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Έδαπανήθησαν έν Θορικφ μεν 3,922,30, έν Βραυρώνι δέ 
καί Πρασιαϊς δραχ. 326,35, Έν τοϊς τρισί τόποις όμοΰ δραχ. 
4,248,65.

Έν Θήβαις, έπιστατοΰντος του φιλάρχαιου δικηγόρου Εΰστρ. 
Καλόπαιδος, άνευ αμοιβής χρηματικής, ώς καί πρότερον. Ή έ'κ- 
θεσις αύτοΰ ή έπιδοθεϊσα εις τό Προεδρεΐον, έχει ώδε'

Κύριε Πρόεδρε,

Κατά τό ύπ’ άριθ. 378 της 30 Νοεμβρίου 1892 ύμέτερον 
έγγραφον, μεθ’ ού μοί άπεστείλατε τάς κατά τό 1892 δαπανη- 
θείσας εις σκαφάς δραχ. 323 καί 50/00, έξηκολούθησα τάς σκα- 
φικάς έρευνας. Καί πρώτον εις τό παρά τον οίκοδομηθησόμενον 
σιδηροδρομικόν σταθμόν μέρος, ή άνασκαφη του όποιου άπεκά- 
λυψε θεμέλια τοίχου έξ άπλης σειράς κανονικών καί ισοϋψών ογ
κολίθων, πλάτους 80 εκατοστών του μέτρου, τεθειμένων κατά 
μήκος επί μικρόν λελαξευμένου βραχώδους εδάφους, χωροΰντος 
έκ δυσμών πρός άνατολάς ευθέως έπί 32 μέτρα' καί πρός άνα- 
τολάς μέν άδηλον επί πόσον έ'τι έχώρει, διότι έλλείπουσιν οί λί
θοι, πρός δυσμάς δέ σχηματίζων γωνίαν μικρόν άμβλεΐαν στρέ
φει προς νότον καί χωρεϊ κατά τό αυτά πάχος καί ύψος σχεδόν 
ευθέως καί πως τοξοειδώς, έπί δέκα μέτρα, μεθ’ ά άνευρέθη 
φρέαρ έσκαμμένον έν τφ βράχφ καί πλήρες χώματος, όμοια τφ 
όποίω τρία άλλα, βάθους 8—10 μέτρων, κενά, είχεν άποκαλύ- 
ψει ολίγον άπωτέρω πρός νότον ή παρά της Εταιρίας τοΰ Σι
δηροδρόμου προ πολλοΰ γενομένη έκχωμάτωσις. Τό κτίριον αυτά 
έμμένω νομίζων, ώς περιέγραφον Ύμΐν, ότι άπετέλει μέρος της 
βάσεως στοάς τίνος τών έν τη άρχαίιγ άγορ^, πιθανώτατα ημι
κυκλίου. Μετά δέ την σκαφην ταύτην, ην άτυχώς ένεκα της 
παρεμπιπτούσης όδου δεν ήδυνάμην νά έπεκτείνω πρός νότον, 
άνέσκαψα ικανόν μέρος έκ της βόρειας πλευράς τών τειχών τοΰ 
άρχαίου περιβόλου μικρόν πρός δυσμάς της νυν κοίτης του Ίσμη- 
νοΰ. Ή πλευρά αύτη διέρχεται είς τό μέρος αυτό 115 μέτρα 
