν των πολλων χocί πολλocπλων έ'ΡΥων, ~νευ των όποίων

ιi8ύνocτον είνε να. εύο8ωθωσι τα. πocρ '-rιιι.ίν πoλλ~ς θερocπείocς χ,p~.

ζοντoc «ρχ,ocιολΟΥt)l.α. ΠΡ«ΥΙΙ-OCΤΙΧ.

_ .........--

ΕΚΘΕΣΙΣ

Tor

ΛΟΓΙΣΤΟι ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

περί τΤίς χρnμαΤΙ1<nς διαχειρ1:dεως τΤίς Έταιρε1:ας

1<ατα. τό i897
μετά. 6 προdnρτnμένων πινά1<ων

'ιποgiλλων τον ίσoλoy~σιι-όν, τους «πολΟΥισμ.οΙΙ; των έσό8ων

χιχί των Ιξό8ων, τον πίνocχoc τ/; χινήσεως του <tocILeiou. ετερον

πίνocχιχ των Υενοιι-ένων ιι-ετocgολων Ιν τ~ πεpιo\)σί~ τ/ς 'Ετιχι

peioc; xocl τον τελεuτocίον πίνocχoc Τ11; ΥενΙΧ11ς λ1Jψο80σίocς Τ11ς

Έτocιρείoc; του λήξocντο; έτους 1897. 8ρχττοιι-ocι xoci ocύθις τ/ς

evxoctpioc; οπω; σuνo8εύσω τ~ν πocρο\ίσocν «νocψορχν μ.ου 8ιχ ηνων

ΠOCΡOCτ1)ρήσεων. ocίτινες «ψορωσιν είς τ~; ΠΡOCΥΙΙ-OCΤΟΠΟΙ1Jθείσoc; είσ

πρiξεις χocί τχ; Ινερytιθείσocς πλ1Jρωιι-Χ;. χoc~:% ~ν «vocyeypocILILiV1JV

των 8ι~ψόρων χεψ~λocίων χ~ί iρθρων έν τί!> πρoϋ~oλoγισιι-ι!> τiξιν.
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I'Ιέρος Α'

Περί των έσόδων

Tiι τ"xτ,><iι 'αο3" τού λiJξ"ντος 'τους ιiν;jλθον είς 3 Ρ "Χf'iις
384,540.55, τiι 3' 'χτ"χτ" είς 3ρ . 9,146.80. ήτο, ίν ολφ

είαεπρΙΧχθ-ιια"ν 3ρ. 393,687.35. Τό ποαόν τοϊίτο ιiντιπ"p"Ι;"λ.

λ6f'ενον πρός τiις είαπρά:ξεις τού 1896 ιiνελθoύα"ς είς 3Ρ"Χf'iις

469,225.05 π"ρουα,ά:ζει 3'''ψopiιν είaπΡiξεων Ιπί ίλ"ττον ΙΧ

3ρ . 75,537.70. Ή 3,,,ψopiι "ύτη ΠΡο;jλθε Α' f'εν Ιχ τ;jς 1'1)

3,,,θίαεως 36413 ΥΡ"f'f'"τίων το;; Λ"χείου τ;jς Α' τετρ"f''Ι!

νΙα.< λ~ξα.ντoς ίτους ίνεχ.« τi]ς Ιμποlίμου χα.τ«οτ«σεως 'tOU Kpi.
τους, Β' ίχ τ;jς 1'1) είαπρΙΧξεως το;; ιiντ,τίf'ΟU ίτίρων 4148
ΥΡ"f'f'"τίων τ;jς "ύτ;jς τεΤΡ"f''Ι!νί"ς, των ΙπΙ τούτο,ς εύθυνψί

νων 3'1!f'οαίων ύπ"niJλων 3,,,τεινΟf'ίνων οτ, ψυΥόντες χ"ί ούτο'

μετrι των x.cιτoΙx.ων ~ς Θεσσιιλί«ς, ϊνεx.cι τ;;, ιίσελ«οεως των

Τούρχων, ίΥχ"τίλειψ"ν τ";;τ,, ίν τοίl Υρ"ψε(ο,ς ,; ίν τ~ χ"το,

Χ(Ο!- "ύτων, Γ' ιχ τ;jς 1'1) 3,,,θίαεωl 1400 ΥΡ"f'f'"τίων το;; Λ,,·

χείου τ;jς Β' τεΤΡ"f''Ι!νί"ς το;; λiJξ"ντος 'τους.

Τό ~pθpoν Ι το;; Α' Κεψ"λ,,(ου το;; προϋπολΟΥ,αf'Ο;; υπό τόν

τίτλον «Είαψορ"ί» υπο3''''Ρούf'ινον είl τρί" i3iψ'" ιiv"ypiψIt

tx') τtις ίιποχ.ρεωτιχ.«ς των τιχχ.τι)tω.., έτcιίρων είσφορ«ς προϋπο

λΟΥ,αθεία"ς είς 3ρ. 2,500. Ι;') τiι 3α",ώf'''Τ'' Ιyyp"ψ;jς νίων

Ιτ"Ιρων προϋπολοΥ,αθίντ" εΙς 3ρ. 300. χ"ί Υ') τiις ίxoυαίcις εΙα·

ψορΙΧς, 3ωpεiις χ"ί Χλ'l!Ρο30τ/f'''Τ'' ών τό όλ,χόν πoaόν προϋπε

λοΥίαθ-ιι είl 3ρ. 50C.
tQt; 3' ίμ.φ«ίνετ«ι Ιχ Tou «v«lUTtxou πίνa.xος των έαόSων τοϋ

λiJξ"ντος 'τους είαεπρά:χθ-ιια"ν ,,) ιξ είαψορων τ<tXτuιων Ιτ"ίρων

3ρ. 2,660. ήτο, είαεΠΡqθ'l!α"ν Ι"ί πλίον των f'εν προϋΠΟλο

Υ,αθίντων 3ρ. 160. των 3ί x"τiι τό 1896 είαπρ"χθίντων 3ρ. 5.
Ι;) Ιχ 3,χ",ωf'iτων ΙΥΥΡ"ψ;jς νίων Ιτ"ίρων 3ρ. 180. ήτο, είαε

ΠΡi;ιθ-ιια"ν ΙπΙ ίλ"ττον των πpoϋπoλoy,aθίντων 3ρ. 120. χ"ί

ΙπΙ Ιλ"ττον των x"τiι τό 1896 είοπρ"χθίντων 3ρ . 45. xcιί Υ')
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Εξ Ε>.ουαΙων ,ίαφορων ~p. Ι 00. ήτοι ,ία,πριΧχθYlαοιν lπ; ιΑοιττον

των προϋπολογισθέντων ~p. 400. >.οιί των >.οιτ,ι, τό 1896 ,ίσ

προιχθέντων ~p. 98. Ή ~ωp,o. οιύτ/ των ~p. Ι 00. E~όθYl υπό τοϊ;

πρώYlν Ετοιίρου τ1jς lντοιuθοι Γοιλλ!>.ης Σχολης >.. Louis Couve
vuv >.oιOYly"/lTou Εν ancy της ΓοιλλΙοις.

Τό ~pθpoν 2 τοϊ; Α' >"φοιλοιιου φέρον τόν τίτλον _τό>.οι >.οιί

μ'ριαιι-οιτοι» >.οιί υπo~ιoιιpo"μενoν ,ίς ;ξ E~ιXφιoι οίφορωντοι τους

τόΜυς >.οιί τ" μιρίαμοιτοι των ~ιoιφόpων χρ,ωγρΙίφων >.οιί μιτο

χων τ1jς Έτοιιρ,ίοις οίνοιγριΧφ" έ'αo~oι Εν ολ,!, 31'. 9,484. 'Ως ίμ

φ«ίνετ«ι 8ί ι); τοΌ «ίrτoυ «νιι).υηχου πί'l(tχος ιίσιπρiχ.&τ.σ«ν έν

ολ'!' ~p. 10,55 j. 70, ήτοι lπΙ πλίον των προuπολογισθέντων

~poιx· 1,067.70 >.οι; των >.οιτο. τό 1896 ,ίαπροιχθέντων ~poιx.

2,821.80.

Τό ~pθpoν 3 τοϊ; οιύτοϊ; >,'φ"λοιιου οίνοιγρΙίφ" έ'αo~oν ~p. 260.
lξ lνοι>.Ιων των 2 οί>.ιων της Έτοιιρ,Ιοις. Κοι τ" τό ληξοιν έ'τος

ού8ψ.ί« έΥίνιτο είσπραξις είς πίστωαιν a.ύτoiϊ ώς τοίίτο auvlb7)
>.οι; >.οιτο. τό έ'τος 1896.

ΤΟ ';:ρθρον 4 τοϊ; oιύτoiί >"φοιλοιίου υπό τόν τίτλον «1αo~oι Ε>.

8't'1f.1-oatEufL«TWV D ύπο8ι«ιρεί1'CΙΙ Εις ιiντΙ-τψoν πω"λοιψ.ίνων τευχ.ών

της Άρχοιιολογι>.ης ΈφYlf'-'ρί~ος προϋπολογιαθέν εις ~p. 5,000.
κ«Ι είς ιiντΙτψoν πωλουμένων πρa.χτικων t-r;t; ΙEτ«ιpεΙrις 'ftpou

πολογιαθ,ν είς ~p. 300. 'Ως ~' 'μφοιινετοιι Ε>. τoiί οιύτοϊ; οίνοιλυ

τικοίί πίνrικoς είσεπριΧχθ'Υ)σιιν έκ πωλ-ήσεως σωμ«των κocΙ τευχ.ών

της 'Αρχοιιολογι>.ης ΈφYlμ'ρί~ος ~p. 3,759.25 ήτοι lπ; ιΑοιτ

τΟν των προϋπΟλογισθέντων ~p. 1,240.75 >.οι; των >.οιτο. τό

1896 ,ίαπροιχθέντων ~p. 997. Άνοιλυτι>.ώτερον 3, τ" π'ρί τοϊ;

Ιαό30υ το"του έ'χουσιν ώς έξης.

Έ>. μέν των της ΈφYlιι-'ρί~ος τoiί έ'τους 1897 ί>.~oθέντων

τευχων Ι - 2 Ιπωλτ.6Υισοιν οίντιτυποι 134 >.οιί εία,πριΧχ6ΥΙαοιν ~p.

1,675. Έ>. ~ί τ1jς ΈφYlμ'ρί~ος τοϊ; έ'τους 18~6 Επωλτ.θτ,αοιν αώ

μοιτοι 69 >.οι; 2 Τ'''ΧYl >.οι; 'ίσ'ΠΡiχθYlαοιν 31'. 1,731.50. Έ>. της

'ΕφYlμ'Ρί30ς τοϊ; 1895 lπωλτ.6Υιαοιν 5 αώιι-οιτοι >.οι; 3 Τ'''ΧYl >.οι;

,ία'ΠΡiχθYlαοιν ~p. 1~3.75. Έ>. των «"ό τοϊ; 1882 μέχρι >.οιί τοϊ;

έ'τους 1894 αώμοιτοι 8 >.οι; ,ία'ΠΡiχθYlαοιν 31'. 200. Έ>. ~έ των

οίπό τοϊ; Ι 869 μέχρι τοϊ; έ'τους 1874 t,ux.0I ίν >.οι; ,io'''piXOYl-
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aα.ν 3ρ. 3. Έχ. του α.ύτου 8' «νΙΧλυτιχου πίνα.χ.ος έμ.φ«ίνετr.ιι ΟΤΙ

είσιπρά:χθησa.ν Ιχ. πωλiϊαεως «ντιτΙίπων των πρ«χ.τιχ.ώ'l Πίς Έτα.ι

ρ,ία.ς ~p. 318. >1το, ίπ, πλέον των προvπολΟΥιofJέντων ~p. 18.
ΧΙΧί των χιχτάι τό 1896 ,ίaπpιxxθέντων ~p. 252.

Τό a:ρθρον 5 τοϋ ιχυτοίί ωριχλιχίου υπό τόν τίτλον «Έαo~ιx

Χ'Χλειαιιένων χΡήα,ων» ιiνΙΧΥΡiφει έΌo~oν ~p. 860. ιiπoτελoύιι,

νον ιχ ') ίχ χιxθυατ'pouμ.ένων ίξ ίνοαίων ~ιάι ~p. 260' ~ ') ίχ χιχ

θυατ'ρουιιένων ίξ "αιΡορων έτΙΧίρων ~ιάι ~ρ. 600. 'Ως ~' 'ΙΙιΡιχί

νιται έχ. του ι:ιύτοϋ cίνα.AυταOυ πίν«χος είσεπρiχ.θ7Jσ«ν ιξ ίνοι

χίων χιxθυατ'pouμ.ένων ~ρ. 260' >1τοι ,ία,πρ«χθη Ταον ποαόν

πρός τό προϋΠΟλογισθέν, έπί έλιχττο" 3έ -των είσπΡtLχθέντων χ.ιχτα.

τό 1896 ~ρ. 100' ίχ χιxΘUατ'ρoυιιένων ~' ίξ ,ία~opων ίτΙΧίρων

,ία,πρ«χθηαιχν ~ρ. 565' >1τοι ,πί ίλιχττον των προvπολΟΥιαθέν

των ~p. 35' ,π, πλέον ~ί των χιχτάι τό 1896 ,ίαπριχχθέντων

~p. 265.
Τό a:popo. 6 τοίί ιχυτοίί Χ'ιΡιχλιχίου ιiπoτ,λ,ίτιxι ιχ ') ,Χ πωλή

α,ως ιiXpήατoυ ύλιχοίί ~p. 1,100. χιχΙ ~') ,Χ προατίιιων υπό τοίί

~ιoιχητιχoiι Σuμ.~oυλίoυ ίπι~ιxnOfLένων ~p. 50' χιχτάι ~έ τόν ~η

ιιοα"υθέντιχ ιiνιxλυτιχόν πίνoc1oc ,ία'ΠΡ"χθηαocν ίχ πωλήα,ως

ιixp-ίιατων ύλιχων ap. 68.60 '~τoι ,πΙ ίλocττον των ΠΡοvπολοΥΙ

αθέντω, ap. 1,031.40 xocl των χocτάι τό 1896 ,ίαπρocχθέντων

χocτάι ap. 743.80.
Τό a:ρθρον 1 τοίί Β' x'ιpocAιxiou ιiνOCΥΡ"ιΡει ,ooaov apocxfLάII

450,000. ώς ~έ ~ειχνύει ό ocυτός aηιιοα"uθ,ίς ιiνocλuτιχ~ς πίνocξ

,ία'ΠΡ"χθ-ιιαocν ιιόνον ~p. 366,078. >1τοι ,ία'ΠΡiχθηαocν ,πί ίλocτ

τον των ΠΡοVπολΟΥιofJέντων ~p. 83,922. χιχ, των χιχτάι τό 1896
,ίaπΡocχθέντων χocτάι Ιαον ποαόν. Ή ,πΙ ίλιχττον ,,"τη crιlfLocv

τατ, ~tocιpopάI προηλθεν Α' ,χ τijς ιιτ, ~ιocθέα,ως 36413 ypιxfLfLoc

τίων τijς Α' τ,τριχ"ηνίιχς τοίί λήξocντος έτους Β' ίχ τijς ιιτ, ,ίαπρ"

ξ,ως τοίί ιiντιτίιιoυ 4148 ΥΡOCfLιιocτίων τijς ιxυτijς τ,τρocιιηνίιχς

χΙΧί r' ,χ τijς ιι7: ~.ocθέα,ως ΗΟΟ ΥΡocιιιιocτίων τijς Β' τετρoc

ιιηνίocς τοίί λήςιχντος έτους ώς ίν ιipxΊί ,ξέθηχoc.

Τό a:ρθρον 2 τοίί Β' χ'φocλocίοu υπό τόν τίτλον «'Απρόοπτoc

Έαo~oc» ιiνΙΧΥΡiιΡει 'ooao. ap. 3,500. 'Ως ~'ίιιφocίνετιχι ,Χ τοίί

ιχυτοίί ιiνιxλυτιχoίί πίνιχχος ,ία'ΠΡiχθηοocν ~p. 9,146.80 >1τοι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:47 EEST - 52.53.217.230



)

- 36-

ίπΙ πλέον των προϋπολογισθέντων 3ρ. 5,646.80 xoιl των χοιτόι

το 1896 είσπροιχθέντων 3ρ . 7,631.80.

l\Iέρο~ Ο'

Περ\ των iξόδων

ΤΟ Α' χειΡοίλοιιον τοϋ προϋπολογισ",οίι υπο τον τίτλον «Προ

σωπιχον» uπο3ΙΟ:ΙΡεί-rΙΧι εί~ 3ύο ιipθρ«, ών το πρώτον φέρον τόν

.ίτλον «Μισθοί τοϋ προσωπιχοϋ των ΓΡΟΙιΡείων» ιiνoιγρι<ιpει 3οι

ποίνην 3ρ. 11,280. Ώ( 3' έ",ιΡοιίνετοιι ίχ τοϋ 3η",οσιευθέντος πί

νοιχος των έξό3ων έ3οιποιν-ήθησοιν χοιτόι το ληξοιν ίτος 1897 3ρ.

10,922.55 -ί\τοι έπί ίλοιττον των προϋπολογισθέντων 3ρ. 357.45
χοιί των χοιτόι το 1896 3οιποινηθέντων 3ρ. 737.30. Ή έπί ίλοιτ

τον γενψένη οιύτη 3οιπι<νη προέρχετοιι οι') ix τοϋ περιορισ",ου

τοϋ ",ηνιοιίου ",ισθου τοϋ νυν τοι",ίου της Έτοιιρείοις Π. Χρυσοιν·

θο'Πούλου είς το ~I-,.ισυ του ύπο του όργιχνισf/-ΟU χεχα:νονισμένου,

τουτέστι είς 3ρ. 125. ιiντί 3 ρ . 250. χοιτόι τους 3ύο πρώτους ",η.

νοις τοϋ λ-ήξοιντος ίτους, χοιθ' οΥς 3ιετiλει χοιί τοι",ίοις τοϋ 3η",0

σίου ~ ') ix τοϋ ιiπo j Ίοινουοιρίου ",έχρι 12 Φε~ρoυoιρίoυ λ-ήξοιν.

ΤΟ( ίτους πληρωθέντο( ",ισθοϋ τοϋ βοηθοϋ τοϋ γροι",,,,οιτέως προς

3 ρ . 150. ",ηνιοιίω( έπί τ~ βΙ<σει τοϋ περισυνοϋ προϋπολογισ",οϋ

της Έτοιιρείοις, βροι3ύτερον οιυξηθέντος είς 3 ρ . 160 χοιτόι ",ηνοι

3ιόι τοϋ χοιτόι Φε~ρoυoίριoν λ. ί. ψηιΡισθέντος ΠΡΟίίπολογισ",οϋ της

Έτοιιρείοι( xoιt γ') ix τοϋ γενψένου 3ιοριψοϋ νέου εισπροίχτορος

τη( ΈΤΟΙιΡείοι(,ου ο ",ισθος έχοινονίσθη συ",ιΡώνω( τοιίς 3ιοι,οίξεσι

τοϋ ίσχύοντο( όργοινισ",οϋ προς 3ρ. 100 χοιτόι ",ηνoι,ιiντί τοϋ 3ι·

3ψένου ",έχρι 1Ο Αυγούστου λ ί. τΙ;; ιiπoλυθέντι είσπροίχτορι

",ισθοϋ ix 3ρ. 120.
Tiι 3ί a:ρθρον 2 ιΡέρον τον τίτλον «Μισθοί τοϋ προσωπιχοϋ έπι

των ιiΡl.oιιoτ-ήτων» ιiνoιγρι<ιpει 3οιπι<νην 3ρ. 23,460' ιiλλ" χοιτόι

τον οιυτον ιiνoιλυτιxoν πίνοιχοι έ3οιποιν-ήθησοιν 3ρ. 19,253. -ί\τοι

έπί iλoιττoν των προϋπολογισθέντων 3ρ. 4,207. χοιί έπί "λέον

των χοιτόι το 1896 3οιποινηθέντων 3ρ. 3,491.90.'Η έπί ίλοιτ

τον των προϋπολογισθέντων 3οιποίνη προέρχετοιι οι ') ix τ/( ",1ι
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πληΡωιι;j1 τφ ΈιΡόρφ ιipχι:ιιoτ/τω. πι:ιprι η; Έτι:ι'pεί~ Κ. Kou
ρουνιώτη του ιι,σθου ι:ιύτου του ιιη.ΟI Μι:ιΙου 1897 Οτε ευρί

σχ(το είς Τίι~ τiξεις τοίϊ στΡ«ΤΟίϊ g') ίχ του υπό του 3. Συμ.

~oυλίoυ ληιΡθί.τοl ιιίτρου του περιορ,σιιου ιiπo Ι 8~pίoυ 1897
του ιιισθου lξ ιΡυΑιΧχω. Ι. τ"'ς IΠ"Ρχίι:ι,ς χοιί Υ') ιχ τ;jς ιι.η

πλ1Jρώσεως xε~ώ~ τινων θέσεων φυλιixων χ«ί Ιπιμ.εΑ1)τών των

ιipχι:ι,oλoyιxω. ouλ).ΟΥω •.
Τό Β' χειΡ..λι:ι,ο. του προϋπολΟΥ,σιιου τω. lξόδω. υπό το.

τίτλο. «'ξ03ι:ι ΥΡΙ:ΙιΡείω. χι:ι, 3ι"χ"ρίσεως» υπ03ιι:ιιρε,τι:ιι είς 4
«pOpoc I ών το 1 ϊιπό τόν τίτλον «ένοίχιον χ«τr.tστ-ί)μ.«τος» «'1«
ΥΡ«ιΡ" 3"π".η. 3ρ. 4,200.

Κ«τΙΙ 3ί τον cίν«λυτoιόν πίν«Χ« τών ίξόSων ι3«πrιν+ι&ιιt ci.xpt.
~Wl τό προϋπολΟΥ,σθ,. ποσό. τω. 3ρ. 4,200' !σο. ποσό. 13,,
πι:ι,,-ήθη χι:ιί xι:ιτrι τό 'TOI 1896.

Τό ci:pepo. 2 υπό τό. τίτλο. «'ξ03ι:ι ΓΡΙ:ΙιΡείω. χι:ιί 3,ι:ιχ"ρί

σεωl» ιi.ι:ιyp«ιp" 3ι:ιπ".η, 3ρ. 1,560. Kι:ιτrι 3, το. ιi.ι:ιλυτιxό.

πί.ι:ιχι:ι τω. Ιξό3ω. 13Ι:ΙΠΙ:Ι"iιθησι:ι. xι:ιτrι τό λ;jξι:ι. 'τος 3ρ. 1,128'
15 ~τo, lπΙ "ι:ιττο. τω. προϋπολΟΥισθί.τω. 3ρ. 431.85 χι:ιΙ

τω. xι:ιτrι το 1896 ~ι:ιπι:ι.ηθί.τω. ~p. ~31. 25.
Τό 3 Ο:ρθρο. υπό. τό. τίτλο. «IΠLΧοΡ-iιΥησιl του ΓΡι:ιιιιιι:ιτΙωl

του ~ιoιxητιxoiί Συιι~oυλίoυ» ιi.ι:ιyp«ιp" ~ι:ιπ«.η. ~pι:ιχ. 1,440.
Ka.T« τον «ύτόν 8ί ιΧνocΑυτικον πίνι:α« ι8«π«ν~θ')') «χριgώς το

προϋπολΟΥισθΙ. ποσό., lπί πλίο. ~Ι τω. ~ι:ιπι:ι.ηθί.τω. τό 1896
xι:ιτrι 3ρ. 196. Έ. τφ ocIιT<iJ ci:pepIf προστίθετι:ι, χ"ί ;τερο' 13«·
φιον υπό τον τίτλΟΥ ([ 8«π«v«ι έποπτεί«ς τΥί; τ«μ.ι«x~ς χ«ί λο

YIaTIx;jI υτ/ρεσίι:ις» ιi.ι:ιyp ..ιpo.3ι:ιπ«.η. 3ρ. 1,000. Kι:ιτrι τό.

«υτόν 8ί ιΣνιιΑυτιχον jtlvCΙxtt έ8«πιχ"t-ήθ1Jσ«ν Sp. 300' ήτοι ίπί

"ΣΤΤΟ' τω. προϋπολΟΥισθί.τω. 3ρ. 700. Kι:ιτrι τό 'τος 1896
ού3ψί" 3ι:ιπ<i.η IΥί"το είς β..ρο; του 13"ιΡίου το"του.

Τό 4 ci:pepo. ιΡίρο' τό. τίτλο. «Bι~λ,oθήxη» ιi.ι:ιyρ«ιp" 3ι:ι

πιΧ.ν-ην 61500. Κ«τ« τον ιΣύτόν 3έ ά,ν«λυτοιόν πίν«χ« ι3Ο:Π«Ψ1J

θησι:ι. 3ρ. 2,018.35 ~τoι lπl "Ι:ΙΤΤΟ' τω. "ροϋπολΟΥισθί.τω.

3ρ. 4,481.65 χι:ιί τω. 3ι:ιπι:ι.ηθί.τω. τό 1896 3ρ . 392.25.
Τό Γ' χειΡΗι:ι,ο. τoiί προϋπολΟΥισιιου πεp,λι:ιιι~«", 3"0 .ci:p.

θρ« ών 1'0 πρώτο'l φίρον τον τίτλον ιι: ά."α.σχΙ:Ι9«ί χ«ί σuντ7ιΡJ1σις
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ιiρχcιίων !'-νη!'-,ίων» ιiνcιγριXψει δcιπιXνην δ ρ . 192,287.40.Kcιται

τόν cιiιτόν δ. ιiνcιλυτι~όν πίνcι~cι .δcιπcινήθησcιν δρ. 81,256.
ήτοι lπί ίλcιττoν των προυπολογισθίντων δρ. 111 ,031.40 ~cιί

των ~cιται τό 1896 δcιπcινηθiντων δρcιχ. 112,781.25. Ή /πί

lλcιττoν cιύτη διcιψoραι ιiπoδoτίcι ,ίς τήν ιiπόψcισιν τΟ" δ. Συ!'-

Ι:ουλΙου διcι~όΦcιντoς ταις ιiνcι~cιψι~«ς έργcισίcις τ;:jς Έτcιιρ,Ιcις

~cιτ' Aiίγoυστoν το" 1897 ίν,~cι τ;:jς ιiπoτυχΙcις το" Λcιχ,ίoυ

τ1ίς Α' τετρcι!,-ηνίcις 1897, ώς ιiρχό!,-,νoς τ;:jς πcιρoύσης δι« !'-cι

~ρων έξίθη~cι.

Τό 2 ιίρθρον τΟ" cιiιτo" MψCΙλCΙίoυ υπό τόν τίτλον «δη!'-ο

σιεύ!,-CΙΤCΙ» ιiνcιγριXψει δcιπιX.."ν δ ρ . 20,000. Kcιτ,x δ. τόν cιiιτόν

ιiνcιλυτι~όν πΙνcι~cι έδcιπcινήθησcιν δρcιχ. 11,824.35 ήτοι έΠί

lλcιττoν των προυΠΟλογισθίντων δρ. 8,17 5.65 ~cιί των ~cιται

τό 1896 δcιπcινηθίντων δρ. 468,10.
Τό Δ' χ.ιψ«),ocιον του προuποlΟΥtαfLΟί.ι ύπό τον τίτλΟΥ «Συν

δρo!,-cιί» ιiνcιγριXψει δcιπίνην δρ. 1,500. Kcιται δ. τόν cιiιτόν

ιiνcιλυτι~όν πΙνcι~cι lδcιπcι..ί}θησcιν δρ. 600' ήτοι lπι lλcιττoν

των προijπολογισθiντων δρ. 900· ~cιί των ~cιται τό 1896 δcιπcι

νηθίντων δρ. 2,400.
Τό Ε' ~'ψιXλcιιoν το" προϋπολογιψο" υπό τόν τΙτλον «Διί

ψoρcι Ιξoδcι» π'ριλcι!'-Ι:ίνει δύο '"ρθρcι. Τό πρωτον ,"ρθρον υπό

τόν τΙτλον «Άγορ« ψωτoγρcιψικών !'-ηχcινών ~cιί ιiρχιτεκτoνικών

έργcιλ,Ιων» ιiνcιγρίψει δcιπιXνην δρ. 4,000. Kcιτ« δ. τόν cιiιτόν

ιiνcιλυτι~όν πΙνcι~cι των έξόδων lδcιπcινήθησcιν δρ. 2,775.70
ήτοι έπι ίλcιττoν των ΠΡΟΥπολογισθίντων δρ. 1,224.30. Kcιτ«

τό ίτος 1896 oiιδ,!,-Ιcι έγίνετο δcιπιXνη ,Ις βιΧρος τΟ" ,"ρθρου

τούτου. Τό δ. δ,ύτ'ρον ,"οθ.ον υπό τόν τΙτλον «Ιξoδcι δι~-, ,
στι~;,» ιiνcιγρίψει δcιπίνην δρ. 200. Kcιτ« τόν cιiιτόν δ' ιiνcι

λυτι~όν "lvncι έδCΙΠCΙνήθT,σCΙν τό λ;:jξcιν ίτος δρ. 55.05 ήτοι

έπί lλcιττoν των ΠΡΟijπολογισθiντων δρ. 144.95 lπi πλίον δ.

των δcιπcινηθίτων τό 1896 δρ. 3.15.
Τό ς' ~'ψίλcιιoν το" ΠΡΟΥπολογισ!,-ο" υπό τόν τΙτλον «ίξoδcι

πcιρ'λθoυσων χρήσ,ων» π'ριλcι!'-Ι:ίνει ίν ,"ρθρον ~xί ιiνcιγρ",I,ει

δcιπιXνην δρ. 966.60' έδόθη δ' έτέρcι πίστωσις υπό τ1ίς έπί το"

προΥπολογισ!,-ο;) Έπιτρoπ,ίcις έ~ δρ. 128.75, ήτοι τό ιiνcιγρcι-
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ιΡΙν ποσόν «νίρχετοι, είς 8ρ. 1,095.35. Κοιτά. 8; τόν «νοιλυτι

χόν ~ίν«x« των έξό8ων έ8ιxπcινoίϊfhϊ «πιχν τό προϋ"ΟλΟΥισθίν πο

σόν ήτο, Ιπί πλίον των 8οιποιντιθίντων τό 1896 8 ρ . 492.15.
Τό Ζ' χειΡ"λοι,ον του "ροίίπολΟΥ,σfLΟίι ίι"ό τόν τίτλον «Έχ·

Τ«ΧΤΟΙ 3«π«νιχιι πιpιλΙXμ~CΊνH εν «ρθρον X«L ιiv«ypiιptt 3«π«

ντιν 8ρ. 2,700. Κοιτά. 81 τόν «νοιλυTlχόν πίνοιχοι των ίξό8ων

ί8οιποινΤιθ·ησοιν τό ληξοιν έτος 8ρ. 2,356.60 ήτο, ίπί έΑοιττον

των "ροϋπολΟΥ,σθΙντων 8ρ . 343.40 ίπί πλΙον 81 των 8οιποιν7l'

θΙντων τό 1896 8ρ. 625.50
Τό Η' ΧΙιΡ«"λιχιον τοί) προϋπολΟΥισμου υπό τόν τίτλΟΥ ιΛrι.

χείον ι περιλΟΙfLΙ;"ν" 8ύο «ρθροι ίξ ών τό "ρωτον «νΟΙΥΡ"ΙΡ" 8,ά.

τά.ς «fLο,Ι;ά.ς των Χλ7lρωθίντων ΥΡΟΙfLfLοιτίων του Λοιχείου 8ροιχ.

150,000' χοιί 8,ά. ποσοστά. 8ι8ό!,-,νοι είς τους 7οωλ7lτά.ς των ypoιfL'

fLοιτίων 8ρ. 45,000' ήτο, ίν δλ'!' 8ρ. 195,000. Κοιτά. 81 τόν

«νcιλυΤΙXόν πΙν«xcι των έξό8ων έ8ιχπα.ν+Ιθ1lacιν τό λ1jξιχν ίτος είς

«fLο,Ι;ά.ς fLIv των Χλ7lρωθίντων ΥΡΟΙfLfLοιτίων 8ρ. 14 2,800' ήτο,

ίπί έΑοιττον των προϋπολΟΥισθίντων 8ρ. 7,200' Τι 8ιοιιΡΟΡά. OΙUT71

προίρχετοιι ίχ της χλ7lρώσεως του λοιχε,ου Α' TιTpoιfL7IV'oιc λ.

έτους χοιθ' lΙν Τι «fLΟ'Ι;'~ ΥΡ"f'-fLοιτίων «ν7lχόντων είς τά. fL'~ 8ιοιτε·

θίντοι 36,413 ypoιfLfL<iTIoι του Λοιχε,ου τούτου lfLEIνEV είς ΟιΡελος

της 'Ετοι'ρε,οις χοιτά. τά.ς 8ιοιτ<iξ"ς το" ΌΡΥοινιψου' είς ποσο

στά. 81 80θίντοι τοίς χοιτοινοιλωτοιίς ΥΡΟΙfLfLοιτίων 8ρ. 36,54 2.50
ήτοι ίπί έΑοιττον τω, προϋπολΟΥισθίντων 8ρ. 8,457.50 χοιl των

8οιποιν7lθΙντων τό 1896 8ρ. 8,333.95. Ή ί7οl έΑοιττον OΙUT7] 8ιοι·

ιΡορά. 7οροΙρχετοι, Ιχ τijς oιύτijς,ώς cίνω'fL1ι 8ιοιθίσεως των 36,413.
ΥΡΟΙfLfLοιτίων του Λοιχείου Α' TETpoιfL. λ. έτους χοιί των 1400
Υριχl-ψ.ιχτίων rijς Β' τετρ«μ. λ. ίτου;.

Τό 2 cίpθpoν του οιύτου χειΡοιλοιίου ίι7οό τόν τίτλον «Έξ08οι

Λοιχείου ι «νΟΙΥΡ"ΙΡ" 8ΟΙ7ο"τ/ν 8ρ. 7,760. Κοιτά. 8ι τόν οιύτόν

«νCΙAυτιχόν πίνι:ιχι:ι των έξό8ων t3«ir«vYιfrna«v τό λiιξιxν ίτος 8ρ .

7,241. ήτοι Ιπί έΑοιττον των προϋπολΟΥ,σθίντων 8ρ. 519· ίπί

πλίον 81 των 8οιποιν7lθίντων τό 1896 8ρ . 1,192.65.
'Ε' - • ~ ι. '\ • 'θ"

χτο; των cι'llωΤΙfω οχ.-:-ω χεΨ«λιχιων προσετι 1] χa.τιχ τον

Αυγουστον του Α+Ιζαντος ετου; xa.t θ' χιφ«λιιιον Ιν τ~ προϋπο-

, - , ' , " }' .' . " " - 'Ε '
λΟΥισμφ υπο τΟν ':'ΙΤλον cι _υντz~εις υ;;'(1ΛΛΤιλων T'Ί'jς τa.ιρεΙllς:D
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Dπερ «.oιypιiιpει ~oιπιiτ/. ~p. 373.30 ~ι!ι. "".τοιξ" τοίί πρώ..,.

είιmpιiχτopoς τής Έτοιιρείοις θ. Κουτζούλ.., «πό 11 ΑίιΥούατου

,ως τίλους ΔεχψΙ:ρίου λ-ήξοι.τος ;τους. Κοιτ!ι. ~'τό. οιύτό. ιi.oι

),υτιχόν πίνο« τω'l έξό3ων ε3«πo:ν~θYI χιχτ« τό λήξ«ν ίτος όΙό·

Χλτιρον τό προϋπολογισθέν ποσόν.

·Οθε. 'χ τώ. ά..ω~ έρω ,ξiΥετοιι DΤΙ τ!ι. 1'-" Ιαo~oι τής Έτοιι

ρείοις χοιτ!ι. τό ληξοι. ;τος ά..ηλθο. είς ~p. 393,687.35 τ!ι. ~,

;ξo~oι είς ~p. 326,181.90 ίιπελείιpθ..,~, ύπόλοιπο.!χ ~p. 67,
505.4 5 προατεθί. είς τό χειΡό;).οιιο. οιύτής.

'Ε, 'A.e.j,.II τ/ 15 1""""ρ",.1898.

Ό Λογισ-ήις

Ά. Ί. ΛλΠΠλΣ
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ΓΕ ΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Tλ1IBI01i, τ" Ιν <lUtcjj μιτρητ« • Δ? 40,952 21>

AKJNRTA ΚΤΗ)ιλΤλ. . ι 67,449 99

ΜΕΤΟΧλΙ ΕθΝΙΚΗΣ: ΤΡλΠ!ΖΗΣ:. • 131,320 -
ΛλΧΕΙΟΦΟΡΟΙ OMoAorfAf ΕθΝΙΚΗΣ: ΤΡλΠ!ΖΗΣ: » 5,780 -
OMoAorfλf ΕθΝΙΚΟ! llArιor ΔλΝΕΙΟ! ΤΩΝ f 5,000,000 » t3; 760 -

» ΠλΤΡΙΩΤΙΚΟ! » ΤΩΝ Δρ. 30,000,000 » 85 -
» ΔλΝΕΙΟ! ΚΕΦλλλΙΟΠΟΙΗΣ:ΕΩΣ:. " ι 640 -

ΕΝΤΟΚλ ΓΡλΜΜλΤΙΑ ΤΟ! ΔιnιoΣ:ΙO! . ι 96,t08 tO

ΕθΝΙΚIf ΤΡλπεΖλ, «τοχος χ<lτ&θιαις » 81,000 -
ΤΡλΠΕ?λ ΒιωΙΗΧλΝΙΚΗΣ: ΠΙΣ:ΤΕΩ& ΤΗΣ: ΕΛΛλΔΟΣ:, ϊΎτοχος χ<lτ&θιαις » 20,232 ~5

llPOKATADOAAI ΔΙλ AorAPIAtMON ΤΟ! ΔΗΜΟΣ:ΙΟ! » 8~ ,390 57

» » ΤΗΣ: ΕΤλΙΡΕΙλΣ: » 4,1'00 -
Π. rIANNonorAot ΠPqιlN ΤλΜΙλΣ: ΤΗΣ: ΕΤλΙΡΕΙΑΣ:. » 30,934 95

ΕΚ:ΚΡΕIοΙΕΙ!: orAPIAtlιIOI » 2.307 75

ΧΡΕΩΣ:ΤλΙ ΕΚ ΓΡλΜΜλΤΙΩΝ ΛΛXEJor Β' ΤΕΤΡλΜΗΝΙλΣ: {896 » 9 50

ΕΠΙΣ:ΦλΛΕΙΣ: ΧΡΕΩΣ:ΤλΙ ΕΚ ΓΡΑΜΜλTlΩΝ ΛλΧΕΙΟ! Α' ΤΕΤΡλΜΗΝΙλΣ: {897 » ;,466 ~O

ΧΡΕΩΣ:ΤλΙ ΕΚ ΓΡλΜΜλTlΩΝ ΛλΧΕΙΟ! Β' » » » {80 -
» " » Γ' » » » 12,562 20

--- -
Δρ. 597,979 26

~ 1-
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ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1897
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ΠΑΘΒΤΙΚΟΝ

ΕrrrΟΔοr.Ιλr. . Δρ. 6,500 -
ΠΙΣΤΟΤλl ΔΙλΦΟΡΟΙ. , . » 56,781 55

ΚΕΦλΛλΙΟΝ ΕΞ. Επn::'ΦλΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. » 7,466 40

ΚΕΦΑΛλΙΟΝ Δρ. 459,725.86

» τό χι:ιΟιι:ρόν πεΡ(aaεuμ.ιχ έoo8ω~ τη, ληγοόαηc χρή-

.,ω, 1897 . , , . . . , . . , » 67,505,45 » 527,231 31

--ι-

Δρ 597,979 2

- 1-
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ΑΝΑΛΤΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ

ΧΡΕΩΣΙΣ

Kε,CΊλιιιoν, τό χιιθιιρόν περίααεψιι έαόδων προατιθΙμ.ενον εί( τό Kε,cίλιιιoν.

Εί( Μια6οίι( τοίί r.ροαω1tιχοU των rΡΙΙfείων. • • • •
J • • ir.i των άρχιιιοτήτων •
• Ένοίχιον τoiί Kιιτιιατ~μ.ιιτo( . . . • . . • . • •
• Έεοδιι rΡΙΙfείων χιιί Διιιχειρίαεω( • . • • . . •

Έr.ιχ.ΟΡ~Υηαιν τoiί rριιμ.μ.ιιτiω( του διοιχητιχου Συμ.βουλΙου.

