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χαιολογικης Εταιρείας χάριν της δημοσιεύσεως ευρημάτων της 
εκεί άνασκαφής, μόλις άρχομένου ’Οκτωβρίου έγένετο έναρξις 
σκαφικης έρεύνης ίν Άμφιαρείφ. Άλλα καί τότε μετά μίαν 
εβδομάδα αί έργασίαι διεκόπησαν, διότι μετέβην εις Πάτρας, 
χάριν υπηρεσίας, καί έπειτα εις ’Ολυμπίαν ΐνα παραδώσω την 
έκεΐ υπηρεσίαν. Μετά ταΰτα έπελθόντος του χειμώνος άνε- 
βλήθη ή έν Άμφιαρείψ ερευνά. Κατά το βραχύ έκεϊνο διάστημα 
ήρξάμην άποκαλύπτων τά μεταξύ του Θεάτρου καί της Στοάς 
μέρη, όπου καί πλησίον έν κτήματι της ’Εκκλησίας του χωρίου 
Καλάμου έφαίνοντο ίχνη αρχαίου κτιρίου. Ευρήματα περιμένον- 
ται μάλλον, ινα μη ποιώμαι λόγον περί μικρών τεμαχίων έπι- 
γραφών. Ελπίζω ότι ή της άνασκαφής συμπληρωσις Θά έπιτευ- 
χθί) όταν έππτρέψωσιν αί έργασίαι του ’Επιγραφικού Μουσείου, 
ού ή ’Εφορεία άνετέθη μοι διά Β. Διατάγματος ύπό της Κυβερ- 
νησεως». [Β. Λεονάρδος].

ΈδαπανήΘησαν έν τχί ανασκαφώ ταύτγι κατά τούς ύποβλη- 
Θέντας μέχρι τέλους του έ'τους λογαριασμούς δρ. 127.

Καί έν Λυκοσούρρρ δέ έγένοντο ύπό του αυτού εφόρου Β. Λεο
νάρδου, διά δαπάνης δρ. 217, έργασίαι τινές προς συμπλήρωσιν 
των μελετών αυτού πρός σύνταξιν της περί τών άνασκαφών τού 
έ'τους 1895 έκθέσεώς του. Σημειωτέον δέ ότι ή έκθεσις αΰτη δεν 
κατωρθώθη νά δημοσιευθη έν τοϊς Πρακτικοΐς τού 1895 ένεκα 
της μη έγκαιρου λιθογραφησεως τών συνοδευόντων αύτην πολλών 
άρχιτεκτονικών πινάκων- τούτου ένεκα Θά δημοσιευθ-?) αύτη έν 
τοΐς Πρακτικοΐς τού 1896.

Αί δέ έν Λυκοσούρα άνασκαφαί δεν κατωρθώθη νά έπαναλη- 
φθώσι κατά τό λήξαν έτος, διότι ό ’Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, 
ύφηγητης της άρχαιολογίας, εις ον είχεν άνατεθη ύπό τού συμ
βουλίου ή έποπτεία αυτών , άσθενησας δεν ήδυνήθη νά μεταβί) 
έκεΐσε.

"Εκτη άνασκαφη έγένετο έν Έλευσΐνο ύπό την διεύθυνσιν 
τού έφορου αρχαιοτήτων καί μέλους τού Συμβουλίου Α. Σκιά, 
συνέχεια τών ένεργουμένων έκεί ύπό τής Εταιρείας άνασκαφών 
άπό τού 1882-1894 ύπό την διεύθυνσιν τού κ. Δ. Φιλιού, μετά
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ταΰτα δέ υπό την τοϋ κ. Σκιά. ‘Ο διευθύνας την άνασκαφήν 
άνακοινοΐ δ/ έκθέσεώς του περί αύτης τα έξης:

«Ή έν Έλευσϊνι· άνασκαφή του έτους 1896 άρξαμένη άπό 
του [ληνός ’Ιουνίου καί λήξασα περί τά τέλη τοΰ ’Οκτωβρίου 
έσκόπεί την τελείαν έξερευνησιν τοΰ εΐσέτι ανεξερεύνητου {Λερούς 
της νοτίας αύλής τοΰ ίεροΰ καί την άποπεράτωσιν της άνασκα- 
φής τοΰ έξω τοΰ ίεροΰ κατά την νοτίαν κλιτύν τοΰ λόφου της 
άκροπόλεως πρό δωδεκαετίας εύρεθέντος αρχαίου νεκροταφείου. 
Άλλ’ όμως ένεκα τοΰ [«γάλου βάθους της έπιχώσεως ή τελεία 
άνασκαφη των [λερών τούτων άπεδείχθη έ'ργον καί χρόνου μακρο- 
τέρου καί δαπάνης [λεγαλυτέρας· ώστε αναπόφευκτου καταστά- 
σης ένεκα άλλων λόγων της διακοπής της άνασκαφης κατά τον 
μήνα ’Οκτώβριον δεν έπερατώθη κατ’ ανάγκην ούτε της νοτίας 
αυλής ή τελεία έξερεύνησις ούτε τοΰ αρχαίου νεκροταφείου.

»Τό πλείστον τής άνασκαφικής εργασίας κατηναλώθη έν τη νο- 
τίιγ αύλή τοΰ ίεροΰ,έν αύτή δέ έξηρευνήθη τελείως,όσον ήτο δυ
νατόν,ή υπό τό δάπεδον τοΰ λεγομένου Βουλευτηρίου άρχαία έπί- 
χωσις προς τελειοτέραν άποκάλυψιν τών υποκάτω των θεμελίων 
αύτοΰ υπαρχόντων λειψάνων παλαιοτέρας στοάς.

