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’Ey ’EAeocfin, έπιστατοΰντος τού συμβούλου Δ. Φιλιού άνευ 
αμοιβής χρηματικής ώς καί άπό επτά ήδη ετών. Ή έ'κθεσίς του 
έ'χει ώδε.

Άναακαφαο Έλευσΐνος.

Καί έν Έλευσΐνι εΐργάσθημεν καθ’ δλον τδ λήξαν έτος καί αν 
δεν έκωλυόμεθα έκ των μήπω άγορασθέντων οίκων το εργον θα 
είχεν ήδη προχωρήσει έπί πολύ καί θα έπλησίαζεν εις το τέρμα 
του. Έσκάψαμεν ούδέν ήττον ού μόνον τα έπικληθέντα παρ’ ε
μού Bvfarura χαΛάϋματα εις τό προσήκον βάθος, άλλα καί 
τα. οικήματα εκείνα τά πρός δυσμάς των μεγάλων Προπυλαίων, 
ένθα αί Ρωμαϊκαί τοιχογραφίαι, έκαθαρίσαμεν δέ τέλεον ήδη τό 
Καλλίχορον φρέαρ άναδείξαντες πανταχοΰ, όπου σφζεται, καί 
τον άρχαϊον τοίχον του έξωτερικοΰ Περιβόλου, περί ού καί πέ- 
ρυσιν έγένετο λόγος. ’Επίσης τά κατά τον Φραγκικόν Πύργον 
ερείπια άνεσκάψαμεν ώς έδει καί περί των έκεϊ σιρζομένων κτι- 
σμάτων θά γίνη μακρότερος λόγος όταν έκπονηθή καί τούτων τό 
άναγκαΐον διάγραμμα' άνεζητήσαμεν δέ καί αύθις τό θέατρον, 
όπου ένομίζομεν ότι ήδύναντο νά σωζωνται αυτού λείψανα, άλλ’ 
εις μάτην καί ’ίσως ήτο καί τούτο έζ υλικού ευθραύστου καί ού- 
δέν ύπελείφθη αυτού ίχνος' ήρευνήσαμεν δέ καί τά τού τείχους 
τού Περιβόλου άναδείζαντες έτι μάλλον τον κατά την μεσημβρι- 
νοανατολικήν γωνίαν στρογγύλον Πύργον καί έν γένει άνεσκάψα
μεν σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν τόν τόπον, ον ήδυνάμεθα άκωλύτως 
νά έρευνήσωμεν,καί νέα τινά άνεύρομεν άρχαΐα λείψανα έκεϊ, ένθα 
δεν ήλπίζομεν, περί ών όμως ό προσήκων θά γίνγ) λόγος όταν 
έκπονηθή καί τό διάγραμμα αυτών. ’Αλλά, περιττόν καί νά τό 
εϊπω, τό εργον όπως άποπερατωθή άνάγκη νά έζαγορασθώσι καί 
όσοι πρό πολλοΰ έκρίθησαν έξαγοραστέοι οίκίσκοι καί οικόπεδα.

Πλήν δέ τών κυρίως άνασκαφικών έργων, πολλούς άπησχόλη- 
σεν έργάτας καί κατά τό λήζαν έτος ή τακτοποίησις καί διευθέ- 
τησις τών πολλών καί ογκωδών άρχιτεκτονικών λίθων, άλλ’ έπί 
τέλους έτέθησαν καί ούτοι εις τόν προσήκοντα τόπον, ώστε νά 
ώσι νΰν εύληπτα καί εις τούς άπλουστέρους τά σφζόμενα λεί-
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ψανα του έν Έλευσΐνι ίεροΰ άπό των άρχαιοτάτων ρέχρι των 
εσχάτων Ρωμαϊκών χρόνων.

Ευρήματα δεν έσχορεν η ολίγα, άλλ’ δχι καί ευκαταφρόνητα- 
άξιον ιδίως λόγου είναι άνάγλυφον εικονίζον τάς δύο θεάς, εύρε- 
θεν δε κατά τα Βυζαντινά χαλάσματα ώς σκέπασρα υδραγωγού- 
περί αυτού έκδοθησορένου καί. ριετ’ εΐκόνος θά γίνν) αλλαχού ό 
προσήκων λόγος. ’Επίσης καί των εΰρεθέντων ενεπιγράφων λί
θων είναι τινες λόγου άξιοι, οί ρέν συρπληροΰντες άλλους πρό- 
τερον ήδη εΰρεθέντας, άλλοι δέ νέα τινα διδάσκοντες περί των 
κτισράτων τού ίεροΰ η άλλας προσπορίζοντες ήριν καθόλου γνώ
σεις περί των χρόνων εις οΰς ανάγονται.

Έν Άθήναις τϊ) 19 Φεβρουάριον 1894

Δ. ΦίΛΙΟΣ

’Εδαπανηθησαν δραχ. 17,234,95.

Έν Θορικω Βραυρώη καί Πρασιαϊς έπιστατοΰντος τού εφόρου 
αρχαιοτήτων Βαλ. Στάη, ού ή έκθεσις έχει ώδε-

Άναβκαφαί έν Οοροκώ.

Ή άνακάλυψις πρό τινων έτών προϊστορικού τίνος τάφου θο
λωτού έν Θορικω, καί δη πλησίον τής κορυφής τού κωνοειδούς 
όρωνύρου ορούς (νΰν Βελλετοΰρι καλουρένου) έγένετο ή άφορρή 
ϊνα ροί χορηγηθή ή αίτηθεϊσα άδεια τής άναλώρασι τής Ε
ταιρίας ένεργηθείσης έκεϊ κατά το παρελθόν θέρος έπί τριρη- 
νίαν καί πλέον άνασκαφής. Πρώτη φυσικώς των εργασιών ήτο ή 
έρευνα τού γνωστού τάφου, ον τυρβωρύχοι εΐχον άνασκαλεύσει, 
ή γενική έφορεία δέ άλλοτε (κατά τό 1888) δι’ έροΰ προχείρως 
ρόνον εξετάσει. Άνεσκάφη δ’ ούτος τά νΰν καί πάλιν ούχί καθ’ 
ολοκληρίαν, διότι οί πλάγιοι κτιστοί αυτού τοίχοι έπεκρέραντο 
ούτως, ώστε πάσα άπόπειρα προς άφαίρεσιν τού κατά τό ρέσον 
αυτού ύπάρχοντος χώρατος θά συνεπέφερε πάντως την κατάπτω- 
σιν των τοίχων, εϊ ρή προηγείτο ή διά σιδηρών δοκών ύποστή-
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