AιIr.ιIYιI( έr.οr.τείιι( τη( τιιμ.ΙΦιη( χιιί λΟΥιατιχη( iιr.ηρεαΙιι(

• Bιβλιoθ~χην, δι' ά,yoρCιν βιβλίων χιιί διCι δετιχCι βιβλίων,

• ΆνιιαXιιφCι( χιιί αυντ~ρηαιν άρχιιίων μ.νημ.εΙων .
• Δημ.οαιεύιιιιτιι. • . . • • • • . • • .
• Σuνδρομ.d(, r.ρό( ϊχδοαιν άΡXιιιoλoyιxiίiν αυπριιμ.μ.cίτων.
11 νΕεοδαι ΔιCΊφoριι . . . • . • . • • • •

» Διχιιατιχcί.

• 11 Πιιρελθουαων xρ~αεων
'EχτCΊχΤOυ( Oαιπcίνιι( . ... • • • . • . • , • • •

J Άμ.οιδά.ι χληρωθΙντων Υριιμ.μ.ιιτίων ΛιιχεΙου Α' τετριιμ.ηνίαι( 1897 .
.:' t » »Β'. ».
.,'. • • r' » »

Πoαoατ~ πωληθέντων Ύριιμ.μ.ιιτΙων ΛιιχεΙου Α' τετραιμ.ηνίαι( 1897 .
, • ;,» » »Β'» ».

.,,1 »;'» » »r'» »
νΕεοδιι 'Λαιχ.είου . • . . . .
ΣυντCΊεει( '"Y'πιιλλ~λων τη( 'Ετιιιρείιι( •

Ι
4

ι

Ι

ΕΥ ΆθήΥαις rfi 31 ΔεκεμΒρίου 1897

Ό Ταμίαι;:

Π, ΧΡ"Υ'ΣΑΝθΟΠΟιΛΟΣ

. Δρ .
D

."

»
D

D

»
D

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Δρ.

»

Δρ.

10,922 55
19,253 

4,'200 
.1,128 15

1,440 
300 

2,018 35
81,256 
11,824 35

600 -
2,775 70

55 05
1,095 35
2,356 60

42,800 
50,000 
50,000 -
6,864 80

14,706 60
14,971 10
7,241 

373 30

326,181 90
67,505 45

393,687 35
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, - • ΠΙΣΤΏΣΙΣ, " '

Άπο 'ίΠΟΧΡΕωτιχιΧς είσφορ«, τcxχηχων 'Εταίρων • • • • • • • • • • Δρ . 2,660
» Διxcι:ιιιSμ.«τ« ίnριr.φης νΙων Έtα;{ρων. . . • • • • • • • 180

•
» Έχοιιa{ιχς tialfOP&:Iό, δωρ,«ς x:tl Χληροδοτήρ.ιχ"τιχ· • • • • • • • • 100.

Τ' . ι • 10,551 7D _ οχους X(t.t 1Up.afL«ta. . . . . . . . . . . -- . • •
» Άντίτιμ.ον r.ωληθΙντων nuXiiIv της 'Apxa.toAoYIxij, 'Εφημερίδος • • • • 3,759 2
» • » »των πραχτιχων της Έταιρεί«/ό . • • • • 318
·'

"ΈσOδc:ι xεx).ειaμ.iνων χρήσεων . • • • • • • • • • • • • • • 825
• }) ΔιcΣφoρι:ι. . . . . . • . . . • • • • • 68•

• Άντίτιμ.ον τρα.μ.μα.τίων Λα.χ.ε(ΟΥ ΑΙ "Ετρ«μηνίας 1897 • • • • • • 68,~78
•

• -. ..» Β' :ι ι D • • • • • • 147,200
» • • » Γ' » • • • • • • 150,000

• • •

• Άπρόοπτ« ίσοδα; • • • • • • • • 9,146• • • • • • • • •

Α. Ι. ΛΑππΑΣ

•
Δρ. 393,687

•
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ '1897

ΤΜΗΜΑ Α'. ΕΣΟΔΑ
ΠΙν. Β'

'Έσοβ<:χ. χ<:χ.τα. τα. έν τφ προUπο'λ,ο"(t.σμφ

χεφιiλ<:χ.t.<:χ. χ<:x.~ ocΡθΡ<:χ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΙ

"Έdοδα ~Ε"Cα\ρεiαc;.

'Άρθρον 1
ΈΙΣΦΟΡΑΙ

t' ", - cE '
πο'Χ.ρεωτικotι εισφορotι τotχτικων 1 τottρων . •

Δ l , - ~ ΙΕ'
ικotιωfJ-otτot είγρotψηι; νloων τotιρων. • • •

Έκούσιαι είσιρορotί, οωρεotι xott κληροΟοτήμ.otτot. •

'Άρθρον 2
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

• Δρ.

»
»

Προuπολογι

σθέντot

.2,500 
300 
500 -

Είσπρot

χθέντot

2,660 
180 
100 -

---------------
επι πλέον έπι ελotττον

160' -
12Ο 
400 -

Τόκοι 6Ι.ι: δμολογιων Έλληνικοσ Πotγίοu Δotνεlοu ;ί3 5,000,000 . .
'ς::. "-

ΟfJ-ισfJ-otτικη ulotcpOpot otυτων . . • . . • • • • • •
Τόκοι 1Ο δfJ-ολογιων Λα'Χ.εΙΟιΡόρου Δotν. ΈΟν ικης Τρotπέζης. • •

ΟfJ-ισfJ-otτικη οιαιρορα otύτων . . . • • • • • . • •
Τόκοι !ντόκων γραfJ-fJ-ατίων τοσ ΟηfJ-οσίοu. • . • • • • •
Μ~ρισfJ-α 56 fJ-ετοχ.ων Έθνικης Τραπέζης. . • • • • • •
Τόκοι κατotΟέσεων πotρ« τotϊς Τραπ~ζotιι; Άθηνot'ίκ'fj κotι Βιου:ηχ otνικ;; .
Τό -''''' ε . ι \, ίl

κοι fJ-tιxc; αποοε{ εως οανεΙου Κειρotλotιοποιήσεωι;. • • .. • •

"Αρθρον 3
ΈΣΟΔΑ Ε8 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Ένοίκιον οίκίαι; της Έτotιρείotς ~ν Kηψισσί~

» 1) » εν Αθήνotι;

•

»
»
»
» •
»
»
»
»

»
»

384 
288 
160 
112 -

3,500 
5,040 -

200 
60 -

19Ί 
132 90

80 
54 50

4,732 95
5,0~0 

274 85
44 50

192 
155 10
80 
57 50

1,232 95

274 85
44 50

"Αρθρον 4
ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΔRΜΟΣlErΜΑΤΩΝ

ΆντΙτψον Πώλουμ.ένων τευ'Χ.ων τηι: Άρ'Χ.otιολΟίικηι; ΈψημερΙδοι;. •
» » 1) των Πρακτικων της 'Ετotιρεlotς. •

»
»

5,000 
300 -

3,759 25
318. - 18 -

1,.240 75
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• ~ χ πωλήσεως «χρήστων υλιχων • . • • • • ) 1,100 68 .60 1,031 40
~. προστίμ.ων υπό τοσ υμ.60υλίου έπι6ιχλλομ.Ινων 1) 50

Ι{ΕΦΛ 10 Β'

WE οδα i 1:0U •
: Ι

"Άρθρον t
Άν ίημ.ον ίpcιμμ«τίων Λcιχ ε ου Λ .ΤΕΤΡΙΧ ην ίιχς 1 97 1) , 150,000 -ι 6 , 78 (ιχ) 81) 1Ί2

u Ι) » Β' » u » i bO,OOO 147,200 (6, 2,800,
150,000 50 000» Ι) » » 1) u

Λρθρο 2
'Απρόοπτιχ εσοΟιχ. 1) 3,500 9,1 6 80 5 6 6 80

- ~-
Δρ. 473,854 - 393,687 35 7,377 10 8 .233 ,5

ΙΙΛρθρον 5
ΕΣΟΔΑ ΚεΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ:ΕΩΝ

Κα.Ουστερούμενιχ έε ένοιχίων. • • •
» » εισφορων Έτα.{ρων.

v Αρθρον 6
ΕΣ:ΟΔΑ ΔΙΑ ΟΡΑ

•
• )}

)}

260
600

260
565 35 -

'Ειγ 'Αθ7'ιγαιςτΏ31 εκεμ6ρίου 197

'0 Ταμίας

Π. ΧΡΤΣΑ ΘΟΠΟ ΛΟΣ

Ό ΛΟΥιdτnς

Α. . ΛΑπ ΛΣ

α.) , χ των 75,000 γριχμμ.«τίων τοσ Λα.χ.είου Λ' τετριχμ.ηνΙα.ς ε. l. επωλήθησιχν • Ύρα.μμ«τια. 34,439
εμεινιχν άδιιίΟετα. πα.ρα.ΟοΟέντα. είς τ~ν έπί της χληρώσεως ΈπιτροπεΙιχν.. ••••.•••• )} 36,4 i 3
όφείλοντιχι δί υπό διιχφόρων δημοσ{ων ύπΙΧλλήλων έν Θεσσιxλ{~ χιχτcX τόν -χ.ρόνον της είσελιίσεως των τουρχων,

οϊτινες. ώς 8ιιχτε{νοντιχι, cρυγόντες μετ« των κιχτοίχων εγκιχτΙλειψιχν ΤCXUΤ(t εν τοίς ίριχφεΙοις η τη χιxτoιxί~ «υτών

(τό ιΧντίτιμον cxuτων ιΧπερ«σΟη εις τους Έπισφcxλείς χ ρεώστιχς της fΕτcxιρεία.ς). • » 4,148

ίριχμμιίτια. 75,000

6) 'Εκ των 75.000 ίρα.μμα.τίων του Λιχχ.είου Β ι τετρα.μηνία.ς έ. ε. ~μ.εινα.ν ιΧδιιίθε1α. ίρα.μμιίτια. i ,400.
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'Άρθρον $
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΙ:ΙΙ: ΤΟΤ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΙ: ΤΟΤ Δ. ΣrΜDοrΛιοr

Δαπιr ...ηOΙντιr • Δρ. 1,440.- " 1,440 1,440
ΔΛΠΑΝΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ: ΤΗΙ: ΤΑΜΙΑΚΉΙ: ΚΑΙ ΛΟΓΙΙ:ΤΙΚΗΣ: ΥΠΗΡΕΙ:ΙΑΣ:

Διrπιr...ηOΙντιr . Δρ. 300.- » 1,000 300 700
ΆρΟρον 4

ΒΙΒΛΙΟθΉΚΗ
ΔιrπιrνηOέντιr: Εί; «γOpCι: ... βι6λίων . Δρ. 1,439.35

Είς Oετι>:.Cι: βι6λίων » 92.-
Ι " ιiEίιr ... • , .

τοΥ Kιrτιrλόγo:.ι της.... ις χα:ρτου 7.ΙΧΙ τυ ..ωτι7.ΙΧ
Βι6λtοΟJ17.ης • » 48ί.- Δρ. 2,018.35 » 6,500 - 2,018 35 4,481 65

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

•A,ιαιJ'Καφ1'ΚO εργα 'Κα, 01ιιιοιJ1εV'!.ια-::α

'Άρθρον 1
ΑΝΑΣΙCΛΦλΙ ΚΑΙ ΣΊ'ΝΤΒΡΗΙ:ΙΙ: ΑΡΧΑΙΩΝ l\'INHMEION

Ά "'Ά')νιχσκιχφιχι ..ερ, την κρο..ο .ιν:

ΔcιπcινηOέ...τα. Είς TjfJ-EPOfJ-foOta έργcιτων. . . • Δρ. 17,329.85
ΕΙς To ..OOiT7jGlν σιδηΡΟiJ χηκλιδώfJ-cιτος πρός περ(-

ψρcιEιν τ7'jς κcιτCι: τη ... βορειοilιιτικην γών(αν της Ά-

κροπό).εως Οίιρας, .. » 104.50 ",.

Ε" 't λ' , • 157.45 00• ις αγορα.ν EfJ-r.: ~ων και σ"::ιιγου. • »
Ε' • ε' - Σ 6') 40.50 Δρ. 17,632.30• ις afJ-ΙX α.γωγια. των κ. κ. UfJ- ου .ων » »

Ά ,. Έ ήνιχοκαωαι Τοα.ρα. το α.τρcιχoν 010... :

ΔιrπcινηOΙντιx. Είς ηfJ-ερομ.(σΟιcι έργcιτων . Δρ. 890.75
Ε" 'ζ λ' , , 10.95 Δρ. 901.70• ις ιxγoρcι... EfJ-T.I !ων κcιι or;cιrou. • » »

Ά "'Ά λ...αoκcιφcιι 7.α:τα: το οκ ηΤ.ιεΤον:

• Δα:TocινηOΙντcι. ~ίς ημερoμ.ίoOlcι έΡl'ιrτων . Δρ . 1,277.25
Ε" 'ζ λ' , • 7.35• ις α:l'Οριχ", ιμπι ιων κιχι σπα:γου.. ••• »
Ε" , '6' ,. δ'" ,• ις ΙΧl'οριχν ιχο εστο:.ι και κερα:μων ια: την ιπtοκεU7jν

τοιι φιιλcικιίoιι » 39.50 Δρ. '1,324.10 ».
Ά ' κιxτCι: τόν έΕω Κεραμεικόν έ... τω οίκοΤ.ΙΟω )lήρ.,νασκαφαι

Παυλ«κη κα1 Πα:ναγιωταρ~: •
ΔαΤοιχνηΟ{ντα:. Είς TjfJ-ePOμofoOIcι έργατω.... • Δρ . 2,913.-

Ε" 'ζ' λ' , , 67.65' ις αγοριχν efLr.I ιων και or.arou. . . . . . »
Είς τραφικην Υ),ην διό: τόν κιχταρτισμόν των σχεδίω.... » 33.45

• Είς αμ,αΕαγώγια ToiJ κ. 'Εφόρου • • • • ~. • » 6.10
Είς «ποζημ{ωσιν τοίί έφορεύοντος ΆΟ. Οίκον6μ.ου » 140.-
Εις» » Κ. KoVTor.ou),ou • " 362.65
Είς μεταφορικό: των εuρηfJ-ο:των έ ... τ~ Κεντ. Μουσεί ψ " 4.60 Δρ. 3,527.45 " -- --

Πρός ~ιτα90ρό:ν . • Δρ. 23,385.55 Δρ . 49,440 39,262 05 10,177 95

•
•
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σΟέ",τα.

•

Δo"-",ρo,,o~ ",;)v 1'Ι<>:",<>:νω.. ",<>:"iX "ΙΧ έν ,,~ ",ρ()u",()λ()"tt"μ~

. Ι>:ν<>:"tρ<>:φόμεν<>: ",εφ"-λ<>:ο<>: ",<>:1. ιΧρθρ<>:

Προιϊπολογι ..
Διχπα.νηΟέντα;

Δα.πα.", ηΟέ",τα

έπt ελα.ττο'"

. . . . .Έχ μoe,ιxyopci,. . . • . .
Άνιχσχιχφιχι εν τψ Όλuμ.Πliίψ 'Αθηνών:

ΔαπανηΟΙντα:. l~ίι;: ημερομ{σΟια: έργιχτων . . . .
Άνασx:ιx;:ιcιι εν Πει ρaιεί:

Δαπα.νηOέντcι. I~ίι;: ημερομ.{σΟιιχ ΕργαΤών. . . •
I~ίι; Μοιποριχ:); το:", έφόροιΙ Λ. ΛιΙχχχη χα;ι 2 έργα τω""

μετα.6«ντοι;: πρόι;: χα:ταμέτρησιν χα! aXE8IIXrpeXΙPTjaIV

του Σηρα:γγΕ!ου. . . .. ....
Είι;: YPCΙφιχην \,ίλην χα! είι;: μίcιν πιιΕ{8ιχ δι.χ την ιxutTjv

χαταμ.Ιτρησιν . . . • . . . • . •
~ίι;: άγορά.ν ύλιχων οιό: τη", au,:ijv κα.ταμέτρησι",. .
l~ίι;: ιι »δια. τόν χα:Οα:ρlσμόν τοϊι ΣηρσγΥε{ου

1%;: εςοοον χατασχ.ειΙηι;: μt~Ι;: Oupaιo Ευλίνηι; • • •

'Avcι"xa:ΙPiXt Άτταηι;: Ι εν Σουν{ψ):

ΔcιπανηOέντcι. Είι;: ημερομίσθια. εργιχτων. . • • .
Είι;: άΎορ.χΥ 8ιcιφΙ:ρωy ύλικων χαί μετaφοριχ.χ ιχιίτων

, .' λ'
χα:ι των εργ« ειων. . . .. ...

Εί, μ.ισΟοΟοσία.ν.του ir:tot«tou Ίω Λύρη. • • .
Εί, όδΟΙΠΟΡΙΥ.ά του' έφόρου Β. Στ«η. . • .
Εί, (ίμοια .oiί Ίω" Λύρη μετά 2 έργα.τω",. •
Εί, «γορά", σιδηΡ!Υ.ώ", Υ.«ί Υ.λείΟρω"" εί, μ.ετα.φΟΡΙΥ.ά

ευλεία, έε 'ΑΟη",ώ", Υ.«Ι εί, ημ.ερομ.ίσΟια. τέΥ.ΤΟ",Ο,

Υ.«τασΥ.ευ«σ«",το, r", π«ρ«πηγμ.« έ", Σoυ",ί~. • .

'Λ ",ασΥ.«φα.1 ·I~λευσί",o .. :
Δα.πα."'ηΟέ",τι:χ. Εί .. ημ.ερομ.ίσΟια έΡγι:χτω", Υ.αΙ έ",ο, συγ-

..ιολλητου.. .. . . ..
1.'" • ο "Σ -, • , 10'1 'ι!.ι, επιμ:σ ω", του εφορου Υ.ια: cιι:πo ου",ωυ εω,

3 Ι Avrouotou έ. Ε". •• • • • • • •
Εί, ά-γορά", οιι:χφόρω", ύλΙΥ.ώ", οιά: τά, ά",cιι:σχα.ψά:' "
l~ί, όδοιποριχά: τoiί έφόρου Λ. ΣχιcX. . . . .
Εί, oroId τoiί έπιστα.τoiί",τo'φUλα.χοc Ί. Mυ",τζΌπoUΛoυ

Eic' όμ.οιι:χ τoiί έψόρου Λ. Λυχ«χη μ.ετα.6«",το.. προ,

σχεδια.γρ«ψησι",το{χω", τι",ω", . • • • . •
1":") 'Ο '.
,'..ι, επιμ.ισ ιο'" αυτου . . • • . • . . .
Εί .. όδοιποριχά Χ. Toou\ltΙ:X μ.ετα.6«",το, προ, φωτο-

Ύρ«φησι", το{χω", Τί"'ω"'. . • • . . . •

. . . . .
Δρ. 1,245.50

» 99.70

Ι) 55.-
• 9.30
» 19.50
» 45.50

Δρ. 270.-

» 107.80
» 99.60
Ι) Μ .40
» 40.65

» 112.50

Δρ. 4,258.50

» 266.-
» ~2.50

» 136.40
» 48.-

» 23.60
» 8.30

» 8.55

Δρ.

Δρ.

Δρ.

Δρ.

23,385.55

2,099.50

1,474.50

681.95

Δρ.

»

»

..

49,440 - 39,262 05

,

10,177 95
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•

•

Ι

Ι

9510,1770539,262

•

49,440»

»

»

»

»

»

3,135.75

335.65

3,947.50

1,416.30

5,332.05

41,808.75

Δρ.

Δρ.

Δρ.

Δρ.

,

Δρ,

Δρ.

209.~

66.6&
60.-

470.65
. 19.55

586.80
'223.20
290.40

90.50
66.-

34.- .
65.
18.
38.40
4.-

2.460.60
253.10
142.55
119.70

44,70
Ι. 3.20

101.90

3,214.60
143.
347.55

63.1.0
Ι. 79.25

»
»
»
»
»

»

»
»

»
»

Δρ.

»
»
»
»

Δρ.

»
»

Δρ,

»
»
»
»

. Δρ.

Δρ. 2,1.86.
, . ».__1:..::8-,.3:..::.0

2,204.30

••

ΕΙς ~i"-epofLtoθIcι χ,ίοτου, εΙς «γορ«ν ο~χοsομ.ησ{μ.οu

Gληι; χαι &λλων {,λιχων ΟΙ« τας lJtIoxeu«ιo: τοϋ Mou&,
σΕιου . . • • • • • . . . • •

ΕΙς μετο:φοριχιΧ «pχcιίων έε '40ηνων εΙς 'ΕλευσΤνα. .

'Aνo:σχι.r.φcιί Θη6ων:

Δcιπ«νηθέντot. Είς ημεpoμ.{σθιcι έργατων . .
ΕΙς έπιμίσΟιον του έφόρου Δ. Φιλ(ου. . . . .
ΕΙς ά,ποζημ.ίωσιν του έπιστ«του Έπ. Ι(ορομ.ι;{ντζΌΙοΙ

'Λνα.σxcιφα.Ι έν Θέρμ.ψ της ΑΙτωλίας;

Δα.πα:νηΟέντα:. ΕΙ .. fIIJoEpofJ-loOta: έΡΎα.τών. . . • •
Είς έπιμ-ίσΟιον τοσ έφοροιι Γ. Σωτηριιi80U

Ε ' δδ . - Ι - .1 ις: ΟΙΠΟΡΙΧΙΧ το\) OLυτου. • • • • • • •

Είς: ci.yopiιY Ι;ψπιλΙων χα.ί olt&.you. ....
ΕΙς δΟοιποριχ« τσϊ; ci.pxtlprιXTou Φ. Γρυμ.c(νη. . •

Άνcισχα.φ«.ί Έρετρίας::

Δαπα.νηθέντα.. Είς ηfJ-εΡοιι.ίσ!}ια; έΡΎlχτών . . Δρ.

. ΕΙς lr.tμo!oOtov τοσ έφόροιι Κ. Κουρουνιώτου. . . 11

Είς δοοιποριχά: TOU «υ.οσ. .•. . . . . . »
Ε" 'δ . 'λ-'ις οιγορα.ν ιαφορι<)ν 1J ιΧων. . . . . . • »
ΕΙς ό80ΙΠΟΡΙΧ« Χ. Τσουντα ιι-ετoι6~ντoς δl« την ιι-ετ«·

, - 'Τ' ,
Χυιι-ισιν των Εχε E'JPJjILIXTWV • • • • • •

Ε ' Ι • Ο ..-
ις πιμ.ισ ιον τοv «VTOV. . . . . . . .

Εις χατασχεvην μ.ιά; ιΧρχαιοθ"/fχης χαΛ είς "γορ«ν f.ιλι-

χων δια: τ«ς ΙPWTolPrxιp. εργασι«ς Κ. Κοvροvνιώτοv

.Άνασχαφαί ιXv« τ«ς ΚUΧλcίδ. νήσοuς (Εν Π«ρω):

Δ«r.οινηθlντα:.. Είς ημ.ερομ.(σθιιχ έργιχτων. . . .'.
Εις ίπιμ.ίσθιον τοσ έ,όρου Χ. Τσουντιχ . . . .
Είς μ-ισθοaοσ{«ν τοσ [πιστCΊτoυ Γ. Xpva«ΙPJj. . .
Εις δ?οιποριχ« άιι-ψοτέρων;. .....
Είς ένο{χιον ΧΙΧτοlχίοις του ίφόρου . . . . • .
Είς» » των έργ«των Υ-οιί τοποθετ"/fσεως

των έΡΎ«λείων . . . . . . . . . .
Εις cίγώγι« πρΙ>ς «νευρεσιν τ«φων. . . . . .
Είς «γώΎΙ« πρός μ.ετ«φορ«\Ι «ρχοιίων. . . .
Εις lΧγορ«\Ι δια:.φόρω\l f.ιλιχώ\l. . . . . . .
Είς «γορ«ν γροιφlΥ-ης ίιλης. . . . . . . .

'Λνιχσχ«φ«ί Μυκηνών:

Δ«π«\ιηθΙντ«. ΕΙς ήμερομ{σΟι« Εργα:.των .•..
E~ς «γορ«ν <pwrorp. χ&.ρτοu χ«ί γρ«φ. αλης. .

Πρός μ.ετ«φορ«ν. . . • . . .
•

•

•

•
•
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&trί.xpr.t1r.; 'tt~v i')'Χπ~v(fjv x"J."C';' "Coc έ.ν "C('i> π()οU~()λΟΥr.α1-"'Φ

&."~Υr,a.φ(ίl ..""a. ,""φιY.'λ~.... ,"~1. a.pOpa.

ΠρουπολΟΥΙ

οΟlν1'«

Διχr.ιχνηΟΙν1'or:
Δαr.ιχνηΟiντor:

έπ:Ι ελα1'τον

•

Δρ.

"

Δρ.

"
""

'Ε. r.ctcιιpopic, • • • , . ,
11:lc iftl~(OOIO" 1'00 ιpdpou Χ, ΨOO~"ΤΙ:Ι , • • •
11:lc 6~ιιlπoρl.όι τσΟ ι:ι~τoO. • , • • • • •
ΝΙς 'νΟΙ)!",,,Υ IιιtlTOl1ιlto.C ΙΡΥ«τωΥ • • • • • •

1:Uyt'iP'10tC μνηl"ιΙων 'ν Mux~vor.Ic:
Διιπor.νηΟΙΥΤο.. ι~ι, ηIAΙΡO~ΙOOI« ipyor.Tt'i'lY . •.•

II)Ις liy'}p_y ~cor.φdρω\l ι,λlltιων. • , • • • •
JI:r, 'Ι(1Τ40Il;ιll,IΎ. lJ.tTIι,OP«V ιΙς Mux'!f.,,,,, ltιαιΙ τοποΟ'

Τ'l')Ο'\\Ι α'~'1ρόlς XtYIt),t!(,)tf!c OupOΙC Ιν τφ 8ρ6μι" τσΟ:
Οηαcr.uροtl 'τσα •ΛΤΡΙlιJς, • • • • • '. ,

I~ι, Μυιπορll(<< cίρμιρy"τoIιI l{or.ι.ι.r.<ί",1. ~ 'ΡΥor.1'ων 'Ior.l
3 Tι~YI1'mv μιται6ιίν1'tι.ν ΙΥ'τ.σο •..,.1 MI,ιx1'jYIt,. • »

2.201.30 Δρ. 41.808.75 Δρ.
223.211

6!I.tiO
21.- Δρ. 2,518.10"

070.
248.20

205.-

155.10 Δρ. 1,677.30.

49.4Ιι0 - 39,262 05 10,177 05

,ι ?Ο. 7:)
103.75

4,:101;.70
11 Ι .!Ι5

1,01U.-

'Avcι<nco.,σoI 'Ii:r.tlJ«Iίpov:

Δaι.πllνηO'νιotι. I~Ι ημ'Ρ0μ.(οΟlο. 'ΡΥCι.ΤΙ;'ιν. . • • • Δρ.
Ι':Ι, Ιl-tοl)οδΌΟ(Q,ν τοα 'ΠΙΟΤΙΙ1'οι.ι Ι(, !{oντoπoIί),ol,ι. • υ

ι~ι, btJ.(JIcιv τοα 'πιιπιίτοll 'ΛΟ. lxo",d J.O'" . • • »
I'~Ι' M,.\r,optIιι« t'GΊv 'ΠΙΟ-Τ«'των 1(oν1'oπo~λoIoI :καιΙ ΟΙ-

l(ovdjJ.Ol,ι. • • . • . • • • • • • »
ΝΙ, ιϊyoρrι\l l!loιIfIdp(J)'t ~Atxc.v. , . • . • • •

----'Ayor.oI(OI,or.t Λt.ι)l,ooo~ρσ.ς:

Δor.nο.νηΟΙ",το.. I~ί, ~μ.p,ιμ.(αOιιι 'prtII'tlfl". .. . Δρ. 2,!ι.(,!).Ιί5

ι·;ι, Ιπψ,(αΟιον '(00 'φdρoι.ι Β. Λcον<ίρ!οΙοΙ • . . • 11 '.6.&0
ι~ι, ~afillt"pll(" 'τοΟ οιιϊτοσ.. ...•• υ '126. If,
I~ι LJ.IoOb30oItιv τσσ 'r.tot41'ou 1<, I(oyt01to~Aou. • D !i7 Ι .!JO
Ι!~Ι, b'lol7:fIpt1l.0I τοΟ σι~Toσ • • • • . • • . 11 192:.4Η
ΝΙ, όΥΟΡ.'" ιιJιo.yόρ(,ιν ~λιx('Ίν. • • • • • • 11 152:.10
Ι~Ις 'νυ(ιι;\μν l(o.TOI1l.(0., 'ΡΥο.1'ων • . . • • • 1,1 010.-

Δο.lt&",οιι τι:ρός crt"Ir.lΙO)IJIY τοα ι lor:ΡΟ.vQνος: • -
Δo.πo.y~OΙ.,τcι, ι~l, ~jJo'polJ. σΟιor. 'PYol'1'G'lV 'ν τοΤς ),ΙΙ'τομ.ι()ις lΙιν1"λη, πρό;

Ι~αι1ιιlyήν ιωpμΙΡlιJν. • • • • • • • • Δρ. 2,509.25
ΝΙ, I~oδo. 'nIOll;c",~, χιιΙ μ.cτo.φoριiς 'T(~" 'Ρ1'ο.λι(ων 'ti'fc

•Jι:-ro.lp,lo.c Ι ΙΙροll . . . . • . . . . υ 1U2.20
ΝΙ, ι.ι..ΤΟΙ,ΟΡIΧOl των 'PYtIITG'Jv xcιΙ ΙΡΥοιλιΙων .Ις ηΙΥ-

τ.ληΥ. • • • • • • • • • • • .» 70.-

,

Δρ.

Δρ.

•

5,683.15

3,698.80

"

"

•
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•

•

•

•

ι

ι

95

,

10, \7705.3.9,26249,440

»

»

"
»

Δρ. 313.80

Δρ. 117.50
Δρ. _'10,110.50

Δρ. 5,173.!5

••

68.-

205.80

145.05

3,458.75

300.55

•

» 116.-

Ι
» 45.\ Ο

» 1,968.-

» 120.- ·Δρ. 9,119.95 »

• ~

• , , .

Ο
._._. 4\8.15

» 538.- •

» 82.70 •

» 146.50
•

Ο 40.-

» \ ,935:':"-

» 396.05

» 633.- •

"

• • • • •

•

•

•

•

•

••Προς μ.ετιχφοριΧν. ~

Έπισχεuα.Ι του νoιoίi'. χα.Ι των ψηφOOlίτημ«των τη~ Moνη~ Δα.φνίοu;

Δοιπα:νηΟέντα:. Eί~ ημερομ.. των σοφα:τζ'ήδων χα.Ι έργα:των Δρ. 995.-
ΕΙς μισΟοΙΙς: F. Νονο μοuσειωτοίi'. . Δρ. 2,558.75
Είς: » Τρια.ντα.φόλλο!) βoηOoίi' του

μοuσειωτου . • ...) 900.-)

Ε1ς ιiγopά:ν Οια.φόρων 6λιχων. .•..
Ε1ς άμα:εα:γιόγια. του Νομ.ομηχα.νιχου Μποιλά.νοu. του

Τι'ουωρ '1.οι\ των χχ. Σuμ.Gοόλων . ....)
Eί~ δδοιποριχά: έπισΤΡΟιΡης: είο;; την πα.τρίδα. τοι) του

F. Νο,'ο. .. ......»
Είς μετοιφοριχά: τη~ εuλε{α:ς των Ικριωμ.«των είς το

Κεντρικόν MouaEtov. • •. .' .»

Έπισκεuα.ί του έν Mιστρ~ νι:toίi' η «"Αγία. Σοφία:»:

Έμβα.σΟέντα. '11"0 τον «ρχ ιεπίσΧΟr.:οΥ' Μ'Ονεμ.6a.σία.ς: χα:ι Σπ«ρτη"Ο δι' iι~εpOμ!-
σΟια: χτίστοΙ) κα.ι οι' «γορ&:ν δλιχων. . • • • . • ~. •

Έρ"{οισίοιι κα:τόι την Στοό:ν Άττ«λοu:

Δcxπα:νηΟέν~oc, Ε1ς χοιtiΟά.φισιν οίκί«ς Δa.νιηλ δια τό:ς: μελλούσι:χς «να.-

't1xoιιpoι.; • • • • • • .. • • •

E~ι;: 'ύλιχιΧ χρησιμ-ΟΠΟΙΤιΟέ\ιτα: Ιν τα.!ι;: ΙργασΙα;ιι;: εν τοίι;:

λιχτομ.ε{οις: .Πεντiληι;· , • • . • • . .'
ΕΙ, ημερομ.. ε'ργ<Χτων πρόι;: σ~ντήpησιντων Ι.κριωμ.«των
Εις ΙΙλιχrι χρησψοποιηΟΙΥΤα.8ιιΧ την ιxUt;Tj.., σuνηi'ρησιν

Είι;: &μ.cιεα.γώγι« -του Νομ.ομ.ηχιχνικοϊί )'.α.ι του βοηθοσ

του εΙ, λcιτoμ.εία. Πε ... τΙληι;:. . . .' . .
ΕΙς Ομ.ΟΙΙΧ της ix Νομ.ομ.ηχ'. έπιτροr.-:;iι; μετα6&ο?lι;: εΙι;

Άχρόπολιν. • . . .,
Είς κατa60λην του lTlP01J ημ.{σεωι; τοϊί Ύεp~νoσ (βα.

ρο.λχο.) Μκ. 900.-. . . . .' . . .
Είς εςοδα. πο:ρaλα.6ηι; 'tou «υτου χα-Ι μετιχφορας ειι;

την Άχρ6πολιν. . .•. .
Είι; ημερομ.ίσθια. «νόσου κιχ!. τοποθετήσεως τοϊί α.ύτοσ

., -' ,
[πι των ιχ.ριωμιχτων. . . . . . . . .

... Είι; Εγχιχτ«στασΙΥ φωτotερίου και είι; «γοράν μ.ιας θερ

μ&σ.τρα.ι; και εξοδα. τοποθετήσεως !Χύτης έν τφ δω

μ-otτίψ τοσ Νομ.ομ.ηχιχνικοϊί Ν. Μπα:λ&νου .
Είι; Ύρα.φ. ϋλην δι&: την χρησιν '!ου α.ύτοσ Νομ.ομ:ηχ.
E1~ μισΟοΟοσ{α.ν του: Ν. Ίωα.νν{τοΙ) βοηΟοίί του Νομο-

μηχα.νΙ'1.0ϊί Μπα.λά.νοΙ) • . . . . • . .
E1~ εςοδον φωτογρα.φήσεως του Πα.ρθενωνος: εΙς 8 πλ«-

χα.~ δι&: τά:ς: έργα.σί.α.ς: του χ. Magne. .• .

•

•

,

•

•
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, "λεπι ε αττον

4tC"i)tΡtσtς -cών ()tL'ntLνώv' )ttL-Ca τa εν -cti) 'nροu~ολΟΥtσμώ

tLνtLΥρtLφόμεVtL ~εφocλtLttL ~tL~ ~peptL

Προϋπολογ,

σΟέντιχ

ΔαπανηΟέντOl

ΔαπανηΟέντα

ΙΕκ μεταφορα.ς . Δρ. 70,110.50 Δρ. 49,440 - 39,262 05 10,177 95

Δα.π«να.ι πρός μετοικεσ{α.v ΙΑναφαίων:

Δ«πιχνηΟέντα. Είς «"(οριΧν 28,563 -:ετρ. μέτρων «γρου εις θέσιν Ι\ίολυ6a

πρός δρ. 3ftO. τό στρέμμα. . . • . . • Δρ. 9,997.05
Είς «μα.ξα.γώγια του Νομομηχανιχου μεταδ«ν'tος πρός

χαταμ~τρησιν τοσ ά.γρου χα~ τοποΟέτησιν 'twv δρο.

σήμων • . . • . • • •• ..» 27.60
Εις την «ΈφημερΙδα» διόt χαηχχώρισιν διατριδης

της ~Eτιxιρείας •• .......» 15.- Δρ. 10,039.65 »

•

Περισυνα.Ύωγη xai συγκόλλησις ά.Ρχαlων:
ΔαπανηΟέν'tα. Εις ημερομ{σθια διαφόρων έργατα/ν καί ~νός συγχολλη'tΟU •

'ΑγοριΧ αρχαίων:

ΔαπανηΟέντα. Εις «χοριΧν δια.φόρων ά.ρχα{ων. • • • • • •
'Οοοιπρικά εξοδα. των μελων του Διοικητιχοϊ; Συμοουλ{ου:

ΔαπανηΟέντα.. Εις άμocξα.γώγια χα.θ' ολον τό ληξαν ετος . • • •

.
Δρ. 112.85 »

Δρ. 970.- »

Δρ. 23.- »

Δρ. 81,256.- Δρ. 192,287 40

J

'Άρθρον 2

ΔΗΜΟΣΙΕrΜΑΤλ

Διχπαν7)Οέντα. Δια την Εκδοσιν του γ' χιχί δ' τεύχους της

ΆρχαιολΟΎιχης Έφημερίδος του 1896. . . . Δρ.
Δια την εχδοσιν των πραχτιχων της ΙΕταιρε{ας του

ετους 1896. . . . . . . . . . . »
Δια την εχδοσιν της ΆΡΥ,αιολ. 'Εφημερίδ. του 1897. »
Διά την προμήΟειαν έχ Βιέννης χ«ρτου τυπογραφιχου

πρός έχτur;ωσιν του χειμένου της Άρχ. 'Εφημερίδος »
Δια την προμήΟειαν έχ Παρισίων χ«ρτου Bl'jsLol πρός

Ιχτύπωσιν των πιν«χων της αυτης Έφημερ{δος .' »

2,000.-

1,749.50
6,617.60

476.45

980.80 Δρ. 11,824.35 » 20,000 - 11,824 35 8,1ί5 65
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•

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ·

•

ΣυνδροιιαΙ '

"Αρθρον Ι

Σu\lΟΡομ.«ί πρόο; E1;tOOαt,ll «ρχιχιολογιχων συπρα:μ.μ.«των:

Δcxπ«vηΟΙντ«. ΔιιΧ OUVOpOIJ:7jv είς τό Τοερι Μιχχεδονίιχς δίτομ.ΟΥ σόπρίιμ.μιχ.
Μ. Δ-ιiμ.ιτσα: . . . . . . . . .. .... Δρ.

•

600.- » 1,500 - 600 900 -
•

•

•

• ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

"Εξοδα δ,άφορα

"Αρθρον Ι

•

• Δa:r.α.νηθίντι:ι. Er, ciropciv ίνός θεοδολιδίου χαΙ μιciς

xotvijc . . . . . . .. .
Είς ά:'(oρCιy «ρχ.ΙΤΕχτονιχ,ων έΡΎcιλεΙων. . . .

9ωΤΟΎραφιχης μη

. Δρ. 2,612.70

.' 163.- Δρ.

.
2,775.70 » 4,000 - 2,775 70 .1,224 30 r

"Αρθρον 2
Ι

. Διχπα.νηΟΙντιχ. • • • • • • • • • • • • • Δρ. 55.05 » 200 - 55 05 144 95

•
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς'

"Εξοδα "αρελθου"ων κρn"ε,,>ν

• Δcxποινηθέvτ« . • • • • • • • .. . • Δρ . 1,095.35 » α) 1,095 35 1,095 35

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'

•

•

Διχrt«νηθΙντlχ. Είς ιiγoρrιν Φ&.θιχ, δι' έπ(στρωσιν των

ΒιρλιοΟήχηι; χιχ\. εςοοa: τοποθετήσεως «uTTic. .
Πρός; μ.ετo:φoρeιν. . . • .

α) 'Ε,δόΟη συμ.πληρωτιχη π{στωσις Ορ. 128.95

Γρα.φείων

. Δρ.

" Δρ.

,
•

χαΙ της·

320.20
330.20 » 268,522 75 .136,868 50 131,654

•

•
•

•

• •

•
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i,-'
Ι

7,24,160 1-7,24 ι.

