
Έν Άθηναις, τ/j 9 Ιανουάριου 1877, ή μέρα 
Κυριακ-/), ώραΙΟ π. μ. σννεΐΰόντων εικοσι- 
πεντε εταίρων της ΆργαιοΙογιΚϊίς^ΑΟτ,νων 
Εταιρίας sy τω Πανετηστ^ρΑίω εις γενικήν επέ
τειον σννελενσιν, προαεοώνησ-ν αύτους ο 
πρόεδρος της Εταιρίας Φ’ΐιππος Λωάννου ως
έξης'

Άί;ΐ(ί'Κ|ΐ.ο'. κύριοί 2ίονέτι«ροι.

Τό διοικητικόν της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας Συμβού- 
λιον, δπερ κατά την αρχήν του λήξαντο; έτους διά τής 
Ύμετέρας ψήφου ίξελέξατε καί είς δ άνεθήκατε τήν διοίκη 
σιν αυτής, εκτελοΰν κατά καθήκον τά περί των ετησίων συν- 
ελεΰσειυν έν τή λογοδοτική συνελεύσε· τής κε'. ’Ιανουάριου 
του αύτοϋ έτους έγκριθέντα, συνεκάλεσεν υμάς σήμερον, ινα 
δώοη λόγον τωυ καθ’ δλον τοΰτο τδ έτος πράξεών του. 
Επειδή ή λογοδοσία του Συμβουλάου είς δύο τινά άναφέρε- 
ται α'. μέν εις τά κυρίως αρχαιολογικά έργα τής Εταιρίας· 
β'. δέ είς τά οικονομικά, τά μέν πρώτα, όσα κατά τδ λνήξαν 
ήδη έ'τος ένηργήθησαν υπό τοΰ Συμβουλίου, θέλει έκθεση 
είς Υμάς σήμερον κατά τδ απ’ άρ //ς παραδεδεγμένου έθος 
ό Γραμματεύς τής Εταιρίας· τά δέ οικονομικά θέλει δηλώση 
ό Ταμίας αύτής. Εί; δέ τδν Πρόεδρον υπολείπεται σύντομός 
τις εν είδει εισαγωγής ύπόδειξις τής προόδου καί τής πα- 
ρουσης καταστάσεως τής Εταιρίας.

Έξετάζοντες τήν ιστορίαν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας
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από της πρώτης αυτής κατά το μωλζ' έτος ιδρόσεως, εύρί- 
σκομεν ότι άπό μικρω άφορμηθεΐσα καί μικροτάτους πό
ρους κατ’ άρχάς εχουσα, πολλά μεταξύ εμπόδια άπήντα 
εις την πορείαν της καί εις ύπνον έ κατηνέ θη Ι'τη τινά, έξ 
οδ πάλιν άφυπνίσθη. Κα1)’ όλου όμως Οεωρουμένη προέβαινε 
πάντοτε εις τά πρόσω· διότι και οί χρηματικοί αυτής πόροι 
ηόξάνοντο κατ’ ολίγον, καί αί άρχαιολογικαί άνασκαφαί, 
αίτινες κατ’ άρχάς περιωρίζοντο εις Αθήνας καί εις τά πέ- 
ριξ τής πρωτευούσης ταύ·ης πόλεως τής άρχαίας καί τής 
νέας Έλλάοος, έξετείνοντο βαθμηδόν εις τάς επαρχίας καί 
αί άρχαιολογικαί συλλογαΐ έπολλαπλασιάζοντο y.at> έ- 
πλουτίζοντο δι’άρχαίων πρύοντων τής τέχν/:ς, των μέν 
έξαγομένο^ εί: ιρώς δι’ άνασκαφής, τώ δέ άγοραζουένων 
διά χρημάτων τής Εταιρίας, των δέ προσφερομένων υπό φι
λότιμων ομογενών Καί τεκτονήματα δέ άρχαΤα, συντε- 
λοΰντα τά μέγιστα εις γνώσιν οΰ βίου των ήμετέρων προ
γόνων, φθειρόμενα όμως υπό τού μακροΰ χρόνου καί κατα£- 
ρέοντα, έπεσκευάζοντο και κατηρτίζοντο· ετι δέ καί τά συλ- 
λεγόμενα πολ-ειδή μνημεία τής άρχαιότητος, άποτιθέμενα 
εις τον προσήκοντα έκαστον τι,πον, έτακτοποιοΰντο κατά 
τό ένόν καί έσαφηνίζοντο· καθιστάμενα δέ άρμοδιώτερα εις 

"μελέτην έδημοσιεόοντο διά τού τόπου.
Ή πρόοδος τής ήμετέρας Εταιρίας έδείχθη μεγαλητέρα 

άπό δυο ήδη έτών, ά®’ ου διά βασιλ κοΰ Διατάγματος έδόθλ, 
εις αύτήν τό δικαίωμα διακληρώσεως γραμματ ων. Τά διά 
του μέσου τούτου συλλεχθέντα πέρυσιν χρήματα κατέστη
σαν εις τό τή άρχαιολογικής Εταιρίας συμβούλιον δυνα
τήν τήν έπιχείρησιν μεγαλητερων καί δαπανηροτέρων άνα- 
σκαφων ενταύθα καί εν τα'ίς επαρχίαις, δι’ ών πολλά λό
γου άξια άρχαΐα άνεκαλόφθησαν. Έκ τούτων ιδίας προσο
χής άξια κρίνονται τά διά ζοινής συνεργίας τάς ήμετέρας 
-Εταιρίας καί του φίλεπιστήμονος φίλαρχαίου καί διά τήν
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ελευθεριότητα του άξιεπαινου κυρίου 'Ερρίκου Σχλειμάνου εν 
τη άκροπόλει των Μυκηνών προ ολίγου άνευρεθέντα, άτινα 
μετά την έκεΐθεν εις ’Αθήνας μ ετακόμισιν, μένοντα κεκλει- 
σμένα έν κιβωτίοις, δεν ήρευν,ήθησ,ν μέν ακόμη προσηκόν 
τως, ίνα γνωσθή ή κυρίως άρχαιολογική αυτών άξια, ανά
γονται όμως μετά πιθανότητες υπό τών Ινδεώς πως έξετα- 
σάντων αυτά εις άρχαιοτάτους αιώνας καί λογίζονται ύπό 
πολλών μαρτύρια του βίου τών περί τά Τρωικά χρόνων.

Εις την πρόοδον τής ήμετέρας ’■ ρχαιολογικϊς Εταιρίας 
συνετέλεσαν ούχί ολίγον καί ή πρό πολλών ετών ίδρυθεϊσα 
εν Άθήναις Γαλλική Σχολή καί ή προ διετίας συσταθεΐσα 
έντα'θα Γερμανική, ων τά σοφά μέλη δΓ άξιολόγων αρ
χαιολογικών ερευνών καί διά τής άμίλλης, ήν έμπνέουσιν 
είς τούς ήμετέρους ολιγάριθμους Ιτι άρχαιολόγους, ωφέλη
σαν καί ώφελοΰσι μεγάλως τήν ελληνικήν 'Αρχαιολογίαν.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων τής Εταιρίας, εχομεν 
’λόγον νά προσδοκώμεν προθυμοτέραν παρά τών φιλοτμων 
ημών ομογενών προς τον κοινωφελή αυτής σκοπόν συνδρο
μήν κα; επομένου; μεγαλητέραν αύτής πρόοδον εις το

Προχωρήσας ενταύθα δεν δύναμαι,· αξιότιμοι κύριοι συνέ
ταιροι, νά παρέλθω έν σιωπή τήν μεγάλων ζημίαν, ήν ή.ήμε- 
τέρα Εταιρία έπαθε πρό μικρού, ούτε νά π .οβώ είς τό πέ
ρας τού λόγου μου, χωρίς νά έκφρασω τήν βαθεϊάν μου λύ
πην καί τήν λύπην ολοκλήρου τού διοικητικού Συμβουλίου 
διά τήν στέρησιν ενός τών άρχαιοτέρων, δραστηριώτέρων καί 
χρησιμωτέρων τούτου μελών, ήτοι τού άείμνήστου ημών 
συνεργάτου καί φίλου Ίωάννου τοϋ ΙΙαπαδάκη, τού έν τώ 
Πανεπιστημίω πολλά έτη διδάξαντος ΚαθηγητοΟ τών μα
θηματικών καί τής αστρονομίας, άπ’ άρχής δέ του παρόντος 
άκαδημαϊκού έτους Πρύτανεως αυτού. Νόσος δεινή καί θα
νατηφόρος, ύφ' ής κατελήφθη ο άοκνος καί αγαθός ούτος
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άνήρ, ενώ ώς [/.έλος τού Συμβουλίου έπλήρου μετά σπανίου 
ζήλου τό έαυτοϋ καθήκον, μεταβαίνων δίς καί τρίς τής ημέ
ρας είς τάς όπισθεν τής Άκροπόλεως γίνομένας άνασκαφάς 
καί παρέχων είς ταύτας την χρησιμωτάτην επιστημονικήν 
συνεργίαν του, άφήρπασεν αυτόν άπροσδοκήτως έκ μέσου 
ημών. 'Ναι· άφήρπασεν αυτόν εκ μέσου ημών, οΐις ευ φ ραίνε 
διά του χρήστου ήθους καί τής ειλικρινούς του φιλίας· ά
φήρπασεν αυτόν εκ μέσου τών Καθηγητών του Πανεπιστη
μίου, οπερ Ικόσμει διά τής βάσιμου επιστήμες καί άρετής 
του· άφήρπασεν αυτόν εκ μέσου ολοκλήρου τής ελληνικής 
κοινωνίας, ήτις έπαξίως έτίμα την χρηστότητα αύτοΰ καί 
τά προτερήματα. ‘Η μνήμη του καλοκάνάθου άνδρός, είς 
οδ την προθυμίαν πληστα οφείλει τό ήμετερον Συμβούλιου 
καί ολόκληρος ή ’Αρχαιολογική Εταιρία, θέλει βεβαίως 
μείνη διά παντός έγκεχαραγμένη είς τάς καρδίας τών συνε 
ταίρων του. Είθε δε καί τό αξιομίμητου αύτοΰ παράδειγμα 
νά έμπνέη πάντοτε είς τούς συμπολίτας του όμοίαν είς τό 
καθήκον αυτών άφοσίωσιν !

Μετά τόν σύντομον τούτον λόγον παραχωρώ τό βήμα είς 
τά προρρηθέντα δύο έντιμα μέλη του συμβουλίου· τόν Γραμ
ματέα τής ήμετέρας Εταιρίας κύριον Στέφανον Κουμανού- 
δην και τόν Ταμίαν αύτής κύριον Π Έμμ. Γιαννόπουλον.

Μετά ταυ τα παρελθών ο γρν.μμ ατεϋς άνέγνω 
εγ,βεΊΐν τΐν εν τω ετει πεπραγμένων ύττο τοϋ 
Συμβουλίου, εγουσαν ώς έξης’

Κύριοι,

Τό Συμβούλιου κατά τό επικράτησαν έθος προτάσσει έν 
τη λογοδοσία τά περί τών εταίρων τών παρεχόντων τά
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χρηματικά μέσα, δι’ών τελούνται τά ύπέρ των άρχαιοτήτων 
έργα της Εταιρίας.

