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Τά εύρήματα είνε πάσης προσοχής άξια. Των σαρκο
φάγων τά στόμια κεκοσμημένα έν ποικιλ.ίιφ διά κυματοει
δών γραμμών, τριγώνων, μαιάνδρων, άνθέων καί καλύ
κων λωτού, τέλος διά συμπλεγμάτων Σφιγγών, λεόντων, 
βοών. Κτερίσματα δεν εύρέθησαν έντός τών τάφων. Εκα- 
στος τάφος ειχεν άνά ένα σκελετόν, πλήν ένός εχοντος δυο, 
καλύμματα δ’εΐχον πώρινους λίθους. Καίτά σχήματα τών 
σαρκοφάγων εχουσι μεγάλην ποικιλίαν. Ή όψις τοΟ νε
κροταφείου άλλοία ή δτι θά άνέμενε τις έκ τών γνωστών 
Κλαζομενίων σαρκοφάγων. Ή δέ σύστασις τής νεκροπό- 
λεως είκονίζει τήν συγκρότησιν τής κοινωνίας τών ζών- 
των μετά τής ποικίλης περιουσιακής διαβαθμίσεως. Εύ
ρέθησαν δέ και καί σκαπτοί τάφοι ή λακκοειδεΐς πενιχρό
τεροι μετ’ άμφορέως άπλου. Τινές τών άμφορέων εΐχον 
τον πυθμένα διάτρητον, νέον τεκμήριων τούτο παναρχαίας 
συνηθείας, ήν περιέγραψεν ήδη ό άνασκάψας έν πολυ- 
τίμω μελέτη αύτοΟ, Τρία δέ παραδείγματα παρουσιάσθη- 
σαν ταφής έντός μεγάλων πίθων, ών είς περιείχε 4 κρα
νία καί ή συγκομιδή τών όστράκων άγγείων άρκετά ση
μαντική καί άρκετά τά είδη τών άγγείων, ή δέ διακό- 
σμησις αυτών κατά πρόχειρον έξέτασιν εδειξεν όκτώ τρό
πους. Ώς προς τά θέματα τής διακοσμήσεως ταΟτα έρχον
ται εις έπικύρωσιν καί συμπλήρωσιν δέ τών τής Σάμου, 
'Ρόδου, Ναυκράτιος, Δάφνης, Χίου καί άλλων καί ένισχύ- 
ουσι τήν γνώμην περί τών Κλαζομενών ώς κέντρου κερα- 
μεικοΟ εύρυτάτης έπιδράσεως.

’Επιτυχέστατη ύπήρξε καί ή έπί τής νησΐδος τοΰ 'Αγ. 
Ίωάννου ερευνά. Έκεϊ άπεκαλύφθη ωραία πλακόστρωτος 
οδός μετά λαξευτών ρείθρων καί παρόδιων οικιών Έφάνη 
δέ που καί διχασμός τής όδοΟ, οπερ θά βοηθήση πολύ 
είς τήν πρόοδον τής έρεύνης. Πλάτος ειχεν ούχΐ πλέον
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των 4 μέτρων, ομοιάζει δε προς την οδοποιίαν της Πριή- 
νης. Τά όστρακα των Ελληνιστικών άγγείων και τα νο
μίσματα δεικνύουσι τούς μετά τον ’Αλέξανδρον χρόνους, 
έπιβεβαιοϊ δε καί λαμπρόν ψηφιδωτόν έν τινι των οικιών, 
είκονίζον έν στεφάνψ την Άμφιτρίτην έπί ίπποκάμπου 
μετά σκήπτρου. Τό δ'λον έν τετραγώνφ λαμπρώς διακε- 
κοσμημένω, περί ό ζώνη γρυπών καί άνθεμίων καί έτέρα 
μετά σπειροειδοΟς μαιάνδρου. Προ? την θυραν παράστασις 
τής Ψυχής άμυνομένης κατά τοΟ διά δέρατος πειρωμένου 
νά κεντήση αύτήν Έρωτος. Καί έν άλλη οικία άνευρέθη 
ψηφιδωτόν μετά γεωμετρικής διάκοσμήσεως. Μετά την 
σημαντικωτάτην ταύτην άποκάλυψιν έγένετο έρευνα έπί 
τής προς Ά. άκτής τής νήσου. Έκεϊ άπεκαλύφθη μέγα 
οικοδόμημα πολυτελέστατα κατεσκευασμενον. Έχει καί 
τοΟτο ψηφιδωτόν έδαφος κατά τό πλεΐστον γεωμετρικής 
διακοσμήσεως, φθαρέν όμως έν πολλοΐς όπό τής δια βρώ
σεως τής θαλάσσης. Ή κεντρική αύτοΟ διακόσμησις πλαι- 
σιοΟται κατά τάςμακράς πλευράς ύπό κισσοΟ, κατά δετήν 
στενήν πλευράν έχει μείζονα περιπλοκάδα κισσοΟ καί δύο 
ταώς αντιμέτωπους παρά κρατήρα. Τό όλον εΐνε έξογον 
είς κανονικότητα καί αρμονίαν καί απαλότητα χρωμάτων. 
Τό οικοδόμημα φαίνεται, ότι άνήκεν είς εύ'πορον Κλαζο- 
μένιον τών χρόνων τής 'Ρωμαιοκρατουμένης Ελλάδος.