0.
Ι ,270.'90

98.
03.-

245.
i4Ι.80

26.
6.30Δρ.--,---

D

D

D

•

•

•

" βι6λ οδετ Χ« Q εί, ιδl~ , 00 τρ μ.
μ.cιηω f"XCI· ον. . .· . . . ..

_ι, εXΤCΙXΤ'Oν ΤΡCΙφΙXην tPTtlCJtCΙV • Ι).. (cιαacίxo".

,!' StορΟωτ~χtι των αφρcι"(ίOων. ••••
_~, ~ημ.oαιιυaε,ι, δι των,ημ.ερΙδων • • •
.. , ιιε χ 'ρ ο XCΙ Τ" ω·τιχ« ω 1:ρο ρcιμμ,tίτων
των Xloη'F,tt) εωνιων 7:1 «Χων των χΑηρωΟΙ· ων
τρcι,μ.μ.cιτίων, των διcιφόρων τχυΧλ "ων χ«1 λο Ι1:~ν
εντu1tων •
ί, τρcι,ιxην G).,fJV. •• ••••••
ις τη CΙΡTOO"ή ου των τρ 7:ζιχω ε1:Ι .τω C1Ι

χρητΙΧώ Tpσt τΙω

ι, oιcΊ opcι εεoocι •

Ι

Κ ............0 e"

111': νηΟI ci. Ε, cniv'· cιfv
Otl- OUAoη, 373.30

Δρ.

313 30 33 30..
11-----'--1-----·.1- --8--

414,356 05 326,181 90 i48, 74 i

cι) ι.",οόΟη εχτcιx ο,

Θ. l{οιιτl;οUΛtι.

,
οτωα, 'ρε!.,

Έν ΆOήν'IIΙ~ tj) 31 Δεχεμ.6ρίο" 1891

'Ο Ταμίας Ο Λογιστnς

Ρ Α ΘΟ Ο ΩΣ
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- 58-

ΚΙΝΗΣΙΣ τσΥο ΤΑΜΕΙΟΤ ΑΤΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1897
Π'ν. Δ'.

Τό ΙΙπόλοιπον rou Tcιμ,είoll XCΙtl% την 31 Δεχψ. 1896 ά.ν~ρx.ετo είς Δρ.

Kcιtl% την Oιcιx.είριαιν το;;' 1897 είαεπρ&x.Oηαcιν:

18,650 75

ΈΕ δμολΟΥιων Λαχειοφόρου Sa.Vilou ΈΟνιχης Tpα.πlζης: • 6,979 15

• έντιίχων Γριχμμ,«τίων toii Δημοσίοu • 328,53\ 75

• «τάχων χα.τιιθΙσεω'l πα.p~ τη Έθνιx~ Tpιzr.lt'!). • 143,882 -
• ίντόχω'ιl χ«τα.θΙGΙα/ν πα.ρ:% τ~ Τρα:πΙζ!l 'λθηνωΥ • 109 30

• • • • T~ Τρα.πΙζ!! Βιομ.ηχ.α.νιχης: Πίστεως • 22,OOJ -
Έχ πpox~τιl60λων Ot:i λΟΥ4ρι«ομό,ν της Έτιιιρεία.ς • 9,276 10

ΈΕ ό?ε~lης Π. Γιa.ννοπο:ilοu πρ~ην Tcxμotou τής ΈτcιιρείIIς • · 438 90

• έxxpψω'ιl ).ΟΥ«ρι«ομων . • 33 30

Έχ χριωστων Γρα.μ.μ.α.τ(ων Λα.χ.ιίοιι r' τεΤΡΩψηνί«ς Ι896 • 1,911 60

'Εε l:yyuoSootcijy . • 5,001) -
• έσόδων tou npoU1tolOytofoLOU. » 37Q,I07 70 888,272 80---

1[;5
Είσεπρ«χ.Οησ«ν έν Oλ~. Δρ. 906,923

χ:χ! έπληρώΟησα.ν τCι ίΕης 7'1:00«:

ΕΙς «πόχτησιν ΙΟ όμ,ολΟΥ. Λ«χ,ειοι;ιοροιι Δα.νείΟ:J ΈΟν. Τρα.πΙζης:. » 6,625 -
• • Έντοχων Γριιμ.μ.α.τίων tou Δημοσ(ου • 345,407 95

• citoxous: χα.τ«θΙσεις πα.ρlί τ~ ΈOνιx~ Τρα.πΙζ!l_ • 138,882 -
• ίντόXOIJς xcιτα.OΙoεις roCΙpl% τ; TpcιπΙζ!] Bιoμ,η;ιcινιχης Π!ατεως • 42.000 -
• πρoχcιτcι60AI%ς 811% Aoycιplcιαμ,όν της ~ΕΤQ.!Ρείcις • 10,400 - •
• ίπuoδoαίcις . • 5,000 -
• διcι~ρollς πιατωτ&ς. • 52,962 95

• έςoδcι τοΥ προlJποΑο'(lσμ,οΥ . • 264,693 40 865,971 30

-
Ι'Έμ,εινεν Gr.όAOtroOV είς χρΙωαιν tou Tcιμ,είoll XCΙtl% την 31 Δεχεμ..

6p(ou 1897 έ. .'. . . . . . . .. .. Δρ. 40,952 25

Έγ Άθήγαις ήj 31 Δεκεμ6ρ{ου 1897

Ό Ταμίας

Π. ΧΡΤΣΑΝθΟΠΟ1'ΛΟΣ

Ό ΛΟΥιdτnς

Α. 1. ΛΑΠΠΑΣ
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- 59-

ΠΙΝΑΈ [μΦαίνων τnν περιουσίαν τΥις ΙΕταιρείας

'ι<ατα. τnν 31 Δε'l<εμορίοu τον ετους 1897.
Πίν. Ε'.

Ή r.Eptoualcι της Έτcιιρείcις χcιτ« την 3t Δεχεμ6ρίοu t 896 cίνήρχ ετο είς

cir.οτελοuμΙν7j έχ των ιεης:

Έε cίχινήτων χΤ7jμιί,:ων. . • . • . • . • .. ρ.

Έχ 56 Μετοχων 'ΕΟνιχης Τρcιr.{ζ7jς cίείcις • • • . . • »
» t Ο ΌμολΟΎιων Λcιχ ειο:ιόροu Δcιν ΈΟνιχης Τρcιr.Ιt7jς cίεΙcις. »
Έε 64 • ΈOνιχoiί ncι"J'iou ΔcινεΙοu των f 5,000,000 cίε. ιι

ιι 40 • »Πcιτριωτ. ι »δρ.30,ΟΟΟ,000 cίε. »
Έχ διίο cir.οδεiεεων t oiί ΈΟν. Δcινε [ou Κεφcιλcιιοr.οιήσεως ιΧεicις. ιι

Έε έντόχων rρcιμμcιτίων τoiί Δτ,μοσίοu ιXείcις. • »
• cίτόχοu χcιτcιOέσεως r.cιp« τ~ ΈOνιχ~ Tpcιr.it'!). • ιι

» ivtdxou χcι,:cιOΙσεως r.cιp« τ~ Tpcιr.it'!) 'A07jVWV ιι

Έχ r.ροχcιτcι60λων δι« λOΎcιριcισμόν τoiί Δ7jμοσίοu . »
ιι » » ιι της Έτcιιρείcις . . • • »
Έε Cιr.ολοίr.οu τoiί έχ Δρ. 69,392. t 8 χρΙοuς τoiί cίr.ο6ιώσcιντος

r.P~7jV Τcιμίοu rιcιννοr.οUλοu . • • . . . . • • »
Έε έχχρεμων λOΎcιριcισμων. • • . . . . " ιι

Έχ χρεωστων ΎρμμcιτΙων ΛcιχElou l3: τετρcιμ7jνίcις t896. ιι
ιι » » »r » » ••• ιι

Kcιί έχ τoiί χcιτ« την 3t Δεχεμ6ρ. t 896 Cιr.ολοίr.οu έν τ~ TcιμεΙ~). »

67,449.99
t3t,320.

5,780.
t3,760.

85.
640.

79,235.
86,000.

66.90
82,390.57
3,676.tO

3t,373.85
2,34t.05

9.50
t ,9Η. 60

t8,650.75

Δρ. 459,725.86

Δρ. 524,690. 3t
Έχr.ιr.τομΙνων δΙ των όφειλομένων χcιτ« την 3t Δεχεμ.6ρίοu {896
είς έnuoδοer!cις • • . . • • • • • Δρ. 6,50U.-
είς r.ιστωτ«ς διcιφόροuς . . » 58,464.45» 61,964.45 Δρ. 459,725.86

'Εντός δΙ τoiί ίτοuς t 897 έr.ηλΟον cιί έεης cι~εoμειώσεις :
cι') Είς τό Cιr.όλοι::ον τoiί Τcιμείοu της 3t Δεχψ6ρΙοu {896 έχ. Δρ. t8,650.75

ΠρoσετΙOτ,σcιν cιί χcιO' ολον τό ετος {897 EVEp"J'7jOitacιt είσ-

r.ριίεεις Ι o!lCΙ ίδιcιιτέρcιν cίνcιλuτιχην χcιτιXστcισιν της χινή-

σεως τoiί Τcιμείοu χcιτ« τό 1897) cίνελOoiίσcιι έν oλ~ εΙς • » 888,272.80

Τό Ολον. • . . . Δρ. 906,923.55
cί9cιιροurΙνων δέ των χcιτ« τό cι~τό ετος lVEp"J'7jOEIGWV r.λ7jρω-

μων cινελΟοuσων έν oλ~ εΙς. )) 865.97 t .30

Ιr.ομΙνως i!l-EIVEV Cιr.όλοιr.ον έν τφ Tcιμεί~ χcιτ« την 3t Δε-

χεμ6ρίοu t 897 . . . • . . . . • . . . Δρ.

6') ΕΙς τ« cίxiV7j':cι χτήμcιτcι o~δεμ.(cι έr.ηλΟε μετcι60λή . . .
τ') 'Er.l των Μετοχων της ΈΟνιχης Tρcι:o:Ι'ης 56 τόν cίριOμόν

o~δεμ[cι έr.i,λΟε με,:cι60λή, CJ7jμειοiίτcιι δ' η cίε!cι cι~των είς

δ Ί 'Er.i των ΌμολΟΎιων τoiί .ι\cιχειοφόροu Δcινε!οu της ΈΟναης
{ο τόν ιΧγιΟμόν ίλcι6ε χώρcιν η ιε7jς μετcι60λη ο,:ι χcιτ' Ά

r.ρίλιον λήτον,:ος ίτοuς η Έτcιιpε!cι λcι60υσcι cίvIί"J'II7jV XP7j
μιίτων έεεr.ΟΙ7jσε τρεΤς έχ των ΌμολΟΎιων τοιίτων Ur.ό τoi.ις

ιXριOμoiις t8983 χcιί 89329/3U. χcιτάι δέ τόν '(οιίνιον λή

τον :ος ί,:οuς έεεr.οί7jσε χcιί ':;~ ΙΨ;cις ir.,:« Όμoλoτ!cις iιr.ό

τoiις cίριOμo~ς 86883/84, 89328. 8933t 13:!, 89334 χcιί
t06t07, οτε ομως χcιτ« Όχτώ6ριον λήτοντος ί,:o~ς έ6ελ-

40,952.25.Δρ. 40,952.25

» 67,449.99

» 131,320.-

• Δρ. 239,722.24
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Ιr.ομJ'ιΙως: τό ΙΙπό10ΙΠ. :ΙΙ4Τ« τη'ιl3I Δε:ιιεμ..1897 ά.νΙρχ.ιτα.ι ιίς: Δρ.

Δι« τό ΠOαό'ιl touto ίεεΟόθηοα.ν lιr.ό της: Έ&νι:ιιης: Tpcιr.έtJI'
ο, ιεηl όr.αδ.ιε,,1 :

ή δ" όριβ. 521 (ταΟ 1897) όr.όδ"ε" δι« Δρ. 9,500.-
• • 530.. • '.' 9.270.-
• • 638.. • '.' 3,530.-
• »648»» ι ι.. 3,700.-
• • 656.. • '.' 3,400.-
» ι 661»» • ι. ι 41600.-
» • 671»» • '.' 9,500.-
» »676»» » ».' 51600.-
» »684»» » '.» 111140.-
» ι 688 ι ι » ».» 8,000.-
• • 689 • • '.' 9,260.-
» »695»» » '.' 31500.-

Έχ ",τo~p.l.
τιώθηαιιν t\t cκxoV0f'Wι τη~ Έτα.ιρι:ίσ.~ τό ΣIIμ.6oιilιoν

J:ι;oi6J] είς την «τορ«ν XiZ.t Τιl,όρα.αε έτίρα.; 10 Ό!-,-ολοτίσ.ς
tou Λιιι,lοφόΡο1.l ο:ιηίou της Έθν. Tpιzr.έζης y(ρo~αα.ς ΤO~Ι;

Op,Oμoi.( 1581, 3036, Ι 7356, 3020~, 37086, 38i18,
38420,84759160 χ01 85710 ('χ τηl όΤΟΡοr.ωlηαίοl το.·
της χα::' ιιiηιXη αuμ.rτωαιν ώrελήθη iι ΈΤ(ιΙΡξί« Ορσ.χ.μ..

354. 15 Χ(ltCl~ωριοθι:ίο«ι; είς t~ 'A.r:pόono% ·EooOcι) οη

IoLIι01.ltCΙt δ' 1ι II~Ισ. σ.Uτων 01:ως χα:ί ωτ.2: τό Τ.«ριλΟόν ιίιο .
1:') ΈΤοί τ«Αι" 'Qμ.olorQjy Έθναοu Q"'rlOt.J Δσ:ν. των ~ιooo.ooo

τόν ι:iριθμό., 6 o:ίaιμίcι έ~lθε μ.ετα:δοΙή. G1jμ.ιιο1.lτι:ιι δΙ iι
~~. • _ ι

..., ιι:ι ιιυtω", εις. . . . . . . . . . . .
ς') Έχί. τω, Όμ.οloτιών 'toS" τ.ι:ιτριωτιχο;;' Δι:ι'lιίοu των ΩίΡΙΙ1.μών

301000,000 τόν cίριθμό, 40 !ι::ό το:', ιiprUu.cr..ι, 81885 ίως

81905,81907 ίωl81909, 81911 ίω, 81914, 86886 ίωl
86889, 128955 'ωl 128957 χο, 187052 ίωl 18701>7 α.·
o,μ.ίtι ίr.ηlθι μ.ιτcιδolή, αημ.ι:tο:Jτι:ιι S' η ιίείσ. cιιϊτων είς .

ζ') Έr.\ των Όμ.ολΟΥιών ΔCΙ't'ιφu Κετα.lcιιοr.οιήοεωι;ι μoIV01JO'WV

cί"ιιαx~:ί:ιιτω., o,jo «r.οΟείξεων, ο:iOεμ.ί4 ir.ijlBE μετ4601~,
~ .• 'C' • - ,

οημεΙΟΙΙΤ4Ι υ η <ι,Ι4 cιIIτων εI~. . . . . . . .
η'Ι 'Ε:ιι tou :ιιcιτ« την 31 Δε:ιιεμ6~ίoιι 1896 ur.oloir.ou τω'ιl Έ'ιI,:ό:ιιω'ιl

rΡ4μμ.α.τίων tou Δημοσίοιι ά.νερχ'Ομ..έ''ιΙΟΙΙ rt~ Ορ. 79,'235.
ιίοι:ψί:ι.Οη ί'ιlτό~ tou [τοιι, 1897 τό 010'ιl r.OOd'ιl.

'ΗΥορι:ί,βηΟ4'ι1 ο' ί'ιlτό, tou to:01,l Ετοιις τ« έεης:

τόδr.'όΡ. 130 (τα. 1897) ίντοχ. τρομμ.ιηταν τη Ι 4 Ίο,. 1898 ίχ Δρ.

» '274 » » » »τΌ i4 'Απρ.» ίχ •
» 30 Ι D » » 11 τΌ '23 D » ίχ »
11 310 » » » 11 τ~ IMαofou. ίχ »
11 318 » 11 J) J) tff 18 11 11 ίχ 11

» 325» » » »tff 28 » » ίχ J)

Ο') Είς τό χα.τα την 31 Διχεμ.6ρ. t896 Υπόλοιπον «τόχοιι χα.τα.-

ΟΙα.ωl παρ« τ~ ΈO"x~ TpoπΙζ~ ίχ Δρ. 86,000.-
προαιτΙΟηαα.ν oι~ νΙων χα.τα.θέαιων ίντό~

τοΟ ίτο.11897 . » 138,882.- •

• 85.-

• 640.-

81,000.-

. Δρ. 239,722.24

• 5,780.-

• 13,760.-

5,000.
19,000.
15,000.
20,500.
14,529.35
22,078.85» 96,108.20

224,882.

143,882.

81,000 - •

•χα.ί ανιλ~φβηoα.ν ίντό, τοίϊ ίοίοιι Ετοιις:

Δρ. 81,000.-

• Δ{>. 437,095.Η
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'Εκ μεταζfoρας.

Είς τάς προχα α60λάς διά λΟΎαριασμόll του ημοσίου ουδε-

μΙα έ ήλΟε μεταgολή . . . . . . • . . .
'Εκ r.ροχαταbολων διά λΟΎαγιασμό της Έταιpε(α~ είς 'Eepd

ρο ς καΙ έr.ιστcC ας έπί άποοόσει λΟΎαριασμο;-" χατιΧ τ' ν 31
εxefLoriou Ι 896 ώ ε{λοll ο.. ....

έντός οε ου ε ους 1 97 έοόΟ σαll νέαι r.ροχαταbολα( .

ΤΟ Ολοll.
, • "-8 t 1# , 'Ο

χατα το αυτο ε ε ος cxr.eoo σαν.

ρ.

ρ.

»

Δρ. 137,095.44

» 82,390.57

3,676.10
10,400.-

i4,0 6.10
9,2 6 iO

. , . 'λ · ι 3J
eΠΟUΕιιως ο ει Ον αι κατιχ τηνι εκεμ.6ρlo 1 87 ρ. 4, 00.- » 4,800.-

Όφειλέται δέ τοίί ποσοιί τούτου είσίll οί έεης:

Κ. ηuητριιlοης εφορος ρ.

Κ. ) ωll«ς . . . »
Θ. οφοιίλ ς έφορευων . )J
Κ. Κουροιινιώτης εφορος »
Γ. ωτηριάδης ». »
Κ. Κοιιτόποιιλος έφορευωll. •. »
Κ. Καμ.πάνης άρχ ιεΡΎιΧτης. " »
Ι Μυντζόποιιλος Επιστατων φυλαε )J

000 -,
45.-

,000.
325,
530.
500.-

1.000.
300.-

Τ · ΙΙλο ο ον. Δρ. 4,800.-

ι6'} 'Εκ ου (ιπολοίπου του έκ δρ. 69,392.18 χρέοιις πρός τηll

Έταιρείαν του άπ06ιώσαντος ταμ,ίοιι αύτη; Π. Γιανοπου-

λοιι άνεΡΊ:ομέιιοιι κατ« την 31 Δεκεμ,6ρ{ου 1896 είς. . Δρ.

είσεr.ρcCχΟησαν έντός του ετους 1897. . . ., »

έπομένως εμεινεν &πόλοιπον κατά την 31 Δεκεμ6. 1897. . Δρ.

ιγ') ΈΕ εκκρεμων λογα9ιασμ,ων ώφείλοντο κατ« την 31 Δεκ.1896. Δρ.
είσετ.ράχΟησαν έν ός tou έτους 1897 παρ α: του ένοικιαστοσ

τής Εν Kηφισσ{~ οίκίας. . . . . . . . . . »

31,373.85
~38.90

30,934 95 »

2,341.05

33.30

301934.95

έπομέιιως όφείλον αι κατ« την 31 Δεκεμβρίου 1897 . . Δρ. 2,307.75

Τό r.οσόν τοϋτο οφείλεται ur.o των εεη~:

δπό του Γεν. ΠροΕένου ΛοιιδΙνου εκ γραμμ.. Λαχ. α' εΕαμ. 1895 Δρ.
» ΠροΕένου Άδριαvουr.όλεως» »6'» 1895 »
» »Κα!ροιι )J» » » 1895 »
» » ρουσης Ύραμ.μ. Λα'/.. 6 'έΕαμ.. 1891 ρ. 60
» ου ίδίου »» α' » 1892 »90 »

» Γεν. ΠροΕ. μ,υρνης Ε. φαωιιος »Λαχ. α ιεεαμ. 1892 »
» » σ Άργυροπουλου» 6' » 1894 »
» Ηολ.Πρα:ι.. Ά1εΕανδρείας Γρυr.άρη » » 1895 »
» Γεll. ΠροΕ. Κ/r.όλεως Ε. Φ:λωνος Sί: νομ,ι"μ. δια90ρα; »
» 'ΤπουΡΎε(ου της ΠαιοεΙας οιιΧ τα χα:α6λ Οέιιτα εις όll

• , Κ λ'εν μ,υρν:, ον:ο εοντα. . . . . . . . »
11 Κεll:ρα.ου Ταμείου tQ: κατα-:εΟέιιτα πρός εχοοσιν Β.

, δ"')λ'~" - •ιαταΎματο; ια τη απα. oτρ~ωσιν ο ο αΎρων εν

τη Οέσει ιμηνι tou Βόλου. »

200.
i06.
100.-

150.-

98.
254.
550.
320.15

220.-

309.60

Τό Ολον. ρ. 2,307.75

. Δρ. 557.528. 7i
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180.-

12,562.20

•

Δρ. 557,528.71

» 9.50

42,232.45
22,000.-
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Έχ μετcιφoρcϊ,. .
Εί, τοίι, χρεώστcι, έχ yρcιμμ. Acιxtiou Β' τετρcιμην. 1896,

oύoεμ.ίcι έΤοηλΟε μετcι60λή . . . . . . . . .
τό ποσόν τoiίτo όφε(λετcιι iιπό τoiί 'Γcιμίοu MJiAou ΜπΙϊΧΟU.

Έντό, τoiί itou, 1897 χcιτετΙOησcιν πcιράι τfι 'Γρcιπ. Bιoμηχcι-

νιχη, Ι1ίστεω, εί, εντοχον χ'1τιίΟεσιν . Δρ.

χcιί «νελήι;>Oησcιν εντός τoiί cιyτoiί itou, »

Ιπομίνω, ίμεινεν υπόλοιπον χcιτάι την 31 Δεχεμ.6ρ(οu 1897 Δρ. 20,232.45» 20,232.45

Έχ τών χρεωστών έχ yρcιμμ. Acιxtiou Β' τετρcιμην. 1897
εμεινεν ti, χcιί μόνο, όφειλίτη, χcιτάι την 31 Δεχεμ.6ρίοu

1897 ypcιμμcιτ(ων 100 «ςίcι, • . . . . . . .
τό ποσον τoiίτo όφείλετcιι ύπό τoiί otEuOuytoiί τoiί τηλεyρcι

ftiou 'rJfvou Ο. ΙΙετροποόλοu.

Έχ τών χρεωστών εχ yρcιμμ. Acιxtiou r' τετρcιμην. 1897.
εμεινcιν περί τοίι, 37 άντcιπoχριτάι, τη, Έτcιιρείcι; όφειλέ
τcιι χcιτάι την 31 Δεχεμ6ρίοu 1897 yρcιμμ. 6.979 «ςίcι,

ιε '}

ιοΊ

ιζ')

ις')

όφ'ίλιτcιι οί τό ποσόν τoiίτo iιπό των ιςη, :

yπότoiί ruμνcισιciρχ. τoiί Λ' ruμν. Πcιτρών οιαι 1000 yρcιμμ. Δρ.

» » Kcιλcιμών » 400 » . »
» »Kερχ~ρcι, » 400» »
» »Kcιλcι6ρότων » 100» »
» »'ΆΡΥΟU' » 120» »
» »Λcιμ(cι, » 120» »
» »ΠόΡΥΟU » 100» »
» »Άργοστολίοu » 212» »
» Σχολιίρ. τοϊί Α "Ελλ.Σχολ. Πcιτρών» 200» »
• » »Δ ' » » »» 200» »
» » »Α ' » » Σόροu» 130» »
» » »D ' » » »» 130. »
» 11 Aiy(ou » 73» »
» Τελώνοu Πcιτρων » 500» »
» »Kεφcιλληνίcι, » 400» »
• »Atuxcioo, » 60 IJ »
» 'Γψίοu Θη6ών » 105» »
» »Λεocιoείcι, » 100» »
» »Μεσσήνη, » 130» »
» »ΦΟιώτιοο, » 200» »
» » Xcιλχ(oo, » 300» »
• ».Αρτη, » 130» »
» » Kuvouplcι, » 100» »
» • ΜήAou » 60» 11

» » 'Γριχων!cι, » :iO» »
» OIEuO. τcιχ JOp, χcιί τηλεΥΡ., 'Aμcιλιιίδo,» 200» »
11 » »'Aτcιλιίντη,» 100» »
11 » »Kcιλcιμών» 449» »
» • »Λε6cιoείcι,» 130» »
» » α Μεσσl,νη, D (0» »
11 11 »δηΡΟΖ.ωρ.» too» »
• » »Σπ:ρτη, » 100» »
• • »Λ(μνη,» 130 D »
• 11 » ίuχώνοu 11 130 11 »
, » ».APY0:J' » 80» 11

1,800.
720.
720.
180.
216.
216.
180.
381.60
360.
360.
23/1.
234.
131.40
900.
720.
108.
189.
180.
234.
360.
5'\0.
234.
180.
108.-
54.

360.
180.
808.'10
234.
108.
180.
180.
234.
234.
'144.-

Εί, μετcιyoράιν. Δρ. 12,202.20
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12,~0~.~0 Δρ. 590,512.86
180.-
180.-

•
•

Δρ.

•
•

Έχ μΠΙΧ;ιοΡας.

• &1110. 'ir.!tOtO ΈΟ .... Τρά. έ'ιl Mει~» 100
• • • έν Λ<xμί~. 100

--------
Τό 010.... . TP"l'!'. 6,979 ,ο 010. Δρ. 1~,562.20

Τό Olον tij~ J:tptoIισ!cι.ιo τijς 'ΕΤΩιριί«ς xατιi τήν 31 Δαεμ.. Ι891 Δρ. 590,512.86

Δρ. 130,787.-
Έχ των 4νωτΙΡω J::ρoxvnIt οη η :r;EptOuαίa. tijιo Έτα.ιρεί«ς

ωτ« τό ίτος 1897 ηδ'~a( ωτιΣ . . . . . . .
Έ:ιr:ι;υrtομί"ων Δ! τω., ότιι).oμl'fων tn:ό tij; ΈΤΩοιρείας δι' 'τ·

'fUOδoσicxt; τω μ..h To.μ1~ ιΣιίτijς Π. XρuαανQo:oόA~ . • Δρ.

,φ S11PTol46,!, • 1ιΙι!σχ'!' •

Τό 010.. . . . . Δρ.
Δι' «νεxΣιιO«ριατOUς λoτ(lριClσμ.o~ς. . . . . .. •
• ό;ιιιloμ.iνα; «μ..οι6«ς τρα.foL"". Λο.χ. Β ι tεTριψη .... 1897. •
• • • • • Γ' • 1897.•

5,000.
1,500.-

6,500.
3.381.55
3,~00.-

SU,OOO.- • 63,281.55

''''Cr.o)"tir.ncιt χι:ιΟι:ιρόν περίσοιuμ..ct πρός ιxυtηOιν της roι.ptOUOiCX( της ·~τα.lp(ία.ς ίχ Δρ. 67,505.45

'ΕΥ ΆθήΥαις tfι 31 Δεκεμ6ρίυο 1897

Ό Taμ!a~

Π.' ΧΡΤΣΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ

Ό ΛΟΥ\dτn~

Α. 1. ΛΑΠΠΑΣ
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ΓΕΝΙΚΗ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑ

Χρέωdις IΠ1.nρωμαι)-
'ir.όλοtr.cι Πρ.Ι",

Τό 010\1
31 Διχεμ6ρ!•• 1896 ίΗός touitouIj J897

Τα.μ.εtον. . . . Δρ. 18,650 75 888,272 80 906,923 55
Άχίνητcι xτ~μ.α.Τ(l. . . • 67,449 99 67,449 99
MεΤOχ'cιί 'EOvIxiiIί ΤΡ«ΤοΙζης . • 131,320 - 131.320 -
Λcιχ'ιιoιrόρoι όμ-ο).οτί(l( Έ6νι-

χη, ΤΡ_r.ιtη,. . . . • 5,780 - 6,979 15 12,759 15
'Ομ.ολΟΥία.ι ΈΟνιχοίι UcιT{ou Δα·

",•• τών t5,OOO.000. . • 13,760 - 13,760 -
'Ομ.ολοτ:«ι Πcιτριωτιxoϊι Δcινείοu

τών Δρ. 30,000,000 . . • 85 - 85 -
Όμ-οι ΟΥία.ι Δc:ινείoτ.ι Κε?α.λ«ιο-

Τοο:Τ.αιως . . . . . • 640 - 640 -
"~ytOX(l rpαoμoμo. tou Δημ-οσ!οιι. • 79,235 - 345,407 . 95 424,642 95
'ΕΟν. TF-ιir.ttcι, ιiτoxoς x«τιiOεσις • 86,000 - 138,882 224,882 -
Tpιir:Etcι ι AOηνων,ε'ιlτoxoς χα.τά..

42Οεαις. • 66 90 40 109 30
Πpox«τ«6oλc:ιί δι.!ι λoτ~ρι«~μ.ό~

του Δημ,οσ{οιι . . . . • 82,390 57 82,390 57
Πρoxcιτ«60).α.ί 01« ).oycιριcισμόν

10.400της Έτ«ιρεllllj.. . • 3,676 10 - 14,076 10
Π. rt«'Ivdr.ouloIί τ:ρώην τcιμία.ς

της Έτ«ιρεία.ς ο'. • • • 31,373 85 31,373 85
Έχχρεμε!ς ).ΟΤllρια.σμ-ο{. . • • 2,341 05 2,341 05
Xpεώατcιι ίχ τριχμ.μ.α.τίων Λα.-

Ί. ε{ο.., Β ι τετρ«μ.ηνία.ς 1896. • 9 50 9 50
Χρεώατ«ι ίχ Ύραιμ.μ.α.τίων Λα.-

ltiou r I
τετρα.μ.,1νΙα.ς i896. • 1,911 60 1,911 60

'ΕnuοΟοσ{α.ι . . . . . • 5,000 - 5,000 -
Πιστωτα.ί οιιΖ90ΡΟΙ . . . . • 57,455 60 57,455 60
Κετιι'iλα.ιοv. . . . . . •
TpIir.tta. Βιομηχ. ΠΙστεως της

'Ελλι'iοος, ξΥτοχος xα.τιiOεσις. • 42,232 45 42,232 45
'Εr.tστια.λεtς Ζ,ρεώστα.ι ίχ ypα.~μ.

Λ_~. Α' ,,,ρ_μην. 18 7. • 7,574 40 7,574 (ο

Χρεώστα.ι ίχ Υρα.μμα.τ. Λα.χε!οu

Β' tεte-μην,-, 1897. . • 180 - 180 -
Χρεώστα.ι εχ Υρα.μμ.α.τ. Λα.χε{οu

12,562r I
τιtrα.μηv!α.ς i897. . • 12,562 20 20

Κε;ι::ίλ. ίε ίr.tστα.λώv cir.α.tt~σεων • 108 - 10~ -
ΠΡο!;r.ολΟΥισμός τοϊ; i 897 . • 393,687 35 ι-) 393,687 35

Δρ. 524,690 31 1,908,784 30 2,433,474
-
61

α.) ·Έ;οΟα. r.λ,lρωθΙΥtα.. . . . . . . Δρ. 326,181.90
Περίοσεψα. r.poattOi., είς τό Κε9:ίλα.ιον . • 67,505.45

Δρ. 393,687.35
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Πίό<ωόις Ι Ε\όπράξεις) 'Υπόλοιπα 31 Δε1<εμ6ρΙο\l 1897

- - - - -
'Υπόλοιπα: πρ.ε", Χρέωdις Πidτωdις

31 Δεχψ6ρΙοο 1896 έντό~ toi.i ετους 1897
Τό ολον

'Ενεργητιχόν ΠιιθητιΧόν

865,971 30 865,971 30 40,952 25
67,449 99

131,320 -
6,979; 15 6,979 15. 5,780 -

13,760 -
85 -

640 -
328,534 75 328,5341 75 96,108 20
143,882 - 143,882 - 81,000 -

109 30 109 30

82,390 57

9,276 10 9,276 10 4,800 -
438 90 438 90 30,934 95
33 30 33 30 2,307 75

9 50

1,911 60 1,911 60
6,500 - 5,000 - 11 ,500 - 6,500 -

58,464 45 55,772 70 114,237 15 56,781 55
459,725 86 67,505 45 527,231 31 527,231 31

22,000 - 22,000 - 20,232 45-
108 - 108 - 7,466 40

L
180 -

12,562 20
7,574 40 7,574 40 7,466 40

393,687 35 393,687 35-
31 1,908,784 30 2,433,474 61 597,979 26 597,979 26

Έ... Άθήγαι~ τη ... 31 Δεκεμ6ρίου 1897
Ό ΛΟΥιdτnςΌ ΤαμΙας

Π. ΧΡΤΣΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ Α. Ι ΛΑΠΠΑΣ
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΕΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Π(>ός την Σ'ιJνέλενσ1.ν των Έταί(>ων τΎις

Ά(>χα1.0λογ1.1<Ύις Έτα\(>είας.

Ή προς έλεγχον τ1jς οίχονομ.ιχ'1jς 8ια.χειρΙσεως του ετους 1897
τΥίς ι Άρχα.ιολΟΥιχΥίς Έτα.ιρεία.ς 'Επιτροπεία., Ιπιτελέσα.σα. το

χα.θΥίχον τουτο, λα.μ.~iνει τ-ήν τψ-ήν νrι ύπο~ocλ!l τrι πορίσμ.α.τα.

του ,Υενομ.ένου lλέyxoυ.

Ή Ιπιτροπεία. .ηρξα.το του εΡΥου α.ύτΥίς «πο τΥίς ΙξελέΥξεως

του 'AoytaT1Jpiou, οπερ ευρεν έν-ήμ.ερον, 'r1JPOUV τα.χτιχώς τrι ύπο

του χα.νονισμ.ου τΥίς λΟΥιστιχΥίς ύΠ1Jρεσiα.ς τΥίς Έτα.ιρεία.ς 8ια.τα.σ

σόμ.ενα. βι~λία..

Μετ' OCχρα.ς λεπτομ.ερεία.ς ιξ-ήτα.σεν -ή Έπι :-ροπεία. OCπOCσα.ς τrις

Ιyyρα.ψrις Ιν 'roi; Τ1Jροuμ.iνοις βι~λίoις τοiς τε χυρίοις χα.Ι τοίς

βΟ1Jθ"t)τιχοίς, πα.ρα.~α.λοi)σα. lxocaT"t)V τών Ιν τοiς πρώτοις εΥΥΡα.

ψών. προς τrις Ιν τοίς 8ευτέροις, εύρε 8έ πλ-ήρ"t) συμ.ψωνία.ν μ.ε-
ι;, • ~

τα.ι,υ α.υτων.

Ή yevofLiV"t) ΙξέλεΥξις τών τoiί AoytaT"t)piou Ι~ε~α.ίωσε τrι έξΥίς:

» 6,979.15
• Δρ. 377 ,U~t).85

Kα.τrι το έτος 1897 lveTocA"t) πα.ρrι -roi) AoytaT"t)piou -ή είσ

πρα.ξις 8ρχ. 888,272.80 α.ύτα.ι 8έ προέρχοντα.ι:

1) Ιξέσό8ωνχρ-ήσεως 1897 Δρ. 369,242.70
χα.ί χεχλεισμ.ένων χρ-ήσεων » 865.00 Δρ. 370,107.70

2) ιξ όμ.ολΟΥιών Λα.χειοψόρων Δα.νείων Έ6νι

χΥίς Τρα.πέζ"t)ς
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D 143,882.-

• Δρ. 377,086.85
D 328,534.75

109.30.D

D 1,911.60
'1) 5,000.-

" Δρ. 888,272.88

'Εκ μετ«epορocς .
3) ιξ έντόκων Υρ«ι-ιι-ι«τίων τoiί Δ"ι)ι-ιοσίου •

4) έξ «ν«'λ-ίιΦεων «τόκων κ«τ«θέσεων π«ρόι ήi

Έθνικ~ ΤΡ«..έζ,!l.
5) εξ «ν«'λ'ήΦεων εντόκων κ«τ«θέσεων π«ρόι

τ~ Tp«..έζ~ Ά&ηνων.

6) εξ «ν«'λ-ίιΦεων Ιντόκων κ«τ«θέσεων π«ρόι ήi

Tp«'Πέζ~ Bt0fJo"l)X' Πίστεως D. "22,000.-
7) Ικ πpoκ«τ«~o'λων διόι 'λΙι-ιόν τl\ς Έτ«ιρεί«ς D 9,276.1 Ο

8) έξ όepει'λ1jς πρφ"l)ν τ«ι-ιίου Π. Γι«ννοπού'λου D 438.90
9) ιξ έκκρψων ΆΟΥ«ρι«σι-ιων D 33.30

1Ο) Ικ χρεωστων Γρ«ι-ιι-ιιχτίων Λ«χείου Γης

τετριχι-ι"l)νίClς 1896 .
11) Ικ XP"l)fJo«TIJtwv Εηυ-ίισεων .

Κ«θ ι ο'λον τόi'τoς 1897 ΙνετιΗ"Ι)σ«ν π'λ"l)ρωι-ι«!

Δρ. 865,971 .30 κ«τιχνψόι-ιενιχι ώς έξ1jς:

1) είς Ιξοδιχ χρ-ίισεως 1897. Δρ. 263,598.05
κιχ!κεκ'λεισι-ιένωνχρ-ίισεων» 1,095.35 Δρ. 264,693.40

2) πρός «πόΚT"l)σιν f Ο όι-ιο'λΟΥιων Λ«χειοφόρου

Δ«νείου Έθνικ1jς ΤΡ«'Πέζ"l)ς • D 6,625.-
3) πρός «πόΚT"l)σ!ν έντόκων Υρ«ι-ιι-ι«τίων του

Δ"Ι)ι-ιοσίου. . D 345,407.95
4) είς «τοκον κ«τ«θεσιν ..«ρόι τ~ Έθν ..Τρ«-

πέζ~. . D 138,882.-
5) είς (ν-;οκον κ«τ«θεσιν π«ρόι ήi Tp«'Πέζ~

ΒΙOfJ-"Ι)χ«νικ1jς Πίστεως . '1) 42,000.-
6) εί; πpoκ«-;«~o'λόις διόι 'λΙι-ιόν τ1jς Έτ«ιρεί«ς D 10,400.-
7) είς ΕΠΙ'JΤΡΟ9i)ν XP"l)fJo«TIXWV Ιηυ-ίισεων . • • » 5,000.-
8) είς δι«φόρου; πιστωτόις . '1) 52,962.95

Δρ. 865.971.30
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Δρ. 393,687,35
» 380,945.15
» 12,742,20

- 68-

Ό προϋπολογισμός «νέγριχφεν

έ'σo~ιx μεν Δρ. 473,854.00
εξo~ιx~ε. » 474,356.05

Ι ον "Εσοβα.

Έχ των προϋπολογισθέντων Ισό~ων

έ~ε~ιxιώθησιxν •
χιχΙ είσεπρOCχθησιχν .

χιxθυστεpoiίντιxι 'Γ~ 31 Δεχψ.~pίoυ 1897
«Hoc χιχΙ έχ τούτων είσεπρOCχθησιχν μέχρι

σ';ψερον . » 11,496.60
ιxl ~E ύπολειπόμενιχι ~pχ. 1245,60 eoc είσπριχχθωσιν έντός τijς

τρεχούσης ~ιιxχειpίσεως.

Έχ των προϋπολογισθέντων έξό~ωy. . Δρ.474,356.05

έ~ιχπιχν-ήθ'l)σιχν χιχθ' ολον τό έτος ~p.