Κατά το παρελθόν ενιαύσιον διάστημα ούτε πλειότεροι 
άναλόγως παρά άλλοτε εταίροι νέοι έζήτησαν νά έγγραφώ- 
σιν είς την Εταιρίαν ημών, ούτε οί παλαιοί έδείχθησαν περί 
την καταβολήν των συνδρομών των τακτικώτεροί, ούτε (τό 
παντοτεινδν ημών μεμψιμοίρημα! ) οι έξω τών ’Αθηνών επί
τροποί μας έγένοντο δραστηριώτεροι. Μίαν δμως έπί τό 
βέλτιον διαφοράν δίκαιον είναι νά άναφέρωμεν, δτι δήμοι 
τινες τών τοΰ βασιλείου προσεγένοντο άρτίως συνδρομηταί, 
περί ών εύχόμεθα νά έμμείνωσιν έν τή καλή ταύτη διαθέ
σει και νά ευρωσι και άλλους μιμητάς. Είς τοΰτο δέ πλήν 
της οίκοθεν προθυμίας τών δημάρχων καί τών δημοτικών 
συμβουλίων συντελεστική θά είναι πάντοτε ή πεφωτισμένη 
ένέργεια τών νομαρχών, εάν έν καιρώ τής συντάξεως τών 
δημοτικών προϋπολογισμών ποιώσι τάς δέουσας παρατηρή
σεις, δπως κατά τδ παρελθόν τοΰτο έτος έποίησεν άξιεπαί- 
νως ό νομάρχης Άχαίας καί *Ήλιδος Τατσ. Μαυρομμάτης.

Ένεγράφησαν δέ προς τοΐς δπάρχουσιν έταίροις νέοι έκ 
τών τής πόλεως ταύτης κατοίκων ή άλλαχόθεν δώδεκα. Έκ 
τοΰ δλου δέ άριθμοΰ τών έν τώ μητρώω εγγεγραμμένων 
άπέθαναν, καθ’ όσον έμάθομεν, εννέα. Είθε δέ μεταξύ τού
των νά μή ειχομεν νά καταλέξωμεν καί τον άπό 14 δλων 
έτών συνάδελφον ήμών έν τώ Συμβουλίω Ίωάννην Γ. Πα- 
παδάκην, καθηγητήν τών μαθηματικών καί τής άστρονο- 
μίας έν τώ Πανεπιστημίω καί τέο^ς πρύτανιν, άνδρα πολ
λής άρετής καί παιδείας καί διά τοΰτο χρησιμ,ώτατον γε 
νόμενον καί είς τήν πατρίδα κοινώς καί είς την ήμετέραν 
ιδίως Εταιρίαν, ής όμολογουμένως ήτο ή δεξιά χειρ, διότι άν 
καί θιασώτης άλλης έπιστήμης καί ούχί τής άρχαιολογίας, 
εραστής δμως γενόμενος καί τοΰ έν ταύτη καλοΰ, μετήγεν 
είς όφελος τών άρχαιολογικών εργιον πάσαν τής έπιστήμης
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έκείνης την πρακτικήν εύχρηστίαν (*). Ή νήσος Κρήτη ή 
αύτόν γεννήσασα καί ή δλη Ελληνική πατρίς τοιοΰτον έν 
αύτω άνδρα προώρως άπολέσασαι, όποιον τον μαρτυροϋσι 
τδ ΙΙανεπιστήμιον, ή Φιλόπτωχος Εταιρία, τό Πολυτεχνεΐον 
καί ή ’Αρχαιολογική Εταιρία δικαίως έπένθησαν και πεν- 
θοϋσιν. ’Αλλά τό πένθος τό άδρανές δεν ωφελεί, οδτε αύτβ 
οί άποιχόμενοι άπαιτοϋσι, μόνον δέ ή ψυχή των εύφραίνε- 
ται, άν οι έπιζώντες, μνημονεύοντες αύτων, γίνωνται καί μι- 
μηταί των έν τή ασκήσει τής άρετής.

Εντός του έτους συνδρομ/ήν χρηματικήν κατέβαλον εταί
ροι 137, καί δή 94 μέν έκ των έν Άθήναις κατοικούντων, 
δντων περίπου διακοσίων, 15 δέ εκ των πολλών των έν τοίις 
έπαρχίαις τοϋ βασιλείου, 28 δέ έκ των πο?ώ πλειόνων των 
έν τω έξωτερικω. Τά ονόματα των συνδραμόντων και τό 
ποσόν τής συνδρομής ενός έκαστου θέλουν κατά τό σύνηθες 
δημοσιευθή έν τέλει τής έκθέσεως ταύτης. Ημείς δέ άναφέ- 
ρομεν ένταϋθα τά ονόματα των έλευθεριιοτέρων, τωνδόντων 
από 100 δραχμών καί ανωτέρω, οί όποιοι έφέτος, παρεκτός 
του διδάκτορος ΣχλεΤμαν, περί οΟ έ'σται λόγος ποοσωτέρω, 
ήσαν οί έξης. Ό έν ΙΙετρουπόλει Ίω. Κοντογιαννάκης δούς 
δρ. 580, ό έν Άγγλίφ Κάρ. Μάκγρεγορ δρ. 294, οί έν Γα- 
λαζίω αδελφοί Όδ. καί Μενέλ. Νεγροπόντε δρ. 200. Έν τοΐς 
έλευθερίοις δέ είναι κατατακτέα καί εξ κοινά ήτοι σωμα
τεία, τό ήμέτερον Πανεπιστήμ,ιον διά δρ. 1000 καί πέντε 
δήμοι, ό Έρμουπολιτών δρ. 200, ο Άργείων δρ. 200, έ

(*) Ό Ίω. Παπαδάκη; καί πριν έκλεχΟη μέλο; τοϋ Συμβουλίου (τή 1Ί 
Νοεμβρίου 18G3), παρείχε καί ώ; άπλοϋ; έταΐρο; τήν άττό τής επιστήμη; 
του συνδρομήν εί; τά τής Εταιρία? μετά πολλΐί; προθυμία;. Μαρτυροϋσι 
τοϋτο άλλα τε καί τά ύπ’ αντοϋ σχεδιάσματα πολλών αρχαίων μνημείων 
έν τή Έφημερίδι τή ’Αρχαιολογική τη; IV. περιόδου καί εν ταΐ; έπετείοι; 
έκθέσεσι τής 'Εταιρία;, ταΐ; από τοϋ 1860 και έξή;, οι’ ήν συνεργίαν του 
καί παρά τ(5ν έν Ευρώπη άρχαιολογούντων έξετιμ$το & άνήρ κατ’ αξίαν.
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Ήλιδος δρ. 100, έ Δύμης δρ. 100, ο Μυρτουντίων δρ. 100. 
Δήμοι δέ συντρέχοντες τή Έταtpiqp είναι ετι παρά τούς βη- 
θέντας ό των Πειραιέων, των "Ολυμπίων, της Κλειτοριας, 
των Ψαρών. Παρατηρητέον δέ ότι οι δήμοι των Έρμουπο- 
λιτών καί των Πειραιέων είναι έκ των τακτικώς άπό πλειο- 
νων ετών συντρεχόντων. Δια τι δέ πολλοί άλλοι δήμοι καί 
μάλιστα οι μέγιστοι, των Αθηναίων, των Κερκυραίων, των 
ΓΊατρέων, άπολείπονται εν τώ καλώ άγώνι τώ ύπέρ συντη- 
ρήσεως και άναδείξεως των προγονικών μνημείων ; Διά τι 
δέ καί αί ίεραί μ-οναί δλως άδιαφοροΰσι νύν, αφού προ 17 
ετών εις την τότε γενομένην πρόσκλησιν της Κυβερνήσεως 
επί Χριστοπούλου ύπουργο0 έδειξαν εξ επτά έξ αύτών, καί 
ούχί αί μέγισται καί πλουσιώταται, επί βραχύ προθυμίαν 
τινά προς συνδρομάς, καθ’ ά τοΰτ’ αυτό τότε έποίησαν καί 
δήμοι πλείονες, περί τούς ένενήκοντα ; Μη γάρ έτελέσθη 
παν τό δέον ; Έξησφαλίσθησαν πασαι αί του βασιλείου αρ
χαιότητες, ή μάλλον, δέν φθείρονται πολλαι αύτών έξ αμέ
λειας καί δέν είναι χρεία πολλών χρημάτων προς τήν αύ
τών δι’ επιστασίας διηνεκούς σωτηρίαν ·, Ταύτας τάς μετά 
άλγους ερωτήσεις ποιοΰντες καί εφέτος ως καί άλλοτε, εύ- 
χόμεθα να μή τάς άκούση επαναλαμβάνομενας πάλιν όμοιο- 
τύπως κατά τό προσεχές έτος ή Συνέλευσις ημών, άλλα νά 
ίδη μετατροπήν τών διαθέσεων επί τό βέλτιον παρά τοΤς άρ- 
χουσι τών δήμων καί τών μονών.

Περί τών έξω τών ’Αθηνών επιτρόπων τής Εται
ρίας καί τής ένεργείας αύτών δυστυχώς δέν έχομεν εφέτος 
ν’ άναφέρωμεν άλλο, πλήν ότι ο έν Μαγκεστρίφ ελληνοδι
δάσκαλος ’Αριστείδης Λ. Μαστοράκης έπροθυμήθη νά μας 
πέμψη όσας παρά τών έκεΤ ομογενών εμπόρων συνέλεξε συν
δρομάς προσθεις καί τήν εαυτού, εν όλω λίρας στερλ·’νας|22.

'Όμως δέ καί ουτω χωρησάντων ών πραγμάτων, δηλ. 
οχι τόσον καλώς όσον ηύχόμεθα, τά έσοδα τά έπέτεια τής
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Εταιρίας πάλιν άνέβησαν εις ικανόν ποσόν, ενεκα προσφο
ρών τινών γενομένων εκτάκτως καί ενεκα των εκ των κε
φαλαίων της Εταιρίας προσιόντων τόκων καί τέλος ενεκα 
των έκ του άρχαιολογικοΰ λαχείου εισπράξεων, ώς θέλετε 
άκούσει μετ’ ολίγον παρά του ταμίου.