Καί ή έπί τοΟ Β. Ά. λόφου τής νησΐδος έρευνα δεν 
ύπήρξεν άγονος. Έκεΐ έφάνη ούχί μεγάλων διαστάσεων, 
άλλ’ ούχί καί μικράς σημασίας κτίσμα. ΤοΟτο έκ πάν
των τών περί τό σημεΐον, εις ό κεΐται, καί έκ τών λει
ψάνων αύτοΟ φαίνεται ότι ήτο ιερόν τι. Κατά τήν Β. 
κλιτύν τοΟ λόφου έφάνησαν διάφορα διαμερίσματα μικρο- 
τέρου κτίσματος. Έκει έσχηματίζετο Άκρόπολις πε
ρίοπτος καί έξέχουσα. Μία τών άνευρεθεισών έπιγραφών
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άναφέρει ιερόν ’Αθήνας, ίσως δε τοϋτο ήτο το έπί τοΟ 

λόφου κτίσμα.
ΤαΟ-τα τά περί των άνασκαφικών έργασιών της έται- 

ρείας. Προς διάδοσιν δέ των άρχαιολογικών γνώσεων καί 
παρά τοϊς μη είδικοΤς καί άνάπτυξιν τοΟ διαφέροντος ύπέρ 
της ’Αρχαιολογίας κατήρτισεν ή έταιρεία καί διαλέξεις 
άρχαιολογικάς άπαξ της έβδομάδος έν τακτή ήμερα εν 
είδει περιηγήσεων άνά τούς κυριωτέρους άρχαιολογικούς 
τόπους, ών έγένοντο ήδη έξ, θά συνεχισθή δέ και ή κατά 
Πέμπτην διδασκαλία αδτη μέχρι Μαίου κατά το καταρ- 
τισθέν πρόγραμμα. Τής έπιτυχίας τοΟ σκοποΟ τής έται- 
ρείας κριτήριων άρίδηλον ή συρροή έκλεκτοΟ άκροατηρίου 
τοσούτου, ώστε νά άρχίζη νά γίνηται σκέψις περί του 
τρόπου καθ’ ό'ν πρέπει νά διορθωθή ή άνεπάρκεια τής 
αιθούσης ταύτης.

ΈνταΟθα τοΌ λόγου γενόμενοι δεν πρέπει νά παραλί- 
πωμεν καί την προθυμίαν, μεθ’ ής έγένοντο καί δωρεαί 
προς την Εταιρείαν. Οδτως, έκτος χρηματικών τοιούτων 
αρκετά ένδεικτικών τοΟ ζήλου των προσενεγκόντων, ή 
χήρα τοΟ άειμνήστου έπιτιμίου’Αντιπροέδρου κ. Ελένη Δ. 
Τζιβανοπούλου προσήνεγκε το ώραιάτατον γραφεΐον τοΰ 
συζύγου αυτής μετά τής έδρας αύτοΰ, Γνα χρησιμεύση 
ώς γραφεΐον τοΟ έκάστοτε άντιπροέδρου τής εταιρείας. 
’Επί τούτου έπετέθη ή κατάλληλος αναμνηστική πλάξ. 
Εις τήν βιβλιοθήκην τής έταιρείας προσήνεγκε πολυτι- 
μότατον εργον ή Α.Β.Υ. ό πρΐγκιψ Νικόλαος το τοΟ Th. 
Wiegand, ομοίως ό αντιπρόεδρος κ. Δ. Π. Παππούλιας 
σειράν 23 τόμων έκτής έαυτοΰ βιβλιοθήκης, όκ. Ν.Άντω- 
νιοοδης, αδελφός τοΟ άποθανόντος Δ. Άντωνιάδου, σειράν 
μεγάλην βιβλίων, έν οίς πολλά δυσεύρετα, έκ τής βιβλιο
θήκης του άδελφοΟ αύτοδ καί έπ’ όνόματι καί εις μνή-
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