326,181. 90 ~τoι έντός τoiι 1897
έπληρώθ'l)σιχν •.•• Δρ. 270,409.20

όφείλοντιχι ~E ύπό τijς Έ-

τιχιρείιχς είς ~ιιxφόpoυς

~ιχιxιoύχoυς . . » 55,772,70 326,181.90
έπομένως έμεινιχν «~ιocθετιxι πιστώσ~ις . . .. Δρ. 148, 174. 15

ΈξετOCσιχσιχ -ή 'Επιτροπείιχ λεπτομερως τocς ένΤΙΧλθείσιχς πλ'l),

ρωμocς θεωρεί xιxe7ixov voc μη πιxpιxλείψ~, δη λίιχν τιχχτιχως

ένεργείτιχι σπου~ιχιοτocτ'l) ύΠΥιρεσίΙΧ, -ή ~ς «νΙΧΥνωρίσεως των ~ιx·

πιχνων τ'l)pOUΜένων των ~ιιxτάξεων τoiι Λoγιστιχoiι Νόμου.

Περιχτώσιχσιχ -ή 'ΕπιτροπείΙΧ την έξέλεγξιν των είσπράξεων

χιχΙ πληρωμων έπεξέτεινε τόν έ'λεΥχον χιχΙ έπΙ τής περιουσίιχς

~ς Έτιχιρείσς.
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Ή περιουσί« τ'1jς ΈΤ«ιΡεί«ς «~-ήpχετο

χ.«τιΧ τή~ 31 Δεχ.ψ~pίoυ 1896 είς Δρ. 459,725.80
χ.«τoc 8ε τή~ 31 Δεχ.εμ.~ρίoυ 1897. D 527.231.31
έπoμ.έ~ως ΙπYjλθε~ 1) «ίίξησις D 67.505.51
προελθουσ« Ιχ. τ'1jς ,8ι«ιpoρίiς τω~ βε~«ιωθέ~τω~ έσό8ω~ πρός τoc

έξο8«.

T~μειo()...

ΜετOC τή~ έξέλεγξι~ τού Λογιστηρίου Ιπελ-ί;ιΡθη 1) Έπιτροπεί«

τ'1jς έξελίγξεως του Τ«μ.είου π«ρ«~«λoυσ« τocς Ι~ τίj) βι~λίφ

Τ«μ.είου έγγΡ«ιΡocς πρός τOC στελέχη τω~ γρ«μ.μ.«τίω~ είσπρriξεως

πρός τό Ήμ.ερoλόγιo~ τού Λογιστηρίου χ.«ί τό K«θoλιχ.ό~, έξε

λέγξ«σ« 8ε τους λογ«ρι«σμ.ους έ~ός έχ.ιΧστου Ι~τriλμ.«τος χ.«ί π«

ρ«~«λoυσ« τ«υτ« πρός τε τOC στελίχη χ.«ί τocς ΙγγΡ«ιΡocς ε~ τε

τίj) Ήμ.ερολογίφ χ.«ί τίj) K«θoλιχ.ίj).

Πόρισιι« τ'1jς έξελέγξεως τ«Ιίτης εI~«ι τό έξ'1jς:

ΤΑΜ·ΕΙΟΝ

EtfJ1':P~ ;ειο;

1) Τό ίιπόλoιπo~ τ'1jς 31 Δ/~ρίoυ

1897. Δρ.18,650.75

2) Αι Ι~τ«λθείσ«ι ίιπό 'Tou Λο

γιστηρίου χ.«ί έ~εργηθείσ«ι

είσπρ«ξεις. D 888,272.80 Δρ. 906,923.55

Oληρωμ~Ι

Αι έ~τ«λθείσ«ι χ.«ί γε~όμ.ε~«ι πληρωμ.«ί «~ίρ-

χo~τ«ι ,ίς . . Δρ. 865,971.30
Έπoμ.έ~ως τό χρημ.«τιχ.ό~ ίιπόλoιπo~ του

Τ«μ.είου χ.«τOC τή~ 31 Δ/~ρίoυ 1897
8ίo~ ~oc ~~«ι • D 40,952.25
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Τοσουτον δΕ >tιx.i ευρέθη ...ην 31 Δε>tψ~ρίου 1897 ώς ιΧ.πο

8εI>tvvETιxt l>t rij, >tιx.TOC τ/ν ήμέριχν έ>tείνην Ύενομένης έπιθεωρή

σεως πιχρOC τη; έξελεΎ>tταης Έπιτροπείιχς του ετου, 1896.

ΧρεώΥΡ φrι.

Έν τφ Tιχιιεί~ έξήτ σεν. ή Έπιτροπείιχ χ.ιχ.: τ' Χ εώΎριχφιχ

χ.ιχί τocς 8ιιχ.φό ους ιX.ξίιχ~ rijς Έτιχιρείιχς. ευ ε δε Ιν ιχi.ι~ τOC

έξης: ,

1) 2 ιΧ.ποδεί εις του ιχνείου ΚεφΙΧλιχιοποιήσεως ιΧ.ξίιχς όμOίi

δρ. 640.
2) 4Ο όμολΟΎίιχς του Έλληνι>tοίi Πιχτριωτ. ιχνείου των δριχχ.

3C,OOO,OOO.
3) 12 ιΧ.πο8είξεις ιΧ.τό>tων >tιχ.τιχ.θέσεων τ1jς 'Ετιχιρείιχς πιχρOC ήi

Έθνιx.~ TpιχπέζΊl ιΧ.ξίιχς όμOίi δρ. 81.000.
4) 1 βι~λίoν ιΧ.πο8εΙξεως lντό>tου >tιχ.τιχ.θέσεως πιχ.ρOC τ~ Τριχ

πέζΊl ΒιομηΧιχνιχ:1jς Πίστεως ιΧ.νερχομένης εις 8pιx.XfLoc,

20,232.45.
5) 6 έ'ντο>tιχ. Ύριχ.μμιΧτιιχ του Δημοσίου ιΧ.ξΙα., όμου 8ρ. 96,108.20
5) 7 ιΧ.πο8είξεις uπο τους ιΧ.ριθμου, 352, 2500, 2728, 2938,
4047 ι 5346 >tιxt 5347, 8ηλοvσα., τήν >tιχ.τιΧθεσιν πιχ.ρoc Toi,
Τιχ.μεΙοις τη, Έθνιχ.ης Τρα.πέζη, 46 μετοχων της ιχύτης Τριχ.

πέζη, >tcxt 1Ο όμολΟΎιων Λιχ.χειοφόρου Διχ.νείου Έθνι>tης Τριχ.

πέζη, >tα.ί 64 όμοΑΟΎιων του Έθνι>tOίi ΠιχΎΙου Διχνείου των

;ε. 5,000,000.
Ή ΈπιτροπεΙιχ χ.ιχθηχ.ον έιχυτης θεωρεί νOC προτεΙν;! εις τ/ν

Συνέλευσιν νOC ioy>tplηI τήν 8ιιχχείρισιν του έτους 1897 χ.ιχι νOC

έχ.φΡiιt'Q τ/ν ευα.ρέσχ.ειΧν 'ΠΙς προ, το totX"I')Tt>tov Συμbοvλιον

τ1jς Έτιχιρείιχς 8ιOC τ1j, σχ.οπίμου ένεΡΎείιχς του όποΙου π ΟΧΎον

τιχι τ~ της Έτιχιρείιχ.ς, έπΙσης νOC έχ.φ xιt'Q -rotιx.VT"I')V πρ' ς τε τον

τιχμίιχνχ.. Π. Χρυσιχ.νθόπουλον, τόν λΟΎιστ/ν χ.. Α. Λfx.ππιχν χ.ιχι

το λοιπόν προσωπιχ.Ον τ1jς Έτιχι είιχς 8ti τε τ/ν ιλοπονίιχν ιχυ·

των, τ.ην τιX~ιν χ.ιχι ιχ..χ. ί~ειιχν περί τiν ...;'P"l')GIV των βι~λίων χ.ιχι

του, χ.όπους ιχυτων υπέρ των συμφερόντων τ1j, Έτιχ.ιρείιχς.

Περιχ.ίνοντες τ/ν εχ.θεσιν Tιx.VT"I')Y, έθεωρήσιχμεν προσέτι >tιx.θ1j-
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)(.Ον ~ιι.ων νάι πα.ρα.Τ'r)ρ-ήσωιι.εν o't"t, ~ Έτα.ιρεΙα. ιι.~ έχουσα. ί~ιoν

"α.τ«στ'r)ιι.α. ιχ.να.Υ,,«ζετα.ι νOC πλ'r)ρων'!J "α.τ' έτος ~ιάι τOC Υρα.ιΡεία.

"α.ί τ~ν βι{)λιοθ-ή"'r)ν ιι.εΥ&.λα. ένοΙ"ια. είς οί"Ια.ς ά."α.τα.λλ-ήλους,

"α.θ' Ο <i>"ο~οιι.'r)μiνα.ς πρός ocλλοvς /f"οπούς. Έπει~~ Οιι.ως -ή

Έτα.ιρεΙα. εχει νυν "α.θα.ρόν περΙσσευιι.α. ~ρα.χ. 67 ,505, έπει~~

σπoυ~α.ίoν ΧΡ'r)ιι.α.τι"όν ποσόν α.ύriiς ιι.ένει "α.τα.rεθεψένoν πα.ράι

τ~ Έθνι,,~ Τρα.πέζ"!) ά.τό"ως, "α.ί έπει~~ ϊ~ιoν ΙΥεΙρουσα. "τιριον

11 Έτα.ιρεΙα. ού ιι.όνον σπoυ~α.Ια.ς οΙ"ονψΙα.ς θα: έπρα.Υιι.α.τοποίει

ά.λλάι "α.ί τό Υό'r)τρον α.ύτ7jς θOC ά.νύΨου, "α.θιστα.ιι.ένΎ) ιι.όνψον

"έντρον έπισΤ'r)ιι.ονι,,7jς ~ρ«σεως, ~ιάι τα.ίίτα. προτεινψεν εις τ~ν

Συνέλευσιν των ". Έτα.ίρων οπως Ιy"ριν~ νάι ά.yoρα.σθ~ ή οί"ο·

~οιι.'r)θ~ Ιπί "α.τα.λλ-ήλ.ου oί"oπέ~oυ εύπρεπες "τιριον πρός έΥ"α.

τ«στα.σιν π&.ντων των Υρα.ψείων "α.ι τ.ης βι{)λιοθ-ή"'r)ς

'Εν ΆΟήνl1ις τϊϊ 24 'Il1voul1plou f898.

Ή Έλεγ'l<τ\'Ι<Τι Έπ\τροπeiα

Π. 8ΑΝΘΑΚΗΣ

Β. ΓΙΑΝΝΟΤΛΗΕ

Γ. ΚΛΟΝΤΗΡΟΠΟΤΛΟΕ

ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΣrΝΕΛΕrΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α' τακτικη. συνέλευσις των έταίeων

πeος λογοδοσίαν του συμ60υλίου δια. το 1897.

T~ 11n Ία.νουα.ρίου 1898, 1ψέρ~ Kυρια.,,~ "α.Ι ώρ~ 10 π.Μ.

σvν7jλθον οί έ,σιίροι είς yενι,,~ν συνέλευσιν, ίνα. "α.τάι ,α: ocpOpιx.

31 "α.Ι 32 του Όρyα.νισιι.oiί έ"λέξωσι τό πρoε~ρείoν τ7jς συνε

λεύσεως, ά."ούσωσι τ~ν περί του Ετους 1897 λoyo~oσΙα.ν του

συιι.{)ουλΙου "<χι έ"λέξωσι τ~ν "<x,OC τόν ΌΡΥα.νισιι.όν τρψελ7j έξε-
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λεΥχτιχην έπιτροπείο:.ν. llo:.p1jao:.v ~τo:.ίρoι χο:.τ' ιχ.ρχ«ς μ-ίν 28,

εΙτο:. 8ί 36.

Γενομ-έν"l)ς ψ-ηψοψορίο:.ς έξελέ~σo:.ν πρόε8ρος τ1iς συνελεύσεως

ό Χ. Μ.ΔΙΥεν1jς 8ι« ψ-ΤΙψων 28, ιχ.ντιπρόε8ρος ψ. Θρ. ΆΥΥελό

πουλος 8ι« ψ-ΤΙψων 28, 0:.' Υρο:.μ-μ-ο:.τευς ό Χ. Γ. Πo:.πo:.~o:.σιλείoυ,

χο:.Ι ~' Υρο:.μ-μ-ο:.τευς ό Χ. Κ. Κυριο:.χός.

Του Χ. ΔΙΥεν1j χo:.τo:.λo:.~όντoς την προε8ριχην ε8ρο:.ν, ό Υρο:.μ-

μ-ο:.τευς του συμ-~oυλίoυ Χ. Π. Ko:.~~0:.8ίo:.ς ιχ.νέΥνω τ/ν έν τοίς

προηουμ-ένοις (σ. 9-32) έχθεσιν των πεπρο:.Υμ-ένων τ1jς Έτο:.ι

ρείο:.ς χο:.τ« τό 1897.

Άχολούθως έξελέ~σo:.ν μ-έλ"l) τ1jς έξελεΥχτιχ1jς έπιτροπ1jς οΙ

Χ.Χ. Β. Γιο:.ννούλ"l)ς, Π. ιΈο:.νθOCχ"l)ς χο:.Ι Γ. Κλοντ"l)ρόποuλος.

Β' τακτικη Ο'υνέλευΟ'ις.

η 2511 Ίο:.νουο:.ρίου, Ύιμ-έρ'f Kυριo:.χ~, ώρ'f 1Ο π. Μ. σuν1jλθον

χο:.Ι ο:.ύθις τό 8εύτερον οΙ έτο:.ίροι. Τ1jς συνελεύσεως προ-ΤΙ8ρευσεν

ό πρεσ~ύτερoς των έτο:.ίρων Χ. Άθ. Δοuρούτ"l)ς. llo:.p1jao:.v έτο:.ί

ροι 31.

Ό Υρο:.μ-μ-ο:.τευς τ1jς συνελεύσεως Χ. Γ. Πo:.πo:.~o:.σιλείoυιχ.νέΥνω

την έν σελ. 66 έχθεσιν τ1jς έξελεΥχτιχ1jς έπιτροπ1jς περί τ1jς

οίχονομ-ιχ1jς 8ιο:.χειρίσεως του έτους 1897.

Ή συνέλευσις έΥχρίνο:.σο:. όμ-οθύμ-!J)ς την Υενομ-έν"l)ν 8ιο:.χείρισιν

του έτους 1897 έξέψρο:.σε την εύο:.ρέσχειOCν τ"l)ς πρός τε τό 8ιοι

χ"l)τιχόν σUfL~ούλιον χο:.ί τό λοιπόν προσωπιχόν ..1jς Έτο:.ιρείο:.ς

8ι« την έπψέλειο:.ν χο:.Ι τόε ζ1jλον μ-εθ' ών έχτελοίίσι τ« έο:.υτων

χο:.θ-ΤΙχοντο:. χο:.Ι έ8έχθ"l) όfLοθύμ-ως τ'~ν πρότο:.σιν τ1iς έπιτροπ1jς

οπως τό συμ-~oύλιoν ιχ.Υορ«σ'!1 .;j Oix080fLYιιr~ έπί χο:.το:.λλ-ΤΙλου οί

χοπέ80υ εύπρεπίς χτίριον τ1iς Έτο:.ιρείο:.ς πρός έΥχο:.τ«στο:.σιν π«ν

των των Υρχψείων Χο:.Ι τ1iς βι~λιοθήχ"l)ς τ1iς Έτο:.ιρείο:.ς.

Άχολούθως έξελέΥ"l) Ύι πεντο:.ιιελης έτ.ιτροπη έπΙ τοίί προϋπο

λΟΥισμ-οίι έκ των Χ.Χ. Ίω. ΖωΥΡOCΨΟU, Γ. Πo:.πo:.~o:.σιλείoυ, Ίω.

Moύσ"l) , ΕύΥ' ΤΡΟUfLΠ χο:.ί Άθ. Τuπocλ80U Μπο:.σιii.

Ι I1
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΙΛΙΣΟΝ

(Π<ν. Α'.).

Διευθύνων ίν ετει 1893 τ/ν ύπό τ/ς Άpχoιιoλo~ης Έτοιιρ,ίοις

ίΠΙΧ''Ρ"l)θ,ίσοιν ίν ήj ~oίηJ τού Ίλισου ποιρΟι τ.ην λ'Υοιι-ένην Κa.J.·
.J.Ipp&ηr ιίνOΙ~OΙ,l,ήν t, έλoι~oν ιί,l,οριι-.ην νΟι έξ,τό:σω τΟι Ιν τοίς

πέριξ ,ύpl~όιι-ενoι !χνη ιίρχα.ίων ~τιpίων, Ιν οίς ~oιί έρ,ίπιόν τι

Ι~ πωρίνων πλινθί~ων ~,~ι.ιενoν έν -r1j ιίριστερί!' oχ~ τού Ίλισου

ποιρΟι τ.ην ~IOΙτέιι-νouσoιν τόν α.υτόθl συνOl~ΙOfLόν του Bατpαxorη

Ifiov ό~όν. τουτο ένόιι-ισα. λ,ίψοινον του ποιρΟι Stual't ~α.ί Re
ΥθΙΙ 2 iσxt3t«afLlvou χ«! «πειΧ.ονισμένου «ρχιχΙου ίωνιΧ.οίι ν«ου,

οστις ώς γνωστόν ~oιτεστpό:,I,η ιι-ετέπειτα. 3. Μ-η ~υνηθ,Ις τότε νΟι

έξερευψ~σω 3ι' «νocσχ.α.φ11ς τό έρεΙπιον τουτο, προέτεινιχ χ«τ«

ιίρχΟις του ποιρόντος έτους 1897 ,ίς τό Σψ~oύλιoν της' Αρχοιιο

λoγ,~ης Έτοιιρ'ίοις νΟι ιίνoιλό:~"!! τ-ην ιίνoισ~oι,l,-ην οιύτου ~,ό: τε τ-ην

x.«λλιτεx.νιx.~ν ιiξΙrι.ν του πρότερον ύπ&:ρξ«ντος χτφΙου χ.«Ι τ~ν

έπισημόΤ"f!Τ« του τόπου, έν ~ έ'κειτο, προσέη 3έ χ.«Ι έπει8~ συνφχι·

crμ.lvou νυν οντος του τόπου έπΙχειτ«ι χ.«θ' έx«aτην ό χ.Ιν8υνος '1«
έξΟΙ,l,οινισθωσιν όλοοχ,ρως χα.ι τΟι όλίΥΟΙ σωζόιι-ενοι λ,ίψοινοι, έΟιν

ιίνεΥ,ρθ1j οίχο3όιι-ηιι-ιί τι έπί του 1"ΙΙπέ30υ'. Τό Συιι-~oύλιoν προθύ

μως ά.πο3εχθεν τ1ϊν πρότιχσιν ά.νέθεσεν είς Ιμ.έ x.«L τ~ν 3ιεύθυνσιν

τ/ς <ivoιou<piiI, 71ν έςετέλ,σοι ιίπό λήΥοντος του Φ'~poυoιpίoυ

ιι-έχρι των ιίρχων του 'Απριλίου Ιν ήfLέpoιις ΙΙ-'Υό:λων ~ιν3ύνων

χ.«Ι πένθους πo).),oίi.

Τό ,ίρηιι-ένον έρ,ίπιον, iiπ'p ~ιOι τ/ς ιίνoισ~OΙ,l,ης ιίπ,3,ίχθη οτι

, lIpa.τι•• τ/' Άρχ.. Έτ. 1893 σελ. t11 ΙΙ

2 Antiquities οΓ Athens, Tό~. Α', σελ. 7 ΙΙ. τ.ίν. chap. 11, Ι -8.
3 Ό Δ. ΚαΙΙ--;ΟUΡοτλοuς: ('Ιστορ. τω" Άδην., Τόμ.. ΑΊ οιλ.155l, ά.Υνοω

πόθεν ΠΙΧρ«λαδών Πιν ιnηοι." λiyιι ο:ι χα.τηΟΙΧ7:α8η • τ~ 1778 ίιπό τοu Χατζ'

Άληι Or.ως τό ίιλιχ.όν τοu xpηαψ.ε-~ είι;: την οίΧοδόμ.ηαιν των τιιχ.ω" τ/' πό

λεως •.
~ E~xτέoν 6ζι ήτο ,,~όριatΏ τό yήr.tδo" tO':ito h τ~ σx.ιO~ τη, πόλεως ώ;

τολιχτε!α, ητι, χαί iλλω; 3Ι" Di1r. fιτo ιZxpηιrτoι;:, τοΙή., tijι;: αωτηρί4; των ipnr.iOJY,
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••τωl -ήτο λείΨ""Ο' το\ί π"'ρ" Stuart Χ'1Ι Revett ."'0;;, εlχ"

.η~." υπό "οηώ. "",ρ",τηρ."θη χ",Ι υπiiΡXε αειnψειωμi.ο. Ι.

~εωτίpoις x.ι:ipτ«ις τών Άθτινών t ι «"λ), ι ίΠEι3~ 1'1 «ύτφ ήσιχ'l

x"'Τ"''P",νij λείΨ""'" μετ",γ"εατίρω. "ροαθ."χώ., ~.. ιi"ε~ί

3ετο ιίς CΙύΤO ~ πpoαi;xoυσα: σ-ιιμ«aίιΣ ι «"λ),;: JUΣτιλιίπιτo σuτ/

θως ιίνιξίτιιστον θεωρούμ.ενον ώς ά.ιτήμ,cιντoν ).είΨa..~oν μ.ιτcιyινε

ατίρου χτιρίου. 'Τ"ό τινω. ~ι ώl λείψ".ο. του είρ."μί.ου .",0;;

~•• lθεωρείτο το 'ρείπ,ο. τοίίτο, ιiη' a:no lρεί",ο. τετρό:γω.ο.

χιίμ.ιvο"l ύo/rlλότερον τούτου π«ρ;' τον ίν rij )tορuφ'Ό του "λόφου

.υ. ύ"«ρχο.τ,,, ιi.ψόμυλo •. Ό Kaupert "ροαίαχε "ωl "ερ,α

αότερον είς το έρείπιον τουτο ι «).).' ίζέ).«~εν ιιύτό ώς λείψιΣνον

XAiiL",xoI2, ιiγOύaYJl εΙς το έ"Ι της χορυ'Ρης του λό'Ρου ""'ρ" το.

α."μερ ..Ο. ιi.ψόμυλo. λείΨ""Ο' ιiΡX"'ίoυ χτιρίου, ο"ερ lχλ"'μΙ:ό:.ει

ώς .",ό. ",θ",.ώς της EvxAEi"'I Άρτίμ,~oς!. 'Αη' ομως 1ι θίαις

του ""'ρ" Stuart χ",Ι Revett ίω.ιχου .",ου Μύ.",το χ",Ι "ρό της

ιi.",αx"''P ης ." όρ,αθ~ εύχόλωl, ~,ότ, εΙ.. ιi''''yεγρ",μμΙ.oς ιixρι

.Ι:ώl ,. τΙ;; υ"ό τώ. ,. Άθ,j.""ς Κ",,,ουχί.ω. αυ.τετcιγμί.",χό:ρηl

τώ. Άθ.".ώ. χ",ί τφ 1Ι; έχεΙ.ου ~ι",αxευ"'αμί.",XipT"(l του Guil
let de GuilletiίJre, OaτIl "ροαίτι χ",ί Ρ."τώl μ"'ρτυρεί οτι ό .",Ος

ίχειτο πα{'α τού, .,,{'όπο"α, του .lόφoυ (au pied de la colline),
a:p", ούχΙ lπί της XOpU'Piil, ί.θ", .;;. ό ιi.ψόμuλΟI '.
Ά. το Ι. τοίς ..ωτίρο,ς χό:ρτ""ς ,,,Ι της χορυ'Ρης του λόφου

""'Ρ~ το. aYJμερινΟ. ιi.ψόμυλo. α."μειούιι..ο. λείψ"'.ο. ιiΡX"'ίoυ

ι Ο!ον Τοαρ:' Curιius χα, Κ.υΡοΓΙ, AtJ.s νοη At!,en, ~;n. Ι, (K.r
ten ,οπ AιιiL:a, 9~U Ι). r'«9iaταo:cι οι; τήν σ1j~(ρινή., xcιt.ioτcιcn., τo~ τ&

r.ou 07jμJιοUtα.t τό έρεί::ιον έν τ~ lTι..εδ~ tci)v 'Αθηνών τη( τρίτη, ίχΟόαεω, τη,

Έl1άδοc τo~ Badeker. Έν illotc όμως lipt'CIt( ίλλευ:ει. οΤον ::ιιρΣ Cur·
tius (Slranz), Sielιen ΚaΓιeη ΣΟΓ Topogr.phie ,οη Athen, ~;ll, 3.

• Curtius und K.upert. AUas ,οη Aιhen, ΒΙ. Χ (Die Umgebung der
KaJJirrhol! άριβ. 8: Ιη den Felsen geh.uene grosse SIufen. Πόβ.. Τοροη1

5ε, η r.Ιiνη cxΙϊτη θΣ ?η~ ::εραιτi?6l'

• Αότό&. .pιfl. 9. Π~l. 0[1. 33: Treppenstufen Ι 7 und 8) fίihren

hin.uf Συω "indmίihJenberge, der IίiΓ oίnen anIiken Tempel (Arte
mls Euklela ! ) geebnet IsI.

• Παρ:' Laborde, Documenls sur I'hlstoire el Jes antifluiJes dΆιhe

nes, ι:εΙ. Ι03, r.cxpi T~ ό::o{~ lir.ip7.0tJι:t χcxί οί μ.νημ.oνεUΒίντε~ ::cxΙ«ιοί Xip
ΤΙΙI, ciίν ό μ.ίν οηλοί τόν να.όν οι% t'oS ά.pιθμ..o~ 15 (UI Lal.torde, ~l. Ι7), ό oi:
δlΣ tov ciFteμ.o~ ιι 9.
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χτιρίου ήτα Jια.ί «ύτό ~ι1ό;, 3έν 3ύνιΣΤcιι ν« έξ«x.pι~ωιra itAiov,

8,ότι 'ρ,υ.ήσα.ς 8,' ".α.σ>.α.φ'iiς τό. χωρο., Οσο. 8•• '>.ώλυο. τόc

itIXfιxxrlf.Lrva: CNlfLEPtv« oίxo30μ-rιμιx.τιx 1 ου3εν εύρο'l ίx.νo~ «UTOU

περισωζόμενον. 'Έχ. τι"ος 3' a.ύτόθι ύπι:ιpl0ιJσ7Iς είσίτι ιίνOιΧτ1jς

τι:ίιΡρου είχ.«ζω οτι πρό ίτώ" τινών: ιΣπcιyτες οΙ «ρχα.ϊοι λίθοι ιξο

ρυχθί.τες Ι',τε>.ομ.ίσθησα.. "λλα.χου, ί.α. χρησ,l'ο"ο,θωσι. ,ίς 01)

Ι"ρ,.ό. >.τίρ'ο., Έχ "τ/ς "α.vτ,λoυς 8' ,λλ,ίψ,ως λα.τυ1tης Ι'α.ρ

ΙΙ«ρων έπιτρίπετα.ι ν« (i)tιZGΊ'! τt~ μ.ετ&: τινος πιθ«νόπιτος δτι τό

χτίρ'ο. 8•• ήτο μ.α.ρμ.άΡ'.ΟΥ" "λλ' Οl,ως ώς 'χ του ""ο>.ρήl,.ου του

τό"ου 8•• ,ί., ..8υ.α.το. χα.Ι .όc "α.ρ,σύρθηοα.. ,. τ'!' Ι'α.χρ'!' χρό.,!,

υπό των βροχ.ών «π«ντα. τΟ: π«ρχ τ/'1 iitLιpiVEt"y του έ3ά:φους

χώl,α.τα., ,ν οίς ·~8υνα.τo νόc ίI1riipx' >.α.Ι I'α.ΡI,α.ρίνη λα.τύ1tη.

Ό τόπος, ίν ~ χείντ«ι τ« λείψι1ν« του π«ρ« SιuarL χ.ι:ιΙ

Revett να.ου, l,ετΌC "τ/ς "'p,ox;jI όλο>.λήρου του λόιΡου >.α.ί του

5",οθ,. τοσ λόιΡου τούτου >,"Ι'ίνου ,,,ι,,ί80υ Ι'ίρους Ι'ίχρ' των

"α.ρόc τό Ο1)I"ρι.όν .'>.ροτα.ιρ,ίο. χα.Ι το Στόc8ιo. ίιψωl,όcτων >.α.

λ'ίτα., .υ. "α.pόc τοϊς ,,,,χωρίο,ς τού ΠαρΙτη, ,>. τοσ ό.όl,α.τος ί8,ο

>.τήτου τινος των α.ύτόθ, Υ'Ι"ί8ων ".α.l,ιp,~όλως, 'Η '"ω.uμ.ία.

α.ϋτΎΙ φa.Ινετa.ι Οτι ιiΠE~Ι~EΤO κιχ.ί Ett; τ~ν Χ.Ρtστιa.νιχ.~ν έχ.κλ."σΙα.ν ι

,ίς 11. ήτο Ι'ετα.",,,ο,ηl,ί.ος ό είρηl,ί.ος "ρχα.ϊος .α.ός, S,on ό

Π,ττόc>.ης (L'ancienne Atllenes, σελ. 188) ""ο>.α.λεϊ α.ύτ~.

sainte Marie Petritee, ο"ερ Οl,ως 'σιΡα.λl,ί.ως 'Ρl,η.εύει pierre
blanche. Οι νσν ίS,ο>."τ/τα.ι τοσ Υ'Ι"ί80υ .."ό I,α.χρoτιiτoυ χρό

νου χ.«τίχ.οντες α.ύτό γνωρίζΟΥσιν έχ. πιχρα.8όαεως ΟΤΙ ιχύτόθι ύ1t~Ρ

χε. '>.>.λησία. η Ι'ονα.στ/ρ,ον του Ά )'Ιου ωτρoυ. Τό S' 5.01,a.

ΠαΥα1'ία ιί( ιήγ Dirpar t 01tlf «1t08ί8ιτ«ι ιίς Πι" έχ.χ.Α:1jσί«'ΙΙ

τα.υτην "α.ρόc Stuart >.α.; Revett, .ί" νυν ολως «Υνωοτον "α.ρόc

τοϊ: ,,,,χωρίοις, >.α.θ' οοον ;;8υνήθην νόc I,ιiθω ι. 8έ. νΟl,ίζω ~' ""ί

8«'110'11 '11« Ei'llE «πλοϋ" π«ρίχ.ουσμ« .η σφιi:Ίμ.α. rij, fL'IIoήfLl1' τώ"

«λλ03«πώ" ΠΙΡΙ1Yγ"'rfώ'll, 3ιότι χ.ι,χ\ χαθ' ι:ιύτή" ιί'lε πολύ πι:ιρ6::-

, Κα.ί ό Δ. Κα.fLT.Ο~FΟΤlo:ι; I·Icr.o? των Άβ. Τόμ. Β', αεl. 2791 r.αop2.

των Ε~?ωr.α.ίων r.ιριηρ;tών r.apD.a.6t τό όνομ:ι ,:ο:ϊ:το, ώ; α.~τό; μοί ε1Τοιν. 'Εν

t~ ir.:tfηPl~':ΙXc? xιιμiνω to:i χ&'?,:ο:ι tων Κα.r.ο".ΙΧ~νων (Laborde ινθ' ~νωτ.

αεl. t7 ά.ριβ. t51 η ixxληαtιΣ λiyετα.ι το$ 'Λγίο" ΓιωργΙΟ". Qoδn η ίr.:ω'llιιμίa.

!I~τη, ά.Υνοω.
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Sοξος ή τοι«ύτ-ιι επωνuμ.ί«, ιί,l,0iί ουS«ιιως εΙνε Ιξ«ιρίτως πετρώ·

Sης ό τόπος.

'Εκ της ιiν«""«,I,ης ιίπεSείχθη Sυστuχως ΟΤΙ ή έπελθουσ« είς

τόν «Ρχ.a.iον ν«όν χ«τιχστροφ1) είνε μ.εγΙanι, 8ιό έξ a.ύτου του

οίκοSομ.ήιι«τος ιιόνον τινές ~ω. κ«τωτά.των λίθων τoiί κρη

π,Sώιι«τος έν τφ προνOCφ ευρίθησ«ν κ«τ" χώρ«ν, oίτιvες κ«Ι

GYJfLEtOUVT«t έν τφ σx.ε8(~. Έξ «ύτών 8ί χ.cιτ«φ«Ινετ«ι 01'1

τουλά.ΧΙσΤον ό πρόν«ος ήτο όλόλιθος, ήτοι συvφκοSομ.ηιιίvος

κ«θ' !iπ«v τό έιι{;«Sόv «υτoiί S," πωρίνων πλιvθίSωψ περί S;

τoiί ιrηκoiί τ" σωθίντ« λείψ«ν« Siv Ιπ,τρίπουσ, "" κp,θ~ «ν

ήτο κ«ί «υτός όλόλ,θος ,; κοίλος. 'Αλλ" κ«ίτο, ΟΙ κ«τ" χώρ«ν

S,«τ-ιιρηθίvτες λίθοι εΙvε όλίΥΟ" τCι Ιχνη τoiί οίκοSομ.ήιι«τος ου

8έν ήττον ELVE ίχ«νώι; σa.φη, 8ιότι «νωμ,ιiλoυ δντος του έ8&:φους

ήν«yκιiσθησ«ν οΙ οίκοSόιιο, νCι λ«ξεύσωσ, πoλλ«χoiί κ«ί ίξομ.«λύ.

νωσι τόν βρOCχον. 'Εκ τω. ε. τ~ βρά.χφ λ«ξεuμ.ά.των λοιπόν S,«·

κρΙνετ«ι σα-φως';' νοτιa.να:τολιχ.η Υωνί« τσα οtχ.ο80μ.-ίιμ.ιχτοι;,«π«σιχ

ή νοτί« πλευρ" κ«ί τό ιιεΥ«λύτερον ιιίρος της SUTIYoijI, όλ'Υώ

τερον σ«'Ι'ως Si,cin' ouSIv ήττον ιίσ,l,«λωι κ«Ι ή βορει«ν«τολική

Υωνί«, ιξ ήι έλλείπει ό ιίκpoyωvι«ίoς λίθοι' ιιόνον S; τό πλεί

στον ιιίροι τηι βορεί«ι πλευρ"ι κ«ί ή βορειοSυτική Υωνί« ιξη

'Ι'«νίσθησ«ν όλοσχερωι, επειSή ό βρά.χος ιίπεκόπη β«θύτερον, Οτε

κ«τεσκευά.σθη ή ιrηιιεpιv.η όSός. Ώσ«ύτως ,S,oc τε τoiί έν τί!> βρOCχφ

λ«ξεύιι«τος κ«, ένός λίθου κ«τCι χώρ«ν ύπOCρχοντος (Π) S,«xpt

νε1'«Ι Ικ«νώι; σιχφώς χιχί ό ΤΟίχ.ος ό χ.ωρίζων τόν O"t)κόν «πό του

προνOCου. Κ«, &Ο. λοιπόν ιι.η ύπηρχε τό π«ρ" SLuarL κ«1 ReveLL
ox.iS,ov ιιόνον τ" S,«σωθίvτ« όλίΥ,στ« λείψ«ν« πιστεύω οτι θ"

ήρκουν ΟΧ' μόνον Ιν« Sι«κρ,θωσιv «ι S,«OTιXOEιI τoiί oixoSofLoή

ιι«τος, ιίλλ" κ«ί ίν« κ«θoρ,σθ~ Οτ, τoiίτo ~τo ν«όι. Τό ιιηκος

έκ&:στΎ)ς των πλευρών του '1a.OU μ,Ετρούμενον χα:τιΧ TQ: νυν σωζό

ΙΙ"« λείψ«ν« ,I,«ίvετ«, κ«τά. τιv« έκ«τοστ" τoiί ιιίτρου ιιεΥ«λύ

τερον ,; Ι. τί!> π«ρ" SΙUarL κ«ί ReveLL οχ.εSίφ, ήτο, τηι ιιε.

νοτί«ς πλευρ"ι κ«τ" 0,30, τηι S! ιίν«τολικης κ«τ" 0,20,
έπει8.η εικότως τό κα:τωτtXτον μ.έρος του χΡYlπι8ώμ.«τοι; ~τo κa.τιΧ:

τι ευρύτερον ,; έν τ~ στuλο{;iΤ"(j. Τό ,S«,I,OI, έ'Ι" ου <!>κοS.ιι-ίιθη

ό \ιιχόι;, ι~νε Οχ.ι όλίΥον «νωμ.ιχ).ον σ-tlμ.α.ντιx.ώς «ποχλίνον πρόι;
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ΒΔ. τούτου ό' ,..χα. τό χρηπί~ωμα. α.ύτου ήτο υψηλόν, ως φα.ί

..τα.ι χα.Ι ίν ήi πα.ρOC Stuart xa.i Revett «πιαονιαιι, οΙ ~ε ίπ'

α.ύτου του βρiχοu ίπιχα.θήμενοι χα.τωτα.τοι λιθοι της ~uτιx1iI

πλιυρiς ήαα.ν τιθειμiνoι χλιμα.χη~όν «νuψoύμενoι ίχ της βορειο·

~uTLK1iI γωνΙα.ς πρός τ1Jν νoτιo~υτιχτ,ν. Toc xλιμα.χη~όν «νuψoύ

μενα. λα.ξιύμα.τα. του βρόοχου, ίν οΙς ήαα.ν τιθειμΙνοι οί λιθοι της

3υΤΙΧ11' πλευpίi~, φΙΧίνετ«ι στι έξiλιχgεΥ ώς λιίψιινα; xλίμ.ι:txo~ ό

Kaupert, ως ίλΙχθη «νωτΙρω' ~λλων ~ε βα.θμI~ων ίχνη ~έν

υπόορχουαι πληαΙον. 'Εχ των υπέρ τό ί~α.φoς μιρων του να.ου ού

~εν ιυρΙθη πλήν «φθόνου λα.τύπης μα.ρμόορων, xa.i του ίν πίνα.χι

Α ιίχ. Β' «πειχονιαμΙνου τεμα.χίου «να.γλύφου, πιρΙ ού θoc γι,,,"!!

λόγος Ιν τοίς ίπομΙνοις.

'Εχ των χρόνων, χα.θ' ους ό να.ός ήτο μιτα.~ι~λημΙνoς ιίς χρι

ατια.ναήν ίχχληαία.ν ιυρΙθηαα.ν λιΙΨα.να. της χόΥχης του «γιου βτ,.

μα.τος, πρoα,!,χo~oμημΙνης Ιν τ<ϊ> προνόο,!" ως φα.Ινιτα.ι χα.ί ίν ήi

πα.ρOC Stuart χα.1 Revett «πειχονίαει, χα.1 πολλoc θεμέλια. τοιχων

nIIIv1iI XOCTocaXIu1iI, ο;τι..ς Ι~ηλωθηαα.ν ίν τ<ϊ> αxι~Ι,!, ~Loc του

γρόοl'-l'-α.τος Χ. ΠΙΧντες «ντ,χουαιν ιΙς ~,όoφoρα. I'-'XPoc οΙχτ,l'-α.τα.

χα.1 &.λλα. χτΙρια. «λληλo~,α.3όxως Ιν τ<ϊ> α.ύτ<ϊ> γηπΙ~,!, χα.τα.ακευα.·

αθΙντα.. TLVoc Ικ τούτων 3ύνα.ντα., YOC κα.τεακιuόoαθηαα.ν κα.Ι I,-IToc

τήν κα.τα.ατροφήν -r1iI ΙκκληαΙα.ς, ~,ότ, ~φθoνoς τέφρα. Ιντός -r1iI

χόΥχης του «γιου βτ,μα.τος ευρεθΙίαα.! κα.Ι πολλοl πιθοι χα.1 βό

θροι Ιντός -r1iI y1iI πα.ΡOC τ1Jν νοτία.ν πλιuρocν ΙπιτρΙπουαιν ίαως

νίχ IixiXtr"(J τις ότι οΙ βυραο3Ιψα.ι, ο;τι"ς χα.τίχ τ1Jν μα.ρτupία.ν

τινών έχ τώ.., πpεσ€υτεpων μ,ίχ.ΡΙ πρό πινΤ'r)χο'lτ«ετί«ς περίπου

ιίργόοζοντο όλίγον xa.τωτΙρω Ιν τοίς ριιθροις της Κα.λλιρρόης 2,

ί~ρυαόoν ποτι κα.Ι Ιν τοίς Ιρειπιοις τούτοις ΙρΥα.ατΤ,ριόν τι. Mιτα.ξiι

τω'l εύτελων τούτων χτισμ«τω'l ιίξιο'll ιn;μ.ιιώαεω~ ιίνε χόΥΧ7ί τις

α χιψΙ".., oπισ&ι'ιl -του άγίου βiψ.«τος Tii~ iXXA'tjcΠ«(t χΙΧί τις τΕ

τρηωνος χτιατ1J θήκη Ζ ίν τ<ϊ> χοίλφ της χόΥχης ίχουαα. χιχο

αμημΙνα.ς τίχς όρθία.ς πλιυρίχς ~ι' όρθων μα.ΡI,-α.ρίνων πλα.κων.