Έργα δέ της Εταιρίας αρχαιολογικά, εις ά τό πλεΐστον 
μέρος τώνείσπραχθέντων χρηριάτων έδαπανήθη,είναι τά έξης·

Πρώτον άνασκαφαί. Χρονολογικώς πρώτη μνημο- 
νευτέα άνασκαφή είναι ή εν Άθήναις ε ξ ω του Διπύλου, 
ήτοι άνατολικώς του έκκλησιδίου της άγ. Τριάδος,κατ’εξακο- 
λούθησιν από του παρελθόντος αρχαιολογικού έτους γενο- 
μένη, ήτις διήρκεσε μέχρι τέλους Μαρτίου 187(>, διεκόπη 
δέ ύστερον πριν συντελεσθή τό έκεΐ έργον, πολλών ενεκα 
κωλυμάτων καί ούχ ήκιστα ενεκα τών τοϋ φωταερίου με
γάλων σωλήνων, περί ών πολ7νά πολλάκις είπόντες άλλοτε 
δεν κρίνομεν πλέον σκόπιμον ενταύθα νά παλιλλογήσωμεν. 
Μόνον δέ όταν αι άρχαί τοϋ Κράτους, εις άς οχι άπαξ άνε- 
φέρθημεν, θελήσωσι νά εμπεδώσωσι τους καλώς κειμένους 
αστυνομικούς νόμους, τούς ορίζοντας ποϋ καί πώς κατατί
θενται έν τή γη οι τοιοϋτοι σωλήνες, θέλουσιν άρθή τά εις 
τάς άρχαιολογικάς εργασίας έπιπροσθοϋντα κωλύματα καί 
αί τών τόπων εκείνων άσχημίαι, δι’ άς άδίκως τινές την 
ήμετέραν Εταιρίαν μέμφονται, θέλουσιν έκλείψει. Έν τού- 
τοις έγένετό τις βελτίωσις ώς προς τά πολλά λιμνάζοντα 
έν τοΐς εκεί λάκκοις υδατα, άφοϋ ή Κυβέρνησις κατά τούς 
πρώτους μήνας τοϋ έτους I 876 κατεσκεύασεν ύπογείως οχε
τόν θολωτόν δεχόμενον τά έκ τής πόλεως έκρέοντα ακά
θαρτα υδατα ώς καί τινα τών άλλως συναγομένιυν έν τοΐς 
άνορυχθεΐσιν λάκκοις. 'Η δέ Εταιρία καθήρεσεν αυτόθι, ολί
γον νοτιώτερον, κατά τούς αύτούς μήνας μέγα μέρος τοϋ 
εκεί άχρηστου πλέον καταστάντος υδραγωγείου τών Τουρ
κικών χρόνων (τοϋ τής άγ. Τριάδος) καί τινας παλαιοτέρους
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παρ’ αύτώ κακοκτίστους τοίχους, έξ ών καθαιρέσεων εδεί- 
χθη σαφέστερον ή πρώην το αυτόθι ύπαρχον άνοιγμα αρ
χαίας πύλης του περιβόλου της πόλεως και έξήχθησαν όχι 
ολίγα αρχαία γλυπτά μνημεία διαφόρου είδους, ώς επι τό 
πλεΐστον επιτύμβια, καί έπιγραφαί δέ ικαναί, έν οις καί τινες 
αξιοπερίεργοι. Έοαπανήθησαν δρ. 2083.

Δευτέρα άνασκαφή άπό Φεβρουάριου καί έξης έγένετο δα
πάνη της Εταιρίας έν Κ ο ρ ί ν 0 ω, ένθα εν έθνικαΐς γαίαις 
τάφοι τινές άνεσκάφησαν, έπιστατούσης τριμελούς επιτρο
πής έκ κατοίκων Ιίορίνθου καί άποσταλέντος καί εντεύθεν 
ενός επιστάτου. Άλλ’ ή επιτυχία ήτο μικρά. Πλήν μιας έξ 
οπτής γης μορφής Σειληνοΰ άγοντος τή χειρί τόν τρόφιμόν 
του Διόνυσον, έργου τέχνης άξιολόγου, τά λοιπά ευρήματα 
αγγεία, λύχνοι καί έξ μικρά χρυσά κοσμήματα, ήσαν πολύ 
μέτρια. Έοαπανήθησαν περί τάς 1000 δρ.

Τρίτη, τετάρτη καί πέμπτη άνασκαφή, τάφων πάλιν, έγέ
νετο έν τή Τ α ν α γ ρ α ϊ κ ή χώργ. τής Βοιωτίας, έπιστα- 
τοΰντος του έφορου II. Σταματάκη. Έκ τούτων ή τρίτη,γε- 
νομένη έν ιδιωτικοΐς διαφόρου άγροΐς, άπέβη σχεδόν όλως 
ατυχής, ή τετάρτη, έν δημοσίοις άγροϊς, κατά τι εϋτυχε- 
στέρα, έξ ής προήλθόν τινα λίθινα έπιτύμβια ανάγλυφα, τά 
όποια άπετέθησαν έν τή έν Σχηματαρίω συλλογή, ειδώλια 
δέ τινα έξ οπτής γής καί άλλα μικρά αρχαία έκομίσθησαν 
ένταϋθα. Ή πέμπτη δέ άνασκαφή, ή άναδείξασα πλειότερα 
καί επιεικώς καλά πήλινα ειδώλια έγένετο δαπάνη ενός άρ- 
χαιοπράτου, όστις είχεν ένοικιάσει εκεί προς τοΰτο ιδιωτι
κούς άγρούς, δεν έσυγχωρήθη δέ αύτω ή σκαφή είμή έπί τω 
δρω του νά έπιστατήση ό έφορος Σταματάκης καί τά ήμίση 
των άνευρεθησομένων κατά κλήρον νά λάβη ή Εταιρία (*),

(*) Τοΰτο έσυριφωνήθη Ιδίως περί των εντός και έκτος τών τάφων εόρε- 
θηαομιένων διαφόρων κτερισμάτων, αί δέ έπιτύιαβιοι στ^λαι κττ. άπαντα 
εις τήν 'Εταιρίαν ϊμελλον νά πεοιέλθωσιν, ώς και έγένετο.
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τοΰθ’ όπερ καί έγένετο, έπειτα δέ τό Συμβούλιον έ'κρινεν, 
ότι καί τινα των ειδωλίων ά 6 κλήρος εδωκεν είς τον άρ- 
χαιοπράτην έπρεπε νοο άγορασθώσι διά τό Μουσεΐον της 
Εταιρίας ως καλά ή άλλως περίεργα, καί οΰτω έλήφθησαν 
πέντε έξ αύτών αντί δραχμών 600 καί άπετέθησαν μετά 
των άλλων εις τό Βαρβάκειον.

Άνασκαφή έκτη πλείστου μέν λόγου αξία, ένεκα των 
λαμπρών πορισμάτων αυτής, περί ής δμως ημείς όλίγιστα 
επί του παρόντος άρμοζει νά είπωμεν, είναι ή γενομένη έν 
Μ υ κ ή ν α ι ς, τη άρχαιοσέμνω πόλει τοΰ άνακτος άνδρών 
Άγαμέμνονος. Ό παρ’ ήμΐν ενθουσιώδης θαυμαστής τής 
ήρωϊκής τών Ελλήνων άρχαιότητος, ό διδάκτωρ Σχλεΐμαν, 
τοΰ οποίου γενναίαν προσφοράν εις τέλεσιν έργου αρχαιολο
γικού έπί τής ’Αθηνών άκροπόλεως καί πέρυσιν άνεκηρύξα- 
μεν, άνεκοίνωσεν εις την Εταιρίαν ήμών τον παρε'λθόντα 
’Ιούλιον, οτι επιθυμεί νά δαπανήση εις άνασκαφήν τών Μυ
κηνών ούτως ώστε τά εύρεθησόμενα αρχαία νά μένωσι πάντα 
κτήμα τοΰ δημοσίου, αυτός δέ νά έχη μόνον τό δικαίωμα τής 
πρώτης αυτών άπεικονίσεως καί δημοσιεύσεως. Ή Εταιρία, 
ως είκός, άπεδέχθη προθύμως τήν πρότασιν του άνδρός καί 
ζητήσασα παρά τής Κυβερνήσεως έλαβεν επ’ όνόματί της 
τήν άδειαν τής άνασ/αφής, καί τόεργον άμέσως ήρξατο τήν 
26 ’Ιουλίου τή αύτοπροσούπω παρουσία καί διηνεκεΐ ενερ
γείς καί δαπάνη τοΰ Σχλεΐμαν, έπιτηροΰντος δέ, κατά τόν 
κείμενον νόρ,ον, έκ ρ,έρους τής Εταιρίας τοΰ έφο'ρου Παναγ. 
Σταματάκη. Αί σκαφαί οιήρκεσαν μέχρι τής 4 Δεκεμβρίου 
λήξαντος έτους καί εδαπανήθησαν εις αύτάς παρά τοΰ 
Σχλεΐμαν περί τάς 30 χιλ. δραχμών, έδαπάνησε δέ καί η 
Εταιρία, διότι τό έθεώρησε πρέπον, όχι μέν εις τάς κυρίως 
σκαφάς, άλλ’ εις άλλα τινά, οιον επιστασίαν, φύλακας, 
ενοίκια, μετακομιστικά τών αρχαίων καί τά τοίαΰτα περί 
τάς 4000 δρ. Έγένοντο δέ αί σκαφαί εις δύο μάλιστα μέρη,
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είς ενα των αρχαίων θολοειδών θησαυρών των εξω της άκρο
πόλεως καί προς δυσρ.άς αυτής οστις δέν έγνωρίζετο -πρό- 
τερον αρκούντως καί εις αυτήν την είσοδον τής άκροπόλεως 
ένθα ή περίφημος πύλη των λεόντων. Καί εύρέθησαν μέν 
εις άμφότερα τά μέρη πολλά καί περίεργα τής. πολιάς άρ- 
χαιότητος άντικείμενα, τινά δέ καί των ύστερωτέρων χρό
νων, άπερ καταγραφέντα εν τώ τής άνασκαφής ήμερολο- 
γίω παρά του Σταματάκη συμποσοΰνται είς 3300 κομμά
τια διαφόρου ύλης, πρός δέ καί πλέον των 12 χιλιάδων τε
μάχια άγγείων πήλινων· άλλ’ εκείνα τά όποια μεγίστην δι 
καίως έποίησανέντύπωσιν είς πάντας τούς ίδόντας ήάκούσαν- 
τας καί ή φήμη των ήδη άνά πάσαν την Ευρώπην καί ιήν’Αμε
ρικήν διεφοίτησεν είναι τάεύρεθέντα ένδοτέρω τής εισόδου τής 
άκροπόλεως έντός διπλού κυκλικού περιτειχίσματος,ανωτέρω 
μέν δύο μεγάλα λίθινα άνάγλυ,φα πολεμιστών έφ’ αρμάτων 
κτλ. κατωτέρω δέ έν πέντε τάφοις βαθυτάτοις κτερίσματα 
νεκρών πολυτελέστατα, πεποιημένα έκ χρυσού τά πολλά καί 
πιστουντα οΰτω τό παρ’ 'Ομήρω έπίθετον τής πολυχρύσου 
Μυκήνης, ούκ ολίγα δέ καί έξ αργύρου, χαλκού, οστού, 
λίθου καί πηλού καί ύέλου καί κρυστάλλου καί ξύλου. Είς 
3200 καί πλέον κομμάτια άριθμοΰνται ταΰτα τά έκ τών τά
φων κτερίσματα, τά όποια καί μόνα μέχρι τοΰδε έντός 13 
κιβωτίων (*) έκομίσθησαν έκ Μυκηνών είς Αθήνας, καί 
τώρα μέν προσωρινώς όντα έν τή ’Εθνική Τραπέζη άποτε- 
θειμένα «απεικονίζονται όλοέν παρά τού Σχλείμαν, χάριν τής 
διά τού τύπου έκδόσεως, όταν δέ προσεχώς εύρεθή ή κατάλ
ληλος οικοδομή πρός οριστικήν αυτών άπόθεσιν (περί ου 
φροντίζει τό Συμβούλιου) καί παρασκευασθώσιν αί χρειώδεις

