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καθαρισθείς ήδη, γνωστ'ος δ’ ώς άποτελών μέρος τοΟ 
περιβόλου τοΟ ΔιονυσιακοΟ θεάτρου, προς Ν. αύτοΟ, καί 
ή έπίσης άπ'ο μακροΟ φαινομένη Ν. Δ γωνία τετραγωνικοΟ 
κτίσματος μεγάλου, ή είσχωροΟσα εις το κοΐλον τοΟ 
θεάτρου τοΟ Διονύσου και βεβαιωθεϊσα, ότι εινε γωνία 
το0 ωδείου τοΟ Περικλεούς, άσφαλίζουσα δέ τήν ύπαρξιν 
τοΰ περιφήμου τούτου οικοδομήματος έκεΐ. Έν τή άνα- 
σκαφή τοΟ Λυσικρατείου άνεφάνησαν έπάλληλοι όχετοί 
καί ύδραγωγεΐα Ρωμαϊκών καί Μεσαιωνικών χρόνων ώς 
καί πολλοί χριστιανικοί τάφοι καί δύο θολωταί όστοθήκαι. 
Κατά τήν ερευνάν ταύτην άνευρέθησαν δύο επιγραφαί, 
μία δηλ. άναγραφή ψηφίσματος καί ίτέρα αναγραφή 
αρχόντων, έν ή αναφαίνεται το πρώτον Νικόστρατος 
αρχών κατά το 80 περίπου π.Χ. Έδαπανήθησαν διά τήν 
έργασίαν ταύτην δραχμαι 3,670,20.

Δευτέρα σχετιζομένη καί γειτνιάζουσα προς τήν προη- 
γουμένην έργασία εινε ή παρά το Διονυσιακόν θέατρον 
γενομένη διά τοΟ εφόρου >. Π. Καστριώτου προς πλήρη 
έρευναν τοΟ βεβαιωθέντος πλέον ’Ωδείου τοΟ Περικλέους. 
Τά κατά το σχήμα αύτοΟ εινε γνωστά έκ τών προηγου 
μένων έτών. Ήδη άπεκαλύφθη τό ήμισυ πελώριας αιθού
σης τετραγώνου, ής αΐ πλευραι σώζονται εις ύψος 3 
μέτρων, λίθου ΠειραϊκοΟ, μετά όρθομαρμαρώσεως. Ομοί
ως έφάνησαν τά θεμέλια τοΟ Προπύλου τοΟ προς τό 
Διονυσιακόν θέατρον. Έβεβαιώθησαν δ’ οί λόγοι τοΟ Πλου
τάρχου λέγοντος, ότι ήτο πολύεδρον «τή δ’ έρέψει μόνον 
περικλινές καί κάταντες έκ μιας κορυφής πεποιημένον» καί 
ήσφαλίσθη τό ύπό τοΟ αύτοΟ λεγόμενον, ότι ήτο πολύ- 
στυλον έκ τών εύρεθεισών βάσεων τών μαρμάρινων αύτοΟ 
κιόνων, 36 που τόν άριθμόν ύπολογιζομένων, τή ύποδείξει 
τοΟ κ. Dorpfeld, ό όποιος έστρεψε τήν προσοχήν καί
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προς τήν γωνιώδη έντομήν εις το κοϊλον τοΟ ΔιονυσίακοΟ 
θεάτρου διαβλέπων εκεί τήν Ν.Δ γωνίαν τοΟ Ωδείου. 
Των κιόνων τούτων εινε καί ό έν τω Διονυσιακψ θεάτρω 
τώ 1862 άνευρεθείς ενεπίγραφος εϊς βασιλέα Άριοβαρ- 
ζάνην, έφ οδ ό άνδριάς αύτοΰ, οδ ή δαφνοστεφής κεφα
λή άνευρέθη έν τφ Ώδείφ, ώς έστιν εϊκάσαι έκ τής δμοιό- 
τητος προς τήν επί νομισμάτων εικόνα τοΟ βασιλέως τού
του. Έδαπανήθησαν εις τήν άνασκαφήν ταύτην δραχμαί 
2,000.

Τρίτη εργασία έγένετο έν Ώρωπψ κατά το Άμφιά· 
ρειον διά τοΟ διευθυντοΟ τοΟ ΈπιγραφικοΟ Μουσείου κ 
Β. Λεονάρδου. Εφέτος έπανελήφθη ή έτί τής δεξιάς 
όχθης του έκεΐ χειμάρρου έρευνα, άπεκαλύφθησαν δέ 
αρκετά νέα μέρη· Ηρευνήθησαν τά κατά τήν έξ Ά. 
πομπικήν οδόν, πάνυ εύρειαν το πρώτον, επικαμπτο- 
μένην δέ προς Β. καί διήκουσαν προς Ά. των άλλων 
χώρων καί τής κρήνης, άγουσαν δέ διά γέφυρας προς 
τον βωμόν καί τον ναόν, προς Ν, δέ στενουμένην καί 
άγουσαν εϊς τήν προς τήν κρήνην όδόν. Προς νότον 
ταύτης άποκαλύπτονται καί επί τής κλιτύος τοΟ ορούς 
οικοδομήματα. Δοκιμαστική έργασία έγένετο καί έπί τής 
άρίστεράς όχθης τοΰ χειμάρρου προς Β. το0 ναοΟ, άπεκα
λύφθησαν δέ ν-αί έκεϊ κτίσματά τινα, έν οις εύρέθη καί 
πήλινος ακροκέραμος μετ’ άνθεμίου καί Βοιωτικής άσπί- 
δος τοΟ 3ου π.Χ. αιώνος. Εύρήματα άλλα παρουσιά- 
σθησαν μήτρα πηλίνη δαίμονος μακροπώγωνος, σατυρικού 
προσώπου, όμοια λύχνου, πλίνθος πηλίνη μετ’ έπιγραφήε 
ένσφραγΐδι: Αμφιαράυν, τοΟ 3ου π X. αιώνος, άποτμή- 
ματα έπιγραφών μετ’αναγραφών ιερών αγγείων, ψυκτή- 
ρος, κρατήρος, θυμιατηρίου, κάδων, χυτρών. Νομίσματα
εύρέθησαν 78 Ώρωπίων, Βοιωτών, Αθηναίων, Μεγα-
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