-Ενεχιχ 'ri1r; όμοιότητος τrι; θΤιχης τΙΧύ-:-'Ι]( πρός τήν &;;χηΥ r τήν

ιυριθιίαα.ν ίν τ<ϊ> πα.ρίχ τ1Jν 3εξιίχν oxθηvτoυ Ίλιαου «να.axα.φΙντι

t Έν τ; ti9P'f τo.6τ~ ω:τ.ρχον χαί :::λ,ίατα. όιπιi.

, ΙΙροχτ. της Άρχ. Έτ. 1893, σιλ. 113.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:47 EEST - 52.53.217.230



- 78-

ύπ έι-ιοσ ά.ρχα.ίφ να.ω μετα.gεgλ."μένφ είς 1. ιστια. ιχ..η έχΧλ

σία.ν :. πιστεύω οτι χα.ί Ιν α.υ 11 ώ~ έν έχεί ~ ύπ1j χον «για. λεί

Ψα.να. χα. α.τεθεψένα. χά:τωθι ιχ.Υία.ς α.πέζ."ς έν ~ χ Ύx.~ α ύπα. •

lOV<rl)~1 ά. ."xoύCΠ)ς ~ε είς μιχρ'ν τι πα.pεχxλiισιoν α.υτόθι Ι~ρυμέ

νον. ''Οργα.νόν τι 1i σχείjo~ τ1jς χρισ ια.νιχης λα.τpεία.~ oυ~έν εύρέθ."

χα.θ' OCπα.ν το ά.να.σχα.φέν μέρος, oυ~έ έπιγρα.φ.η χριστια.νιχ..η ού8ε

μία. πλ.ην μιχρου τεμocχίου μα.ρμα.ρίν."ς πλα.Χός, οπερ ενεχα. του

συντετμ."μένου ΧΥ πρέπει νά. θεωρ."θ~ χριστια.νιΧόν χocίτοι ocυ-
_.... f \, ,,-, ...

των των γρα.μμ«των ." τεχV'YΙ χα.ι το σχ."'μoc φα.ινετocι μα.ρτυρουν

χρόνους Οχ.ι νεωτέ ους των Άντωνίνων. Το TEfLocXLov τουτο εύ

έθ." έντος των 118 περιγ« έντω ευτελών οίχ."μ«των είνε 8έ

πα.ντ χόθεν έλλιπέςl Εχον πλ«τος Ο ι t3, ύψος Ο ι t t χocί π«χος

Ο ι 04 ι πε ιέχΕι 8έ τ« ιξης γρ«μμα.τα.: 2

COIC
\Pb.XYTO
Ο Μ Ο ,ΟΙ

Π εριεργότα.τον χα.Ι ολως ά.προσ8όχ."τον εύρημα. είνε οΙ πα.ρ«

τον να.Ον εύρεθέντες τ«φοι οΙ 8ε8."λωμένοι έν τ~ σχε8ίφ 8ι« του

γρ«μμα.τος r ι οίτινες ά.ρχηθεν πιθα.νώτα.τα. έξετε ίνοντο μέχρις

α.υ rών των θεμελίων του 'JtPOVOCOu ι επειτα. 8έ χocτεστρ«φησ«ν

τινες ύπο τών .;)8." μν"l)μονευθέντων χριστι«νιΧών χ ισμ«των 3.

Οί τα: οι ούτοι εΙνε «π«ντες έχ ισμένοι 8ι« μιχρων ά. τίως λα.

τ μ."θέντω λίθων μετ?ι ά.μμοχο ία.ς χα.τ« ο όπον τών

ύστέρων ρωμα.ϊχων Χ 'νων ι ου8ι ~ε τεμάχιο γεγλυμμένον 1i

t Πpιu . τΤΙς Άρχ. Έτ. 1893, σε). 1321 r.!v. Α.

') Τ" -) Ι Ι LJ" • '6) ..., ." Μ'~ ο εν τ~ ':'ι .εllτCΙ.~ ot.ZIJJ " εινε αιμΥΙ Ο .ον, οllν:ψενον ναι εινε χcιι χcιι

Η χcιί Μ. 'Εν α,:,. 3 fαω; ιί.νcιγνωστέoν: [παjρά Χ(ΡΙσΤΟ)οϋ ro[lI Iitoi:}.
3 ΕΙς Τ2;>ος ευρέθη χcιί εντός ττ,ς χΟΎΊ.τις τΤΙς Zpια~ιcινιχ~ς έχχληα:C1ς Ur.οχ2τω

τη; ιί.?θονοll τέ;>pcι; χείμενο;, ιί.n' o~,:,oς οεν ;'-:0 χτιστός, ιί.λλίι r.ψ6ε6λημένο;
... . ') ) ι λ - ) -" .• λ) J.... 'Ι.' .... "
O~ μη'~ .ων r.Jj ..νων :: ιuων α:ι)"Χ .ινοιιαων cινω ::1'0; cι ..ιι.cις ..ι.::ι::ειοη ομως

ό μεν Ζώρος ito α-:ενό;, cι:ιτό; οέ ό -:2Υος Tιμιxcι-:ε~pcιμμένO;, οεν ΧC1-:ωρΟώθ

νά: itιu9tOωOη τι :: ίον. Πιθcινώ. δμω. ητο xcιί C1UtO~ το:ι ιίΡΧ,cι!o:ι νcιoϊϊ r.cι

λcιιότερo.,
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OCλλως χ.ιχτεΙΡΥ«σ""ένον voπ!iPXE! έν τoίχoι~ ιχύτων, χ.«θ' οσον ~8υ

ψήθ'f)ν νoc π«ρ«τ/ρ·ήσω, 'Έσωθεν ε~νε περιχ.εχρισfLένοι 8toc χ.εΡ«fLΟ

χονίιχς χ.«ί έπεστρω""ένοι 8ι' όπτολίθων, OCνωθεν 8~ ~ Ιχ'ουσιν έπι

aTly«afLΙX θολωτόν χτιστόν ~ έπικ«λύπτοντιχι 8toc fL«ΡfL«ρίνων πλ«

χ.ων t, «λλoc χ.«ι έν τούτοις οί ΤΟίχ'ΟΙ X'JPTouνT«t πρός Toc εσω ώσεί

ειι-ελλε νoc χ«τ«σχευιχσθ~ θ 'λος. Οί πλείονες των τ' ων τούτων

ούτων είνε ""εΥιΗοι εχ'οντες μηχος ύπε ~ιχίνoν TOC 8ύο fLlTp«, χιχΙ

πλ!i ος ύπερ~«ίνoν ό έν fLlTfov, «λλ' υπιχ χ'ουσι χ«ί fLtx. ότε-

οι. Κ«ί τό βιχθος 81 «ύτων, οσοι Ισφζοντο «χ.έριχιοι χ«ί ~8ύν«ντo

voc χ.ο:το:ιιετρ θωσιν, είνε έπίσ-t)ς ιιέΥΟ: ποικίλλον «πό t ,20 ιιέχρις

1,ί3, τούτου δ' ενεχ.ο: χ.ιχι «ν«~«θιι-oί τινες ύπιχΡχ'ουσιν έν τοίς

τοίχοις «ύτων κιχτεσχ.ευο:σιιένοι πρός κo:τιχ~o:σιν. Ό «ριθιιός ο:ύ·

των, οσοι περισ~ζoντo:ι όπωσ8'ήποτε, είνε τριιχχ.οντιχ. πέντε, OCλλοι

8~ είνε φιχ.νερόν οτι xιx.TeaTptkep'f)a«ν εΤτε ύπό των πιχ.ρOC τόν νιχ.όν

χριστιιχ.νικων χ.τισιι-«των εΤτε 8toc της κ«τιχ.σχ.ευης της σ'f)fLερινης

ό80υ , 8υνιχ.τόν 8έ κιχ.ί OCλλοι νoc ύπηρΧ,ον πρός νότον του τοίχου

Ρ έπί ύψ'f)λοτέρου 8ιχ.πέ80υ iXτICffLiνot, 8ιότι ιχ.ύτόθι είνε UΨ1Jλό

τερον τό βριχ.χ'ω8ες έ8ιχ.φος, ώς έχ. τούτου 8ε ~φ«νίσθ'f) πCiν εχ'νος

έξ ιχ.ύτων. Ό ΤΟΤχ'ος Σ 8ιιχιρεί ιχ.ύτους εΙς 8ύο όfLιΧ8ιχ.ς, πιΧντες

οιι-ως κιχ.ί οΙ iνTEGOeν κιχ.ί οΙ έχ.είθεν του τοίχ'ου τούτου κείμενοι

είνε φιχ.νερόν οτι κιχτεσκευ!iσθ'f)σιχ.ν τ«υΤOχ'ρόνω~\ 8ιότι οι χ'ωρίζον

τε~ ιχ.ύτους «πι «λλ'ήλων τοίχ'ΟΙ 8εν εΙνε προσ~κ080ΙΙ-1Jιι-ένοι πρός

«λλ'ήλους, «Hoc συνέχ'οντιχ.ι. Οι πλείονες των τ«φων -rισιx.ν κενοί,

«λλcX κ«l «σύλ1JΤΟΙ χ.«τOC τό fLCiHoν ~ ~ττoν eupiO·lJcrιx.ν ίχ.ιχ.νοί,

ί8ίως έκιχτέρωθεν του τοίχου Σ οστις υψουτ«ι ύπερ«νω ιχ.ύτων,

ΕΙς τούτων των πιχ.ρOC τόν τοίχον Σ τ«φων, ό ιιέΥιστος πιχντων

περιείχεν 27 «Υγείο: π-ί}λινιχ. όλως «Υ«νωτιχ. χ.ιχί 'έν ""ιχ.ρότιχ.τον

χ'«λχινον «ντικεΙιιενον ι ώσεί κω8ωνίσκον. 'Έτερος -rtk ος περιεί

Χεν 11 π ·ήλινιχ. «Υγεί« «Υ«νωτιχ. , ενιχ. λύχνον ίπίσ-t)ς πήλινον, εν

,""ιχ.ρόν u' λινον «Υγείον χ«ί χιχ.λχ.ουν 8rιχτύλιoν προεΡχ'όιιενον πι

θο:νως ε κ τινo~ κλει8' ς. Κ«ί έν OCλλοις 8~ Τ« οις εUρέθ'f)σιχ.ν όμ.οιο:

«Υγείιχ. 'λ Υώτεριχ. τόν ciριθfLόν, ών Έν ύ!iλι ον, χιχ.ί χ'ιχ.λχ.ουν ύ 0-

ι Mίcι: τolcι:' μ.cι:pμαpί ,;λά; xcι:τά χώμΥ είσiτι χεψ.{Υη έαημ.ειώθη XCΙ:I έν

τιti cϊ.(εοίιι».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:47 EEST - 52.53.217.230



- 80-

στ1Jριγμ.ιχ λιχ{)ης χ.ιχλχ.ου ά.γγείου. Στιχυρός 8έ η οΙο~81Jποτε ~no

σΎ)μ.είo~ της x.ριστιιx~ιχ.ης θΡ't)σχ.είιχς οίι8ιχμ.ου εuρέθ't), τό έπ' έμ.οί

8έ ιi8ιστά:κτως πιστεύω ση οΙ τά:ιΡΟΙ 8έ~ εΙ~ε x.ριστιιx~ικoί, ά.n'

έθ~ιJι.OΙ του Β' η του Γ' μ.. Χ. ιxίω~oς t. 'Ίσως 8έ ~ 8ιΟ: του τοί

χου Σ 8ιιχίρεσις τω~ ":"ά:ιpω'~ 8't)Aot στι οΙ ~εΚPOί 'ήσιx~ τεθιxμ.μ.έ~oι

χ.ιχτά. ιpυλιiς, στε πρέπει ~ά. 8εx.θωμ.ε~ στι ίιπΎίpx.o~ χ.ΙΧί c1nιχι

Ομ.οιιχι 8ιιχιρέσεις έν τοίς χ.ιxτεστριxμμ.έ~oις Τ«ιΡοις. Τίς oι8ε~ «~ 8ε~

εΙ~ε Y.oι~oτά:ιpιoν τω~ πεσό~τω~ έ~ τφ χ.ιχτά. τω~ Γότθων ά.γω~ι

ίιπό τ/~ cipx.'t)yiιx~ του Δεξίππου j

Έπιτύμ~ιoι έ'ΠιγΡΙΧιΡιχί, c18't)Ao~ Ii.~ είς τους Τ«ιΡοιις τούτους

ci~1Jxouaιxt, Eupie't)aιx~ Εν ήi ά.~ιxσκ«ιp~ ιχί έξης:

1. Τψ«χ.ιον σΤ1Jλ't)ς Εκ λευΥ.ου μ.ιχρμ.«ρου μ.ετά. ά.~ιxγεγλιιμ.μ.έ.

~oυ ιiετωμ.ιxτoς ιnι'Πες έχ.ιxτέρoθε~ χ.ιχί Y.«τωθε~. "Τψος 0,17,
πλά:τος 0,13, πά:χ.ος 0,07 . Γρά:μ.μ.ιχτιχ μ.ετά. ιiy.pψό~ω~ ά.~1JΥ.Ο~ΤΙΧ,

ώς ιpιxΙ~ετιxι, εΙς τους πρώτους ρωμ.ΙΧϊκους x.ρό~oυς, μ.έγεθος ιxu

τω~ 0,01.

ΟΔΩ

ΔΩΡ

-ό8ω[ρος]

-8ωρ[ου]

2. Tψά:x.ιo~ lπιτuμ.bίοu χ.ιονΙσχ.ου 'Πocντocχ.όθεν lλλι'Πές. drψος

0,28, σ~ζομ.έν't) 'Περίμ.ετρος 0,39, 'Πiχ.ος 0,15. Τά. γρ«μ.μ.ιχτιχ

ιpocΙ~o~τιxι ιi~1JΥ.οντιχ είς τους προτέρους ρωμ.ocϊχ.ους χ.ρόνους

\ ι_

ΠΟΛΛΩΝΙΟΥ

Γ Υ Ν Η

3. Τεμ«χιον έπιτuμ.bίοu ΧΙQvίσχ.οu

(Ά)πonω~Ιoυ

yu~1J.

Εχ. γλΙΧυΥ.ΟιΡιχίοιι μ.ιχριι«ρου

ι.ιστ 7. ως Siv ένεθιιμήθ7jV νά έξετciσω «ν οί νΕΧροί t6Atr.ov '-ρός 4...4
τολ&ς, ώς είνε r.4fCt :οϊς ημετέΡοις 7JHoτt4.,Oi; έΟος' δέν ητο δ' «λλως Χ4ί εΙ:

χολος η '-αΡατήρησις, έ;;Ειδη τά όστά ησαν ώς έ;;ί τό Τολείστον Τοολ1l έ'(θαρμένα

ij μεταy,ιχιvημένα. ΕΙς τ&~oς ομως χαθέτως r.ρός το' ς ιi).λo ς χεΙμενος άποδει

χ.,ιίει οτι έν aut~ το Άciχιστον ό νεχρός δίν i6Atr.t Τορός ciνατολciς.
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&'χ.έpcιιoν ιιόνον ~νωθεν."Tψo~ 0,20, σ~ζοιιέV'f) πεpίιιετpo~ 0,21 ,

πιXχo~ 0,10.
κ6.λλlο

17 ,Η Τ ε ι .ιL ο

ee6.C.ιLN,

Μ ο Ρ Ι Ν

4. Μιχ.ρόν τψό:χιον Ιπιτυιι~ίoυ χ.ιονίσχ.ου Ιχ. yλcιυχ.oφcιίoυ ιιcιp

ιι&'ρου πcιντcιχόθεν Ιλλιπέ~' σ<i>ζετcιι oιιω~ όλίΥον Υι ~νωθι στε

rpιxv't). 'Tψo~ 0,10, σ~ζψένY) πεpίιιετpo~ 0,13, π&.χo~ 0,07.

Ο Δ ( -ό8[ωpo~).

5. Μιχ.ρόν τψό:χιον λευχ.ου ιιcιpμό:poυ &'χ.έpcι\oν ιιόνον πpό~

&'ριστερό:ν. Πλ&.τo~ Ο, 10, υψo~ ο, 06, π&.χo~ 0,075.

Κ ε 1
Β

χ.εί(τ)[cιΙϊ]

Ή o),ω~ «ΠΡοσ8όχ.'t)το~ &'νcιχ.(nυΨι~ τοσούτων τ&.φων πcιp' «ρ.

χcιίoν νcιόν, Ιν«!ί εΙνε yνωστότcιτoν τό έ'θo~ των &'pχcιίων ν(ι ιι~

Ιπιτρέπωσι τcιφYιν Ιν ίεpoί~, 8υσχ.όλω~ 8ύνcιτcιι ν(ι σvιι~ι~cισθ~

πpό~ τ~ν Υvώιι't)v οη ό νcιό~ οvτο~ «v7jXE τ~ ΔΥιιι't)ΤΡΙ ~ τ~ 'ΑΥΡΟ

τίp~ Άρτέιιι8ι Ι, 1)ν oiι8ί Υι &'όpιστo~ ιιcιpτυpίcι του Πcιυσcινίoυ

&'ρχ.εί ν(ι βε~cιιώσ~. 'Αλλ' ή8Υ) Ιyείpετcιι &'φ' έcιυτoϊ) τό Ιρώ

'r't)fLcι, τίνo~ ~pcι θεότ't)το~ ~τo ό νcιό~ oίιτo~, ώστε ν(ι ιι~ θεωΡ't)θ~

«σvιι~ί~cιστo~ πρό; ~ν λcιτpείcιν cιvτ7j~ Υι yειτoνείcι τοσούτων

νεχ.ρων. Δυστυχω~ ίπιypcιφιχ.(ι ιιέν ευpYιιιcιτcι 8υν&.ιιενcι ν(ι πcιp&'.

σχωσι βε~cιίrι.ν περί τούτου Er8't)aLv 8ίν έΥένοντο 2, &'νcιθήιιcιτcι 8έ

ι Πρ6λ. χα.ί Dorpfeld εν ΜίΙΙheίl. d. d. arch. InsL. AιIIen. ί897, σελ.

228.
~ Μόνον ό Πιττιiχη~ (L'ancienne ΑΙhenes σελ. ί88) ιίνα.φέρει εr.ιγΡα.ιΡήν

τινα. Δήμητρ, χαί Κόρ!l άΥιθηχπ tuptOEiaαov, ώ~ λίγει, εν τoί~ έρειr.ίοι~ τοϊί

7
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χι:ιί α:λΑι:ι τοιι:ιίιτι:ι ευρέθη"ι:ιν μ.έν, «λΑ' o~τε πλήρη εΙνε o~τι

ίχ«ν« ν« ιiποχrLΙuψωat a«φως τό ά.Υνοούμ.ενον. Έχ των τοιούτων

ευρημ.«των τΟ «σημ.ι:ιντότι:ιτον μ.εν (<<ψΟ" ή σημ.ι:ι"ίι:ι ι:ιίιτο" «Υνοεί

τι:ιι προς το πι:ιρόν), «λΑ' ου3Ιν ήττον λίι:ιν περίερ-Υον είνε ολίΎΙ:Ι

τιν« χ«ί τεθρ«υaμ.ίν« t ά,Υιi'lωτιι ιi.πείιΣ ix τω'l μ.ΙΧΡΟ't«των fχεί

νων, ών μ.έΎιοτον πληθος ευρέθη εν Έλευ"ίνι 2. 'Αν τι:ιϋτι:ι 3'1
lουαι tI'J..ίσtν 'tt'tlQ: ϊορός τινα: των έν ΈΙιυaίνι Ιr.tΤΡεuομ.ένων θεο

τήτων, 3εν 3ύνι:ιτι:ιι νiι pηθ~ προς το πι:ιρόν. Έτερον 1πίσης

πιριεΡΎότι:ιτον εύρημ.ι:ι εΙνε το εν πίνι:ιχι Α' ιίχ. Β' «πιιχονιζόμ.ε

"Ιον τιμ.IΧχ.ΙΟ'i ιi"l«yluιpou, οπερ πιπεύω Οη «νΤιχιι είς τ1ιν ζφο

ψόρον του νι:ιου, επιι3ή ίχει εν ~ oπιoθίιf Ιπιψι:ινεί~ εξειΡΎι:ι"μ.ί

νην «νι:ιθύρω"ιν, οπερ 3ειχνύει οτι ήτο προ"'Ι'χο30μ.ημ.ένον προς

ΤΟίχον. Το π"χος ι:ιίιτου 0,06 «ληθώς 3ιι:ιψέρει της χι:ιτι:ιμ.ετρή

"εως το" πι:ιρiι Stuart χι:ιί Revett οχε3ίου ("ελ. 9, Plate νι),

χι:ιθ' ~ν το π",χος της ζ,!,οψόρου ήτο 1 '12 3ι:ιχτύλου (=0,037),
«λΑ' Ι"ως ι:ιί πλciχες ι:ιίιτης 3ίν είχον το ι:ιίιτο πciχος χι:ιθ' «πci"ι:ις

πρός «να.τολιί( το!χ.ου (dans les ruines du rnur de I'est" ητοι ίν '(~ χόΥχη

tOU «γΙου βήμ.α.τος πιΟα.νως. Άλλ' η έΠΙΥρα.φη «στη πιOα.y~, προ[ρχετιχι έ~ ιiλ~

λοu tipoii.
, Τ" λ' "" Ι t: ι -, .. λλ'c:ι επιxcι ιιπτΟν!ιι τον να.ον xcιι τι:ι r. plr, c:ι:utou Χ,ΙΙJμCΙΤIX ειχαν 7:0 αχι,

«νcιO'xcιφη χ«ί «να.χινηθηl ωΟ'τΕ δέν ήδόνιχντο ν« δlcιτηρηΟcjJaιν ίν «ύτο{ς Τολειό

τιριχ. Kcιl τά l~pεθέντcι δέ διεσώθησιχν, ir.ELSYι {χειντο uποχιΧτω μ.ιyc:ίλOIl 1(60\,1
ιiπό μ.cιxpoυ χρόνοll μ.η μ.ετcι](ινηθlντος.

, 'Ίδε ΠριχχtlΧά της Άp7~' Έτ. 1895, σελ. '170 xcιί τόν ιχΙίτόθι rocιplVOEfov

π(νιxxcι. Έχ των νίίν εΥρεθέντων εΎ μ.έν εΤνε σχεδόν Ομ.οιον πΡός τό Ur.' άριθ. 4
τοίί είρημ-ίνοll Tocιρενθέτoιι Τ.1vιχ](οςι Ετερον όμ.οιiζει ΤοΡός τό ur.' ιίριθ. 1, ιίλλ' εΤχε

πιθιιvιΖ.ς Μο μ.όνον h6.iς, llio ίχ,ει τό cιτίτό ax.ijiLcι πρός τό ίιπ' ιίριθ. 4, ιί.λλ'

atYI ~r.aplitTolicnov cι~τoίί x.cιτΣ τό μ.iτεθoςι Τοολλων ιilλων δι δίν StcιXP{YItllt τό

σχημ.cι. TcιίίΤΙ:Ι "τίθεσ-!Χ έν τt;ι έν Έλι1Jσϊνι μo01J(JI{~. ToIIIutcι μιχΡΣ ιίπεϊι:ι

<Γι~μ-cιt'Oς όμ.οt.iζοvτός Τοως: τ.ρός τό Ur.' ιί.ριθ. -4: xcιί. fficιιv Οχ ι r.olu διcιyεpόν

των <Γιημ-iτων μ.οι ίΤοέδειεεν δ ίr.ψιληtής rijς όΡΙιΙΧτολοΥαης x.cιϊ r.cιl2.~oY'toλo

τιx.ijς αvλlo~ς τo~ 'E&YtxoS DIXY!T.tιτt1jμo101.ι διδ2.χτωρ 8. Σ.xoίϊ?Qς:, ι{ιΡών ~Τ2:

ίν τ~ Ί\ν:2.tΟAtΧ; M.iv, r.:.ρΖ τό χω?!ον·λΥιος ΉΙΙαι: χιίμινον έν r.aPIox~ λι·

Υομ.ίν, Δημαpίιnιxα, ίνθ% Ur..2pxovιnv «r.EIp.iptSμocι. Ή θΙΟ1ς cιutη xε!τcιι ΥΟ

τιώΤΙΡον toii μ.ον%ατ/Ρ!οΙΙ lηpτd, ιίς μouφot.2t1'j'!' μ-Εν ιί.Toόστcισιν υτά ivupto'!'
τρ::ψμήν, ~lλ' o~ίν f.<ποv Ενεχα τo~ B~.itou τών t&r.ων ιir..ίx.oιιa% ιir.' IXVτoίi

r.liov των δ~ ώΡών ToιζoTooρ!cις. ·1r.iPUItcιI δΙ rijς 8ωσστις "r.ip τά -4:00 μέ

τρ:2.. xcι!τ.ερ Γολησ!ον της r.ιχρ:%l!ιχς uιμ1νη. 'Epttr.tcι ~ρxιιIlI δέν ;':2.!WΙtIXt, ur.i~

χοιχτιν ομ-ως ι:ιςϊτοθι ~?x.IXϊα: λa.τομ.εΥIΧ. Περί τo~ ίν τι? μ.oνMτ1jp!~ lo"ιπι'iJ ιίρ

χιι.ίοιι νιι.oίi Ιδε Curtius Peloponnesos.
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τόις "λιυρόιςτου νιχου. Τό ιιίγtστoν"Ητος του τιιιιχχίου ι:.. 0,23,
τό 3ί ύΦo~ ΟΙ24. Έν ι:ιύτ~ π«ρίστ«"Ιτ«ι 3uo «σχοί. οίτινις πιθιι.νώ

ΤΙΧΤΙΧ ίχουσι σχίσιν"ρός τ/ν "ιχρόι τόν 'Ιλισόν λιxτpιίa.ν του ΒΟ('lοο.

Πρόσωπόν τι πΙΥΙσίον ι:ιϋτών 3ί., ύπΧρχ.ιι, ώστε ή πcσpά:στ«σις 3ίν

'Ριχίνιτιχι νόι ιί.. γtyιxνΤOfLιxxίιx, ώς ~ Ιν τι;> Ιν Διλ'Ροίς θ-ιισιχυρι:;.

των ΣΙ'Ρνίων, ίνIJιx "ιχρίστιχτιχι fLιΣxόιιινoς ~ιxί ό Αίολος ιιιτόι των

«aχών «uTou, χιιί έτίρι:ι όμοια. itcιpiGτιxGtt; Ιν ά.πείφ τινί τi,ι;

Ά~poπόλιως δ"/1ιιοσιιυθίντι ""ό HarLwig (Bull. de Corr. Hell.
1896, σιλ. 369 Ιξ. "ίν. νll). Ή ιιoP'P~ ~ς διισώθ"/1 ό "ους

βα.ίνων πρός ιίpιστεp~ν φcιίνετ«ι ση 3ίν εύρίaχιτο εις συνά:φειι:ί:ν

τινιι πρός τους «σχούς.

Δ';ο ..nιx -rIfLixIιx ά.νΙΧΥλ';'Ρου ~υpτ/ν ίχοντιχ τ/ν ά.νΙΧΥΙΥλψ

(LiY'l'jY Ιπιφ«νεια.ν π«pιστωιn στέμ.μ.« lχ ποιχί'λων χι:ιρπων. 'Εν τ~

ίνί τούτων aC;>~ET«t axiλoς -rpiYHoy Π«νός βΙΧίνον ίπί του στίμ.

ιιιχτος. Έ~ το';του δ"νιχτιχι νόι oi~iCΓ(l τις ότι τόι -rIfLiXIιx τιχυτιχ

"ροίρχοντιχι ί~ τινος βωιιου νΨ'Ρων, ών συιι,,"'ριδρος θιός ~τo ό

niy, ώς "ιχρ,στιχτιχι ~ιxί Ιν ά.νΙΧΥλ"'Ρoις ά.νιχτιθιιιιίνοις τΙΧίς ν"ιι

'Ριχις, ιύριθιίσι "ιχρόι τόν 'Ιλισόν.

ΆνΙΧΟ"/1ιιιχτι<ων ά.νΙΧΥλ"'Ρων ιύρίθ"/1σιχν ιιόνον S"o -rIfLiXΙΙΧ,

εξ ιχυτων S! τό ϊν ύψους 0,37 δ'ν ίχιι ού8ψ,ιχν Ο11ιιιχσ,ιχν, Sιότι

8'ν σφζιτιχι εν ΙΧύτΙ;> ..no ιίιι~ τίσσιχρις ΙΙΟΡ'Ριχί ί~ιτων βλίπουσιχι

"ρός άoptonpiy, ών ΙΧΙ ιι'ν 8,,0 "~pιxι ιΙνιχι ά.ν8pι~ιx! ΙΧί 8. ιιίσιχι

ΥυνΙΧι<ιίιχι. Τό ίτιρον SlY ιύρίθ-ιι Ιν -r1i άoyιxo~ιx'P1i του "ιχρόντος

ίτους, ά.n' ε8ωρ+Ιθ-ιι ύ"ό του iSIo~τTιTou πιχριχ<ιιιιίν"/1ς οί<,ιχς,

οaτις εvρεν cιύτό πρό τινων έτων ..ιχρ« τους ά,νιιτοlιχωτ«τους

των έν τ~ σχε3ίφ 'τά:φων, ά.πειxoνί~ετ«ι 8ί Ιν πίν. Α' είχ. Α'.

Εί.. ιι'~pόν ά.νιxθ-ιιfLιΣταόν άoyiYAU'P0Y ιιόνον τόι ~iTWO" ά.~ί

ριχιον, ίνθ.. 'Ρίριι ~ιxί "ροιξίχον ίιιΙ:ολο.. "Ητος ιχύτου 0,17
0,20, uoIιo; "νιυ του έιιΙ:όλου 0,18, ""'χο; "ιρί"ου 0,06.
'Ο' _. •• .• Α.= ' • Δ" r' χ

ς ,χ. τ-ης ΤΙΧYΊ'jς: ουνι:χ.τιχ.ι ν~ α.νa.l.ν,) ει( τον 'Ί) π. .

ιχίωνιχ. Π ..pιστ~ θιόν ~ιχθ-;'f"νον Ι"ί θρόνου ~pιxτoυντιx σ~Tι"τpoν

)tα.ί βΙίποντα. 7:ρό; 3εζιGΣν, ού ή στiσιι; είνι όμ,οιοητΤΥΙ προ, τον

εν ιιι<ρΙ;> Ι~ πιιριχιως ά.νιxθ-ιιfLιΣΤΙ<Ι;> ά.νΙΧΥλ';'Ρ'!' του Έθνι~ι;> ιιου·

σι,ου (ΕύριτΤιριον Υλυ"των ά.ρ. Ι 405 = Sybe! 3,751, Schone,
Griech. Bel. ά.ριθιι. ! 05) "ιχριστ",ιιινον, όςτις ύ"ό Πiς χνιχθ-ιι-
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μα.τιxη~ έπιyρ"φη~ 811λουτα.ι ώ; Ζιύ( Φl1ιο(:Οi"ΟΙα. σχ,8όν «νOC.

Ύλυφα. ίιπocρχοuαι xoιt OCλλα. τίαα"ρα. έν μιχρ'1' α.ίθούΟ'(1 του Έθνι

χου μουα,ίου (Sybel ίιπ' «ριθ. 339, 340 χοιί 4~Ol). Ότι χοιί

i"J Τ~ "U" ά.πεΙΧΟ\ltζομ.i\l~ τεμ.cιxίφ ό «ύτός Ζευς Φίλιος πιχρίστιχ·

τα.ι, ,ί~ ίμί τούΗχιατον φ"ί..τα.ι βί~α.ιoν. Γνωατόν 8' ,ί.. ότι

χα.ί χα.τi τό 1893 ίν '<ii Ίλια<ii ,ίιρίθ-η «ν!i-yλuφον, όπ,ρ -ίιρμή

,"υαα. ώ~ "α.ριατών τόν Mιι1lχιoy Δία (Έφl1μ. Άρχ. 1894,
α,λ. 133 ίξ.). 'Αμφότ,ροι νομίζω, ότι ,ί.. πα.ρα.λλα.Υα.ί τη~ «ρ

χ,α.ΙΟΤ«-n)ς ίσως των έΙΙηνιχων θεο-n;των, .ητοι -rou X8oγlou ΔιιJc,

του ""ΎΧ,ομίνου πρός τόν Διό""αον.

Π'pα.τωθ,ί011~ τη~ «να..xα.φη~ τών ίρ"πίων του να.ου ίπ'χ,ί

ρl1αα. ν" ίξα.χολουθήαω τ-ίιν «να.αχα.φήν τη~ ίν ~ βρα.χώ8" xoίηl

του Ίλιαου ίιπα.pχoύaτ,~ πψίΡΎου ίχ,ίνl1; 8ιώρυχος Δ, ή~ μίΎα.

μίpo~ «.ίαχα.Ψα. ~811 ίν ίτtι 1893. (·18, Πρα.χτιχ" της Άρχ.

Έτ. 1893 πίν. Α' xoιt α,λ. 120 ίξ.). Μ,τ" μιχρ"ν αχα.φήν «..υ·
ρον τήν αυνίχ"οιν τη; 8ιώρυχο; τα.ύΤl1~ ί,τός του πψ~όλoυ του

χτ-ίιμοιτο; Ταα.ουαοπούλου, «λλ' ,"χα. του "φθό,ου ",α.gΡύο,το;

,;8οιτο; -iI,oιOYXocael1' '" 8ιοιχόψω τή, ",α.σχα.φή, μή xα.τopθώσα.~

μ118ι ί, τ<!> "ποχοιλυφθί'ΤΙ μίρ" oιύτη~ '" φθά.σω V.iχp' του πυθ·

μίνο;. τουτο v.όνον -iI8uνήθl1ν ν" ΠΟΙΡΟΙΤl1ρήσω, Οτι -ίι 8Ιώρυξ ΟΙ';Τl1

ίxηί,tτα.ι ,ί~ πολυ 8ιιΧσΤl1μα. 'πpό~ τό μίρο;, Μοι τό φρίοιρ Θ,

&:3ηΙον ίως πού ι K«t ση /χι οχθ«ι α.ύτ1Ίς ιχύτόθι tLIiE έν μ.έρει κτι

στοι; 8ι" ξl1poλιθίoι~ ίχ λίθων οχι μ'ΎOCλων. Ό τpόπo~ τη~ 0;
x080μία.~ μοί ίφocνl1 ότι «ρμόζ" Ιξoιιpίτω~ ,;ς τoυ~ χpόνoυ~,

χ«Ο' ους uπέθεαιχ στι χcιτεσχεui,Οη 1ι 3ιώρυξ llϋτΥΙ, ~τoι τΟν Β'

π. Χ. ιχίώνιχ, οτε χι:ιτεσχιuia&ι1 χα.Ι τό ν~ ΌΙυμ.πιείον ίrπό του

Άντιόχου. Ή "λ-ίιΡl1ς «νοι""..φή τη~ 8ιώpυχo~ τ..ύτ/~ Ιν χοιτοιλ·

λl1λoτίp~ χα.ιρί;> ,ι.. ίΡΎΟν «ποιροιίτ/τον πρό; αυμπλ-ί1ρωσιν της

«νοισχα.φη; του 1893, πίπ".μ ..ι 8Ι ότι θ" ιπι~,gοιιώΟ'(1 τ,,; τότ,

ΎtνOμίνα.~ ΠOΙP"τ/P-ίισtι;.

Άξί« μ.νεία.ς είνε προσέτι :ι.«ί τις τvχ'ι:ιί« 4ποχ:i).uΨις σχετιχ1;

πρός τ" ίν το,; Πρ"χτιχο,ς του 1893 Ύ'Ύρα.μμίνοι. Κοιτ" τ-ίιν

μ'Ύocλl1ν "λl1μμύροιν του Ίλι.ου ίν μl1νί Noψ~pί~ του ποιρ,λ

θόντο; ίτου; 1896 xoιnatpoc<p71 τό «νιΧλl1μμοι του προοιυλ(ου τη;
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Άγίιχς ΦωτεΙ,lΎjς χιχί ά-πεχιχλυφθη ή \ιπ' ιχυτοίί ά-ποχ.ρυπτομέ,Ιη

πιχλιχιοτέριχ όμώ'lυμος έχ.χ.λησίιχ, περί ~ς έγέ'Ιετο λόγος έ'Ι τοίς

Πριχχ.τιχ.Οίς τοίί 1893 σελ. 125. Ή έχχ.λησίιχ ιχϋτη φιχί'lετιχι ΟΤΙ

-YJΤΟ μιχ.ροτΧτη, εχ.ειτο ~ε εύθυς \ιποχχτω τΎjς βριχxώ~oυς στεφχ'

'1ης τΎjς Κιχλλιρρόης πρός βορρχ'l τΎjς σημερι'lΎjς έΧΧλησίιχς χ.ιχί

πιχΡQ: Πι.. ά-'1ιχτολιχ.ή'l οχθη'l τΎjς' ~εξιχμε,lης Β (ί~ε Πριχχ.τ. 1893
πί'l. Α). Ή Οέσις ιχϋτη εϊ'lε τοσοίίτο'l έχ.τεθεψέ'Ιη είς τό ρεσμιχ,

ώστε ολως ά-πιχρό:~εχ.τo'l φιχί'lετιχι οτι ή~ύ'lιχτo '1Q: χ.τισθ~ ιχύτόθι,

&.'1 ό ποτιχμός ~ι~ρxετo έ'Ιτείίθε'l, ώς εγριχψιχ ~~η χ.ιχί «λλοτε

(Πριχχ.τ. έ'lθ. ά-'1.). 'Εχ. της έχ.Χλησίιχς τιχύτης ~έ'I σι!>ζο'lτιχι

είμή λείψιχ'lιχ τοιχογριχφιω'l έπί έπιχρίσμιχτος 'tou βρό:χου γεγριχμ"

μέ'Ιω'l, ιχίτι'lες ~έ'I φιχί'lο'lτιχι πολυ πιχλιχιότεριχι τω'l τελευτιχίω'l

χρό'lω'l τ1iς Τουρχ.οχ.ριχτίιχς.

Ή πλημμυριχ ιχϋτη πολλQ:ς χιχτιχστρέψιχσιχ γεφύριχς, χ.~πoυς,

oίχ.~μιχτιχ χ.ιχί προχώμιχτιχ \ιπηρξε χ.ιχί ιχύτόθι χ.ιχτιχστρεπτιχ.ωτό:τη,

~ιότι χ.ιχί Πι'l βριχxώ~η στεφΧ,lη,l χιχΤQ: μέγιχ μέρος χ.ιχτέχωσε,

χ.ιχί βρό:χους όγχ.ώ~εις χ.ιχτεχ.ρ~μ'lισε, κιχί τους έκ τΎjς ~εξιχμε,lης

Α έξηγμέ'Ιους ά-ρχιχίους λίθους πιχρέσυρε'l ~ έπέχωσε, κιχί τή'l

~ιώρυxιχ Δ κιχί τό'l όχετό'l Μ σπoυ~ιχίως tgλιχΨε'l t, '~φό:'1ισε ~ε

όλοσχερως 'rQ: όλίγιχ ίΧ,lη τΎjς έμΎjς ά-'1ιχσκιχφΎjς, οσιχ ή~ύ'lιχ'lτo '1Q:

χ.ιχτιχλειφθωσι φιχ'lερχ, ώστε '1ίί'l εΙ'lε χρείιχ '1έιχς ά-'1ιχσχ.ιχφΎjς, ί'lιχ

ά-'1ιχφιχ'lωσι'l ό όχετός Κ, tQ: φρέιχτιχ π ,-πΙ-π "-π ι, Ι_π" ι Ί

ή ~εξιχμε,lή ιχ-ιχ ' χλπ.