(.") Έν άλλο κιβώτιον ώσαύτως έκ ίΐυκϊ,νών εις ’Αθήνας κομισθέν πρό- 
τερον και προσωρινώς έν τ(ϋ όπουργείψ τής παιδείας άποτεθέν, περιέχει 
τινά αντικείμενα ίζ έκείνων, άπερ οδχι έν τοΐς- τάιροις; άλλ' έν άλλοις μέ- 
ρεσι τ6αν άνασκαφδιν ευρέθησαν.
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θήκαι, θέλουσι βέβαια έκτεθή καί εις οψιν καί μελέτην του 
κοινό Ο, οτε δή θέλε; δείξε», ή επιστημονική των έπαϊόντων 
έρευνα οπόσον μεγάλης σημασίας είναι τά αρχαία ταϋτα ώς 
προς την γνώσιν τής ιστορίας καί τής τέχνης των παναρ
χαίων χρόνων εις ο'ύς εύλο'γως ύποτίθεται δτι άνήκουσιν. Ή 
δέ πατρϊς ημών πλέον ή όσον μέχρι τοΰδε ζηλωτή θέλει 
παρίστασθαι εις τά όμματα τοΰ κόσμου, άτε εύτυχήσασα 
νά γίνη κάτοχος καί τοιούτου μοναδικού είδους άρχαιοτή- 
των, οϋχ ήττον δέ θά εύδαιμονίζωσι πάντες και τον παρα- 
γαγόντα αυτά εις <ρώς άνδρα καί θά εύγνωμονώσιν αύτώ 
διηνεκώς.

Ταΰτα μέν έπΐ τοσοΰτον· τό δέ μεθ’ ημάς Συμβούλιον πε- 
ποίθαμεν, ότι θέλει μεριμνήσει όπως καί εί'τι εν Μυκήναις 
έτι ύπολείπεται έργον καλώς συντέλεση καί τά τέως έν Χαρ- 
βατίω Μυκηνών άπομείναντα άρχαΐα ενταύθα μετακόμιση, 
ώστε πάντα τά έκ τής άνασκαφής προελθόντα άφοΰ ένω- 
θώσιν επί τό αυτό καί διευθετηθώσι νά έρμηνεύωσιν άλληλα 
καί παρέχωσι τον ολοκλήρου μιας έποχής τέλειον χαρα
κτήρα.

Έβδομη άνασκαφή ή πασών τοΰ έτους τούτου καί τών προ- 
τέρων δέ ετών μεγίστη καί πολυοαπανωτάτη είναι ή από τής 
19"« ’Απριλίου γινόμενη ένταΰθαπρόςμε ση μβρ ίαντής 
άκροπόλεως Ά θηνών καί δυτικώς τοΰ Διονυσιακού 
θεάτρου εντός τοΰ προτειχίσματος τοΰ λεγομένου κοινώς Σερ- 
πεντζέ. ’Αλλά περί αύτήςμή προφθάσας νά συντάξω Ικθεσιν 
τακτικήν πρός άνάγνωσιν, Οά ειπω από μνήμης τινά μόνον, 
τά κυριώτατα· άλλως δέ οί παρόντες ένταΰθα τό μέν έκ 
φοιτήσεως έπί τούς τόπους αυτούς τής άνασκαφής, τό δέ 
και εξ άναγνώσεως τινών άρθρων έν εφημερίσι καί περιοδι- 
κοΐς δημοσιευθέντων ένταΰθα (*), γνωρίζουσιν ήδη ικανά καί

(*) Οΐον έν τφ Λίώνι υπό Άθ. Λημητρ’.οίοου, έν 'ίίρ'/ υπό Στίψ, $. 
Λράγούμη, έν τφ ’AOvjvetitij ΰπ’ έμοϋ.
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οΐον ύπόμνησίς τις μόνον εις αυτούς άν γίνη εξ εμού τώρα 
κατά τινα περιληπτικόν τρόπον, θ’άρκέση, νομίζω, προς τόν 
σκοπόν της λογοδοσίας.

Χαράσσων δέ καί μέ κρητίδα επί του μελανός εδώ πίνα- 
κος γραμμάς τινας των άναφανέντων έν ερειπίοις κτισμά- 
των, ύποβοηθούσας τόν βραχύν μου λόγον, καί δεικνύων 
έπ’ αύτάς μέ τόν δάκτυλον, λέγω·

[Έδώ έβρέθησαν προφορικώς τά ρηθέντα. 'Ύστερον δέ άνε- 
γράφησαν μετά τινων συμπληρώσεων καί δημοσιεύονται ώδε, 
ΐνα χρησιμεόσωσι μόνον είς τούς έκτος των ’Αθηνών εταί
ρους ως σχόλια του έκτυπουμένου νυν σχεδίου της άνασκα- 
φής (*), οχι δέ ώς πραγματεία επιστημονική, περιλαμβά- 
νουσα παν τό δέον ρηθί,ναι].

Έπιχειροΰντες νά άνασκάψωμεν καί άποκομίσωμεν τά 
πολλά ήδη απ’αιώνων κατα^ριφθέντα έκ τής Άκροπόλεως 
χώματα, έποθοΰμεν βέβαια καί ήλπίζομεν ν’ άναφανή τι έξ 
έκείνιον των κτισμάτων, άπερ ο Παυσανίας έξερχόμενος, ώς 
ή τών πλειόνων άρχαιολόγων γνώμη κρατεΤ, έκ του ύποτι- 
θεμένου διαζώματος του θεάτρου καί χωρών προς δόσιν ινα 
εισέλθη είς την Άκρόπολιν, είδε καί αναφέρει κατά σειράν 
ουτω· τάφον τοΰ Κάλω, άνεψιοΰ τοΰ Δαιδάλου, ιερόν ’Α
σκληπιού καί κρήνην, ναόν Θέμιδος καί πρό αύτοΰ μνήμα 
«Ιππολύτου, υίοϋ τοΰ Θησέως, έτι ιερόν ’Αφροδίτης πανδή

— 15 —

(χ) 'Υπέρ τοΰ σγεδίου εΰχαριστοϋμεν τφ Γερμανφ άρχιτέκτονι F. V, 
Ρβΐΐζ,δστις τό κατεσκεύασεν επί τ·ή αιτήσει μα?.—ΪΙαραπέμ.πομεν δέ τούς 
περίεργους και είς τό σχέδιον τών αΰτ&ν τόπων, όπερ έν τφ Δελτίφ ελλη
νικής αλληλογραφίας, φυλλαδ. τοΰ μηνός Μαρτίου 1877 έξέδωκεν ό Γάλ
λος άρχιτεκτων Μ. Lambert. Έκεΐ Οέλουσιν ιδεΐ καί τινα τ&ν μεταγενε
στέρων κτισμάτων, τά όποια πλέον δέν ΰπάρχουσιν έπι τοΰ τόπου, διότι 
την διάλυσιν αϋτ&ν και έξαφάνισιν άπήτησεν ή πρόοδος τής άνασκαφής 
χάριν άναδείςεως τών υπ’ αυτά άργαιοτερων ή χάριν εξαγωγής πβλλδιν 
ν κακοΐς -/ρόνοις έντειχισΟεντων μνημείων.
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μου καί Πειθους καί άλλο Γης κουροτρόφου καί Δήμητρος 
Χλόης. Εκράν/,σαν δέ τοιάδε- τό εύθύς προς δυσμάς τού 
θεάτρου φυσικόν έδαφος έφάνη ότι ήτό ποτέ κατά 4 περίπου 
μέτρα χαμηλότερου καί έπίπεδον έν ικανή εύρυχωρίφ, θά 
κατέβαινον δέ εις αύτό οί παλαιοί διά κλίματός τίνος, ή τις 
θά ήτο ήγμένη άπό της κρηπίδος του κοίλου του θεάτρου 
Αυτή νυν γυμνωθείσα των χωμάτων άνεδείχθη μεγαλείως 
κυρτουμένη, άλλα κλίμαξ αύτόθι ούδεμία έφάνη, σκέλος 
δέ τι τοίχου στερεού εκ τροχμαλοπαγών λίθων όχι πολύ 
πλατύ, έκείθεν άρχόμενον προχωρεί προς δυσμάς επί μέτρα 
περίπου 20, παράλληλον μέ άλλον τοίχον νοτιώτερον κεί
μενον, έκ Πειραϊκών λίθων, όστις καί πρότερον έφαίνετο 
υπέρ γης ύψούμενος καί ών βεβαίως παλαιός καί σύγχρο
νος τω κρηπιδώματι του κοίλου. Καί ό μεταξύ δέ τούτων 
των δύο τοίχων χώρος, άνασκαφείς σχεδόν εντελώς ούδέν 
ίχνος κλίμακος, ώς ήλπίζομεν, εδειξεν. ’Αλλά που άλλου 
αυτή ήδύνατο νά είναι καί προς τίνα χρήσιν άλλην ήχθη 
ποτέ ό νυν αναφανείς έκ τροχμαλοπαγών λίθων τοίχος;