» Έκ ταύτης άνευρέθη ενός προσέτι κίονος τό θεμέλιον, ού ή 
θέσις επιτρέπει μετά τίνος πιθανότητος νά καθορισθή ό όλος αριθ
μός τών κιόνων αύτης εις έξ. Νΰν προς τελείαν άποπεράτωσιν 
τών έν τώ Βουλευτηρίφ εργασιών ούδέν άλλο υπολείπεται εΐμη 
ή έπανοικοδόμησις τών θεμελίων τών δύο άνατολικωτάτων κιό
νων τοΰ επί τών ερειπίων τοΰ Βουλευτηρίου έκτισμένου ρωμαϊκού 
οικοδομήματος, άτινα πρό δύο έτών καθηρέθησαν ύπ’έμοΰ κατ’ 
ανάγκην ώς έμποδίζοντα την εις βάθος σκαφήν. ’Επίσης τελείως 
άνεσκάφη ό παρά την νοτίαν πύλην τοΰ ίεροΰ διάδρομος, έπε- 
τεύχθη δέ ή έξακρίβωσις τών άλλεπαλλήλων της εισόδου ταύτης 
μετασκευών κατά τούς διαφόρους χρόνους- άλλ’ ή έν CIA IV 
2, 1054 έπιγραφή ή περιέχουσα συγγραφήν έργωνίας κτιρίου 
μέλλοντος νά άνεγερθή έν ταύτη τη θέσει δεν άπεδείχθη δυστυ
χώς συμφωνούσα προς τά πορίσματα τής άνασκαφης, ώστε αναγ
κάζομαι νά δεχθώ ότι τό κτίριον, περί ού διαλαμβάνει ή έπι
γραφή, δέν έξετελέσθη. Περί τούτου ώς καί περί πάντων τών
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άλήών πορισμάτων της έν τή νοτίιγ αυλή άνασκαφής διέλαβον έν 
"λεπτομερείς έν τοις Πρακτικούς του έ'τους 1895, ών ή έκδοσις 
έβράδ υνεν έπί τοσοΰτον, ώστε ένόμισα δτι καί της άνασκαφής 
του 1896 τά πορίσματα έπρεπε να περιληφθώσιν έν αύτοΐς, οχι 
μόνον ώς συμπληροΰντα άλλα καί ώς διορθοΰντα τάς κατά το 
1895 γενομένας παρατηρήσεις. Έν τοΐς αύτοΐς Πρακτικοΐς τοϋ 
1895 ώσαύτως έδηλώθη καί πόσον [Λερός τής νοτίας αυλής υπο
λείπεται εΐσέτι προς έξερεύνησιν. Ευρήματα καλλιτεχνημάτων 
καί έπιγραφών άξια λόγου τίνος όλίγιστα μόνον έγένοντο δυστυ
χώς έν τή νοτίιγ αυλή, διότι, ή βαθεϊα έπίχωσις αυτής καίπερ 
άρχαία εΐνε πενιχροτάτη εις αρχαιότητας.

» Έν δέ τφ έξω του ίεροϋ άρχαίιρ νεκροταφεία) τα ευρήματα 
υπήρξαν όλιγώτερα μέν των του έτους 1895, άλλα ποικιλώτερα 
καί, καθ’όσον προς τό παρόν δύναμαι νά κρίνω, διδακτικότερα- 
έπιφυλάττομαι δέ νά περιγράψω καί ταϋτα μετά των άλλων, 
όταν άποπερατωθή ή αυτόθι άνασκαφή. Έκ τής άνασκαφής του 
νεκροταφείου τούτου κατά τά δύο παρελθόντα έτη είσήχθη εις τό 
έν Έλευσΐνι Μουσεΐον πλούσια καί λίαν ποικίλη συλλογή γεωμε
τρικών άγγείων καί άλλων άντικειμένων τών αυτών χρόνων δια
τεταγμένη κατά τάφους, ήτις προερχόμενη έκ νεκροταφείου όλως 
άθικτου διατελέσαντος κατά τούς μετέπειτα χρόνους τής άρχαιό— 
τητος μέχρι τής σήμερον, μέλλει νά χρησιμεύη ώς ή πλουσιω- 
τάτη καί καθαρωτάτη πηγή τής γνώσεως τής τέχνης καί τής 
λοιπής άρχαιολογίας τών χρόνων, έξ ών προέρχεται. Εύχομαι δέ 
καί έλπίζω έν προσέχει χρόνφ νά τύχη ή άξιολογωτάτη αύτη 
καί μοναδική έν Έλλάδι συλλογή έπαξίας τοποθετήσεως έν νε'α 
προσαυξήσει τής οικοδομής τοΰ έν Έλευσΐνι Μουσείου, όπερ 
ύπερπληρωθέν άρχαιοτήτων ούτε ταύτης τής συλλογής τήν το- 
ποθέτησιν επιτρέπει, ούτε δύναται όλως νά περιλάβη τον πλού
τον τών ευρημάτων, ον υπόσχεται ή άνασκαφή τής τε νοτίας 
κλιτύος τοϋ λόφου τής Άκροπόλεως καί έτι μάλλον ή τοΰ προ 
τών Μεγάλων Προπυλαίων τόπου». [Άνδρέας Ν. Σκιάς].

Έδαπανήθησαν έν τή άνασκαφή ταύτη δρ. 5,616.
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