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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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'Ρωμαίων είσαχθέν έν ταις θέρμαις. Έν άλλη αιθούση 
διωχετεύετο το ύδωρ έκ της δεξαμενής των Άντωνίνων 
διά μολυβδίνων σωλήνων, ών έσώθησαν δυο μεγάλα τε
μάχια- Εύρήματα ειχομεν άναθηματικάς έπιγραφάς καί 
δυο τεμάχια πήλινων κεράμων μετ’ Επιγραφής: ’Ασκλη
πιόν. ’Άλλη κεραμίς φέρει επιγραφήν ΑΝ.......0. ίσως
Άντωνίνου. Τά σημαντικώτατα των εύρημάτων εινε 
τα ψηφιδωτά. Το έτερον τούτων ομοιάζει προς τά άποκα- 
λυφθέντα έν βασιλικοσχήμω κτίσματι περί τον άγιον Ίω- 
άννην. Έν τψ έτέρω οΐκοδομήματι έφάνη διά τής άνα- 
σκαφής, δτι οϊ άποτελοΟντες τον στυλοβάτην μεγάλοι λίθοι 
φέρουσιν άναθηματικάς έπιγραφάς, έξ ών συνάγεται, δτι 
προέρχονται έκ δυο μεγάλων οικογενειακών μνημείων έν 
τφ Ιερω, συγκειμένων έξ άγαλμάτων μελών τών οικο
γενειών τούτων, ίδρυθέντων ύπό συγγενών αύτών. Εγγύς 
το0 στυλόβάτου τούτου έκειτο το βάθρον τοΟ άγάλματος 
τοΟ Άντωνίνου, το ίδρυθέν ύπό τής ίεράς τών Έπιδαν- 
ρίων πόλεωζ. “Ενεκα τών άναφανέντων νΟν ύποκαύστων, 
ήρευνήθη καί ή Ν Ά. πλευρά τοΟ περιβόλου τοΟ ΊεροΟ, 
ένθα είχε φανή άπό του 1908 οικοδόμημα λουτρώνος. 
Καί τούτο εΐχεν δμοια όπάκαυστα, έξ οδ συνάγεται, δτι 
έν τοΐς μ. X . χρόνοις ήσκεΐτο έκεΐ συστηματική ύδροθε- 
ραπεία, εις ήν ύπεβάλλοντο οί άσθενείς. Έδαπανήθησαν 
διά την άνασκαφήν ταύτην δραχ. 3,884,60.

Έβδομη άνασκαφή είναι ή γενομένη έν Άλυζία τής 
’Ακαρνανίας διά τοΟ έφορου κ. Κ.'Ρωμαίου. Ή έρευνα πε- 
ριεστράφη περί το ήρφον το κατά τον λιμένα τού'Ηρα- 
κλέους. Παρά τάς δυσχερείας τάς παρουσίαζομένας έκεΐ 
ώς έκ τής θέσεως τοΟ χώρου τών άνασκαφών, ήρευνήθη 
ή προς την θάλασσαν νοτία πλευρά του μνημείου. Είχε 
δειχθή ήδη, δτι δ γνωστός άπό τοΟ παρελθόντος έτους
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