Προς δεξιά δέ τω έκ του διαζώματοςέξερχομένω ή πέτρα 
τής άκροπόλεως άνωτάτω μέν έφάνη ουσα άνώμαλος καί 
εχουσα εν μικρόν άκανόνιστον σπήλαιον, όμως μέ χειροποίη
του είσοδον χαμηλήν, ίσως τον τάφον τού Κ,άλω, άν είναι 
δυνατόν νά τον φαντασθώμεν τόσον κατά την άρχαίαν άπλό- 
τητα πεποιημένον ολίγον δέ κατωτέρω ή πέτρα είναι όρθίως 
τετμημένη έπί μέτρα 25 περίπου προς δυσμάς καί ύπ’αύτήν 
κατωτάτω έφανερώθη έν σπήλαιον κωνικού σχήματος τά 
έσω, μέ είσοδον κτιστήν, τούς τοίχους του δ’ έσωθεν έχον 
έπιχρίστους καί έζωγραφημένους μέ εικόνας χριστιανικάς, 
δυσδιαγνώστους διά τήν έκ του χρόνου φθοράν. Έν αύτω 
κατά τον κάτω γύρον άποστάζει Ικ τής πέτρας καί ύδωρ, τό 
οποίον κύκλω περιλαμβάνεται έν μαρμαρίνω εύρίπω καί διο
χετεύεται ύστερον έξω διά σιυλήνων ήγμένων ύπό τήν στοάν
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καί τάς μετ’ ολίγον μνημονευθησομένας εκκλησίας μέχρις 
ου καταπίπτει εις εν φρεατοειδές κτιστόν όρυγμα (*). Καταν- 
τικρύ δέ τω εισερχομένω, ήτοι προς άρκτον έν μετρίω δψει 
ύπέρ τό θωρακεΐον τοΰ εύρίπου, είναι λελαξευμένος έν τη 
πέτρφ τριγωνικός περίπου σηκός ή νύμφη (niche) πάνυ 
περίεργος διά τό επίχρισμά της, δπερ μιμείται δι’ είσοχών 
καί έξοχων διακλαδισμούς τινας περίπλοκους προς έμφασιν 
ίσως των ανωμαλιών φυσικοί» σπηλαίου. Έπΐ τοΰ επιπέδου 
της νύμ,φης ούοέν εύρέθη· ήτο κενόν, πλήν τινων ανθράκων, 
ώς είπαν ήμιν οί πρώτον εισχωρήσαντες σκαφείς, εις τό κατα- 
κόρυφον δ’ αυτής σημεΐον παρετηρήΟη εις ήλος σίδηρους έμ- 
πεπηγμένος. ’Από των ανθράκων καί έτι μάλλον από τοΰ 
ήλου εμάντευσαν οί ευσεβείς σκαφείς την ποτέ χρήσιν τοΰ 
σηκού ώς άγιας τραπέζης, καί ευθύς έκρέμασαν λυχνίαν καί 
ήψαν κηρία καί έθυμιασαν καί άραντες πλάκα τινά ευμεγέθη 
Ιχουσαν άνάγλυπτον σταυρόν μέ κόσμημα Βυζαντινού ρυθ- 
μοΰ την όποιαν εύρον προσερειδομένην ορθήν, δεξιά τω ει- 
σελθόντι, προς τω τοίχω τοΰ σπηλαίου, έστησαν αυτήν εν
τός τοΰ σηκοΰ, ώς εις πρεπωδέστερον τόπον. Καί οι μέν άπλοι 
άνθρωποι ουτω- ημείς δέ οί λογιώτεροι είχομεν καί έχομεν 
έτι άμφιβολιας, άν είχε ποτέ χρησιμεύσει αντί άγιας τρα
πέζης ό σηκός, διότι παρά τό τής ανατολικής εκκλησίας έθος

(*) Είναι τούτο αύτό εκείνο, ου τό στόμιον καί προ τής άνασκαφής υψηλά 
έφαίνετο καί έσφαλμενως, καθ’ά νυν έοείχθη έκ τάφων τεκμηρίων, έςελαμ- 
όάνετο παοά τινων ώς ή ιστορούμενη τού ' Ασκληπιείου κρήνη. Τοιούτων 
φεεατοειοών ορυγμάτων γεμει πας ό χώρος ουτος μέχρι τοΰ έπι 'Ρηγίλλη 
ωοειου, οντων άλλων άλλης κατασκευής καί όχι πάντων ίσως πρύς ένα καί 
ιόν αυτόν σκοπόν πεποιημένων. Λύο τούτων, τά πλησιέστατα τ<μ κρηπιίώ- 
ματι τοΰ θεάτρου, ερευνηθέντα εύρέθησαν ότι συγκοινωνοϋσιν ϋπυγείως 
τι’ υπονόμου, καί φαίνεται ιτιος ότι εις τό (ίορειότερον αυτών κατέπιπτον 
ποτέ τά έκ τής γωνίας τής όρΟοτόμ,ου πέτρας άπο/ετευόμενα οι' αυλακος 
όμβρια υοατα. ’Αλλά καί κατά άλλην τινά ύίόν άπωχετεύοντυ ταΰτα τα 
ϋί*τ«, περί οΰ άλλοτε.

ο
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είναι έστραμμένος προς άρκτον, ή δέ πλάξ ή τον σταυρόν 
έ'χουσα εύρέθη "όχι άπερριμμένη άτίμως, τυχόν παρ’ άσεβών 
τινών, άλλα ορθή, ώς είπομεν, προς τω άνατολικώ τοΰ σπη
λαίου τοίχω, εν θέσει ένθα τό μαρμαρόκτιστον θωρακεΐον 
τοΰ εύρίπου εκλείπει, διότι δεν σώζονται πάσαι at συγκρο- 
τοΰσαί ποτέ αύτό μεγάλαι πλάκες. "Οτι μέν εύκτήριος οί
κος χριστιανών έγένετό ποτέ ό τόπος ουτος δεν φαίνεται 
αμφίβολον, ίσως και ώς άγιασμα έθεωρείτο τό ΰδωρ του, 
δτι δέ και άρχήθεν ίδρυμα χριστιανικόν υπήρξε τοΰτο, δέν 
είναι πιθανόν, άλλα μάλλον δτι τής παλαιοτάτης εθνικής 
θρησκείας. Ή πρώτη σκέψις ήτις έρχεται εϊς τον νουν τοΰ 
άρχαίοδίφου είναι να ειπη, δτι ίσως ενταύθα ήτο ή κρήνη 
τοΰ Άσκληπιοΰ, άλλ’ είς τοΰτο εναντιοΰνταί τινα. Δέν ήρευ- 
νήθη δέ άκο'μη δσον πρέπει καί τό έδαφος τοΰ σπηλαίου, 
δπερ τώρα είναι μέ μικράς ψηφίδας δχι πολύ τεχνηέντως 
έστρωμένον· ολίγον δέ μόνον σκαλίσαντες ημείς ύπ’αύτό είς 
τινα άκραν, εΰρομεν τεμάχιον άναγλύφου άναθηματικοΰ τω 
Άσκληπιώ, έξ οδ δήλον γίνεται, δτι ή στρώσις είναι των 
χριστιανικών χρόναιν καί δχι ή έξ άρχής. Τινές έκ τών. ήμε- 
τέρων υπέθεσαν ένταΰθα μάλλον παρά έν τώ άνω μικρώκαί 
άτέχνω σπηλαίω τον τάφον τοΰ Κάλω καί τό ιερόν τής μη- 
τρο'ς του Πέρδικος, είς δέ τις ύπώπτευσε και μήπως ένταΰθα 
έτελοΰντο τά τοΰ Περσικοΰ θεοΰ Μίθρα μυστήρια καί άλλως 
καί διότι εύρέθη είς τά εντός χώματα εν ταύρου ή βουβάλου 
φυσικόν κέρας, επιεικώς σαθρόν έκ τής παλαιότητος. Αλλά 
ταΰτα πάντα είναι είκασίαι δυσκολοστήρικτοι. "Ισως δέ ό 
μέλλων χρόνος διασάφηση τι, Άλλ’ εκείνο δπερ δυνάμεθα 
καί νυν μεθ’ίκανής άσφαλείας νά ειπωμεν είναι, δτι άλλοίον 
σχήμα θά είχεν έν παλαιτάτοις χρόνοις ή τοΰ σπηλαίου 
τούτου είσοδος, διότι ό τοίχος, έν ω αυτή είναι πεποιημένη, 
προδήλως έπεκολλήθη κατά κάθετον γραμμήν εις άλλον 
παλαιότερον καί έκτίσθη οΰτω άνευ οργανικής ενώσεως μετά
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την έρειπίωσιν τής μεγάλης στωϊκής οικοδομής, τής έκτι- 
σμένης σύρριζα προς τή ορθοτομώ πέτρφ, είς τής όποιας οι
κοδομής την περιγραφήν τώρα μεταβαίνομεν.

ΈκεΤ λοιπόν διεγνώσθησαν σωζόμενα άριδήλως τά έδάφη 
στοάς μακράς 50 περίπου μέτρων, Δωρικού ρυθμοΰ, ής οί 
εσω τοίχοι άνατολικός και βόρειος εκ Πειραϊκοΰ λίθου έπιμε- 
λώς είργασμένοι ίκανώς μέχρι τίνος σώζονται, έχοντος τοΰ 
τής βορείου γραμμής μαρμάρινου τον κατωτάτω αυτου δόμον· 
τό δέ προς νότον πρόσωπον μόνον σχεδόν την κάτωστρώσιν 
ήτοι τον στυλοβάτην σώζει μαρμάρινου μέ δύο βαθμίδας και 
δύο κάτω μέρη δωρικών κιόνων ήμι^αβδώτων, ών τό εν καί 
ορθόν εύρέθη επί τής θέσεώς του ύψούμενον ως 2 μέτρα, τό δέ 
έτερον, τό δυτικώτερον, ύφ’ήμών εστήθη, εύρεθέν αυτου που 
πλησίον. Τοΰ αύτοΰ αρχιτεκτονικού £>υθμοΰ και άλλα μεγάλα 
καί μικρά μέλη μαρμάρινα, κιονόκρανα,επιστύλια,τρίγλυφοι, 
γείσα άνεφάνησαν πλεΐστα καθ’ δλην ταύτην την άνασκαφεΐ- 
σαν εκτασιν, σώζοντα καί χρωματισμού έρυθροΰ καί κυανου 
λείψανα ίκανώς ζωηρά (*). ’Άλλαι δέ βάσεις κιόνων άλλου 
ρυθμοΰ επί τοΰ στυλοβάτου τούτου εύρεθεΤσαι είναι βεβαίως 
έκ μετασκευών καί έπακοδομήσεο^ν μεταγενεστέρων (* **). 
Έχει δέ τι καί λίαν δυσεξήγητου, είς εμέ τουλάχιστον,ή στοά 
αδτη. Ένώ ό στυλοβάτης της εκτείνεται, ιός εί’πομεν, επί 50 
περίπου μέτρα άπ’ άνατολών προς δυσμάς επί τής αυτής, 
ως ε’ικός, όριζοντείου έπιφανείας, τό δυτικώτατον αυτής μέ

(') Καί πώρινα δέ αρχιτεκτονικά μέλη επίσης δωρικοί» όυθμοΟ άνεσκά- 
φήσαν σποράδην δχι ολίγα, ταϋτα δέ μειζόνων διαστάσεων- οθεν υποτίθε
ται, ότι Οά άνήκωσιν είς άλλην τινά άρχαιοτέραν οικοδομήν, ΰπάρςασαν 
αυτόθι που, διότι δέν είναι τόσον πιθανόν να έρρίφθησαν πάντα άνωθεν έκ 

τής Άκροπόλεως.
(**) Άρτίως παρετηρήΟησαν έν τφ άνατολικψ μέρει τής στο2ς σωζόμε- 

νοι θεμέλιοι λίθοι πώρινοι, άφεστώτες άλλήλων κατά σύμμετρα διαστήματα» 
όποδηλοϋντες ότι κιονοστοιχία δεύτερα έσωτέρω έπ’ αυτών έ’βαινεν.