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΚΙΑΣ
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ε ΕΛΕΤΣΙΝΙ Α ΑΣΚΑΦΗΣ

K..τiι τΟ ;τος 1897 ..ί έ",λθoiία.., 1"1 τ1ι. 'E).).GίS .. β..ρ"",

σuμ'P0p"ί S•• έ"ίτρ,ψ'" ,ίς τ/. 'Apx..,oλoyuι1ι. Έτ"'ρ,ί". ούS'

ίν Έλιυσίνι τ/ν έχτέλεαιν Ιχτετιιμ.ίνων χ«ί ποΑυ3«π«νων ιiνιι

αχ"'Ρ,χω. IΡΥ..α,ω•. Ή "...σχ"'Ρ1ι ",pιωρίαθ-ιi Ι. ηj ""ο τp"τi..ς
avνιχώ, ιiνοισχι:ιπtQμ.έ~ πρόι; '1ότον -του μ.ουσείου π«ν«ρx«~ νε

χρο"όλιι, S•• χ"τωpθώθ-ιi S. ί.,χ .. τoiί μ'yGί).oυ β"θους Πjς Ι"ι

χώα,ω; .iι lξ'Ρ'U'1Jθij &""α.. "ίι ίχτ..α,ς ..ύτ;jς SLiι τω. χ..τ..... ·
λωθί.τω. ΧΡ1Jμ"τω•. Ό"ωα~"ίι"oτε ομως ίξ1Jρ,u."ίιθ1J ίχ".+Ι ίχ

τ..αις, τiι ~. ι. "ύτij ,ύρ"ίιμ..τ.. χ..1 χ..θ' ί..υτiι μΙ. ~•• ".ε ".Gί

ξι .. λόΥου, ,,).).0: χυρίως ~ιiι τ+Ι. ~"UXP"1JOI. τoiί τε "oιoiί χ..ί τ;jς
χρο.ολΟΥ' ..ς τω. εύΡ1Jμ"τω. τω. "ΡΟ1JΥοuμί.ω. lτω. ύ,,;jΡζ,. "A1J·
θώς "ολύτψ ... Οι τGί'P0' ι. τij "'''OX'''PEio"(l ΙχτGίαιι -iια ... a.ρ ..,ό.
τιροι ~ 1. τι;> "."αχ"'Ρίντι χ"τCι τCι ~ύO ""ριλθόντ" ίΤ1J χώρ,!, ,
οΙ πλείστοι 8ί iιoocv πυρι:ιΙ ιiνYικoυσι:ιι είς τους πa."λ«ιοτέρουι; των

Υιωμιτριχω. "ΥΥείω. χρό.ους, "".τις ~Ι ~α". χ"τiι το μαι).).ο.

11 -ήττον πενιχροί, χ.ιχίτοι auvtAixe'tlartv ιξ etuTWv ιiξtόλΟΥ« Τι'lΙ:Ι

ιiyyι'''' Πιρι Πjς ιi."αχ"'Ρ;jς Πjς .ιχρο"όλεως Τ"UΤ1Jς θiι Υε""(Ι

ίχτιτ/ς λόΥος Ι. ηj 'ApxaIo.lO)·ιxff 'Εf/ηJllρl&ι τoiί ίτους 1898,
ί.θ.. θiι ~1JfLoo"uewo, χ"ί τiι σr.oυ~"ιότιp" τω. ιύΡ1Jμ"τω•.

Προς χ"θορ,αμΟ. Πjς ίχτGίoιως Πj; .ιχρο"όλιως Τ"UΤ1Jς IΥί

νετο 30χιμ.ι:ιστιχή τι~ ax.ι:ιφ.η Χιιτ« τό μ.έσον του μ.ετ«ξϋ «ύri)ς χ«ί

Πjς .οτί"ς "uλ1Jς τoiί ι.poiί ~,,,oτ-ίJιιιι.τoς 1"1 τoiί ύΨ1Jλοτίροu μί

ρους Πjς pιixεως τoiί λόφου. Αύτόθ1J ιύρίθ1J μίΥ" χοίλωμ" ί. τι;>

βpGίχ,!, "ε"λ1Jρωμί.ο. "οτ"μί"ς «μμου χ..ί όλίY1iς λ..τύτ/; "ω

ρίνω'l λίθων ι Ιvτός των όποίων ιύpί&rισιιν χ«ί τινιχ μ.ιχρ~ χι:ι!

ιiιriJμ.ι:ιντ« τεμ.«χια. «ΥΥείων χιιί ιiλλων ιiντιχιιμ.ίνων 3ηλουνΤ!1

χ.ρόνουι; περί τ« 'tίAoη τοϋ Δ· π. Χ. ιι:iώνος. Τό χ,οίλωμ.« τοϋτο

ιi"ISEiXe1J ί"ιιτ.. οτ' ήτο λ"τομείο•. 'Εξ "ύτoiί μιχ?Ο. μό.ο. μί-
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ρος ά-νεσχ.OCφΎ1 το 8ε ίιπολειπόμ.ενον μ.έρος προς ά-να:σχ.α:φ~ν φα:ίνε

τα:ι οτι ε!νε πολu μ.εγα:λύτερον τοίί ά-να:σχ.α:φέντος.

Πλ~ν Πjς ά-να:σ>ια:φ1jς τα:ύΤΎ1ς έξετελέσθΎ1 χ.α:τσ. το πα:ρον ετος

χ.α:ί ~ ά-νοιχ.08όμ.Ύ1σις των θεμελίων των 8ύο πρώτων έξ ά-να:τολων

χ.ιόνων τ7jς έσωτεριχ.1jς χ.ιονοστοιχία:ς τοίί πα:ρσ. το νότιο\l τείχος

τοίί ίεροίί Ρωμ.α:'ίχ.οίί οίχ.080μ.ήμ.α:τος, &.τινα: χ.α:θ"!lρέθΎ1σα:ν προ 8ύο

έτων ώς έμ.π08ίζοντα: τ1)ν είς βιχθος ά-να:σ>ια:φήν. (''Ι8ε Πρα:χ.τιχ.σ.

τοίί 1895 σελ. 159). Κα:τα: τ1)ν χ.α:θα:ίρεσιν α:υτων έστερούμ.Ύ1ν

8υστυχως των ά-πα:ιτουμ.ένων έργα:λείων προς ά-χ.ρι~7j χ.α:τα:μ.έ-:ρη

σιν τοίί υψους χ.α:ί τ7jς θέσεως έχ.ιχστου των λίθων, τοια:ίίτα: 8ε

χ.τίσμ.α:τα: (01α: τσ. πα:ρόντα: θεμέλια:) ά-τιχχ.τως χ.α:ί έξ ίιλιχ.οίί οχι

πά-ντοτε όμ.οίου ~χ.080μ.Ύ1μ.ένα:~ προς 8έ χ.α:Ι οχι ά-χ.έρα:ια: 8ια:σφ

ζόμ.ενα: λία:ν 8υσχερωζ χ.α:τα:μ.ετροίίντα:ι 8ισ. μ.όνων των προχείρων

μ.έσων μ.ετσ. τοσα:ύΤΎ1ς ιXχ.ρ~~εία:ς,ώστενσ. έπα:να:χ.τισθωσινά-χ.ρι~ως

όποία: ~σα:ν. 'Αλλ' Ομ.ως χ.α:θ' οσον 8ύνα:μ.α:ι νσ. χ.ρίνω, ή ά-νοιχ.08όμ.η.

σις έπέτυχε, 8ια:φορα:ί ~έ όπωσ8ήποτε ά-λλοιοίίσα:ι τον χα:ρα:χ.τ1jρα:

τοίί χ.τιρίου 8εν έπ'1\λθον. ΤΟ ύψος α:υτων είνε περίπου ά-χ.ρι~ως [σον

προς το τοίί τρίτου έξ ά-να:τολων χ.ίονος τοίί χ.εψένου έντος τ1jς

περιφερεία:ς τ1jς &'ψί80ς τοίί ΒουλευΤΎ1ρίου, το α:υτο 8έ ύψος εχει

χ.α:ί ό ου80ς τ'1\ς θύρα:ς τοίί &χ.ρου οίχ.ήμ.α:τος ίιψΎ1λότερος ων τοίί

φέροντος τοuς προσθίους χ.ίονα:ς στυλo~ιχτoυ χ.α:τσ. 0,08. Ή ολως

~μ.ελΎ1μ.ένΎ1 χ.α:τα:σχ.ευ~ πιχντων των θεμελίων τ'1\ς έσωτεριχ.1jς χ.ιο

νοστοιχία:ς ά-π08ειχ.νύει Οτι οι χ.ίονες 8εν έσΤΎ1ρίζοντο ά-π' εύθεία:ς

έπ' α:υτων των χ.α:τα: χώρα:ν χ.εψένων λίθων, ά-λλ' έπέχ.ειτο χ.α:ί

&λλος λίθος έπί έχ.OCστου των θεμελίων t, ώστε α:Ι βιΧσεις των

χ.ιόνων ξχ.ειντο πολu ίιψΎ1λότερον τοίί προσθίου στυλo~ιχτoυ. (Πρα:

χ.τιχ.σ. 1895, σελ. 185 ίιΠΟσΎ}μ.. 2). Πα:ρOC80ξον χ.α:ί 8υστυχως

ά-νεξήγΎ1τον εΙνε ΟΤΙ χ.α:ί οΙ 8ύο χ.ίονες τοίί &χ.ρου οίχ.ήμ.α:τος πρέ

πει ν2. ίιποτεθωσι στηριζόμ.ενοι Οχ.ι ii't των νίίν χ.α:τσ. χώρα:ν

ά-νοιχ.080μ.Ύ1θέντων θεμελίων α:υτων, ά-λλ' έπί &λλων λίθων έπιχ.ει

μ.ένων, σuμ.~α:ίνει 8' ούτω νσ. χ.ε ίντα:ι χ.α:ί α:υτοί ίιψηλότερον τοίί

oυ~oίί τ'1\ς θύρα:ς τοίί οίχ.ήμ.α:τος χωρίς νσ. ίιπιχρχl'l βα:θμ.ίς τις

• WΟχι μ.α.χp~ν των ερειr.ίων Ur.«ΡΊ.οu"i τινα. τεΤΡ«Υωνα. ur.d6αoOpa. εχ ylαou

ΧΟΊ.Ρόοu foLαoPfoL«pou, τα.iίτα. οε r.ιθα.νως ε!νε τ~ ιiμ.Ι,,~,ς Ur.οχ«τω των χιόνων Ur.«p.
χ.οντα. τό r.«lαol, ά;λλ' οΙίοέν έ; α.Ιί:ων εiιpέθη χα.τ~ χώρα.ν.
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μετocγοuσoc έκ του τιχπεινοτίρου a:ιπέ80U ε~ς το ύψ1lλότερον t.

"Έστω Y.OCt τοστο 'Εν των ΠΡΟbλllμocτων, &τινιχ π«ρέχει το

"οιρ,,30ξον τουτο κτίρ,ον.

Συγχρόνως συν~yoιyoν ι"ι των Ιρει"ίων του otK03OΙΙ~f'oιTo;

τούτου ""σοις τόις τέσσοιροις ύ"οιρχούσοις 2 έκ f'έλοινος λίθου "λιν

θΙ3οις f'OTOι κψ"uλ1lς ''''ψοινείοις, οιίτινες νψίζω δτι .χ"ετέλουν

την KP1l"i3OΙ του ι"ι των ;ψ,κυκλ,κων θψελίων e' \ι"OCρχ.οντος

3'ΟΙΨΡ"Υf'οιτος. (''13ε Προικτ,κόι 1895 σελ. 184). Δύο ιξ οιύτων

""ε3είχ.θ1lσοιν δτι εΙχ.ον τεκτονικόι σύf'gολοι, ",τινοι 3έν είχ.ον "οιροι·

Τ1lρ~σει "ρότερον, ,ητο, ~ f'έν το YP"f'f'oι Ζ Ι"ί τε T1j; ιiνω κοιι

ι"ι T1j; κ"τω "λευρoiς, ~ 3έ ,τερον οχ, "ολυ σοιψις YP"i"f'OΙ ψοι,

νόf',"ον ώς Ρ 3. Είς τι1ι "ερι του "ροκεψένου otK030!,-~f'OΙTO; Υε·

ΥΡΟΙi"f'ένοι "ροσθετέον, δτι κοιι έν ιiλλ'!' ρωf'οι,κii> οίκο3ψ'ίι!,-ΟΙΤΙ

i"ίσ1lς στωωϊ), ητο, Ιν τ~ Ιν 'Aθ~νoι,ς "οιρόι το 'ΩρολόΥ,ον του

Kυρρ~στoυ "ρό τινων έτων .xνoισKoιψείσ~ .χΥΟΡ,!: (Προικταόι T1j;
Άρχ.. Έτ. 1890 σελ. 108 έξ.), otJpie1l "ψ,κυκλ,κη βοιθf'ις

Qf'o,oTocT1l "ρος την e του έλευσιν,οικου οίκο3Ψ~f'οιτος, .χλλόι

3υστυχ.ως οΙ λίθο, oιVT1j; 3ιν tJ,,1jpx.o' κοιτόι χ.ώροιν. Σψ"λ1l

ροψέν1lς T1j; .χνοισκοιψ1jς T1j; .xyopoc; iκεΙν1lς, ίσως εύρεθ~ κοιι

ιiH1l Qf'oloι βοιθf'ις κοιτόι χ.ώροιν κεψέν1l, 3,οιψωτιζουσοι κοιΙ του

έλευσινιιχ.χοϋ κηρίου τ~ν χ.ocτα.σκευrιν.

ΠιiCσoι, οι! έΡΥοισΙοι, οιύτοι, συνετελέσθ1lσοιν f'ix.p' του τέλους του

Ι Τοιαύτη βGtΟι.ι.t~ bπάρχ.ει εν T~ έτΙp~ πιχρά τό νότιον τείχος ρωμ.aίΧii> xτι~

pί~1 ώς ο" ρηΟΙί περ«ιτΙρω Ι σελ. 90).
3 Πρότερον υπηρχ.ον τρείι;, η τεταίρτη εΙΙρΙΟη πρό ιι-ικροίι ένψχο(iομ.ηfLlνη έν

ίIστεpox.ι:>όν~ έπισχε1J~ του nlxouI; του περι6όλου. ΑύτοΟι ιΡa(νετα:ι οτι δπαίρχ.ει

χιχί πlμπτη, ά.λλά δέν μ.οι ητο ε~xoλoν νά: έ~α:ίάyω ιχυτήν.

3 Τό σόμ.60λον Ζ ίΙπιΧρχει Υ.ιχί έν τφ τo{x.~ του lίXΡ01J οίχήμ.ιχτος Ι Πρ(,ατιχ«

1895, σελ. 184 ύποσηfJ-. 3) χιχι έν τ~ νεωτlρ~ ouQ~ τ~ς πρός τόν πύργον Β

είσόδοlJ Ι ΑuτόΟι σελ. 180). Σημειωτlον δέ οτι χο:ί έν τ~ ϊHι.ΙXlJxλί~ e ύπ«ρχει

ετερον τεχτονιχόν σύμ.60λον τό Θ€.

'ϊΗσα.ν ήδη Υεγρα.μ.μΙνα. π«ντα. τ« ά.νωτέρω, οτε έπισχεφΟεις την ΈλεlJσίνlχ ό

Χ. DorpfeId χο:ί έξετ«σα.ς τ«ς ημΙΧlJχλιχ«ς τα.υτα.ς πλιvΟlδα.ς, είπεν, ΟΤΙ δεν

ά.νήΧΟlJσιν είς τό Ρωμ.α.~·xόν 01χοδόμ.ημ.α., ά.λλ' είς τό προηγΟIJfJ-ένως ο:uτόΟι ijJt«P~

ξα.ν ΒοιιΙειιτήριο)', τ« δέ τεχτονιχ« σήμ.α.το:, οτι JtpoGnlOljGO:v είς o:ur«; xlx·
τόπιν, οτ; έχρησψοποιήΟησα.ν εί; τό Ρω:J.ο:"(χόν κτίριον. Άπησχ.ολημ.ένος είς

πoλλιiς ~λλα.ς έΡΥο:σίο:ς, δεν δύνο:μ.α.ι ν:ι. έςετ«σω τό ΠΡ"Υμα. ","ετ« τ~ς dJtO:It01J·
μ.Ινης επιστα.σία.ς πρός τό πα.ρόν.

•
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μηνό, ΑύΥούστοu, Οτ' τό ΣUΜΙ:oύλ,oν τ/, Άpxcιιoλoyι~η, Έτcιι

ρεί«ς ~'1«yxXσ~ '1« πpo~~ είς dt«xoπi)y π«σών τω" ύπ ι «uτης

έ~τ,λoψίνων ιiνcισ~cιcpών. Bρcι8ύτ'ρoν ήτοι ~cιτiι τ~ ιiρχiι, τΟ"

μηνός Νο",Ι:ρίοu ~cιτίστη 8uvcιTTι ή έπcινiληψις τ/, ιiνcισ~cιcpης

Ι~ viou, ιin' έπει8ή οϋτ, ό 8ιεuθύνων τiις Ιρycισίcις ητο 8uvcιTO'

'1« ΠΙΧΡΙΧfLί'l~ ά.3ια.λείπτωι; έν Έλιυaίνι, ουτε Τι ώρα. του ίτους

Ιπίτρ,π,ν έpycισίcιν ιiπcιpψπό8ιστoν ιiπό 8uOl'pεIOiv ~cιί ~ωλu

μiτων, πpo,τίμησcι ιiντΙ τ/ς ιiνcισ~cιcpης τη, πcινcιρχcιίcις ν,~ρo

πόλεως τή'l aUfLπ).~~ωσtν rijc; «,1CΙσx«φης του U1tΟ).ΙΙΠΟfLί,lοu μέρους

της νoτίcι, cιύλη, τΟ" ('ρο" ι, έν <i> 8'ν πpoσ,80~ώντo πoniι ού8.

απoυ3cιίcι εύρ7ιμ«τιχ «π«ιτουντα. dt«pxYι χ«ί πpoσεxτιx.~ν ίπιτ-ή

ρησιν. 'Εν τούτ,!, 8. T<!i χρόν,!, ή8uνχμην νiι Ιρycισθώ πρό, ,~

80σιν τ/, π'ρί τ/ς πcινcιρχcιίcις ν'~ρoπόλ,ω, μ'λίτης ~cιΙ πρό,

«πιιχό'lισιν των μ,ιλ).όντω'l ν« 3-ημ,οσιευθώι:n" έ'Ι tΣίni ά,ΥΥιίω'l

~cιί ..nων ιipχcιιoτ/των, ίνcι Oτcιν Ιπcινcιληcp~ τι Ιν ηϊ νεχροπό

λει ιiνcι~cιcpή "πiρχωσιν ,ύιruνoπτcι τiι "opiOi'-cιTcι τ/, πρoτίρcι,

Ιρ,ύνη,. Έν,~cι το" I,'y:i:λou βiθοu, της Ιπιχώσ,ω, ~cιί το" μ'

~poίι ιipιθμo" τών Ιpycιτών, οσ:ις σuνΤΙθως ιiπησχoλ,ίτo έν τ~

ιiνcια~cιcp~ την νoτίcις cιύλης 8,ν ~cιτωpθώθη νiι '"P,θ~ τό cpua..O.
ί8cιcpoς μίχΡΙ το" τίλο", το" iTou, 1897. το "πολειπόμ,νον ομω,

μίρο, ,:ν, όλίΥον, ώστ' τι ιiνcισ~cιcpή θiι π'pcιτωθ~ όλίΥον χρόνον

μ,τίπειτcι, ιi~oλoύθω, 8. ei έπιχω~ τό ιiν,σ~cιμμίνoν μίρο\. Ευ·

ρΤΙμcιτcι "ξιcι λόΥΟU 8'ν ΙΥίνοντο, πλήν τψcιχίων τινών ιiπ,ίων

χ«ί τι'lων εί3ωλίων. Άξία: μ,νείa:ς (Ινι x«i Τι εύρεσις ύπιρμ.εΥί

eou, πupit, ,ξω της ypcιμμη, το" mTiι τόν π,ρ ..λίcι T,ixou, το"

π'ριΙ:όλοu 'μπροσθ,ν της ΠΡοστiσ,ως το" Boul,uTηpiou. Ή πupiι

ιχϋττι ("ειτο έπί i3iιpouc; ΟΙ t πιθ«νώι; π«la.ιοτίΡΟU τώ'l χ«τιΧ τόν

Π'pι~λίcι χρόνων, ,17.' 8, 8ιχμ,τρον 8 μ π'ρίποu, ιin' Ιπει8ή

οϋτε ύπό πλίνθων ή λίθων πεΡιεg~i'λ).ετο οϋτε εύρί&η έ'Ι «uori)
ov3Ev ι φιχίνετιχι οη 31'1 είνε πυρrι πρός χο:ίίαιν νεχρών πα.ρεαχευιχ

αμίνη, ιiλλiι πρό, ιiλλoν τινiι σ~oπόν χρησψ,ύσcισcι, ίσως πρό,

~cιτcιστpocpήν ιiχpΤΙστων ξύλων ~cιί π,λ,~ι8ίων έ~ ξuλΟUΡΥ ..ης
τινος έρycισίcι, προ'ρχομίνων, 8,ότι ~cιί τό π"ρ 8'ν cpcιίν,τcιι ΟΤΙ

Υ,το πολίι ί<T',(υpό~.

, Πρ6λ. Df"':ιx, 1895, σι).. 161.
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Ευχοιιρον ε!νε σ11ιι-ειωθ~ έντοιίίθιχ χιχί τι~ cίξΙOΠΙXΡΙXτ-ί)P'1)ΤOςίόιό

Τ'1)ς τ1jς πρό~ όυσιι-«ς τ1j~ νοτίιχς πύλ'1)ς τού Ιερου ρωιι-ιχϊχ-ης στο!iς,

~τις εχ λ-ί)θ'Y)~ όέν εΙΙ-ΙΙ11ιι-ονεύθ'1) lv τοίς προπερυσινοίς Πριχχτιχοίς.

Ό lσωτεριχός στυλO~~Τ'1)ς ιxυτ1jς σιι>ζετιχι ιι-όνοιι χιχτ« τό όυτιχ.όν

ιι-έρος Tou χτιρίου ιι-έχρι τού όε\)τέρου προσθίου Χίονος ιι-ετ« ..ην

πρός όυσιι-?ις ποιροισΤ<iόιχ, lχ. όέ του υπολοίπου ιι-έρους σ~ζoντoιι

ιι-όνοιι τ« θψέλιοι. Τό σ<ι>ζόιι-ενοιι ToUTO ιι-έρος τού lσωτεριχου

στuλo~~τoυ εΤνε χοιτ« 0,31 ίιψ11λότερον TOU προσθίου στυλo~~

του, έποιι-ένως τό όiπεόοv τοίί οπισθεν τ1iς εσωτεριχ-ης χιονοστοι

Χίοις ιι-έρoυ~ τ1jς στο«ς ήτο ίιψ11λότερον του ιι-ετοιξύ τοιύτ'Υ)ς χοι!

τ1jς προσθίιχς χιονοστοιχίοις ιι-έρους χοιτ« ιι-ίοιν βοιθιι-ίόιχ. Ή χιχτοι

σχευή τού εσωτεριχου aτuAo~iTou είνε εύτελής χοι! λίοιν ήιι-ελ'1)

ιι- έν '1) , ίιπ~ρxoυσι όέ lν oιVTij) Χοι! Ιχοινιχί cίλλoιώσεις εχ βιχρ~iρωv

χρόνων. "Iχνo~ xίoνo~ ιι-όνοιι εν ιΡιχίνετοιι cίντιxpύ τού όευτέρου εχ

8υσιι-ων Χίονος, οχι πολύ σΙΧιΡές χιχΙ ιχυτό. "Ισως ίιπό τ«~ σΤΡΟΥ

γιJλιx~ β~σεις των χιόνων υπ-ηρχον χιχΙ ϊτεριχ τετρ~γωνιx υπό~oι

θροι, ώς ιΡΙΧίνετοιι ότι ό'1)λοϊ τό σωθέν ίχιιος.

"'Οχι cίllά-ξΙOII ιι-νείοις ε111ε χιχΙ ιι-ιχρόν τι ολως τυχΙΧίοιι ε~P11ΙΙ-ΙX

του πιχρόντος ετoυ~, ώς οχι όλως cί8ιά-ιpopoll 8ια. τ.ην Ιστορίοιll

του ΤελεσΤ'1)ρίου. 'Υπό έpy~τoυ τιllό~ ό'1)λοι8.η ποιρεΤ'1)ρήθYl οτι

πιχρα. τ.ηll cίIlΙXΤOλιX.η1l πλευρα.ιι τ-ης πιχρα. τ.ηll ποιι-πιχ.ηll όόόll πιJ

λYlς Ω' του ΤελεσΤ'1)ρίου 1 , ειιθοι ύπά-ρχει στρωσίς τις σχεόόll ,ιι-οίοι

πρός τ.ηll του Πεισιστριχτείου ιιιχου, .ητοι εχ πωρίιιων πλιχχωll

ιι-ετά- τινων έπισχευων lχ. ιι-ιχρων τψοιχίων ιι-έλoινo~ cίσ~εστoλίθoυ,

ίσ'Υ) χιχτα. τό vψος πρός ..ην πρώτYlV βοιθιι-ίόοι τωll πέριξ του Τε

λεσΤ'1)ρίου έόωλίωll, \ιπ-ηρχον ίιποχά-τω τωll χιχτ« χώροιν σ<ι>ζοιι-έ

ιιων πλοιχων τ1jς στρώσεως τoιιJΤ'1)ς TEfLixti τινοι ιι-ελoιllo~ιxιpωll

cίyyείων. Τιχυτοι lξοιχθέντοι cίπεόείχθYIσΙXII όλως cίσ-ήιι-ιxντιx ΙΙ-Υιόέν

ίχνος είχονιχ-ης ποιροιστiσεως όιιxσ~ζoντιx. Στόιι-ιόν τι όv·ως ιι-ι

χρii.ς λ11χ. ljθοu χιχλ-ης ερΥοισίοις (8ι~ιι-ετpoς οιύτου 0,024) ιΡέρει

πέριξ γροιπτ/ν ..ην επιγΡΙΧιΡ.ην

HOΓ'AI~:KAι..o~

Πολλή ερyoισioι εγιιιετο χοιτ« τό πιχροll ετος χ.ιχl Ιν τφ ιι-ου

ι Πρ6λ, ΠpCVΙΤΙXIί: T1j; Άρl.. Έ-. {887 Το!ν. f.
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αεί~ ί~'ως "ρός αυyxόλληαιv Τψα:χ'ω. ιiyγε'ω. εύρεθί.τω. χα:ται

ταις ιi.α:αχα:ιpαις του "α:ρό.τος ,τους χα:ί τω. Μο "ΡοηΥΟUf'ί

νων ι τινών 8ί κιχ, lx. πΙΧ'λιχιοτέρων ίτων. Ή έpyιισίcι ιxUτtι

Ιξ«χ.ολουθΙί χ.«ί νυν ά,πcισχOloυμ.ένoυ εις α.ύτ~ν του Έλευσινίου

Ίω2.ν/ου Πα:π«νιχ.ο'λ«ου, τεχνίτου όξυνουστ2.του χα, 3εξιωτ2.ΤΟΥ,

ΧΙΧ"λλίστο:ς ύΠ11ρεσίι:ις ΠCΙpι:ισχόντOΙ;. είι; 't'E τόν Φϊλιον χιχί εις έμ,έ.

Μετα:ξύ τω. αυΥΧολληθί.τω. ιiyγείω. «ξ,ος ίδια:,τίρα:ς f',εία:ς

11ν( ό ύπεpμιyέfhιιι; σΧύφο:; ri1c; "ΛΥ8Ιτιιη(, ou τιΣ TIμoiXt« 3εξιώς

αυ.ίλεξι χα:, αυνηΡf/-ολόΥηα .. ό Ρ. Hartwig Ιχδώαα:ς α:ύται ί.

MittlIeiluogeo d. d. arCll. [05t. AtIlen 1896, αιλ. 377 ίξ.

"ί•. ΧΙ!. Κα:ται τ1i. αυΥχόλληα.. τω. τψα:χίω. τούτω. ιi..υpί
θηαα:. χα:ί «λλα: τι.αι τψ"χια: «Υ'ωατα: τι;> Hart\vig. ώ. ,.
"ροαα:Ρf'όζιτα:ι ιίς τ1i. υ""ρχουαα:. β"α.. του ιiyγιίoυ 0,11 "ρός

ιip,ατιpαι. του "o~ός ήϊς " ..ραι Hartwig ιixpoτιίτης ιipιατιpιι:ς

f'ορφης ήϊς ιΡορούαης τό. ατατό. χιτω.α:. Τό .ίο. τψΟ:χιο. "α:ρι

ατ~ τό χα:τωτίρω τω. ΥΟ'''τω. f'ίρος Υυ.α:ιχιία:ς f'ΟΡιΡης ατηρι

ζOf'ί.ης lr.t του ιip,ατιpoυ "o~ός χα:ι χλ ..ούαης "ρός ται if'''Ρός,

,.θα: αφζιτ", τό cixpo. ρo:g~ou τ ..ός, Ιαως αχ-ήr.τΡου, τό όr.οίο.

",θ".ώτ"τ" χρα:τιί -ή f'0pιp~ "ύτη. Έτιρο. τψΟ:χιο, "ροαιχολ

λ-ήθη f'ιτ"ξυ του ~ιξ,oυ "o~ός του 'Epf'ou !,,,Ι του χiαf'"τος της

γης "ρό τω. ί"πω •. "Αλλα: τ ..αι τψΟ:χ,α: ιι.. ιiαυyxόλλητ",υπ"ρ,

χιι ~' iλr.Ις .αι ιi..υpιθωα, χα:! «λλα: έ. τοίς "ολυα:ριθf'οτο:τοις

συντρΙμμ,«σι.τοίς ά.ποχεψ.Ινοις έν τ~ «fioeoήx'!'l. Άλλ« χ.«ί «ν 8ίν

ιυριθωα.. «λλα: τψΟ:χ,α:, ιυχτα:'α: θαι 1)το .ία: ,x~oαις του α"ου

3α:'ου τούτου f'.ηf/-Ι'ΟU f'εται ται ή~η ιi.ευpεθί.τα:. Ό α:υτός Ίω.

Πα:"α:",χολό:ου f'εται f'ιxpίiς f'ό.ο. if'ou βοηθείσ.ς ή3υ.-ήθη ix τω.

υ,,' lf'oG Ι. ηi .οτί,!, α:ύλ~ του Ιερου χα:ί "ρότιρο. υπό Φιλίου

ευρηf/-ί.ω. τψα:χ'ω••αι αυ.α:Ρf/-0λο~"1'Ι τίααα:ρα:ς f'εΥ"λου f'εΥί

θους χι:tι χα:λλ'ατη; τίχ.ης "α:.α:θη.α:τχους ιif'epΟΡείς χα:ί ίτιρο.

«Υγείαν Ι ύ3ρίιχν) όμ.οί«ς TilY'tl( μετιΣ Π«Ριχστiσεως «φι ένά; μ.εν

του Διός ιίς χύχ.ο. f'ιτα:f/-ψορepωι-ιέ'ΟU, ιΡίρο,τος τό .;ιό. ήϊς

Λ+'δα:;, ιiιp' έτίρου δί τιθΡ'=ου ιiντω"oυ t _ ται τψΟ:χια: τω.

αυνηΡf'ολΟΥηf/-ί.ω. τούτω. ιiyγι'ω. δε. "u.α:Ρf'όζο.τα:ι ""α:.τα:-

ι 'Η crJy«pμ.oMpιGI; τω... «πEiωv τo~των Ο\Ι'ιιτιλίαθη χ«::« fdr« μ.ffo; Ιν

ϊτιι 1898.
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χου, cill' iλλείπoυσι ~I)στυχως πλείστα. χ.α.ι ένια.ΧΟίί πολυ μ.εΥιΧλα.

μ.έΡΎ1 εν τ~ μ.ετα.ξύ· ciλλ' oυ~εν ήττον Ύι συνα.ρμ.ολόΥΎ1σις πρέ

πει να. θεωΡΎ1θ~ έπιτυχΎις. ώς εΥω τoυλ~χιστον χ.ρίνω. ια. τους

μ.έλλοντα.ς να. ί~ωσι τα. ciyrEIa. τα.ίίτα. συΥκεχ.ολλΎ1μ.ένα. κ«ι εσω

θεν ιξ όλοκλΎιρου υπό γύψου περι~ε~λΎ1μ,ένα., πα.ρα.τΎJρω, ΟΤΙ

πλ~ν των ίξωθεν χ.α.ί νίίν όρα.των σΎJιιείων ό συΥχ.ολλΎ1τ/ς ώ~Ύ1

Υείτο χ.α.ί ύπό των ζωνων τ/ς έσωτεριχ.ης Υα.νώσεως α.ύτων, '~τις

νυν ~εν φα.ίνετα.ι, ώσα.ύτως ~έ χ.α.ί υπό τοίί πocχους χ.α.ί της ποιό

τΎJτoς του ΠΎ)λο υ.

Κα.ί Υλυπτα. ~ε ίΡΥα. συνεχ.ο λλΎιθΎ1σα.ν Ιχ.α.ν«, έν οίς χ.α.ι ιΧ:Υα.λμ,α.

Υυνα.ιχ.είον ciχ.έφα. λον τέχνΎ1ς cipx.«'cζούσΎ1ς, ου οί πό~ες ciνευρ έθΎ1σα. ν

πέρυσι μ,ετα.ξυ των έν τϊ;> μ,ουσεί<ρ ύπα.ρχόντων πoλυα.ρίθ~.ων Υλυ

πτων τεμ,α. Χίων. Κα.ί του έν τϊ;> τοίχ<Ρ μ.ι(iς των α.ίθουσων του

μουσείου πρoσφχ.o~oμ.Ύ1μ.ένoυ χ.ολοσσια.ίου ciνα.Υλύφου του Λακρα.

!εΜου, ου τα. τψιΧχια. συνέθεσα.ν πρό τινων ετών ό Heberdey χ.α.ι

ό Reicl1el, προσεχ.ολλΎιθΎ1 ciξtΟλΟΥώτα.τον τεμ.ιΧχιον ευρεθέν υπό

τινος έΡΥ«του χ.α.τόπιν, οπερ εΙνε τό ~εύτερoν των ciΥνώστων το[ς

πρώτοις συνα.ρμ,ολΟΥΎ1τα.ίς τψα.χίων. Τό τεμ.«χιον τοατο περιλα.μ.

g«VEt τόν λα.ψόν χ.α.ί τό στηθος της Θεάς, ΠΡΟIjα.ρμ.οζόμενον ιΧ:νω

θεν μ.έν πρός τ~ν χ.εφα.λ~ν α.ύτη~, χ.~τωθεν ~έ πρός τό ~3Ύ1 Υνωστόν

χ.α.τώτερον μ.έρος του θώρα.χ.ος α.υ-6}ς, χ.α.ί πρός ~εξια.ν πρός τό τε

μ,ιΧχιον τόν περιέχον τ~ν χ.εφα.λ~ν του Θεοϋ. Μετα. τ~ν προσχ.όλ

λΎ1σιν τοα τεμ.α.χίου τούτου χ.α.ι των μ.ετ' α.ύτου συνα.ρμ,οζόντων

τψα.χίων, ciπο~ειχ.νύετα.ι σα.φως οτι τό σωμ.α. του Θεοϋ χ.α.ί ~ χειρ

α.ύτου πρέπει να. τοποθεΤΎ1θωσιν υψΎ1λότερον χ.α.ί μ,«λλον πρός ~ε

ξιόιν, πα.ρεΤΎ1ρΎιθΎ1 ~έ χ.α.ι πρότερον οτι χ.α.ι τοϋ Τριπιο.lέρου ό

χ.ορμ,ός χ.α.Ι τα. μ,ετ' α.ύΤΟίί συνα.ρμ,όζοντ« τεμ,«χια. πρέπει να. civu

ψωθωσιν όλίΥον. Άλλ' έπει~~ α.ί μ,ετα.~oλ«ί α.υτα.ι ciπα.ιτοVσt τ/ν

συνεΡΥ«σία.ν Ιχ.α.νοϋ Υλύπτου, ής έστερούΙΙΎ1ν, ένόμ,ισα. ΟΤΙ ίπρεπε

ν« ciρχ.εσθω είς τα. προχειρότερα.. Έννοείτα.ι οτι Οτα.ν πρόχ.ειτα.ι

να. yείν~ ίχ.80σις του σπου8α.ίου τούτου ;μ,νΎ1μ.είου, ciπα.ρα.ίτΎJτον

είνε να. ~ιoρθωθωσι τα. σφιΧλμ,α.τα. της πρώΤΎ1ς συνθέσεως των τε-
ι • ~

μ,α.χιων α.υτου.

Προσέτι μ,ετεχ.ομ,ίσθΎ1σα.ν μ,ετα. μ,εΥ«λΎ)ς 8υσχ.ολία.; έχ. των ερει

πίων ε1ς τό μ.ουσείον τό Υνωσ-:όν μ,oνα.~ιχ.όν χ.ιονόχ.ρα.νον των
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1ιχ.ρων Προπυλα.ίων χ.α.ί τό έπίχ.ρα.νον τΥίς f/-ιίiς πα.ρα.στά.~oς

α.ύτων, οπερ χ.a.ί f/-ό ον σ<;>ζει τ-~ν χ.ε α.λ~ν έ ός των χ.α.τα. τά.ς γω-

νίιχς ε ιχ Of/- ων <;>ων. <Η f/-E α.χ.όf/-ισις ιχυ Τι ο ιχ.νιχ χ.ιχιο-

τιΧ 1) ΟΙι fL' '10 ~ Ι 'τι τα. πολλοίι λ'γου ά.ξιιχ α. Ιι εχ.τονιχ.σ.

ιχυτιχ f/-ilΎI 'ήσιχ έχ. εθεψένιχ είς 'ν f/-α.νίιχν Ο- π ώ ου VI 'ν

ος χ.ιχχ.οποιο - ιΧ.λλα. χ.α.ί ~ι'τι το - χ.ιονοχ. « ου τ' μ« μιχ. ον

σ υ ον ιχθ όν eiνe έχ. των έπΥΙ ειων το- Χ. ' ου, ώ ε χ.ιχί ιχύ

f/-«τως i'fLElleν ιΧ. α.ιΑ. ι~ 'λως να. ~ισ.λυθ~ είς λεί τιχ ",,«χια. έ τ'

ρα.χέος χρόνο . Τ'πος π 'ς ιi fL 'ζουσσ.ν ο οθέ σιν έντός ου

,""ουσείου ~έν ευ έθ'l) είf/-~ f/- 'νον ~ια. τ' χ.ιΟ 'χ.ρα.νον χ.α.ί τό έ ί

χ.ριχνον Οf/-ως τΥίς πιχριχστi~ος έτοποθετοήθΥΙ όπωσ~1ιπoτε π οσω

ρινως, ιX.vαofLlνoν τ"l)ν προσ-ίϊχ.ουσα.ν το οθέτ/σιν, Οτα.ν πο ε προσα.υ

ξΎ)θ~ 11 Ο ί χ.o~o""~ του νυν f/-ouaeiou, έ ν Tii> όποίιΡ πλείστα.ι ιχ.ρ

χα.ιό':'1)τες είνε λία.ν τα.λα.ιπώρως τοποθεΤllf/-ίνα.ι. Πρός τό πιχρόν

έπΥίλθε f/-ιχ.ριΧ τις βελτίωσις 8ια. τYjς χ.α.τιχσχ.ευΥίς χ.λψιχχ.ωτοίί

ίχ.ριώfLα.τος είς ιΧ.ντιχ.α.τά:στιχσιν πα.λιχιοτέρων θ"f)χ.ών, ωστε f/-ETάo

πoλλ~ν ώς έχ. τΥίς στενοχωρίιχς έργι:χ.σίι:χ.ν κι:χ.Ι ιΧ.χ.α.τι:χ.στα.σΙι:χ.ν'χ.ι:χ.τωρ.