άκριβώς πρός βορράν της σιδηροδρομικής γραμμής, τά δέ τείχη
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αυτής άνευρέθησαν εις βάθος μέτρου έ'χοντα πάχος τριών καί 
ήμίσεος μ,έτρων καί άποτελούμενα έξ όγκωδεστάτων, κανονικών 
καί σκληρών λίθων, οί'τινες εις το μέρος αυτό είναι αυτοί οι θε
μέλιοι τεθειμένοι επί λελαξευμένου βραχώδους εδάφους· το μέρος 
δ’ αυτό, 15 περίπου μέτρων μήκους, εκατέρωθεν μέχρι του 
βραχώδους εδάφους σκαφέν ήναγκάσθην να έπιχώσω μετ’ ού 
πολύ, άτε κείμενον έν κήπω ιδιοκτήτη, ού Ιπέκειτο ή καλλιέρ
γεια. ’Ανέσκαψα δέ καί τό έν τη κοίτη του Ίσμηνοΰ διερχόμε- 
νον τμήμα της αυτής πλευράς, όπερ φαίνεται βαθύτερον καί 
πολλω πλατύτερον του πρώτου, διότι ί'σως ΐστατο έκεϊ πύργος ή 
έσχηματίζετο στροφή του τείχους- καί τό μέρος δ’ αύτο έκαλύ- 
φθη κατόπιν ΰπό άμμου μετά πολυομβρίαν. Άνασκάψας εϊτα 
περί τά δέκα μέτρα πλησίον καί προς βορράν τής σιδηροδρομι
κής γραμμής την ανατολικήν όχθην του Ίσμηνοΰ άνεΰρον τό διά 
τεμαχίων κεράμων έστρωμένον κα< κονιατόν έδαφος δωματίου 
χωροΰντος έκ βορρά προς νότον περί τά τρία μέτρα, έν φ είναι 
κεχωσμένος παχύς έκ σκληρού λίθου κύλινδρος, ώς σπόνδυλος 
στύλου, διαμέτρου μέν 80 εκατοστών, έξέχων δέ του εδάφους 
50 εκατοστά του μέτρου, ούτινος ή άνω επιφάνεια φέρει έν τφ 
κέντρφ τετράγωνον κοιλότητα πλάτους καί βάθους 15 εκατο
στών του μέτρου" πιθανώς ήτο έκεϊ μυλών ή έλαιοτριβεϊον. Δεν 
ήρεύνησα δέ είσέτι καί τά ανατολικόν μέρος του δωματίου, ΐνα 
μή καταστρέψω τήν έπ’ αϋτοΰ διερχομένην κοινοτάτην αγροτι
κήν καί αμαξιτόν οδόν. Είτα χωρών προς άνατολάς του Ίσμη
νοΰ ήρεύνησα διάφορα σποράδην σημεία, όπου μοί έπετρέπετο ή 
σκαφή άνευ βλάβης κτημάτων καλλιεργημένων, πρός άνεύρεσιν 
τής συνεχείας τής γραμμής του περιβόλου καί τής πρός νότον 
στροφής αύτής· ένεκα δέ του πρανούς του εδάφους υπάρχει βαθύ 
έπίχωμα καί τά τείχη ένιαχοΰ ανευρίσκονται τρία ύπό τό έδα
φος μέτρα.