2*
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ρος (ώς 1 3 μέτρων) έχει πλειότερον οικοδομικόν βάθος, καί 
εκεί, μετά το εμπρός στωϊκόν κενόν, γίνεται τό όπίσω έδαφος 
αίφνης ύψηλότερον κατά τρία περίπου μέτρα, σχηματίζον 
εν τετράγωνον, περιειλημμίνον τοίχω πωρίνω επιμελούς 
κατασκευής καί έχον εν τώ μέσω εΰρύ φρεατοειδές κτίσμα, 
άλλ’ όχι φρέαρ, μετά τεσσάρων κύκλιο του χείλους του 
χαμηλοτάτων καί άπλουστάτιυν κυλινδρικού σχήματος βά
θρων ή βάσεων μαρμαρίνων. Την έσω τούτον κοιλότητα 
σχηματίζει τοίχος έκ τροχμαλοπαγών λίθων, καθόλου μεν 
ίσόδομος, έχων δέ καί πολυγωνίους τινάς αρμούς. Τό βάθος 
τής κοιλότητας 2,20 καί άστρωτον κάτω τό έδαφος, ή διά
μετρος 2,60. Τ οΰτο λοιπόν τό οίον άνώγεον έν τω τής στοάς 
βαθει μετά τίνος οίον κολυμπήθρας, ήτις όμως ουδέποτε φαί
νεται δεχθέίσα ύδωρ, Αηλίου όντως οέίται κολυμβητοΰ.Ήμέίς 
μόνον ίστοροΰμεν, ότι κατά τό νοτιανατολικόν άκρον του 
ύψηλοΰ τούτου δαπέδου οιαλύσαντες μέρος τοϋ συγκρατούν- 
τος αύτό νυν νοτίου τοίχου (όστις δεν είναι αρχαίος, ως οι 
άλλοι τρεις, άλλα άσβεστόκτιστος) εδρομεν έσωτέρω πολλά 
θραύσματα πήλινων ειδωλίων, άναγομένων βεβαίως εις την 
λατρείαν του ’Ασκληπιού. ’Ήσαν δηλ. οφεις περί ράβδον, 
άλέκτορες κττ.

'Ρητέον προσέτι, ότι τό μεσαίτατον μέρος τής στοάς ταύ- 
της, ίδίονς τό βάθος αύτής κατέχεται νυν υπό έπιμήκους 
οικοδομής μεταγενεστέρας, των Βυζαντινών, ύποθέτομεν, 
χρόνων, ήτις ήτό ποτεθολοσκέπαστος. Ταύτην μελετώμεν νά 
διαλύσωμεν, διότι έχει εις τά θεμέλιά της αρχαία μάρμαρα.

Ή έκτασις δέ ή ενώπιον τής στοάς προς νότον, ίκανώς εύ- 
ρεία ούσα, έοειξεν, άφου άνεσκάφη,τά εδάφη τριών εκκλησιών 
χριστιανικών πολύ παλαιών πιθανώς καί άλληλοδιαδόχως 
κτισθεισών κατ’εύθυγραμμίαν καί έρειπιωθεισών προ αιώνων- 
όθεν καί μνήμη αυτών ούτε έκ βιβλίων ούτε έκ παραδόσεως, 
όσον ημείς ήξέύρομεν, σώζεται. At κόγχαι καί at στρώσεις άύ*
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τών,οιαλυθείσαι ύστερον ύφ ημών,έφάνησαν ούσαί έκτισμέναι 
ως ριή ώφελε, έκ λίθων της ρηθείσης στοάς καί άλλων αρ
χαίων κτιρίων, γόμον δέ εΐχον τιμιωτάτας αρχαίας έπιγρα- 
φάς καί γλυφάς είς πλήθος μέγα, ών πλείσται εις τοΰ ’Α
σκληπιού την λατρείαν άναφέρονται. Έδείκνυεν δε άλλως ή 
πλακόστριοσις της δευτέρας μάλιστα των άπ’ ανατολών προς 
δυσμάς καί ή έρθομαρμάρωσις των κατά τό κατώτατον μέ
ρος διατηρηθέντων Ιως τότε τοίχων τοΰ ιερού καί τινα ευ
πορίαν, δός δ' είπεΐν καί φιλοκαλίαν των αύτάς οίκοδομησάν- 
των, έμφαινομένην μάλιστα εις τήν χρήσιν τ®ν ποικιλο- 
χρόων πλακών. Γραμμάτων δμως, φαίνεται, ούδένα έρωτα 
ειχον οί καλοί εκείνοι άνθρωποι, δΓ δ ίσιος καί ούδεμια επι
γραφή ήλθεν εις όψιν μας εκ των έρειπιων, δηλοΰσα τό πότε 
έκτισθησαν αί έκκλήσίαι ή είς ποιον ιερόν όνομα άφιερώθη- 
σαν. Άνεύρομεν μέν τά εγκαίνια μιας έξ αυτών υπό τήν 
στρώσιν τής ωραίας πόλης, αλλά τό έχον αυτά άργυροϋν 
πυξίδιον χάραγμα μόνον σταυροΰ ειχεν επί τοΰ πώματος 
καί ούδέν άλλο. Λέγοντες δέ προς ύμας, δτι καί άσβεστοκά- 
μινον καί τήν εργασίαν της άνεγνωρίσαμεν μεταξύ τής δευ
τέρας καί τής τρίτης τών εκκλησιών, εν ή πολλά πολύτιμα 
μνημεία τής αρχαιότητες, άδηλον κατά ποιους χρόνους, ήφα- 
νίσθησαν διά παντός, λέγομεν τό οικτιστον τών δεινών καί 
τών αισχρών, όσα ποτέ ύπέφερεν ή γή αΰτη ή έκ διαστροφής 
εθελούσιας τοΰ πνεύματος τών ιθαγενών ή εκ βίας ανόμου 
τών ξένων επιδρομέων.

Προβαίνομ.εν εις άλλα ρητέα. Δυτικώτερον τών εκκλη
σιών, εν μέρει καί έπί τοΰ εδάφους αύτών τούτων, έφάνησαν 
καί τάφοι χριστιανικοί ούκ ολίγοι,κτιστοί μετά κλιμάκιυν πρός 
κατάβασιν, όντες καί μονήρεις καί πολυάνδρϊα, είς δέ παιδάς 
μικρού είχε τούς έσω τοίχους καλώς έκ λεπτών ποικιλοχρόων 

4πλακών ήρμ.οσμένους· πάντες δμως ήσαν ανεπίγραφοι, ποΰ 
καί ποΰ μόνον γλυφή σταυροΰ εύρέθη έπί τής εσω επιφάνειας

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:59 EEST - 18.237.180.167



— 22 —

της καλυπτουσης πλακός. Στηλίδια δέ τινα έ'χοντα επιτύμ
βιους έπιγραφάς χριστιανικάς, κατά το άρχαιότατον τυπι
κόν, εύρέθησαν έντετειχισμένα μόνον ώς γόμος εις διάφορα 
κτίρια, όχι δέποτε επί της πρώτης αυτών θέσεως.

'Υπό δέ την στρώσιν της τελευταίας προς δυσμάς εκκλη
σίας, παραλλήλως τη Δωρική στοά και έν άποστάσει μόλις 
ενός καί ήμίσεος μέτρου άπ’ αύτής προς νότον, εύρέθη συνε- 
στηκός εν αυτοτελές κρηπίδωμα οικοδομής έκ Πειραικών λί
θων, εις σχήμα παραλληλογράμμου, μήκους 11 μέτρων, 
πλάτους δέ 6. Τοΰτο έθεώρησαν πολλοί ώς τό μόνον λείψα- 
νον του ποτέ ναοΰ του ’Ασκληπιού, ίσως όχι άπιθάνως· διότι 
τά τρία άλλα κρηπιδώματα, τά οποία έφάνησαν έν τή περι
φέρεια ταύτη καί ολίγον επέκεινα προς δυσμάς, είναι πάντα 
μικρότερα. ΓΙαρατηρητέον 0έ όμως, ότι τό εν τέταρτον περί
που τοΰ κρηπιδώματος τούτου, τό προς άνατολάς, ον κατά τι 
διαφόρου κατασκευής, φαίνεται οιον προσθήκη υστερωτέρα.

Άλλη δέ στοά, (ήτοι τά εδάφη μόνα αυτής πάλιν), άνε- 
γνωρίσθη προς δυσμάς τής Δωρικής, έν άποστάσει 2 ^ μέ
τρων απ’ αυτής καί όχι ακριβώς κατά την αυτήν εύθυγραμ- 
μίαν, βλέπουσα δηλ. προς νότον, άλλά μετά τίνος άποκλί- 
σεως προς δύσιν. Αυτή δέ είναι Ιωνικού ρυθμού, ώς εικάζε
ται εκ μιας βάσεως κίονος λίθου ΙΙεντελησίου, σωζομένης 
κατά χώραν επί τής νοτιοδυτικής γωνίας (*), είναι δέ καί

(") Σποράδην δέ αύτοϋ ποο και άπωτέρω άνεσκάφησαν καί σώματα κιό
νων £αοδωτά και κιονόκρανα ’Ιωνικά, ανάλογά πως τ(ϋ μεγέθει τΤίς στοάς, 
ϊά δέ Ιωνικά επιστύλια τά όποια ioG> ν' εκεί κατακείμενα εύρέθησαν ?, 
έκ του τοίχου τοΰ Σερπεντζέ έςήχΟησαν, είναι πολλά, άλλ’ άμελεστερας 
εργασίας ή βάσις ή κατά χώραν εύρεθεϊσα. 'Έν τούτων τόύν έπιστυλίων 
είναι και ένεπίγραφον, λέγον τάδε' [ \σκληπ]:ω και 'Υγιείς υπέρ τϊίς Τι- 
βερίοο Καίσαρος Οεοϋ σεβα[στοο . . . .]. ”Ιόε Αθηναίου τόμ. ε’. σελ. 164 
και 320. ‘Έν δέ άλλο έπιστύλιον δμοιόν πως άλλ’ όχι Ισομέγεθες, προ 
ετών άνασκαφέν έξω της ανατολικής άκρας τΟύν τοΟ Σερπεντζέ καμαρίΰν| 
έχει ωσαύτως Ιπιγραψήν, ην ίδέ έν Pliilologns XXIV, σελ. 462. Κίς τας
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μικρότερα κατά πολύ της Δωρικής, εχουσα μήκος $7 */2 
μέτρων, πλάτος δέ 14. Άλλα τούτης το διάγραμμα είναι 
εύκαταληπτότερον, άτε διαμεΐναν ελεύθερον εποικοδομήσεων 
μεταγενεστέρων. Τδ βάθος αυτής, προς την πέτραν τής 
Άκροπόλεως πολύ τςλησιάζον (μένοντος δμως μικρού κενού, 
χάριν άποχετεύσεως των όμβριων ύδάτιυν) έχει διαίρεσιν 
κατά μήκος εις οικήματα τέσσαρα ισομεγέθη, (ώς δηλοΰσιν 
οί σωζόμενοι θεμέλιοι λίθοι), ών ή στρώσις, έν μέρει διατη- 
ρουμένη, σύγκειται έκ ψηφίδων στερεώς συγκεκολλημένων. 
Είχε δέ και αύτη ή στοά δύο κατά πρόσωπον μαρμαρίνας 
βαθμίδας, αί'τινες καί έν μέρει σώζονται περί την νοτιοδυ
τικήν γωνίαν. Έκεΐ δέ εξω, άλλα πολύ πλησίον τής γω
νίας, ευρέθη εις μεταγενέστερόν τινα τοίχον ένωκοδομημένον 
καί εν βάθρον μαρμάρινον άπλοϋν μέν, άλλα των καλών 
έ'τι τής Ελλάδος χρόνων, έφ’ου ποτέ ήτο ιδρυμένη ή'ϊγίεια, 
ώς ή επιγραφή του λέγει (*). Εύλόγως δέ, νομίζομεν, υπο
τίθεται, δτι ή στοά αυτή μετά τής άλλης έχρησίμευον διά 
τούς συρρέοντας πολλούς άρρωστους καί άλλους προσκυνη- 
τάς τού ’Ασκληπιού ώς καί διά τούς ίερεΐς καί ναοκόρους, 
τούτο μάλλον παρά ότι αυται αί δύο όμοΰ ή ή έτέρα αυτών, 
ή μείζων, δύναται νά είναι ή τού Εύμένους, ήτις μνημονεύε
ται μέν παρά Βιτρουβίω (έν τω de architectura, 9) ώς 
ύπάρχουσα παρά τό Διονυσιακόν θέατρον, άλλά όπίσω τής 
σκηνής αύτού (**) καί διά τούτο δεν αρμόζει νά τεθή εδώ.