θώθΎ) νά. ΤΟ1tοθεΤ"f)θώσιν όπωσουν ιχ.νεχ.τώς τα. σπου8ι:χ.ιότερι:χ. των

γλυπτών, ένί!> τ~ έχ. τΥίς 'ΠlΧ.νσ.ρχ.α.Ιι:χ.ς νεχ.ροπόλεως ιχ.γγείι:χ. έτο

1tοθετ·ήθ"f)σα.ν όπωσ~1ιπoτε έν τι:χ.ίς ύπολειψθείσι:χ.ις θ~χ.σ.ις· μέγι:χ.ς

Οf/-ως ιχ.ριθμός τεμ-ι:χ.χίων γλυπτων έργων έ8έΎ)σε να. σωρευθ~ έν

έτίριΡ οίχ.1ιμα.τι ι-ι~ ύπά:ρχοντος πλέον χώρου έν τ~ ι-ιουσείιΡ'

Κα.Ι είς α.ύτό 8έ τό oίχ.o~όΙ-ΙΎ)μα. τοίί ι-ιουσεΙου έγένοντο κιχτ~

τ ό πα. ελθόν {τος Οχ.ι ιΧ.σ-ήι-ια.ντοι έΠΙιϊιιευα.ί ί~ίως πρός προψύλιχ

ξιν των θει-ιελίων τΥίς βορεΙιχς πλευρ«ς α.ύτοϋ ιχ.πό των έχ. τYjς

ρ«χ.εως του λόφου χ.ιχτιχρ εόντω ύ~«των των βροχων, «τινσ.

~ιερ( ι-ιεν~ ~ια. ου οίχ.ου είσΊιρχ.οντο ίχ.α.νως σ. θονα. έν ός ου
,

ι-ι υ ειου.

ΡΕ ΙΩΑΣ
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προϊΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΘΗΒΑΣ

Διocτρί~οντι έν Θ~~ocις ί''«Τ~ Όίιτώ~ριoν π. ε. χ'«ριν ύΠYlρεσίocς

ά.νYlγγέλθYl !J-OL ύπό τινος των ίιocτοίίιων οτι προς I-,-Eσ"flfL~plocv τΎjς

νυν πόλεως (1)τις, ώς γνωστόν, Elvoct έίιτισ!J-ένYl έ'Πί του λόψου τ.ης

ά.Ρχ'ocίocς ΚOC~!J-είocς) ίιocι είς ά.πόστocσιν 250 - 300 Γocλλ. !J-έτρων

ά.πό τΎjς !J-εσYl!J-~ριν.ης πλευρ«ς του ά.ρχ oclou τείχ'ους ίιOCΤOC την θέσιν

την iιOινως χ.ocλου!J-ένYlν 'Αrίαr 'Άπαγ t ΤU!J-~ωρύχ'ΟΙ σίι«πτοντες

εις 'rLVOC των έίιεί λοψίσίιων προς ά.νεύρεσιν ά.Ρχ'ocίων τ«ψων ά.νείι«

λυψocν σΠ"flλocιοει~ές τι ~νοιγ!J-OC έν -rii> !J-ocλocχ.~ του λόψου βριiχ'~

λελocξευ!J-ένον. "A!J-oc τ~ OCίιούσ!J-OCΤΙ ύπέθεσoc, ώς εΙίιός, ΟΤΙ πρό

ίιειτocι περι ΠΡΟ'ίσΤΟΡΙίιων τ«ψων, 'h ~ε έπίσίιεψις των τόπων OCπέ

~ειξε την ύπόθεσιν πρ~γ!J-OC. ΆλYlθως οί τυ!J-~ωρύχ,οι εΙχ,ον ocvoc

χ.ocλύΦει τ~ψoν θολωτον έν -rii> βρocχ,~ λελocξεU!J-ένον, ον Ο!J-ως έν

!J-έρει !J-όνον εΙχ'ον προψθocσει ν' ocνocσίιocΦωσι ίιocί έρευν~σωσιν.

ΤOCς Θ~~:χς εΙχ,ον έπισίιεψθ.η έπ' έσχ,«των,ά.ψοσ 8Υ1λ. ου !J-όνον έν

τ~ λoιπ~ Άργολί8ι ίιocί έν τ~ ΆΤΤΙίι~,ά.λλOC χ.:χΙ έν ΜUΧ'~νocις εΙχ'ον

ά.ΠΟίιocλυψθ.η ίιocι έρευνYlθ.η πολλοί Ο!J-ΟΙΟΙ τ~ψoι, πλείστοι οσοι των

τε 'h!J-ε8ocπων ίιocί των ξένων ά.ρχocιολόγων. Ό 1l.:Χίι:χρίΤYlς Lolling
μ..ηνocς . όλOίιλ'~ρoυς 8ιέτριψεν έν Θ~~ocις ίιocί 'r1J λoιπ~ Βοιωτίq;

ά.ντιγρ~ψων έπιγρocψocς χ~ριν τ.ης νέocς έίι8όσεως του Θησαυρου

τωγ ΙΕΙ.lηγιχ.ωγ Έπιπ,αρωγ, ό 8ε ίιocθYlYYlτ1ις ίι, Fabricius ίιocί

8ιocτρι~ην ~γρocψε ίιocί έξέ~ωχε πολλου λόγου ά.ξίocν περί τΎjς το

πογρocψίocς τΎjς ά.Ρχ'ocίocς πόλεως 2. Κocί GYl!J-ELOt !J-EV έν τ~ προσYlΡ

ΤYlμ.ένφ ~ ~ιocτρ~~~ 'rOitOYpOC<j>Liιi;} χ,ιXρτ~ ίι:ΧΤOC την ΙΛrίαr "Ar
'Υαγ τ~ψoυς ά,Ρχ'ocίοuς, ά.λλOC περί προ'ίσΤΟΡΙίιων τ6:ψων ου~ένoc

ποιείτocι λόγον. Έγω ocυτος έπεσίιέψθYlν τ~ς Θ'~~:χς ώς σύ!J-~ΟU-

Ι '0 ι , , 6· • - λ'" . '.
ΤΟΤοος ωνΟ!L:ι:σ η Ο:Jτως εχ μιχρο;.ι Τοaρεχχ. ησιοu ur.:ι:ρχοντος τ.οτε εχει,

VVV οέ μη σ~ζομένοu ouo' εν EpEIr.fOIς.

~ TIIeben, eine Untersucbung ίiber die Topograpl1ie und GeschicI1te
der HaupLstadt Bootiens, ,"οη Erncst Fabricius, Freil,urg, 1890.
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λος τ1iς 'Apx.ι:t'Oλoγιxης Έτι:tψείι:tς xι:tτeι Σ'πτ'μΙ;ριον του ,τους

1892, οπως έπιθεωρήσω τeις ύπό του μιxxι:tpίτoυ Kι:tλόπι:tι30ς

3ι:tπiνι:tις «ύ~ης γ,νoμ'νι:tς «νι:tσxι:tφeις πρός οσον ,ν,στιν «χριΙ;η

xι:tθopισμόν τοίί τ,ίχ.ους τοίί ΠεριΙ;όλου τ1iς «px.ι:tίι:tς πόλ,ως Ι,

χωρίς ουτε ./ ι:iντιλτιφθω~Ωϋτεπcιρ t ιΣλΙων νΙ «χ.ούαω τι περί προϊ

στοριχ.ών Tciιpwv. Κι:ιί αμ.ως ;((ΣΙ έν τοίς χ.«τ« τήν 'Α,"αγ ·'Άπα,.

xι:tι εν τοϊς xι:tτeι την θ'σιν τ/ν χο,νως xι:tλoUΜ'νην Μύλους πρός

«νι:tτoλeις τ1iς Kι:t3μ,ίι:tς ύπερ τό p,ίίμι:t τοίί 'Ισμηνοίί λόψοις

προσ,χτιχη πι:tpι:tτ/pησις τοίί i3iqIoUI 7jθ,λ, πείσει πiντι:t «px.ι:tιo

).ΟΥοίίντιχ ση ύπ' «ύτό χρύπτοντα.ι προγστοριχ.οί ηίφοι Διότι πο).·

λι:tx.oίί πι:tpι:tτ/Poίίντι:tι σπηλι:t,oει3η «νoίγμιιτι:t, τeι μεν ολως φι:t

ν,p"',τeι 3. x'x.ωσμ'νι:t, έν,ι:tx.oίί 3ε θeι Tι3ύνι:tτo όξύς πι:tpι:tτ/pητ/ς

νeι 3ιι:txpίηl ι:tύτό τό οτόl,wr τ1iς ΘUpι:tς των. ΓριΧφω τι:tίίτι:t οπως

χι:ιτ«8είξω οτι 'jto),).!kx.tt; σπου8ι:ιίι:ιι «ν«χι:ιλυψεις όφείλοντα.ιl-η είς

τυx.ι:tίι:t γ'γoνότι:t, ή ,ίς την θυj,οt1O,/ί:ιr των τυμΙ;ωρύχ.ων. Kι:tt

τ~ _ντι πολλιΧχις οΙ ~νθpωπo, ούτο, ύπ7ipξι:tν ήμων των «px.ι:tιo

λόγων θυμοσο,/ώτεροι, ώς ό σεΙ;ι:tστός μοι φίλος xι:tΙ 3ι3",σxι:tλoς

Σ. KoUΜι:tνoύ3ης λ'γει, xι:tt "oHiX'I fJ-iίI '~ν''i'ξι:tν τόν 3ΡόfJ-ον

πρός πεpι:t'τ'pω «νι:tσxι:tφ"'ς.

Οιχοθεν έννoείτι:t, οτι ευθύς &fJ-ι:t β,Ι;ι:t,ωθεΙς π'ρΙ τοίί "pri.YfLι:t

τος έζήτησι:t τηλεγpι:tφ,xως τό «νι:tγxι:tίoν x.p7ifJ-ι:t, οπως ου fJ-όνον

ci.νι:tσΧ"'ψω όλοσχ.,ρως τόν ύπό των τυμΙ;ωρύχ.ων «πoxι:tλυφθεντι:t

τιΧφον, «λλ' έρ,υνήσω xι:tt π,pι:t'τ'pω τούς /χ,ϊ τόπους. Ένιxι:t

ομως τοίί πρω!μου xι:tΙ βι:tp'oς ,,"νι:tμι:t χ.,ψωνος 3εν Τι3υνήθην νeι

πι:ιρι:ιτεΙνω έπί πολυ τ.ην ερειNCΙν χ«ί «νευρών χα.Ι «ν«σx«ψcις χ«ί

3ύο ,ΤΙ τ«φους «ν'Ι;ι:tλoν 3,eι τό προσεχ.ες ,ι:tp τ/ν έξι:txoλoύθησιν

τοίί 'Ργου 2.

t Α! ιi.ν4σω~ί τo~ fA4XdfIlto:.. Κιxlόr:aιΟο; ά::ίδειει:ιν οτι r.pά; ιiνιJ.τoλ.2:ς τό

τι!χο; τoi.ι Περι6&).ο:.ι ε!'(Ε ::-:iYτη ot%,?O?OV τη; ~Toό τoiί Σ. Fa.bricius σημιιοι.ι

ιιΙνη; ~pi" iχτιοι-ιiνον έχείθεν χaί όχι έντε;;'8εν tou; ΊaιιηνοG χaτ« τo~; ίιΤοερ

χειμ,ίνο:l; tou ~fufIocιto; 16?Ο:.ι;. ώστε xcιί cι;τό; ό Ίαμ.ηνό; (ώ; xcιί η Δίρχη)

xcιτ« τοίι; ίοτοριχοίις χpdv01.l; ερ~εε οι« τη; r.ολεως xcιί. ειι ίεωθr- r.cιF« τά

τιίχ.η cιyτ/;, ώ; ίν τ~ τoτ.:OΤP!1~~ I:iPT!] τo~ Χ. Fabricius aημεIO~ΤCΙΙ ΆΙΙo:i

τ.:εFί. το:ίτοl.l οιά: μ.α.χροτίΡων ffiotE. (Πcιρ:iδ. Χ. r. Σωτηρι:iοην ίν EίxovoTΡcι

9ηιU., Έ~~ 1893 .,1. 395).
2 8Ενεχα. αyτo~ το:ίτο:.ι τo~ β:r.ρio; χειμώνα; ωί ;λλων τινων χωΙ:.μ.::των ΟΙ.,
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Κοι! πρωτον <ίνέαχοιψοι χοιί Εντελως <ίπό των χωμιίτων Εχοιθ«·

ρ,αοι τό, λεγόμενον ιJpό/ισr του ύπό των τuμ.~ωΡvΧων <ίνΟΙΧΟΙλυ

φθέντος τ«φου, g. (~pόμoν) είχο, <ίφίαει ούτοι ποιντελως "Xε~όν

a.θιχτον. Πλήν ~. όλίγων θροιυαμιίτων <ίΥΥείων oiι~ί, ίτερον εύρον

{~ τοίι; χώμα.σι"Ι ι:tu-rou , «τι"a. ouSi" «>').0 ήαα." .η l1ύ-τ« τ«υτι:ι

τΟι ιmάιη.'tπα τοίί βριίχου, είς g. χοι! ό 3ρόμος ε1χε λοιξευθη. Ό

3ρόμος 'χει μηχος 7,00 χοιί πλ«τος, "θοι πλoιτUτoιτoς, χοιτΟι τό

ατόμιον τοίί τοιφου, t, 35 t. ΚοιτΟι 3. τΟι a.νω φοιίνοντοιι νΟι

είχον χλίαιν τινΟι οι! πλευροιί του πρός τΟι ,αω, οίοι ποιρετ/ρή&-η

Εν τοίς 3ρόμοις a.λλων όμοίων τιίφων ~. χοιί 3'ν ήαοιν Εντελως χ«

θετοι. ΔΙν ε1νοι, ομως Ιντελως όριζόντιος ό 3ρόμος, ciU' Ιπι

χλινής πρός τόν τιίφον, ώατε χοιί έπληρώθη ύ3οιτος εiιθύς μετΟι

τήν πρώτ/ν βροχήν. Έπει~ή ~. ό ούτω χεχλιμένος 3ρόμος ~'ν

<ίπέληγεν είς τό ιπόl"ογ της θvροις, <ίλλΟι πpoiιXώpει χοιί εΙς τΟι

Ιν3ότεροι τοίί τιίφου έαχημοιτίαθη ούτως Εχεί μιχρός βόθρος, περί

ου ίσ1'CΙΙ Κ4Ι χocτωτερω ό λόγος.

'Ως αυνήθως ό ~pόμoς είνοιι πολύ τοίί ατoμίoυ,~τo, τοίί <ίνοίγ

μοιτος, της θvροις πλοιτvτερος, οιύτη ~, πιίλ.. πλιίτος 'χουαοι

xa:toc 1'o" ούόόγ 0,85 στε"οίίτ«ι 'Προς TQ: ιί"ω ώση κa.τQ: το ύπ~p

θυ(!oγ~ έχει πλ«τος 0,70. 'Ως 3. ,ίίν αφζετοιι ό βpόcxoς, φoιίvε.

τοι' μ'ν Ιχ πρώτ/ς όψεως ώαεί νΟι <ίπέληγεv <Χνω τό ιπόμ,ογ της

θvροις είς τόξον, <ίχpι~ής ομως ποιροι τήρηαις μοιρτυρεί οτ, Ιντοιίίθοι

όριζοντίως ήτο λελοιξευμένος ό βριίχος, ίν<!,> ή λοιπή ατέγη τοίί

τΌCφoυ 'χει όπωα~ήπoτε αχημοι θόλου, oιiιτός ~. ό τ«φος αχημοι

""θ"" '" ·Ι',·,·,Jjovv.1 η'ι' να: ιΧr.ον.ισω Χ«Ι Ot2:TfιIi1foL« ΙΧ ιον oημ.ooιιυσιω~ τωι,ι cιν«x49ιντων {ΙΙ-

Υων. 'Eiv, ώς ίλ::!ζω, έr.ιιvcιλ%δω τό ίΡΥον xCΙT~ τό r.apόv ίτοιοι ιίς τό =Ροοε

x.iιo τιυχος των [)puτtxών oν/cιτcιι χα.ί το:jτων των tiφων υ1 ιί ttYO; ffiov

CΊνΙΙXCΙΛ~Gησoμ.iν(M.IΥ% aημ.oιru:~ cί:xΡtδiς Οι:ίτρι:ιιιι-ια...A>J.ως 3έ ωί Δνnι oιa

τρ:ίμ.μ..cιτoς τ« lqόμινrι ι:νιιι σα.~, «90~ χα! οί ::cιρ2 τ«ς θfιδι:ις τ:ίτOt ι!νι:ιι

Ομ.οιοι xcιτ« τό Olον α:Ιίτών αxfιμ.« ::Ρός ~o~ς ίε .llω" ;'δ,l τό::ω., t"iις 'Elli
δος τνωertιW; p"0μlνoIlIί αί. ο(cειχον!aεως tou δισ.τρii1μ..cr.τός τω".

t Κ«τ« τ/" «ρχ.ή" tou ό Ορόι.ιο; ίχ.ει :uτος Ι t 15 ::ερ!::οιι.

t Περί. τo~.oιι ΧIΣί. τω" ωΤOJτέρOJ >.ιΤΟi1hω" J:CΙΡiδ. Τοον/τα. lt!uxήν«ιί ι otλ.

13t ""ί ίΙijς,

3 Κιιρ!ως c1i4dc ωί. ;'πίρ80Ρrπ ο!" i,r.spx.ft. «yoi ouOί θ~ρα Grηpl.f" i1ΙΤα.

:ιιιρίζ'ομ.«ι δ. τ«ς λίειιlί ο::ως G1ίi1iνω τό Χ4τώτ«το" χ«ί. «νώτα.τO'l τO~ «-Ιοίτ

μ.«ΤQς της ιiaόδοll ητοι του οτομ.ίοll μipQς.
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έη"Ψο,,8Iς (4,80Χ3,ΟΟ).Ότι 81 τό σcόμιογ (βiθος α.ύτου

1,80 π.ρίπου) ίι;ιρα.••• ξ"l)ρότοιχος t, π.ριττόν Ι.ως χα.Ι νίι τό

Ο"Ι1μ"ώ.ω, χα.θώς χα.Ι Οτι έν μέρ" μόνον (.ίς ύψος ένός μίτρου

ΠΕρίπου) ίσ~ζιτo ούτος, OTOCY έΥώ έπεΙi)φθ't)'1 της «__ αtσx«ep1jt;.
Τό λοιπόν .Ιχον «ι;ια.ιρί." 7i8"1) ΟΙ πΗα.ι ποτl τόν τ<iι;ιον .υλή

σαtντι(, 7;, μέρος μίν oUτoι, μ.έρος 3ε αϊ Υν-ήσιοι τούτων «πό

γονοι, οΙ Ο"Ι1μ.ρινοΙ 8"1)λ. τuμΙ:ωpύχoι, όπως .ύρύνα.ντις τό

«"IotrfL« 3υν..,θώσιν ιύχοΙώΤΕρον '1« έ1':ιτεΙίσωσι τό ίnιμO'r α.ύ

τών ίΡΥον. Ότι 8, ό τ<iι;ιο; .Ιχεν 7i8"1) «νoιχθii χα.Ι .υλ"l)θη .ίς

πιι).«ιους χρόνους, 3η),ον έχ τών έν «ύτφ ιίς ίXαtν~ν πoσότ't)Τιx

χωμ<iτων. 'Εγώ χα.θα.ιρέ.α.ς χα.Ι τΟ .~όμενoν μίρος του ξ"l)

ροτοίχου του Ι;ΙΡi••οντος τήν εί.080ν μίχρι του τελ.υτα.ίου α.ύ

του 8όμου (τουτον «ι;ι~pε.α. ίπ"τα.) 7iPXL.... νίι χα.θα.ρίζω τον
• "."_ , .. ι •••

τ«φον «πα των εν ιχ.υτφ χωμ«.των, ιx.Tιvιx ε.ν μ.ιρι\ fLOYO'l ΙΙχ'ον

προι;ιθ<i." ν«να.μοχλεύ.ω.ιν ΟΙ Ο"Ι1μ'Ρ'νοΙ τυμΙ:ωρύχοι. Τούτου

81 γινομίνου χα.τ.8.ίχθ"l) οτι ό τiφος .Ιχ. χα.τίι την βορ.ία.ν «ύ

του πλ.υρίιν XOYΧ"l)Y τινίι έπί."Ι)ς ·θολωτην βi.ιν ίχου.«ν

«ύτο τΟ ί3«φος του Tiιpou, ύψος 0,60 χα.Ι βιiθoς χα.Ι πλ<iτος

Ι μέτρου, μίρος 31 του έ3" φους του προς την 3υτικην πλ.υρίιν

ύψ"l)λόΤ'Ρον του λοιπου χα.τίι 0,06-0,07 χ«Ι προ.ίτι .Ις μηχος

0,40 π.ρίπου «πΟ του Ι.ωτεριχου χείλους του οΜου της εί.ό30υ

προς τίι ί.ω β08pίrnιoγ «ποτελούμενον, ώς «νωτίρω lppoήe"l), lχ

της πpo.χτιi ••ως του ίπιχλινoiίς 3ρόμου χα.Ι μίγι.τον ίχ.οντα. β<i.

θος 0,25 περίπου.

'Εν τοίς χώμα.οι του τ"ι;ιου εύρίθ"l).α.ν είς Ιχα.νΟν πληθος «γ

γείων θρα.ύ.μα.τα. του μυχ"l)να.ίχου τρόπου (της νεωτίρα.ς π.ριό80υ)

χα.Ι πέντε λίθινα. χομΙ:ία.(;) τών ""νήθων, ό.τ« 8' «νθρώπινα.

(~χα.υ.τα.) έν τοίς πλ"l)ρου.ι τήν χόn"l)ν χα.Ι ί8ίως τον προ της .ί.ό·

80υ βόθρον, ών ποηίι χα.ί ύπ' αύτού< άΧόl,η <ού( .1180.( <ου cι

.1ι.rαίo. &όI,Ο. <oiι (ηρoroίro •. το ΠΡiiγμα. lχ πρώτ"l)ς όψεως

ι;ια.ίνιτα.ι πα.Ρ<i80ξον χα.Ι 8υ.εξήy"l1τoν, όμολογώ 8' ότι χα.τ' «ρ

χίις χα.ί έγώ lξενίoθ-t1ν μη 8uν<iμενος νίι έννοή.ω πώς χα.Ι υπ'

«ϋτόν τόν φρ«σσοντ« τήν trao3oy ε..,ρότοιχ.ον ιuρίσχον-rο χιχι Εις

πο.ότ/τιι: μΗι.τα. ό.τ«. ·Οτα.ν όμως «να.λΟΥιοθώμεν ότι οΙ έν

• "Οχ, δμως 1.0.8' ολοΥ τό βi80; '[011.

8
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λόy~ τά.φοι έ. ΥΙ'" 3έ. ήσ«. έ.ός χ«ί f'ό.ο. νεχρoiί xriif'«, ά.λΑ'

οίΧΟΥενει«χοί χ«ί οη θέλοντες '1« i"lτα.φιιiαωσι χ«ί 3ε.ύτερον '1ι

χρόν χι:ιί μιτίι τoUτoν χ«ί τρίτον χ«ί τίτ«ρτο" ήν01'1ον χ«ί «ύθις

τόν ΤΧtpoν Χ«ί ι οπω; ;;ιxpo:σχευιiσωσι χ«τ«}.);ιι),ον Ί..ώρον 3~ -τόν

έχ«στοτε νέον νεχρόν, ίπρεπε νίι περισυ"ιiyωσι uιί ένα.;;οθέτωσι

των προτεθνΥιΧότων τα: όστ« ίν σωp~ (χ«ί τοίίτο ίπρι:ιττον πολ

1«Χ1(, ώς φ«ίνετ«ι, «νευ πο).λijς εύλ«~εί«ς) εις ίπί τoύτ~ βό

θρoυς,έννooiίΙU' χιΣλΑιστ« τό "piiyf"'. Είχε 3ηλ. ίιπερr.ληρωθη Τι

ΙσωTξPΙX~ χόrLη, .η πρός TOUτO'l τόν αχοπόν, ώς φ«ίνετ«ιι Π0111·

θείσαι, όστών, ίχειντο 3' ίν σωρ<;J έπί<f71( προ«ποθιΣνόντων όστιi

χ«ί Ι. τ<!> πρό τ/ς είσό30υ βόθρ~. Κ«ί Οf'ως Tινε~xθη χ«ί «ίιθις

ό 1'«φο<;1 σπως χ.«ί «λλος iYT«ιpta.aG~ ίν ι:r.ύτΙ;Ι νεχρός, κcιί τότε

χ«ι «λΑ« όστίi έΡΡίφθησ«. είς τό. βοθρίσχο •. Τί τό π«ρό:30ξο.

λοιπόν οτι τιν« των έν σω?~ έχεί Ιν«ποτεθεψ.ένων όστών ύπω

λίσθησ«. χ«ί υπ' «ίιτούς τούς λίθους τοίί 6ιροιο/.["ου τ/ς είσό30υ,

&. f'Yι χ«ί έτΙθησ«. έπίτη3ες έχεί ίιπερπληρωθΙ.τος τοίί λoιπo.iί

χώρου χ«ί f'Yι ύπιΣρχο.τος «λΑου βόθρου έ. τι!> τιΣφ~ Ι j

Τ« όστα., ώς είπον, ~σa.ν «νθρώπινa. χ.a.ι ακαυστα. Άλλ« χ.a.Ι

έ. ΥΙ'" πυρiiς !χνη έ. τι!> τό:φ~ 3ίν π«ρ.τήρησ«. Μό.ον χ«τ«

τ« «ριστερ« τ;;jς εισό80υ έψa.tνετό ΠΟυ τό ί8a.φος ώσει ύπό πυρOCς

lιαυρισμίΥογ, 'Αλλ« τοίίτο 3ύ.«τ«ι εύχόλως .« ίξηyηθ·~ ~ Ιχ τοίί

οτι x.a.! «ύτοl οΙ θά:πτοντες ένΙοτε ~ν«yx.ιXζoντo '1« rιετ«xειριζων

τ«ι 3~3«ς χ«τ« τ/. τ«φή., ~ οτι 3~3«ς f'ετεχ.,ρίσθησ«. οΙ τό

πρώτον τόν τ«φον συλήσa.ντες. νύχ.τωρ πιθιχνώτιχτa., ώς χ.ιχί οΙ

«πόΥονοΙ των πολλιΧχ.ις πρ«ττουσιν, έχ.τελίσιχντες τό ίγτιμογ «ύ·

τω. 'ΡΥΟ•.
Μετ« τό. χ«θ«ρισιιό. τούτου τοίί τό:φου ΙτριΣπη., ώς είχός,

έπί τήν ίρευν«ν τών πέριξ τόπων. lΙρός ά.ν«τολ«ς φιχνερ« ,ησ«ν

τ« ΙΧτ/ όιιοίω. τιΣφω., βεΙ;υθισιιΙ.ω. οιιως, ώς Τι Χ«θίζησl( τοίί

ι3ό:;>ους if'«p-rupεI. lΙρός 3υσ,uις τό '3«φος ού3ψί«. έ3είχYUε

χa.θίζτισιν χ«ί ίr.riiPlεν έλπΙς, «'Ι ύπ1iPloν χ«ί έντ«σθcι, οπερ έχ

των προτέρων i;To σ-".ιε3όν βέ{;«ιον, ηίφοι, '1« Επιτύχω χ.ιχί τινο;

«01JATιTou. Έστ?ιΣφη. λοιπό. πρός 3υσιι"ς χ«ί είς τ/. 'ρευ.'"

ιιου ώ3ηyήθ"l). ού f'ό.ο. ίιr.ό τοίί π«ρ«3είΥιι«τος τοίί 01J.«3iλφou

t Π«pιi6. Too:jvtCIv l. !:ί. σελ. ί36 χαί ίεij(.
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μ.ου Τaούντ«ι χ«θ

Ι

Ομ.οιον τρόπον ιiνιχχ.a.λύΨα.''1τος τους πΑιιστους

τω. Ι. Mυ~ή."ις όιιοίω. τ"'ιΡω., διόι T1iI «.ορύξ,ως δ7lλ. τ"'

φρου χ«τ;: ΤΤΙν π).,ιυρ«ν τού λόφου, ά.).).« χ.«ί ύπ
l

α.ύτων τω'l

ΠΡ"Ύιι"'τω •. Κ"Ι ''i' Ο.ΤΙ, ό δρόιιος τοίί «πo~..λυ<pθί.τoς τ«<ρου

δί. 'ίχ' τόις πλ,υρόις "ύτου ~"θ' Ολο. τό ιιη~oς «θί~τoυς, «λλ'

είς 1 μ,έτρου ιΖ.πόστα:σΙΥ ιiπό του στομ.ίου του τιίφου 3ιιχρίνετο

χιχτιΧ τε τ1)'Ι 8εξιίιν X«L nιν ιipιστεp«ν «ύτοσ π'λευρ«ν ίντομ.ή τις

π,πλ7lρωιιί.71 χώιι"τος ~'" οΙο.,' τιΧ<ρρου λ,ίψ"'Ο,' '''UT'1lI λοι

πόν τά. Τχ.νη ιix.o).oυθήσα:ς πρός 3υaμ.ά.ς χι:ιί ιΖ.πό των χ.ωμ.iτω"l

Χ«θιχρίαιχς ίνίτuχ'oν είς πίντε περίπου ra.l. μiτρων ά:πόατι:ισιν

«πό T1iI «plστ'piίς του δρόιιου του τιΧ<ρου Α πλ,υpiίς ''i' δpόιι~

του Β -riepou, ΟΥ, ώς είχόςι xa.L ευθύς ένόl1σα:. 'EXa.BipLa« λοιπόν

τουτον πρώτον ιiπό των Χ«λυ-πτόντων a.ϋτόν χωμ,iτωv ι a.τινα.

ώa«ύτως ού3ίν «),),0 σχε3όν Tιaa.v ή ο:υτά. τοί) βρ«χ.ου τα: dπά

opara, ,ίς g. ό δρόιιος ,Ιχ' λ"ξ,υθη, ~"Ι Ι. οΙς πλή. όλίΎω.

θρ"υσιιιΧτω. «ΎΎ,ίω. ούδι. "λλο ,ύΡiθ7l.

'Ο δρόιιος ~",ι τούτου ,ίχ' τό ",ύτό π'ρίπου πρός τό τοίί

πρώτου τ",<ρoυ ιιη~oς, ή. οιιως ικ",.ως πλ",τύτ'ρος (Ι, 80 \.
'Οποί", δί ~",ι όπόσο. ΙΙ'Ύ"'λ71 ύπηρξ,. ή X"'pi ιιου, οτ",' τοίί

δρόιιου ~",θ ..plσθE.τoς Ι<ρ""71 11 ,ίσοδος (πΗτος ",ύτης 1,25)
σΤ'Ύ",.ως «ΠΟΠ'<ΡΡ"'Ύιιί.71! Ήλπισ", Οτι ό τ",<ρος ή. «σύλ7lτος.

Κ",Ι οιιως <ppous71 ίλπίς! 'Ο τ"'<ρος, δί. '~p"'δυ.", .όι τό ' ••οήσω,
ού ιιό.ο. σ,σuλ7lιιί.ος 1\S7l, ιiλλόι ~.. ί β,~υθισιιE.oς ήτο, τό δι

σ~ζόιι..o. (,ίς ύψος 0,60-0,70) ιιίρος του ςηΡοrΟQ:ΟU τοίί «πο·

φpιi:σσoντός ΠΟΤ! τό στόμ.ιον του "fiepou rιετ« τεμ.«χ.ίων του Χ«τ«·

π,σό.τος βρ"'χου σuιι<pυpθΙ. ,ίχ ' σufLro",'Yii ,!ς ί. Ολο., ώστ, .όι

πλ«ν"θω ίπί σΤΙΎμ.~ν ut '1« νομίσω οτι -ή είa030ς ου3ίποτε είχε

π"p ..~ι"σθη.
"Ηρχισ .. λοιπό. ~"ί τούτου τό. ~",θ"pισιιό •. Έ. τοίς «.ωτιΧ·

τοις στρώμ.«σι των x«λυ~τόντων ιχϋτόν χωμ-χτων εuρίθ'J')σ«ν

ίχ«ν« άστο! «νθρώπινιχ· ύπ7iρξέ ποτε Ιντ«υθ« πιθιχνώτ«τιχ ίτερος

"οιγάς τιΧ<ρος, Ι~ βόθρου «πλοίί «ποτ,λούιιι.ος, 8ιότl ούδί. "λλο

cnιμείoν μ,«pτvpoυν τήν ύπ~pξιν "':'xepou π:iρεη,Ρ"σ~. 'Εν cr.ύτοίς

3' Ι~ί4'1);1 «λλ' οχι μ-ετ« των μ,Υ7)μονευθίν-:ων άστών l ευρί&" πΥι·

λ"ο. "δώλιο. «~ί9"'λo. «.δρός (<<ρχ"ί>ι.ου ρυθιιοίί) ~'" ί~ίpoυ -yu-
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.ιr:..,ίoυ ή ΠΡΟΤΟl,ή (fL'TOC Ti1I Χ'ιΡιr:λi1ς) τέχ."/Ις «vιπτυyμέ."/Iς xιr:ί

πρός 'Τούτοις Jι~t <i.ΥιιλfJ-ι1ΤΙΟU ΥυνΙΧιΧιΙου έχ πιψιι).ιχου μ.ο:ρμ«ροu

τό «πό τ7jς όσιΡύος μέ;ιΡ' τω. π08ω. μέρος ;pyιr:σιιr:ς π«.υ χο,

.i1ς. Είς TOC xιr:τώτιr:τιr: στpώμιr:τιr: ,Upie"/loιr:. xιr:I 8ύο τpιιr: όστΙΧ

ζώων (μ1Ιρυχ«στιχ.ών) χ.a.ι τίλος οτ«ν είς τόν itUefLi~ΙX του τάφου

Ιπ).~σLiζΟfLεν ι ήρχ' ισcιν ιiyιxcp«ινόμενα: όστΙ ιiνθΡώπιι,ιcr. xcιι ά:rΥείω'l

θpιr:ύσμιr:τιr: τoiί μυχ"/l.ιr:ϊχοiί τρόπου. Άη' ,ις μέyιr: πλi1θος όστΙΧ

«νθρώπινιι («χ<<υστα:) χ.ιχί οστριχl«t «ΥΥιίων μ,ω(1)ν«ϊχ.ών tίIpie"l)

σιιV ί3ίωι; είς τόν έν Τ~ τι:ίφ~ ύπιipxoντιι πρός T~ν 8υτοι-ήν a.ύ

τoiί πλ,υΡOC. '.ιr: Xιr:ί μό.ο. βόθρο. (μ. 2,00, πλ. 0,77, β«θ.

0,90), εν ιxύτ~ 8ί χ«ί 3ύο χριχνίιι ι «τινcι έπιιιΧώι; σφζόμ.εν«

μ,τ,xόμισιr: ,ίς Άθή.ιr:ς, δπως xιr:τιr:τιθωσιv ,ίς τό «.θρωπολο

Υιχό. Μουσ,ϊο•. Τι!ο xpιr:.ίιr: ,xιιvτo τό ε. "ιr:poc τό ιίηο ,ις τό

ιr:ύτό έπΙπ,80' xιr:TOC τή. βop'Ιιr:. τoiί βόθρου ι στιvή. πλ,υΡOC'

ύπ'px'ιμιvιr: τoiί πυθμέ.ος ιr:ύτoiί 0,30 π'ρίπου r. μ. Ή θέσις

τω. xpιr:.Ιω. ή. ci.λ"/lθως To,ιr:tJT"/l, ώστ, έχ πρώτ"/lς οψ,ως ή8ύ

'1(1τό τις νOC πλ«ν'1)θ·~ χ«ί ,1Q: πιστεύσ"!l ΟΤΙ, «ν μ,η εΙχον τα9'η εν

τ~ βόθρ,!> έξ ci.ρχi1ς 8ύο vιxpo! ό ,ίς πιr:p" τό. ιίλλο., τούλOCχι

στο. τ" όστίi ιr:ύτω. "χο. μ'τ« τι.ος προσοχi1ς xιr:ί ,ύλιr:~,ίιr:ς

έχ,ί τοποθ,τ"/lθi1. Kιr:ί δμως π,στ,ύω δτι τό πpίiy:,-ιr: -iJro τυXιr:ϊo.,

8ιότι epιr:tJOfLιr:rιr: xpιr:.Ιω. ,Upie"/loιr:. xιr:ί xιr:Toc τό ιίλλο. ιίχρο.

(τό fL'O"IIfL~PΙVO') τoiί βόθρου, όστίi 8έ τω. χ«τω ιίχρω. "ιr:poc Toc
xpιr:.ίιr: xιr:ί υπ' ιr:ύτoc. 'Ε 8' «xp,~ής xιr:I fL'Toc ,,«a"/lI έπιμ'λ,ιιr:ς,

x.cιΙπερ νύχ.τωρ (3ιότι Ετυχε voc με χ.ιχτa.λά:€~ ~ νυξ) χ«ί υπό τό

ιΡως λιr::,-π«8ω. yιvoμέ."/I τoiί βόθρου 'p,υ.ιr: πλή. τω. όστω. xιr:I

τω. θpιr:υOfL«τω. «ΥΥ,Ιω. (ώ. τιvιr: -iJoιr:. π,πλ"/lρωμέ.ιr: Τ'ιΡρώ80υς

τι.ός ϋλ"/lς, τέιppιr:ς π,θιr:.ώτιr:τιr:, πιpι,~«ηovτo 8. xιr:ί υπό μ'

}.cιlV"t]f; ιλύος, Ot« ή έχ. χ.ι:ιπνοίί ~ πυρ«ς προσΥινομ.ίν-η) -ίίνΙ-Υχεν

,ίς ιΡως xιr:ί TOC ιίηιr: έx'ϊ.ιr: ,υp7ιμιr:τιr:, τέσσιr:pιr:ς 8"/1λ. οχ, όλο

χρύσους, «η' /χ 8ύο λ,πτω. π,τ«λω. ;ιpυσoiί προO"llρ:,-οσμέ.ω.

(ajustes) xιr:i οχ, συΥχ,χολλ"/lμέ.ω. xιr:TOC TOC χ,ίλ"/l τω. «ποτ,-

t X~ριν «.xptO,~; x~ί :::ρό; «::ηηήν ::«ση; πa!ί~νo~ι:ι(ω; ας pJjO!j χα.ί τόΒι.

0':'1 δηλ. ό βόθρος o~ μ.όνον ('jpiSJj άχάΙvπrο", :i1l~ xcιί 01i3ιμ.!αν 3ειχνύει xcι.. :Σ
τ:Σ x.εlλη ir.cE"CPΤClO'!dV :r:ρό; εΙσδοχ.ήν xllλύμμ.cιτo;1 o1ia' εύρΙθη τοιούτοιι λε!ψιι

"ον ίν .; 4νo%axα.φ~.
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λουιιίνοις, χεν"ς 3. τ" lντός ψήψους 0PfLoU χοιί αxiifLoι έχούσοις

περίπου οίον τό των ΙνεΠΙΥρά:φων λίθων των είς cίίτωμι:r. ά:ποΑ1Ι

Υόντων t. 3ύο έχ λιπτου πετά:λου'χρυσου ρό3οιχοις (3ι,"ιι, 0,026 )

ών ή έτίροι lπιψά:νιιοι ιΙνοιι ύπίρυθρος <, ένίj> ή ίτίροι ίχιι στ,λ

πνόν χίτρινον ΧΡ"Ψ", έπτ" χοιρ"χτ"ς ψοιχοι,3ιίς έξ iιoιλώ30υς

fLά:ζης (!σως Aί'yuπTIoιxiiI r.opotHV"III) ίιr.ΟΠΡοιoiνοu χρώ!,-"τος

ψήψους " 3ύο έξ iιoιλώ30υς fLά:ζης τι<p"yωναiι π,ν"χί3ι" (ιιiλ,,·

νος χρώ!,-"τος),έψ' ών ψίροντοιι ιiνoιyιyλυι'-ιιίν" ΧΟΥχύλιοι, χ,,1 χω·

νοιι3'ς Χόσιιη!,-" 3ιά:τρητον ίπίσης έξ iιoιλώ30υς ιι«ζης ιιiλoινoς

χρώιι"τος.

