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διά των άνασκαφών των θηβών έφθάσαμεν εις τήν θέσιν 
νάβεβαιώμεν ώς ιστορικόν γεγον'ος έκεΐνο, τ'ο όποιον μικροί 
μαθηταί εις τήν κατ’ έρωταπόκρισιν συντεταγμένην μικράν 
έλληνικήν ιστορίαν ήναγκαζόμεθα νά άπαντώμεν έρωτώ- 
μενοι τις έφερε πρώτος καί πόθεν τα γράμματα εις τήν 
Ελλάδα. Καί δεν εινε δυνατόν βεβαίως νά προείπη τις 
εις τι θά άγάγη ή έρμηνεία των έπιγραφών τούτων, 
πάντως όμως δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι ή παράδοσις ή 
συνδέουσα τ'ο δνομα των Θηβών καί τοΟ Κάδμου πρός τά 
γράμματα καί τον εΐσαχθέννα ύπ’ αύτοΟ άλφάβητον δεν 
εινε έντελώς μΟθος, ώς ούδ’ ή άλλη ή λέγουσα περί τοΟ 
δρμου τής Αρμονίας, άφ’ οδ τόσαι χιλιάδες ψηφίδων έξ 
δρμου άνευρέθησαν έν τφ άνακτόρω. Ή δ’ έν τώ άνα
κτόρω παρουσία άποθηκών πλήρων βιομηχανικών προϊ
όντων έργαστηρίου ’ιδιοκτήτου τοΟ βασιλέως έν αύτφ 
δηλοϊ, δτι ό βασιλεύς έφρόντιζε νά αύξάνη τά εισοδήματα 
άύτοΟ δι’ έπιχειρήσεων βιομηχανικών καί έμπορικών, 
ή δέ γειτνίασις τών άποθηκών προς τ'ο μέγαρον καί κατά 
μήκος τοΟ έκεϊ διαδρόμου, ό όποιος ήγεν έξ αύτοΟ προς 
τον γυναικώνα δηλοΐ, δτι αυτός ό βασιλεύς άνεμιγνύετο 
εις τήν πώλησιν τών προϊόντων τούτων.

Έδαπανήθησαν διά τήν άνασκαφήν ταύτην δροοχ.
4,010,55.

Πέμπτη κατά σειράν επεται ή έργασία ή γενομένη 
έν Παγασαϊς διά τοΟ έφόρου κ. Άπ. Άρβανιτοπούλου 
μετά ύπερτριετή διακοπήν. Έκεϊ έζητήθη ή άνεύρεσις 
του πλουσίου νεκροταφείου τής Δημητριάδος καί τοΟ 
τάφου τοΟ ίδρυτοΟ αυτής Δημητρίου τοΟ ΠολιορκητοΟ, 
τοΟ άναφερομένου έν αύτή ύπο τοΟ Πλουτάρχου. Διά 
τοΟτο έξηρευνήθη τό παρά τά «Καλύβια ‘Αλυκών» άνα- 
καλυφθέν μέγα νεκροταφεϊον. ΜικροΟ δμως λόγου άξια
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προήλθον εύρήματα έκ των έκεΐ τάφων γ' καί έντεΟθεν 
π.Χ. αίώνος, άγλυφα κάτοπτρα χαλκά, πήλινα άγαλ- 
μάτια και άγγεΐα κοινά, πλήν ενός εικονίζοντος θερά- 
παιναν μετά κατόπτρου και τινα χρυσώματα πτωχά. 
Έξηκριβώθη όμως, δτι πλησίον ύπάρχει μέγας έπιμή- 
κης τύμβος, έν φ ουδόλως άπίθανον να εινε δ τάφος τοΟ 
βασιλέως. Το εργον έδώ εμεινεν ημιτελές. Νομίζει δέ 
ό κ. έφορος 6τι άνεΟρε τα ίχνη τοΟ έκεΐ που είκαζομένου 
ναοΟ τής Πασικράτας έπί το0 ύψώματος τοΟ τύμβου τοΟ 
κατεχομένου ύπό ΒυζαντιακοΟ κτίσματος και μεγάλων 
Χριστιανικών τάφων. Κατά τάς έρεύνας ταύτας άνευ- 
ρέθησαν πολλά βάθρα και στήλαι έπιτύμβιοι μετ’ ανα
γλύφων καί επιγραφών άξίων λόγου. Τέλος έβεβαιώθη, 
ότι έτερος μέγας πύργος ένέχει πολυαρίθμους έγχρώμους 
στήλας. Ή έξερεύνησις τούτου άφέθη είς το προσεχές 
μέλλον. ΈπανήΟησαν διά τάς έρεύνας ταύτας δραχ.
5.000.

"Εκτη έρευνα αρχαιολογική εινε ή έν Έπιδαύρψ ύπό 
τοΟ καθηγητοΟ κ. Π. Καβδαδία έκτελεσθεΐσα. Έκεΐ έπε- 
ρατώθη ή άνασκαφή τοΟ ετέρου τών συνεχομένων, ώς 
φαίνεται, μεγάλων οικοδομημάτων τών παρά την δεξαμε
νήν τοΟ Άντωνίνου. Άπεκαλύφθησαν τά έδάφη τούτων, 
έσχεδιάσθησαν τά ψηφιδωτά καί έπεχώσθησαν, ΐνα μη κα- 
ταστραφώσιν. Είτα άπεκαλύφΟη το ό'λον οικοδόμημα έξ 9 
διαμερισμάτων, ών 4 πολυτελώς διεσκευασμένα προς 
λήψιν θερμών καί ψυχρών λουτρών. Το έδαφος τών αι
θουσών έκαλύπτετο διά μαρμάρινων πλακών καί οί 
πυθμένες τών λεκανών, οΐ τοίχοι καί τά τοιχώμτα τών 
δεξαμενών είχον όρθομαρμάρωσιν. Τά ύπόκαυστα έδέ- 
χοντο διά σωλήνων θερμόν άέρα άνερχόμενον είς τάς 
αίθούσας διά σωλήνων έν τοΐς τοίχοις, κατά σύστημα τών
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