κατά καιρούς γενομένας άνακαινίσεις και έπισκευάς τ&ν τοϋ Ασκληπιείου 
χτισμάτων άναφέρονται άλλοτε έπιγραφαι κα'ι Ιδίως εν ψήφισμα τού έτους 
26 μ. Χρ. τυπωθέν έν ’Αθηναίου τόμ. ε’. σελ. 104. Άλλ’ ή έ£έτασις των 
έν χΰτφ καί ταΐς άλλαις έπιγραφαΤς λεγομένων μετ’ αντιπαραβολής πρός 
τά νϋν σωζόμενα έρείπια εΤναι δυσγερίστατον εργον καί ό καιρός του άκομη 

..3έν ήλθε.: Πρβλ. τά ρηθίντα εν ’Αθηναίου τόμ. ε . σελ. 528.
.(*) £3ε αυτήν εκδεδομενην έν Αθηναίου τόμ. ε’. σελ. 153.
■(**) 'ίίς τής στοάς τοϋ Εύμένους λείψανα τινές μ|ν τ&ν τοπογράφων.έκ- 

λαμβάνοοσι τάς ύπολειπομένας 27.έκ Πειραϊκοϋ λίθου καμάρας, ΰπερθεν
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Ό/άγα οέ βήματα προς δυσμάς της στοάς άνεφάνησαν κα
λώς συνεστηκότες ο*, θεμέλιοί λίθοι ενός αυτοτελούς κτίσμα.- 
τος, έχοντος σχήμα παραλληλογράμμου μήκους μέν ί5 μέ- 
τρων, πλάτους δέ ά. Είναι τούτο πάντως άρχαΐον, πλήν των 
κατά τό πρόσωπον αΰτοΰ βάθμ,ιδοειδών προσθηκών, παρέχει 
δέ όντως εμφασιν μικρού ιεροΰ. ΓΙαρατηρητέα δε ή διεύθυν
σής του, οδσα προς θερινάς δυσμάς.

Πλησιέστατα δε τούτω άλλο μικρόν κτίσμα, κακώς μέν 
τεθ-μελιωμένον εκ παντοίων λίθων, άλλ’όμως άρχαΐον καί 
αυτό ον πιθανώτατα, σώζεται μόνον κατά μίαν πλευράν του 
την τοϋ προσώπου, ένθα επί μαρμάρινου εδάφους υπολείπον
ται δύο βάσεις γωνιαίων παρασπάδων Ιωνικών καί μεταξύ 
αυτών διακρίνονταί ίχνη δύο βάσεων κιόνων καί δρυοάκτου. 
Υπολείπεται δ’έτι καί μικρόν μέρος τής έκ λεπτών πλακών 
στρώσεως του έσωτέρω χώρου. ΜΙ διεύθυνσις τοΰ χτίσματος 
τούτου σχεδόν πρός άρκτον.

Πλησιέστατα εις τά δύο ταϋτα κτίσματα καί σύρριζα πρός 
τή πέτρα τής Λκροπόλίως άνετανη αξιοπερίεργου κτίσμα, 
κατάγειον γόνον, εν σχήματι παραλληλογράμμου, έ/.τά- 
σεως αδήλου τά νυν, έχον τούς έσω τοίχους πολυγωνίους 
εις βάθος τριών περίπου μέτρων έξεχώσθη δέ αΰτοΰ μόνον 
τό πρός άνατολάς μέρος άτε εύρεθέν άστεγα στον, τό δέ άλλο 
αΰτοΰ μέρος καί τι πλέον τοΰ παρακειμένου χώρου περέέχε-

των όποιων ό τοίχος τον 2ΐερπεντζέ, ό νυν κατεδαφιζόμενος, άλλοι δέ τόν 
έξ όμοιων λίθων κανονικόν εκείνον τοίχον, οστις ώς σύγχρονος τΐό κρτ,πι- 
δώματι τοΰ κοίλου τοΰ θεάτρου έμνημονεύθη παρ’ ήμ&ν ανωτέρω έν σελ. 
16, βπερ άτοπώτατον διά πολλούς λόγους, ετι δέ άλλοι άναζητοϋσι τήν 
στοάν κατωτέρω πολύ, περίπου έπί τής νΰν δενδροφότου λεωφόρου καί δέν 
λέγουσι μέν άκριβίδς ποΰ, ’ι'σως όμως έννοοΰσι τήν βέσιν τήν παρά τό έκ- 
κλησίίιον τής άγιας ΙΙαρασκευής, άφ’δπου γραμμή τις θεμελίων λίθου Πει' 
ραικοϋ άρχομένη χωρεΐ πρός δυσμάς έπί ποσό·/. Τνύττ,ν ή f Εταιρία ήμών 
έπιχειρήσασά ποτέ νά Ιρευνήση δνέκοψε τό ίίργον της άήελήτως.
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ται και καλύπτεται ύπό άσβεστοκτίστων τοίχων καί στεγά
σματος άψιοωτοΰ, μεσαιωνικής, ώς εικάζεται, κατασκευής, 
καί άποτελεΐται ουτω δεξαμενή, εχουσα έν τω βάθει άφθο- 
νον πόσιμον δδωρ, τό όποιον συνάγεται εκεί είσρέον έκ τρυ
πών τινών πεποιημέων έν τω προσαρκτίω τοίχω καί ούσών 
κατά πάσαν πιθανότητα εν συγκοινωνία μετά φλεβών τινών 
τής πέτρας τής Άκροπόλεως. ’Ίσως όμως μέρος τοΰ ΰδα- 
τος καί εκ τοΰ κάτω εδάφους άναβλύζει. Λέγομεν δέ ταΰτα 
οδτω αμφιβόλους, διότι τά κατά την δεξαμενήν ταύτην δέν 
ήρευνήθησαν ακόμη αρκούντως διά σκαφών καί καθαιρέσεων, 
καί τοΰτο έκ φόβου, μήπως στειρεύση τό τόσον χρήσιμον εις 
πάντας ύδωρ. Έλάνθανε δε τοΰτο αιώνας όλους τούς έν Ά- 
θήναις, διότι βουνός γης ύψωμένος -ένταΰθα έ/άλυπτε τον 
άνωθεν τής δεξαμενής κτιστόν φρεατοειδή λαιμόν καί τό 
μαρμάρινον στόμιον, ό ευρέθη τρία περίπου μέτρα ύψηλότε- 
ρον τής νΰν κεραμοστρώτου στέγης τής δεξαμενής. "Οτι τό 
δδωρ τοΰτο εΐν,α τό τής παρά £ενοφώντι έν Άπομνημον.Γ. 
13,3 καί παρά Παυσανία ΑΛ 211, ί ιστορούμενης κρήνης 
τοΰ ’Ασκληπιείου καί άλλως έφαίνετο πιθανόν, άμα προήλ- 
θεν εις φως, κατέστη δέ καί πιθανώτερον καί σχεδόν βέ
βαιον, ότε, προχιορησάσης τής σκαφής, άλλο μέν καθ’ όλην 
την περιφέρειαν ταύτην δδωρ δέν έφάνη, ακριβώς δέ προς 
νότον τής δεξαμενής έν άποστάσει άπ’ αυτής μέτρων 22 ή/, 
παρετηρήθη στήλη λιθίνη έντετειχισμένη ορθή έν τινι βρα
χεία (μέτρων 3,60) γραμμή τοίχου, πάντως τοΰ άρχαίου 
περιβόλου τοΰ ’Ασκληπιείου, εχουσα γράμματα προευκλεί- 
δεια τά ό ο ο ς κρήνης (*). νΕβλεπον δέ έξ αρχής καί

(' ) Ίδε τά περί τής στήλης ταότης έν ’Αθηναίου τόρ.. ε'. σελ. 331. "V- 
στερον εΰρεΟη και άλλη επιγραφή, τ(ϋν Ίήυυ,αϊκών γρόνων, εις πλείονα τε
μάχια τεθραυσμενη καί κολοβή, άναφέρουσα τήν κρήνην. Κόρέθη οέ εις τρία 
διάφορα μέρη έσκορπισμένη, ’Ίο· κα>. τά περί αυτής έν τ(ϋ αύτω τόμω τοΰ 
’Αθηναίου, σελ.
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βλέπουσιν άκόμη προς νότον τα γράμματα, ώστε νάτάάνα- 
γινώσκη εύκολα ό παριών τήν οδόν τήν μεταξύ τοϋ τοίχου 
τούτου καί των γνωστών καμαρών του Σερπεντζέ. Έύχής δέ 
εργον είναι να έξετασθή παρ’έπιστημόνων καί ή άλλη ποιο, 
της καί ή θερμοκρασία του ύδατος τούτου, 'ίνα φανή άν όν
τως είναι θερμότερον τοϋ συνήθους, ώς λέγεται παρά £ενο- 
φώντι τό έν Ασκληπιού, ενώ ό Παυσανίας σιγά. ’Εγώ, κα
θώς καί πάντες οί σκαφείς καί οι κα^ραγωγεΐς τής άνασκα- 
φής, επιον πολλάκις έξ αύτοϋ καί δέν μ.’ έφάνη ούτε θερμόν 
ούτε άλλως άηδές πιεΐν, άλλα εις τήν άκριβή αύτοϋ διά- 
γνωσιν χρήζομεν βεβαίως άλλων άνθρώπων καί όχι όποιος 
εγώ καί οί σκαφείς, οΐτινες παντάπασι δέν άνήκομεν εις 
τούς κατά τον Βενοφώντειον Σωκράτην δυσάρεστους έκεί- 
νους, τούς δυσαρεστοτέρους καί αυτών τών εν ’Ασκληπιού 
αρρώστων καί διά τοϋτο μή ευχαριστούμενους να πίνωσι τό 
τυχόν ύδωρ.