'Οποίοι τις ήτο ή στίΥη τούτου του τά:ψου, 3ύοχολον ιιιτ"

βι~"ιότητoς ν" pηθ~. Τό ολον οιύτου όιι-ως αxiifLoι (/λλιιψοι,

3ίς,490χ3,80) χ"ί "ί πλιυροιί του, χ"θόσον σιi>ζoντ"ι, ιι"ρτυ

ρουσιν οτι 3'«ψορος riiI του πρώτου 3ίν θ" ήτο. 'Επίσης ιi3ηλoν

μίνει χ.α-Ι τό ύψος «ύτου. Άτυχ.ώς χ«ί των πΙα.γίων τοιχ.ωμό:

των -r1jc είσό80υ ι των ΠQfΟι1rάt1ωr πίζ Ούροc, ούτως εΙπείν,

ιιίρος ιιόνον σ<jJζιτοι" οπως χοι. 1iiI ολης fLEoηfL~P,viiI του Τ'"'Ρου

πλευρόις. ΠερίεΡΥον 3. οτ, τό πά:χος oιίItiiI Χοιτ" τό στόιιιον χοιί

έν Υίνι, τό ολον του 3ρόιιου πλά:τος ιίνοιι 'οιτ" τ" 2/3 σχε3όν

ί).οισσον του tiiI του Α Τ«'Ρου, τουτο 3. συνετέλεσε πιθοινώτοιτοι

είς τήν .oιτoι~ύθισιν οιύτου. Άψοι'ρεθίντος 3ηλοι3ή ποτε ιιίρους

του ιiπoψp,"σσoντoς τό στόιιιον ξηροτοΙχου ίιπό τυιι~ωpύxων χοιί

ιιιινά:σης ουτω tiiI ιίσό30υ ιivolXTiiI χοι. ιiνιυ ύποστ/ρίΥιιοιτος ή

.οιτ' οιύτήν πλιυρ" του τά:ψου, π«χος ίχουσοι ιιόνον 0,60 πιρ!

που ι χ«τίπεσε'. χ«τα:πεσουσ« 3έ σuμπ«ρίauρενι ώς είχός ι ΧΩ:ί

'r1)'I 011)'1 ίπειτtX aTi'r1v είς τ-ήν χ«τ«πτωσιν.

ι TΡ~μ4Τa. φίρowι χιι.τ« τε tό ttC λι::r.ιμό., 2r.OlijfOY ιΖχΡον των χα-Ι χιι.τ:t τό

ετιρον' χιι.τοΖ οέ τό ίΤοί t(i)y r.πιilω., τω, ιίr.οτιτvr.ωμlYo., χ60μ.']114 όμ.οι&ζο:.ιαι

τοΤς: ίι !Σ".ιnλΙov ίε !W.ωoovc μ.ιiζης: Toινcιxιoiαις: {Άθ~.,ιι.ιo.,ι Τιίμ.. 8 Τοίν . .τριβ.

t. ΜίιιΙleίι. d. AIbeo. !osιίΙUΙS 1880, αιJ..IH, BeiIage, 'ρ'l' ~I.

2 ΟΗ ίεωτιpUΙ~, η μή iτar.toΜΊVΗ Οη1. τοίί ίνO~μ4ΤO(, ί9Ό~ Ι;α~., ΠΡοαιρ

p.~ιdνo, αί pdO...,. Π,ρί,ΡΤ'" ΟΙ .~ ό μι. 9ΙΡει 5, ό ο; 4 ~6_ ΤP~μΔ,".

(Kcιτ~ τό οχημ.« Ομ.ΟLoΙ τοί( ί., Άδη.,. ί.~. ιipι8. 32.πιιxoνtaμ1νcιι().

3 Kcιti τό ΙΤλ,.ημ.« Oμ.oιCΣ το1( ί., Άθη.,. ί.2.. ά.ρι8. fι 2.Τ.ιιχο.,ιaμ.i'tlοι(.

, Ό βp'~α, ,parl,olO"'T'ic (cooglome'''I) ων, ,t••• α~Op. ΤοορώΟηl

xcιί διcι6pίχιτcιι ινιeD.ω( tιr.ό τo~ ΥΟα.το; εί( μiτcι βιίθο(,
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Ή περ...ιτίρω πρός ~υσιι«ς .ρευ .... προσί"ρουσε "...τ· "ρχ«ς είς

....ξir(ητό: τι φ .....όιι......Ή τό:φρος ι ~..,λ .• -ης ή"ολού&"'σ ... τ«
!χ'''' 'τι περ ιτίρω ,.,ρός ~υσιι«ς 1φ ί..το "Υ"'Υοίίσli ιιε οχι είς

".ΟΙΥΙΙ'" ~ρόιιoυ.Ή....Υχliσθ..,. λοιπό nιiξω ιιίθo~o. "...ί π...ρ...·
τ/ρήσ ς ΟΤΙ ή ~υτ",ή πλευρ« του 3ρόιιου τοίί τιiφου Α ",.,είχε

...ης τολ"'ης πλευρας τοίί 3ρόιιου τοίί τό:φου Β περ! τ« πί.η:

ιιίτρ ';;ρχισ... α/πτω. ,,«τωθι ...ης τό:φρου πρός !'-'cπ,I"ι;ρί .... τό
ί3cιφoς είς τTι"l ιχυτήν «πόστcισι'l χιχί ovτως ίχεί ιi"l()~ά:)'uψ« του

τιiφου r τό. ~ρόιιo•• ("η"ος ...ύτοίί 5,10 πλ!iτ. 1.10). ο. πρώ·

το......θ...ρίσ...ς. ήρξιiιι..,. "...τόπ .. "...1 τοίί .....θ ...ρισιιοίί τοίί Τιίφου.

οατις -ήν ίπί 'tQGοuτον βf.~uθtσfLίνος, ωστε ri;t; χα-τα: ήιν είσο80ν,

';;τοι ιιεσ..,ιιι;ρι.ης ....ύτοίί πλευρiiίς iλό:Xιστo. ίστ...το Ορθιο•. Είς τ«

«νώτcιτα. στρώft«Τ« των χΙΧλυπτόντων cιuτό"l χωμάτων ού8έν εύ-

ρίθ.., τό "ξιο. σ..,ιι"ώσεως. ·Οτ.... 1φθό:σ ιι.. είς τ« "...τώτ...τ...
στρώιι ...τ.......φli•..,σ.... "ΥΥείω. θρ ...ύσιι ...τ "...ί όστiiί "...τ« ~1 τή.

~υτι"oιιε...,ιιι;ρ ..ή. Υω.ί.... τοίί τιiφου ε"ρίθ.., " 1 χ ...λ"η πόρπ..,

τω. συ.ήθω. 2. " ...1ιιι"ρός 1" σύριι ...τος χ...λ"οίίς ~ "τύλιoς. Πλή.

ρ..,ς ~ί όστώ. "...1 θρ ...υσιιιiτω. "πείω. -!ισ.... οΙ ~ύo ιιιiλιστ ... έ"

τω. τριω. βόθρω. τοίί τιiφου. (Μη ..." τοίί πρώτου τούτω. τοίί

π...ρ· ...ύτΟ το στόιιιο. ",'Ι'-ί.ου 1.05. πλ. 0,45. βιiθος 0.40,
τοίί ~ευτίρoυ τοίί σχηιι... τρ ...πεζίου 'χο.τος. ιιη"ος 1,50. πλ.

0.76 "...1 0.50, βό:θος Ο"ΟΙΟ•. Ό τρίτος ε1.... ι ιιiiίno. ιιί... στε

.όιι"'''ρος [Ι ,20, πλ 0,20] "οιλότ/ς).

Ό τli<ρος ούτος (r) ή. τώ. "nω. ~ύo ιι",ρότερος. ιιι"ρότε-

• Πότε xcιί r.pό; τΙνα. ι,α.τιaxεuiα&η η τ:ί~ρo, CI~tl'I σχοr.όν οίν μ-ot ε!,cιι Το:ίντη

σCΙ9Ι" Πρό; το\.; ti90u;, ώ; 92ί.νπClι, ΟΙ, tfl( a-lJaιν, διότι, ώ; η OX!l.9iJ ιL,,:έ

οι:ιξι, oιfιΡlΙΤO οι; τo~ oώflOlOl: τo~ ΤΡ!ΤΟll 't%90U. 'Εν T~ Πcιρνα.o.ι:ι«?, Μα.

ίr.of1'jO%fV)Y :ivno!'tωafy 1:ερί τo~των των t:i~Vt T.CΙpών ό xeιθηTIJτ1ιι;: Χ. Dorp
Celd iflιYl'(U τΤι' τνώtuιν οτι r.ι62νώτClτα. r, T:i9ro; ,2. ε!lΙ xa.TΙΙOX(l,lu6ij έ.,

τοΤς χΡόνοις τών Ρ.ίαων atώνων l:iριν ~Ρ2:τωτιίo1.l. -Ίσω;. 'At:rL~ ij εποι%

.ιι.Wτ1'j δΙ, ιιοί ,τινvfι8η otn ειπ.ιl1:Τoν. ώατι ν: Ον/ηβώ ν: ί;~ρι6ώaω τό

r.piΎJLa. Πιρ.ιι.ιτΙρωτις ipr.rr2 iν x.ιι.ιρc1ί cleit~ Γοι82νόν ν«.r.οΟιίξ'~ J:piΊ}L2 τή,

υΓοό8ιΟ'ιν tcr.";Tη'. Σωλ!ινων Ομ.ω; oίωνo~ToOΤΙ ύορ:ιτωτιίο1.l οίν To:ιρι~ρτιa2 ίl'ΤΙ.

Μόνον υτa τό χι!lo; τη; μ.ιaη~6pινη; της τΣτΡ01.l Tolι1.lρίς ά..,tιxρ~ τ"ij; ttσόOO1.l

'to:j τΣ901.Ι Β υ8' ;10, τ: illtoς To:j Ορόιιο1.l IIuto:j ur.ijpz0' λίθοι ωινο: έν

τρ.ιι.~μ..~ οίονιί ~ρόΤOΙIO'l ~o.ιlo:jyn; ~-}o1.l; ΧιΖί ΤολΙίΤΟ1.lς ΤοΙΡ!ΓοΟ1.l 0,30.
2 ΠιΖγ:iδ. Tao~tl2. M1.IX~Ψ.Σς Τοίν. 1 ιiρι8. 12.
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ρον ίχων χιιί τόν 3ρόμ.ο'lι είς τό «"ρον του όποΙου εΙ>:ε aχιχφ11ι

,ϊ3ηλο. "ότ" ταιφo,,3~ς βόθρος "λ~pης χώιιαιτος ύ,,' ίιιου ,ύρ'

θ,ίς χαιΙ oiι31. ι.έχω. τό ,ϊξ,ο. ιrιιΙUιώo,ως. Σχηιιαι οιιως ,Ιχ"

τιτρ«"λ,υρο., ήτο 3ηλ. "Ρ«ΎΙΙαιτι θαΙαl,πιιδής '. Στέ-Υη' 3' ,Ι

1..ιν, ώς (χ τών πλευρών ΤΟυ, χ«Θάσον a~ζoντι:ιιι ίατιν είχ«a«ι,

τ,τρ«"λ,υρο. πupαιιι,30,,3η, οίαι ,ί.αι, 3ηλ. ~ οτέ-Υη τω. "λ,Ι

στων οtχιων πιχρΙ ~μ.ίν σ-ί]fLεΡον. Έξ α.ύτων 8ί τούτων των πλευ

ρω. ,Ιχαιοαι οτι χαιί τό ύψος αι"του 3,. ήτο ιιέΎαι χαιί ΟΤΙ ιιόλις

χαιτ« τό ιιίοο. αι"του, ί.θαι ~ χορυφή της πupαιιι,30,,30υς στέ

-Υης του, θ«' ~3ύ.αιτo ιi.Tιp ύψηλου όπωοου. ιi.αιστήμ.αιτoς .«.
lοταιται, Ορθ,ος. 'Ως 3, του 3,uτέpoυ τ«φου (Β), ούτω χαιί τού

του ~ ΙUιrιιιιι;p"ή "λ,υp~ χαιτiι τό "ρός τό. 3ρόιιο. ιιέρος ιιόλ,ς

'ίχ' "«χο, O,6U χαιΙ lοως τουτο ou.,τέλ,ο, χαιί ,Ις τή. τούτου

χαιταιΙ;ύθ,ο ...

Το,ουτο, οι τρ,ίς "ΡΟϊοτοριχοΙ τ«φο" οΙ παιpiι τiις θ~Ι;αις, o~ς

ιi.έoχαιΨαι. Aiιτoί χαιθ' 'αιυτους oiι31. ιιiί.ς 3ι3«οχουοι τό .έο.,

οιιο,ο, χαιτiι πOCΥΤαι τοϊς χαιί Ιξ ,ϊλλω. ~3"1) ΈλληΥιχω. χωρω.

Ύ.ωοτοίς Ο.τι" ο,ουληιι"Ο' 31 χαιί β,Ι;υθ,οιιί.ο, oiι3' ,ύp~ιιαιται

παιρέοχο. ~ιιί. ,ϊξ,αι λόΎου, "Ισως χαιί οΙ λο,ποί lχ'ί, οΙ έτ, χ,

χωσμ.ί.ο, 8.τ,ς, ,ί.αι, Ιπ,ση, σ,σuληfLέ.ο, χαιΙ Ιλπ,3" .iι ,ύp,θ~

τις όισύλητος 3•• ύπOCρχουσ, ΙΙ'Ύ«λαι,. Καιl οιιως ιi.ocΎχη .«. ΎΙ''(Ι

,iιpυτέpαι τις αι"τω. Ιρ,υ.αι, Ι.αι 3ι«. πλ"ό.ω. π,στωθ~ παιραι3"Ύ"

ιι«τω. οτι οιιο,ο, τ«φο"οΙο, οΙ Ι. Mυχ~.αιι",ύpηYTαι, χαιί παιρ«. τiι,

θ~Ι;αι, χαιί 3~, οπως lχ'ί, χαιί Ι.ταιυθαι χαιτiι συστ«3αις ιiπoτ,λoυ.·

Τ,, 13,αι, Ύ"ω. lοω" .,χροταιφ,ίαι. Ό Τσού.ταις •• '<i> ιiξ,oλόΎ'iI

OΙUTOU βι~λΙ~ «ΜυχΥΊνα.ι χ«1 ΜυΧ1Ιν«ίοι; πολιτισμ,ός» Ιν aελι3ι

241- 2 της ΈλληΥιχης Ιχ3όσ,ως Ύρ«φ" τiι ίξη,. ~ Πρός τ~ Μο

τ«υτιχ στρώμ.«:τ« λι:ιων, Άχa.ιών «φΙ ένός, Μινυών χιχΙ Διχ"l«ων

ιiφΙ έτίρου ι «yTtatotloucn τΟ: 8ύο ετ37) των τ«φων, των θολωτών

χαιΙ θαιλαιιιο,,3ω. χαιΙ τω. χαιθέτω .. οΙ πρωτο, ,130ιι" οτ, ΙΎ"

.-;'θησαι. Ιχ τω. ~ΙΙI7.ώστω. χαιλυΙ;ω., Ι. τοίς 3,υτέρο,ς 31 ίθαι

πτο. οί λψ.03ίαι,το, χαιΙ έλ03ίαι,το,' '.,χαι τούτου ι. Τίρυ.θ, ιi.,.

χαιλύφθη ,Ις χ4θ,τος τ«φος χαιΙ 0,,3,ίς θολωτός ή θαιλαιιιο,,3-;.;,

ι. 'OpxOΙΙ"<i> ,Ις μ.ό.ος θολωτός, ι. Μυχ-;'.αι,ς 3. πλιίοτο,. Καιτ"

, Π"ρ'•. τ••ο",". i.oi.•ελ. 135.
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τ"υτ" χ"ί &του ά11αχου ,ύρίσχοντ", π1εΙΟΥεζ 801ω,01 ;, 8α1α

pOlιιJείζ. τάφοι,έΧΙ:ί πρέπει ra ύπ08έσω,uσ ίJει "α,~"ησαy 'Αχαιοί

ή 1αοl συπσεύοYftc Ρε' αύτώΥ, έr Πpoyo~ ιJη1. ,οίι Ναυ

π1l0υ, έr ΈπιιJαύp,!,έr r5 'A'''''?i, έr θειtσα1l,! παρa ,ας Πα

τασάζ, έr ΚΡήηι, έr 'ΡΟΟ'!» t. OuSψoίιx «ν"Υχ,ll νiι έξ,τ«σω

ίΥώ ένT(ιίiθ« «ν ε~ν«ι ή 3!ν είν«ι χ«τ« πιΧντ« όρθός )ιχί «νεπί.

3εχτος «ΙΙ'Ι~,IIτήσ,ως ή π'ριορισιιο\ι ό «,ορ,σιιός ούτος του

Tσoύvτ,,' btαινόν νiι Π"Ρ"τ'ηρήσω τοίίτο ιιόνον οτι ,ίς τούς τό

πους, ού( ίχιίνοι; ciitGtptOfLEi, σuyx«τιιΙιχτίa.ι ωί ιιί θ7j{;ι:ιι χιχί

τό Υ'Υονός τοίίτο είν"ι ιιεΥίστ'ης σποuS"ιότ'ητος ώς πρός τό χιχθό

λου ζήτ'llfL" τό είς τούς «ρχ"ιοτ«τους χ"τοίχους τ7jς 'En"So;

«,ορων, τούς Mux,llv"iou; λ"ούς, ώς προσ,υώς ό Τσούντιχς "ύ

τούς «πεχά:'λεαε, τ/ν προίλευσιν Ι'j).. ιχ\ιτων χα.τ« τόπον χιχί

χρόνον, τiις πρός «nήλους σχίσεις, τόν πολ,τισιιόν "ύτων χ"ί

τήν ιχτ"σιν Υ,ωΥρ""χώς τοίί πολιτισιιου τούτου.

'Ε, Άθή,.,ς τπ 24, Μ.ρτί" 1898

Δ. ΦΙΛΙΟΣ

• θιιlaμ.oιιOιT, ίν τ~ β?άx~ λεlα.ειu~νοι τιi~ι ιuρί&rjοα.Υ χα.ί ίν ΔιΙ?Ο!,

χα.ί ίν Kιτσllην~ ιίχόΡ.η.
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Σι'ΜΠΛΗΡΩΜΑ

·F.v Έλεu".νt ~"τiι fLTι." Μόοϊο. τoiί """ρό.τος ίτους 1898
οΙ ί3ιox~τα.ι τοι; ι:ιυτόθι πι:ιρ;: τ/'ΙΙ θiΙα.ασα." 'Ιοτιο3υτοιως του

((ρου χειμ.ίνου αι:ιπω'llοποιιίοu ίxo'lτΙ( χριίιΣν ΥΙυχίο( υ3α.τος έπε

XIip"/l'''' τ>;. ιi.όpυξιν φρέ"τος "ολύ "A"/l.io. τoiί "ερ,Ι;Ηλο.τος

τό' Ιερόν τείχους, .ητοι μόλις πιντ1;χονΤΩ: περίπου β-ί;μ.α.τ« νοτιο·

"."τoλι~ως το" 'τροΎΥ"λου :rupyou Α' (1), ή Ιδ,ω~ι~>; δ' "UT"/l
'~"φη ιiπεδείχ6"ll οτ, π"ρέχ.. ΟΧ' ιXfLo,po, ι.Ι"φέρο.τος OUfLΙ;Ο

),~ν είς 8ι%φώτι'ίΙ'ΙΙ τ~ς τoπoyp«~ία.ι; του rorLYΙXPlt1tOU ίιρου. 8ιό

ίνόμ,ισ« πρίπον ν« Ιχτεθώαιν ivtιIuOoc τα: ](,«1'1 ιχύτ-ί)ν. Έ" τί!i

Iip"/lfLi•." φρέ"τι υπό τό '"/ΙfL'Ρ'.ό. ίδ"φος IupiO"/l π"χυ 'ΤΡ"ψ"

ιXfLfLoU ιiπoτιθεψέ.o. υπό το" 8'''ΡΡΙΟΥτος τη. π"piι τη. 'Ελευ

.ί." "I~,i8" "OT"fLojj Κ,Ιψισου, Ο.τι\ .η••«ις fLιτ"λΗ.σω.

~OiT"ll' Ι~Ι;ιXn., .jj. εΙς 8ιiφοΡ" fLip"ll ίΙ;ω το" .jj. χωρίο", βο

ρειοa.ν1ΤΟ),Ιί'.ώς του ((ρου χα.ί εις ιΧ.πόσηχσιν -ίJμotatta.t; ώριχς περί ...

πΟυ cΊπ' "ύτοϋ. Ότ, ό ΠΟΤ"fLός ούτος Ι. χρό.οις π",,,,οτέροις

των Ρωμ,7.'ίΧών ίρρει πολύ Π),'1]σιίστιρον πρός τό ίερόν 1ι οτι Ιχτί·

'O"ll η .jj. Ι. Ιρ.,πίο,ς .ωζψέ."ΙΙ π"piι τη. εΙς Άθή."ς ά.fL"ξ,τ>;.

ό8ό. ρωfL,,!~η Υέφυρ", ~τo ~"ί πρότεΡΟνΥ.ω.τό., 8,ότ, π"ρ' "ύτη.

τη. YP"fLfLYι. το" 'I8"11p08pcifLoU fLιτ"ξύ τω. ίρ.,πίω. το" ιipZ"ίoυ

iι8p"yωyεΙoυ ~"ί το" .,δ"llΡ08ΡΟfLαοjj .T"OfLojj υπiΡΧοu., λείψ"'"

«ρχα.ίου προχώμ.α.το( τοίί ποτc:ψ.οUιχ.ιχτιαχιuιχσμ.ίνοu τό πλείστο" Ιχ.

OUfLπή~τω. (αραυ/"ιίωγ) λίθω., ού τiι ίχ."ΙΙ ε1.. φ""piι fLixp' τω.
πρός τη. Μ"Υούλ", iιΨωfL<iτω. (2), τούτου δί το" ΠΡοχώfL"τος

η YP"fLfLYι προε~Τ"'ΟfLiΥ11 διέρχετ", Ιντός το" O"/IfLIpIYo;; χωρίου

πολυ πll1σί~., του Ιερου (π);ηaιίατερον τΤις Υ"ωστΤις μ.ια~ιω"ιxYις

,Ι) -1&1 "?οτιύ "ι( 'ΑΡ1..- Έτ. Ι88ί ::!ν ο Ι -.lΙ.ί Ι89~ οι).. 162.
(2) ε~It~lSίOY ι!νι νΖ σ1jμ..ιιωθώoι !i OXL Iι"ΖΕΙΖ "φ., ).ιίΥΖνll. tov r.ΡΟΊ.ώ

t"1I.-:O( τo~τo:.. 1., 'ι'ιωτΙρ! ΊXS6σεt tov rap~Yιk.O'" 1..Ζρτο'l t'1j( ΟΑtτIX.Jj( Ij Ι.,

ill~ ΤΙ." χZρτ~.

9
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ίχχλ".ίιχς τοίι 'Ayiou Ζιχχιχρίου). ΟϊχοΟ" ί..οι'τιχ' "τι πρό τ7jς

χιχτ«σϊιευ;;ς ΤCιϋ ~ΡΟ7.ώfLιχτος τούτου (xτισθί~τoς πιΟο:νώς χιχτ;:

τό" Δ' π. Χ. «!ώνιχ) ό ΠOΤ~Σf'.ός ίρριιν έτι μχΙΙον πλ7lσιίσ~ιρoν

πρός τόν λόψον τ7jς iλιυ.ιvιιxχης «χροπόλιως. Πρα.8ύτιρον lν ρω·

μ,ιχίχοίς χ'ρό"οις ό itOT:IfLQ' ά:ί:ει;,,;ρθΥ/ 7:01ύ ιΧ;:ωτίρω του (~P'J]fLi·

νου ΠΡΟ1.ώμ,ιχτος χιχί ερρεε" ~πoυ σώ~ετιxι "iίν ί .... Ιριιπίοις 11 Υί

φυριχ ι σ';,ιι.ιρον Si: -:ο μεΥιχ}.υ-:ιρο" fJ-ipo; τοσ ρ,ύ:-ι«τος ρίιι έτι

«πωτίρω, ί>.ιίΟιν της Ρωιια.ϊ>.ης Ύιψυρα.ς. ΊΗ" 8,i της .χ",?ης

τοσ είΡΥιμ.ίνου ΠΑ1tσίον Tou πύργου Λ' φρίιχτος βε~ιxιoϋτιxι οη έν

πρΟϊστοριχοίς χ,FGνοις ό jtOTιxfLO; πιpιiλιιχι τό τε βopειι:ιν«ΤOAιίtόν

χα.ί τό «να.τολ,,;'ν χρiσπι80ν τoiί λόψου 'Γ;'ς αροπόλιως, lχ~«λ

λων ι;; τ/ν Bil:XGGcιv Π2:ρ2: τον μ,ίχρι toίjSE σω~όμ.ε"O" «Ρ1.ιχίο"

τΣινΥιτό" Ιι;ι.ί"ιχ, ωσ:Ξ μ,ίΥΙΧ μ.ίρος τοσ Ιε?οα χείτcιι ίπί ~ς προ

τίριχς χοί'Π]ς του ποτιψ.οσι-ητοι τ~ MtyxlGt IIΡQπιj),«ιιχ.χιχί ιΧπιχν

το ίξω το!) πρός «'4ιχτολΣ; τετριχμ.μ.ίνου τμ.-fιμ.'Xτoς τοΟ Ι Ι Ηι7ιστριχ

τείου π),ινθίνου τείχους.( Σ"" μ.ίχρι Σ ~). Ί~ν ΤOύΤ~ τ~ μ.ίρει

χιίτα., χα.ί τό Ι{ "nίχορον ,!,ρία.ρ χα.ί τό. lν80~ίρω τών MΙΎiλων

llροπυλα.ίων ύπiρχοντα. 'τιρα. ~;)o Ψrία.τα., "τινα. ""ντα. πο

ρίζοντιχι τό ϋ~ωρ ιχυτών έχ τών ~ρέ~1. ύπογειως έχ τοΟ ορους

κιxnΡy'o~.ίνων ΠΥιγών το(:; ΠOΤ1.~.oσ, Ό~.oίω, κιχί ι7·;ιΡ.ιρον τό

ψρί1.ΡI έξ ου συν~θω; πoρι~oντιxι τό uawp ιχυτών οΙ Ί~λευσίνιoι,

~τoι .~ Κ".Ι,) IJIIJ,t;,to , χιί":'ΙΧΙ ΧΙΧί ιχυτό έντός τ~ς χοίτ..,ς τοα πο

τ«υ.οίί ύπ' cιυτΣ τΣ λιί'I'«νcι τ~ς «νωτίαω υ.ν."u.ονεuθείσYl; ρ'ω-
ι Ψ • Ι ι

fL«ϊχ~ς Ύι,υρ«ς" τό 8ί μ.~ ~ι«ppεό~ενoν ύπό τοίί ποτιχμ.οίί μ.ίρος

τ7jς πι8,0:80ς 8,ν πιχρίχιι υ8ωρ πό'ψον. Οί χρόνο" χα.θ' ο\ις ό

Κ " ,. _. Λ" β Ρ • "
1ίφισος ε?ρεε ΠΆ..,σιον του πιηΎου ΙΙ'4ε tY;l«ιως ΠΟΛυ πιχ-

),«ιοί l «λλ' Οχ.Ι πΙΧλιχιό-:ιροι τοίί συνoιχισμ.(,ίj ri)ς '(i;λεuσίνο;ι8ιό,

ί'4τός τοα «ύτόθι «ρ":'ίω; «νορυχθί..,τος φρίιχτος όμ.Οίί μ.ετΣ ξύ

λων πιxριxιrupθίντων υπό τοίί ρευμ.«τος ίχ του ορους ευρίθησ«ν Ιν

τ~ :ifLfLW ε;ς βiθος 5150 μ.. υπό τό ιrtIfLεΡινόν ί3'Χφος χ'%ί οστριχχ&:

τινιχ πρoϊσ~oριxώ'4 «~r!είω'41 τών u.iv Ιχ Π"I'jΑοα lO'Jeooij ίσΤΙA~ω-
ι ι Ι Ι ι

μ-ίνου 3ιιχ ΤPι~';;;1 τών Si έξ i~'JD&:oίj ίπίιrtlς Π'η),οίί «),Α2. μ,ετ;:

έπι.,ρίσu.1.,,:,ος Ι:ι ιD'Χιου.i).cινος Π'tjΑc.G όu.οίο',J τώ τών .lυ,tιχωγ Αε-
ι. ι Τ ι ,.

Ύo~ί'4ων ,;,,;ρΟϊστοριχώ'4 ιiΎγε~ω". Τών ~'iTPX1.WV τούτω'4 χιχτ«φ'%

ντ.~ ε:"ε 11 όμ.~ιότ/~ πρό; Οσ":'ρ'Χ1.'Χ ί" β'Χθύτ'Χ":'ιχ χεψίνcιις πupxίς
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(57, 56, 59)(1) της π«ν«ρχ«ί«ς ν"ροπόλιως ιύριθέντ«, ώστ,

~ π1:ιισίον του πύργου Α' ιυρεθείσ« χοίττι του ποτ«μ.ου «νiΥΧ'1) '1«
θεωP'ηθ~ σύrΙΡονος το:ίς ίtιxlα;ιoτά;τιxι~ τών πυρών ττ.;π«ν«Pxcιίιxς

ν,χροπόλ,ως. ΈπίΟ1!ς Ιν πολύ π«λ«ιοίς χρόνοις νΟfLίζω ότι χ«ί

lΥχ«τuιπε τ1ϊν πα.ν«pχcιίι:ιν τιιύΤ'l)ν χοίΤΥ)ν ό ΠΟΤ<Σμ.όι; ιΣΠΟΙΙ2.χρυν.

θιίς (<<3'1).0'1 πόσΟΥ) του λόφου της έλευσινι«χ;;ι; «χροπόlιω; ι οχ ι

fLόνον 3ιότι ίν τC;Ι ΠΡΟΙΙΡ"fLiν,!, 'ι'ρέ«τι 3ίν ,ύΡiθ"r,χν οστρ«χ«

νεώτεριχ τών προϊσΤΟΡΙΚών, «).).ά. χ«ί 3ιότι 8ίν 1-,01 φιχίνετ«ι πι

θ«νόν ότι θόι Ιχτίζ,το τό Κ«λλίχορον 'ι'ρέ«ρ, ώς ,lν, IXTIOfLiyoy,
&.'1 έμ.ε),).ι νά. εΙνε Ιχτεθεψίνον είι; τό ρεϋμ.α.. '1-1 εύρεΟείσ« λοιπόν

π«ρ.ά. τόν πύργΟΥ Α' XOlT'l) πρέπει '1« θεωΡΥΙθ'Ό π«Α«ιοτίΡ2 τού

λό:Ζιστον της νυν σωζΟfLiνης χ«τ«σχ,υ;;; του Κ«λλιχόρου ,l,pi«
ΤO~Ι ίσως 3ί xcιί ιχύτη, ri)c; ιίρχ.ιχ;;ς Χ<Σταισχευ;;ς 1J,'~τoίj.

Σ1ΙfLιιωτίον Ιντοιυθ« προσέτι χιχί τοuτο οτι πΑ1],1 του fLYllμoo

νιυθέντος έχ σψπΥιχτων λίΟων προχώιι.«τος ύπό:ρχιι χχτόι τΥιν ιε

Έλιυσίνο; ιίς Μ«Υούλ«ν ό3όν χ«ί ιiλλo ΠΡόχωfL« πολύ fL'yiAou
ιι.'Υέθους χχτ,σχ,υ«σιι.ένον ιι.όνον ίχ ·χώιι.«το;. '/f χρονολ?Υί«
ι ι... Ι ..

«ύτοα ιlνι ιi3"λoς, «ν 3ίν ίpιuν"θ~ ίπιστ«ιι.Ινως 3ι' «ν«σχΧ,l,;;ς·

Α. Ν. Σ.

---".~,--

(Ι) Ί;;Tη~. Άρχ. Ι 898 σελ. 60 Ι;. ~.pίνO. ~<ν. σ.λ, 29 - 30.
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οτε).ου αι ίναι dμoov cruyxείμ-ενoν έχ W3εxcι ~ Ί«χιστον

λων χαιι ω8εxaι r.cv«xfdY.

iXJI ~0,,8ε έεt8dβηααιν :
Τόμος Αο'- 883, εχ Ι8 ~ιm. φύ).. με~αc Ι3 r.ιν«χων, ι1ν " 8ιπ).οι, χαιί 9 «πει
,. 1

xoνιαμ-cι~ων ιν ~~ χιιμ,aνφ.

Tdμoo~ Β.ς t884. ίχ Ι4 nr.. φύ).. μεταc {2 r.cvdxfdY, ι1ν 7 8tr.).oT, χαιί 7 «πιι

xoycaμodtfdV ίν ~ψ xιιμ.έν~ xcιί r.oιpevOl~fdV r.cvdxfdV.
Τόμ-ο, Γο t885, εχ Ι7 'tU7:. φ~).. μoE'tιX Ι2 xcvdxfdY, ών 8 8ιπ).οΤ, χαιί Ι4 «r.It

~oνΙ,αμ«~ων έν τ~ χιιμΙνφ χαιϊ r.αιρενθέτων 'r.tydxfdY.
Tόμo~ Δος Ι88β, έχ t 7 tUr.. φύ).. μετιΧ Ι3 πινcίxων. ι1ν.4 8tr.).oT, χαιί ΙΟ «r.Et

.χονιαμ.«των ίν τω xεψ.•ν~ χαιί r.cιpevOitfdV r.ινdχων.

Τόμο, Εος Ι887, εχ Ι4 tUr.. φ~).. μετιΧ {3 r.cvdxωv, ών β 8tr.).ot, χαιί 38 «πιι

χονιm.ιdτων έν ,:ω χειμένω xaιί r.αιοενθttων r.ιν«χων.
-Γ • • ,

Τόμο, ςος t888,;x Ι3 τur.~ ,~).. μετιΧ {2 r.ινdχων, c1... 5 8cr.).ot, χαιί 20α Ι-

χονιαμ« ων ίν τ~ xιιμ.ί~ χαιί r.αιρενβέ~ωΥ. r.tνdxfdY.

Τόμο; ZOC Ι889 ;χ t' tU2:. φύλο ~ιX {3 r.ιvdxωv. ών t 8ιπλo~"xαιί 2' ει-, .
uνιαμ.cι ων ν τ~ xειμιν~.

Tdμo, ος 890, εχ 5 ~:n:. φ~).. μετ' 13 r.cv«xfdY, crιν t ιr.loίi"xaιι

ονιαμ.d ων ~ χιιμ.ίνω χαιί r.oιpι:vβΠfdV r.cv«xωy.

Τόμο, 89 ,έχ t 'Μ:. ~,;).. μ&τιΧ t 5 ν«χων, cίιν

χονΙψ-ων εν ~ χειμένφ χαιί "ρενβί-:ο r.lvoιxoc.

Τdμος ο; 892, ίχ Ιβ . ,:ί).. με ιΧ t 3 r.c 'χων, ciιν 8ι ).0· ς,χαι' 3 cΊ ει-

aoνιψ ων εν ο;» χειμ.ί 0;».

Tdμ.oς 893, εχ' • ,~).. μετ' 5 ι'χω, ι;ϊ χαιι

ειχο ιαμ.' ων ν ~ χ ιμ.iν~ χ ί r. ρενβ ων vdxωv.

dμ.oς Boc ,έχ 7 τur.. ~).. μ.παι t 'χω, ώ Τ'lo , xaιι

ν -ιιι xεt'yc!» ί r ρενβέ':ο aoς.

ο Ι 9~, ιχ 7 -:ur.. 'λ. μεt2 Ι2 ν 'χων, ων β ι).ο ι Χ ι β

" ••J β·',:ιιιν εν ιιι χ Ιι-~ xaιι "ρε t:fdV τοι αιον.

Tdμo" Ι 896. έχ -; ,:ur.. :ί. μετιΧ 2 1:ty:ίxωv, eIι 8ι λου" ι xaι
• .. μι .,
1Ι1:ειχο ιαμ2,:ων! -φ χει ιιι χαιι r.oιpe ε ου ;:~νaιxoc.

dμoo; ο 189 ίχ Ι3 r.. φ:ί).. μεο:ιΧ Ι2 r.cvdxωv, ών 2 ac-).ot, xaιί 3
αιr.ειχονιαμ.d ων ν ο:φ χειμένφ.
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• \. ) ,1' - ,,' - 'Ε))'" " , ..1 ΡΖ.a.ω ..ογαη, α?οr;ωσσ. τt.(ς ~ψ:o; ~η; " .. ,'~Oo; ΙXVEUp!crY.O!J.~va; α.ρ-

Χο:ιότητ,,;, 'Ε·ι "ΑΟήνο:,; ~ ,ι 837-1813~, ΤΕόχη iJ,ονο:οαi,'!-4, 11- '29,(14 o~

καΙ 16""1 οΞν εξ~oόOη), 50-55." r/Εχασ-:ον -:ε:;ΖΟ; . "Δρ:'1 ,~

JΑΡΥ ζitOλoγαη 'Ε,?1j~J.Ξρf; J Ι~oιooμέν'η' ~;:o ~ηζ έν" .t\'Οή,/&.t'ς- t ΑρΊ...~~~~. .
" , ,

'λογΙί-:1ί; (E-:aιpfcι;. ΠΞρ~oOoς,. OEu-:ipcι, '1862.. Έν ~AOTίνcιις, "
1862, Τεόχη Λ '- ΙΒ' "
'18139 -1874, Τεύχη ΙΓ'- ΙΖ', Έχο:σ'ων τc~χo;

'Ε ' ' , .... , ...·0 ~ , . ':'ο Ο - ~ \ _. 'Λ
πtΎρα?Ο'.ι (;(νCΞΧOO-;OΙ (J.ν(J.Χ(J.ΛU9 ~!σαι και ΕΥ-Ο,? ΞισCΙ~ υ7:Ο τ?υ Ρχ'α,ΙΟ-.-

, -..,.'" 'Ε 'ΑΟ' 18-1 1~-' 1-"" 'J 3I,OγΙZCιυ ..,.:.ιλλογου. ' 'Ι. ηναις!' \)' -' o~b ,. ()tJΛΛσ.ρtO,I:.... .

\τ6 '10" O'Jn, 18;,1 0',,1 "-i~'1 ,,) ';"4o""E~α~~oν "'<ίχΟ', u _ ..,.,. iJ·,'-.... ς. • ., • • .... .. ~ .. ':"

DPζXj':;t~~ τfις έ7:Ι -:o~ ΈΡΞχO.:~Ό:; Έϊ.~-:Ρ07':Tι;: 'Εν ),ΑΟrj\Jα~ς '1853:
ει; ~Q" .μ.Ξτα 8 ϊ:ινά%ων:. .... " .. ο' ») 1

'Ε ' '))' \ '\...... J; ... , ......... ~ \ ...
i πιγρα9α~ Ε , \Tι'lιxo:t ί'.α:;~ --:0 7:λδ~~τoν ανεχοο-:οι) δκoι6(ψ..::v~ι ',.)7:0 της

έν ).ΑΟήνα.ις )j\fiY..:ι~oλoγαης ""CΕτCl.tρ{α;. Φuλλάοιοv 1\Q"J • .(.αλλο

o~'I έξ,ο,)Οηj, 'Ε'Ι ΆΟή'ιο:,ς'18130, ει; 40'1.'
Γ ' -, -" "" \.0 ' 'Α - - 'Εενιl'.ιχι συν~Λ.;υσεις -:ω'ι Ξ":"αφω'l -:ης _εν } η'l~ις._ ΡΊ.,,α·ιΟΛογαης·,. -«-

τ"ιΡ [ο: ς ! 18130-187 ο, 'Ε,ί,' ΑΟΙι'Ι",ς18130-'1870, Ψ:ιλλiο,ο: Η
εί; 4Q\I. ιΊΕκιχστο'l, ο:;λλάaιον .,-; '.. ,

"

Π ,-, 'ΛΟ' "Α ) ~ 'Ε 'ραί'.ΤtΚ~·-:ης εν· ·.Τιναις ΡΖ.σ.ισ ,oγι~ης ~ τα-φειας,

τ6μ.ος 'tOU .187'1·, o~γ ~ϊ:ά?ΧΞΙ)' •....·)Εν" '.Λ.Oήνcιις,.

Τομ-οι 10 εις S{j"J ο !Έκσ.στο; τό·μ.ο;. .-"".--1.:'

'1882 - '1897, 'Ε'Ι 'ΑΟήν"ι;,

"Ε '1 καστος "COIJ.o;

'Ε9ψ'ρις ΆfχcιωλογtΧ~,Περ{οοος
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