Μετά δέ τά ανωτέρω μέρη καί μετά μείζονος επιμονής άνέ- 
σκαψα εύρύτατον χώρον (περί τά 25 μέτρα κατά μήκος καί 
περί τά 15 κατά πλάτος) μέχρις αύτοΰ του βραχώδους έδάφους 
καί εις βάθος πολλαχοΰ υπέρ τά τρία μέτρα, έκ του νοτιοανα
τολικού άκρου του περιβόλου, ένθα, ώς έγραφον Ύμϊν κατά τό
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παρελθόν έτος, προ πολλοΰ πέπεισμαι δτι ΐσταντο αί Όμολωί- 
δες πύλαι. Ευτυχώς δέ ή σκαφή, καίπερ άτελης είσέτι καί μέ~ 
χρι τοΰδε σχεδόν τα πάντα κατεστραμμένα δεικνύουσα, ούχ ητ- 
τον κυροΐ την περί της θέσεως των πυλών αυτών πεποίθη
σήν μου.

Της σκαφης ταύτης ήρξάμην άπό τοΰ πρός έ'ω χθαμαλωτέρου 
καί όμαλοΰ εδάφους χωρών βορειοδυτικώς καί άποκομίζων διά 
χειραμαξίων τα άνασκαπτόμενα χώματα καί πολλά συντρίμ
ματα λίθων εις τάς πρός άνατολάς καί νότον κλιτύας. Καί πρώ
τον άπεκαλύφθη συνεχές στρώμα βραχώδες, πλάτους 5 μέτρων, 
καθέτως καί εις βάθος εκατέρωθεν λελαξευμένον, όμαλώς δέ καί 
επιεικώς ανιόν βορειοδυτικώς, οία άνάντης καί ευθεία προς τόν 
περίβολον οδός, έπί 15 μέτρα διηκον, προς δέ τό τέρμα ήμιό- 
λιον μέτρου έξέχον τοΰ λοιπού έδάφους. ’Εκεί δέ τό μέν πεντά- 
μετρον πλάτος τελευτή, τό δέ βραχώδες στρώμ.α εξακολουθεί 
συνεχές, καθέτως καί ίσοβαθώς λελαξευμένον καίύπό όρθάς γω
νίας εκατέρωθεν της όδοΰ ταύτης έκτεινόμενον ευθέως, επιεικώς 
δέ καί όμαλώς άνερχόμενον μέν πρός νότον, κατερχόμενον δέ 
πρός βορράν, καί οίονεί αποτελούν τάς βάσεις η ανάλημμα του 
περιβόλου. Είτα δε βαθμηδόν πρός τά ένδον χωρούσης της σκα- 
φής άπεκαλύφθησαν πρός νότον μέν οΰδέν άλλο η συντρίμματα 
κανονικών ογκολίθων άτάκτως έρριμμ.ένων έπί τοΰ βραχώδους, 
όμαλώς λελαξευμένου καί ή ρέμα νοτιοδυτικώς ανιόντος εδάφους· 
ένδοτέρω δέ καί απέναντι της όδοΰ έδαφος βραχώδες, κανονικώς 
λελαξευμένον κατά διαφόρους διευθύνσεις, καί οίονεί πρός θεμε- 
λίωσιν, ογκόλιθοι κανονικοί Ικ τών τειχών άτάκτως έριμμένοι, 
οί πλεΐστοι δέ καί τεθραυσμένοι καί τεμάχια μεγάλων κεράμων. 
Πρός βορράν δέ εκτός μέν του λελαξευμένου βράχου άτάκτως 
έκεϊσε έρριμμένοι τρεις μεγάλοι, ισοπαχείς, εύθρυπτοι καί κυρτώς 
λελαξευμένοι λίθοι, άνήκοντες βεβαίως εις τάς αψίδας τών πυ
λών εντός δέ πρός μέν τά άκρον καί περί τά δέκα μ-έτρα βο- 
ρειότερον της όδοΰ, φρέαρ κανονικώς έν τω βράχω έσκαμμένον, 
περί τά 7 μέτρα βαθύ, κενοΰ υπογείου υδραγωγείου χωροΰντος 
βορειοδυτικώς. Έσωτέρω δέ καί πρός δυσμάς περί τά επτά μέ
τρα, ύπό σωρούς άτάκτως έρριμμένων κανονικών όγκολίθων, τών
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πλείστων τεθραυσμένων καί εις βάθος περί τά τρία μέτρα επί 
βραχώδους εδάφους έξωμαλισμένου μέγα κυκλοειδές λάξευμα, 
μήπω δλον άνασκαφέν, βάθους μέχρις ήμίσεος καί πλάτους ενός 
καί ήμίσεος μέτρου , έν φ πιθανώτατα έθεμελιοϋτο κυκλικώς ό 
έτερος των πυλών πύργος, τεμάχια παχειών κεράμων κίτρινη 
κεχρωματισμένων βαφή, προς δέ τρεις ήλοι καί δύο τεμάχια 
σκληρών λίθων έκ παραστάδων βεβαίως τών πυλών καί ταΰτα 
διότι φέρουσιν έντομάς καί κοιλότητας τών έλλειπόντων στρο- 
φέων.

Έκ τής άχρι τοΰδε γενομένης έκεΐσε σκαφής καί τών εύρεθέν- 
των λίθων ούδεμία μέν απομένει αμφιβολία περί τής έκεΐ στά
σεως τών πυλών έκ δέ τής άταξίας καί τών θέσεων εν αίς ανευ
ρίσκονται οι λίθοι καί τά περιβάλλοντα αυτούς στρώμ,ατα χω
μάτων τε καί συντριμμ-άτων άναμίξ, φαίνεται πρώτον μέν ότι 
ούτοι έρρίφθησαν έκεϊ άποκιλυνδηθέντες έκ του μ.ικρόν (δύο ή 
τοία το πολύ μέτρα) έσωτέρω πρός δυσμάς καί άσκάφου έ'τι μέ
ρους, ΰφ’ ο καλύπτονται ετι αί βάσεις τών τε πυλών καί τών 
τειχών, είτα δέ ότι μετά τάς πρώτας καταστροφάς καί τό μέ
ρος αυτό άνεσκάφη καί οί πλεϊστοι τών έκεϊ έρριμένων λίθων καί 
μάλιστα οί στερεώτεροι καί εϋχρηστότεροι άφηρέθησαν κατά και
ρούς, πολλοί δέ δυσμετακόμιστοι, έν οίς καί τινες εις τόξα άνή- 
κοντες, έθραύσθησαν.

Έν άρχή τής εις τά μέρος αυτό σκαφής καί μ,άλιστα μετά 
τήν άποκάλυψιν τής έδοΰ καί του μετ’ αυτήν εκατέρωθεν έξα- 
κολουθοΰντος λελαξευμ,ένου βραχώδους εδάφους, ήλπιζον ότι τάς 
βάσεις τών πυλών ήθελον άνεύρει ένδοτέρω μέν πάντοτε, πλήν 
κατ’ ευθείαν άπά τής όδοΰ χωρών’ διό καί πρώτον τοιαύτην 
είχε φοράν ή σκαφή μέχρι, τής βραχώδους βάσεως- είτα δέ 
έτράπη άριστερρί πρός νότον καί τελευταϊον δεξιρί πρός βορράν 
καί πολύ βαθύτερον καί εύρύτερον, όπου άνεΰρον καί τό μηπω 
όλον άνασκαφέν ευρύ κυκλοειδές λάξευμα’ διό καί άνεσκάφη ευ
ρύτερος του άρχήθεν ΰπολογισθέντος χώρος μέχρι του βραχώδους 
έδάφους, ή δέ εργασία έξηκολούθησε μέχρι τής πέμπτης ύπερ- 
μεσοΰντος, διότι καί ό καιρός έ'τυχεν έως τότε ευνοϊκός καί ευ
καιρία μοί εδόθη’ τούτων δ ’ ένεκα καί τοΰ ζήλου τής άνευρέ-
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σεως των πυλών αΰξομ.ένου καί αί δαπάναι ΰπερέβησαν τό δι- 
πλάσιον της παρ’ έμοί προκαταβολής.

Έν τελεί παρακαλώ θερμώς το Συμβούλων της Εταιρίας ϊνα 
εύαρεστούμενον έγκρίνη μέν την επί πλέον της προκαταβολής 
γενομένην δαπάνην, έξακολουθήση δέ τάς ένταΰθα σκαφικάς 
έρευνας, καί κυρίως συμ,πληρώση τάς του τελευταίου μέρους 
προς άποκάλυψιν τών βάσεων τών πυλών.

Έν Θήδαις, τη 16 Δεκερ.6ρίου 1893.

Ευςτ. Καλοπαις

Έδαπανήθησαν δραχ. 633,35.

Τέλη Μαίου του 1893 έλήφθη άδεια του 'Υπουργείου, ην 
ήτησεν ή Εταιρία ΐνα δι’ άνασκαφής έξετάσ?? την κοίτην του 
Ήισσοϋ κατά την θέσιν την καλουμένην κοινώς Καλλιρρόην, 
δηλ. υπό τον εκεί άποτόμως καταπίπτοντα βράχον καί κάτωθεν 
του έκκλησιδίου της άγιας Φωτεινής. Του έργου τούτου,έφορευού- 
σης καί επιτροπής έκ συμβούλων,έπεστάτησεν ιδίως ό έν τη υπη
ρεσία: της Εταιρίας διατελών Ά. Σκιάς, όστις συνέταξεν έκ- 
θεσιν (1).

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην δρ. 8,576,90.

’Επισκευή αρχαίου μνημείου, κριθεΐσα προ πολλοΰ άναγκαία, 
έξετελέσθη το έτος τούτο- έστερεώθη του έν Μυχήναις λεγομένου 
τάφου τής Κλυταιμήστρας τό θύρωμα ασφαλώς, κατά σχέδιον 
έκπονηθέν ύπό του νομομηχανικοΰ Άργολίδος Α. Πετσάλη, δα- 
πανηθεισών εις τό έργον δρ. 2,507,15, έν φ ποσφ συμ.περιλαμ- 
βάνονται καί τά έ'ξοδα τά γενόμ,ενα διά μεταβάσεις έκεϊσε του 
αρχιτέκτονας κ. Μούση καί έπιτροπών έκ τού Συμ.βουλίου πρός 
έπιθεώρησιν. Έν τούτψ τώ έ'τει έπληρώθη καί ή τελευταία δό-

(1) ’Αντί της Ιν τη συνελεύσει τών εταίρων άναγνωσθείσης συντο'μοιι έκθέσεως 
δημοσιεύεται ετέρα διεξοδικωτέρα έν τελεί του παρο'ντος τεύχους.
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