’Απομένει να είπωμ,έν τινα περί λειψάνων τινών χτισμά
των, άφανεστέρο^ν μέν εις τήν όψιν, σπουδαιοτάτων δέ άλ
λως, λέγω τα λείψανα καί ίχνη περιβόλων τα φανέντα κα- 
θ’όλον τό επίπεδον καί εύρύχωρον τοϋτο μέρος. Ό περί αύ- 
τών λόγος δέν είναι τόσον εύκολος. Προσπαθώ δέ κατά τό 
δυνατόν έμ.οί νά μή είπω λίαν ημαρτημένα. Ή δυσκολία 
προέρχεται έκ τοϋ ότι αί διαγνωσθεΐσαι ώς άρχαΐαι περιβό 
λων γραμμαί παντοϋ εύρέθησαν διακεκομμένα! καί έκ τοϋ 
ότι κατά τό πολύμηνου διάστημα τής άνασκαφής άνεφαίνοντο 
κατωτάτω καί άλλα! διάφοροι γραμμαί τοίχων, τών μέν 
άσβεστοκτίστων, τών δέ άλλοίων, έκ μεγάλων μ,έν όπωσοΰν 
λίθων, χαλαρώς δέ καί άκανονίστως συνεστηκότων ενίοτε 
καί διεσταυροΰντο αί γραμμαί παραδόξως. Τινάς τών τοί
χων τούτων, καθ’όσον έπρόβαινεν ή σκαφή, μ.ετ’ άκριβή προ 
εξέτασιν διελύομεν, ίνα τα έν αύτοΐς ή ύπ’ αυτούς άρχαΤα 
άρχιτεκτονικά μέλη γλυπτά καί ένεπίγραφα μάρμαρα έξά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:59 EEST - 18.237.180.167



— 27 —

γωμεν* άλλ’ ενδεχόμενον νά διελύσαμεν κάπου καί τινα τοί
χον, όστις νά μή ήτο μέν των καλών αρχαίων χρόνων ή των 
'Ρωμαϊκών, δτε άκόμ/] ό άρχαΐος βίος και ή θρησκεία όιεσώ- 
ζοντο, άλλα νά ήτο όμως έκτισμένος όπωςδήποτε δι’ άλλην 
χρείαν έπί αρχαίας περιβόλου γραμμής, καί δυνατόν οΰτω 
νά έξέλίπέ τι έξ εκείνων τά όποια ίσως έχρησίμευόν τι, αν 
δεν έξέλειπον όλοτελώς. Άλλ’ ούκ ήν άλλως γενέσθαι. Τό 
προφανές συμφέρον της επιστήμης άπήτει την καθαίρεσίν 
των, ενώ άδηλος ήτο ή ’ίσως χρησιμότης των. Τό δέ παρά 
τινων ρηθέν, δτι παν τό εις διάφορα γης στρώματα cpatvo- 
μενον έρείπιον ώφείλομεν προ τής διαλύσεως όχι μόνον νά 
σχεδιάζωμεν, άλλα καί νά άπεικονίζωμεν, ΐνα διασώσωμεν 
οΰτω ώς πλείστα στοιχεία γνώσεως και κρίσεως εις τούς 
μεθ’ήμας τοπογράφους, τούτο δή ήτο δυσεκτέλεστον ή μάλ 
λον άνεκτέλεστον ώς δαπανητικόν άπειρου χρόνου καί χρη
μάτων. Έπρεπεν Ινα τοιούτό τι κατορθωθή, άνά πάσαν ώραν 
νά γίνεται στάσις των έ'ργων καί άποπομπή εργατών, νά 
καθαρίζεται πανταχόθεν άπό χώματα καί ογκώδεις λίθους 
παν οίονδήποτε έμφανιζόμενον κτίσμα καί οΰτω νά σχεδιά- 
ζηται καί άπεικονίζηται· εί δέ κατά προτίμησιν τινά μόνον 
τών μεταγενεστέρων χτισμάτων ουτω πράττοντες άπεμερί- 
ζομεν είς μέλλουσαν ζωήν έν χάρταις καί είκόσιν, δέν ήθέ- 
λομεν φανή δίκαιοι ούτε θά ηύχαριστοϋμεν πάντας τούς μεθ’ 
ημάς. Δέν Ιπράξαμεν λοιπόν οΰτω· άρκείτω δέ είς τούς νΰν 
και τούς ύστερον περιέργους καί φιλίστορας, ότι μετά με
γάλης εύλαβείας έχωρήσαμεν είς τάς διαλύσεις άλλων τε 
καί τών είρημένων κακοκτίστων γραμμών τοίχων (*),

(*) Τα ανωτέρω έγράφησαν επίτηδες οϋτω σαφώς και έκτεν&ς. Ήθελή- 
ααμεννά φανερώσωμεν την μέθοδον άνασ/αφ&ν, τ,ν ήκολούΰησεν ή 'Κταιρία 
οχι πρώτην ταύτην φοράν, άλλα και έν τϊ) Άττάλοο στο^ και έν τ(μ Διο- 
νοσιακίϋ θεάτριρ και κατά τό Δίπολον και κατά τόν άγ, Δημήτριον Κατη·
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Μετά δέ τάς ούτω γενομένας διαλύσεις καί άποκομίσεις 
άχρηστου πολλοϋ υλικού έξεκαθαρίσθησαν γραμμαί τοίχων 
περιβόλων πολυγω ίου ή ώς έγγιστα πολυγωνίου κατα
σκευής αί έξης :

Μία γραμμή άρχομένη από τοϋ περιφερούς κρηπιδώματος 
τού κοίλου τοΰ θεάτρου, παραλλήλως δέ καί άρκτικώς τού 
προμνημονευθέντος σκέλους και έν μικρά άπ’ αύτοϋ άποστά· 
σει, χωρεΐ προς δυσμάς επί μέτρα περίπου 1 5 καί ύστερον 
χάνεται. ΙΙοΰ δέ ή γραμμή αύτη έστρεφε προς άρκτον ΐνα 
περίκλειση ώς δεΐ τόν χώρον, είναι μέν όχι σαφές, φαίνε
ται πως δμως δτι έγίνετο τούτο όχι πολύ πέρα τής θέσεως, 
ένθα νοητώς άγομένη γραμμή άπό τοΰ δυτικόν άκρου τής 
Δωρικής στοάς προς νότον ήθελε συμπέσει μέ τήν άπ’ άνα- 
τολών έρχομένην έκεΤ δέ που καί σώζονται όντως τινές με 
γάλοι πολυγώνιοι λίθοι έγοντες έπί βραχύ διεύθυνσιν προς 
άρκτον, μακρότερον δέ προς δυσμάς, χωρίς όμως νά άποτε- 
λήται έκεΐ βέβαιος έξ αυτών γωνίας σχηματισμός, διότι φαί
νονται ώς μετακεκινημένοι έκπαλαι. Άλλα ταΰτα λέγω μετά 
πολλής έπιφυλάξεως, προσθέτων άμα δύο τινά, πρώτον ότι 
εκεί που πλησιέστατα τοίχον άσβεστόκτιστον άπ’ άρκτου 
προς μεσημβρίαν φερόμενον διελύσαμεν ούτως όμως, ώστε ή 
δι-υθυνσίς του νά διακρίνηται ίκανώς, καί δεύτερον, ότι κατά 
τήν διάλυσιν ταύτην ευρομεν στήλην λίθου πεντελησίου εις 
τρία τεμάχια τεθραυσμένην καί ώς γόμον εκτισμένην λέ- 
γουσαν* Η ό ρ ο (ς) τ ό τ (ε) μ έ ν ο (υ ς). Αύτη ή γραμμή έκει, 
ένθα ειπομεν αύ τήν άρχομένην, έχει τούς ανωτέρω αυτής

φέρη, -/ωρίρ ποτέ, καθ’ δσον ήξεύρομεν, νά έπικριθή παρά τίϊ>ν έπαιοντων. 
Όθεν και δέ ν φοβούμ.εθα μή ε"? τιναι; μακράν των ’Αθηνών ζ&νταρ δοθή 
αφορμή παρεννοήσεως, δτι δήθεν όμολογοΰμεν παραπτώματα γένομενα, 
και σκέψεω; έπειτα, δτι δικαιούνται αύτοι έν τφ τόπι;» τοΰτψ των άνα· 
ακαφών, ώρ έν tabllla παρά τή< 'Ετα>ρ!ας rasa, νά έναγεδιάσωαιν έ? είκα- 
αίαί δ τι θελουαιν.
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δόμους συγκειμένους έκ λίθων τετραγώνων, ών ή έξω επι
φάνεια είναι εξειργασμένη, βεβαίως χάριν κόσμου, /.ατά τινα 
ιδιαίτερον τρόπον· πολλά μικρά έξέχοντα ραβδία κατά διά- 
Οεσιν προς άλληλα διαγώνιον πληροΟσι την επιφάνειαν καί 
παρέχουσιν έμφασιν οιον ψιαθοειδοΰς πλέγματος ή υφά
σματος (*). Ούτως έξειργασμένοι λίθοι εύρέθησαν καί άπω- 
τέρω της γραμμής ι αυτής προς δυσμάς σποράδην κατα- 
κείμενοι.

’Άλλη γραμμή νοτίως τής ’Ιωνικής στοάς, καθόλου μέν 
διευθυνομένη προς δυσμάς, μετά άποκλίσεωςδέ προς άρκτον, 
σώζεται επί μέτρα 2ϋ περίπου. "Αν είναι αυτή εξακολούθη
σή τής πρώτης λοξοτέρα ή έκτίσθη έξ ύπαρχής ϊνα άπο- 
τελή τό νότιον τέρμα ίδιου περιβόλου των περί την Ιωνικήν 
στοάν ζτισμάτων, αδυνατώ νά ειπω. Εκλείπει δέ καί αΰτη 
πρός δυσμάς άφανώς άνευ ώρισμένου τέλους ή γωνίας. Ειτα 
μετά διάλειμμα μέτρων τινών έρχεται ούχί εν δλως άκριβει 
καί τή αυτή ευθυγράμμιζε

Τρίτη τις γραμμή βραχεία, εκείνη, περί ής είπομεν ανω
τέρω δτι εχει τόν όρον τής κρήνης.

Τετάρτη δέ γραμμή, ήτις καί πλέον των άλλων σαφής 
καί έκ μεγάλων πολυγωνίων λίθων καλώς ήρμοσμένων σώ
ζεται, μέ πρόσωπον πρός άνατολάς, έχει τήν άρχήν άπό 
τής πέτρας τής Άκροπόλεως ολίγα βήματα δυτικώτερον 
τής δεξαμενής τής έχούσης τό πόσιμον ύδωρ καί διευθυνο- 
μένη πρός νότον επί μέτρα περίπου 17, στρέφει ύστερον 
κατ’ ορθήν γωνίαν πρός δύσιν καί μετ’ ολίγον ευθύς εκλεί
πει. Αΰτη ή γωνία περιβόλου είναι ή μόνη βεβαίως σωζο-

(*) \νω έπι τ?,,· Ά/.ροπόλεω,· εί< τ&ν πωρίνων αρχαίων τοίχων των 
ϋπίσω και πρόί νότον των Προπυλαίων r/Et τήν ΐπιφάνειαν κατά τινα 
ομ,οιον υχι.,οέ τόν αύτόν τρόπον.
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μένη έκ των άρχαίων χρόνων· λέγομεν δέ τούτο, διότι παρε- 
τηρήθη έν τω γωνιαίω λίθω ή ίδιάζουσα εκείνη λάξευσις,ήτις 
έν πολλαΐς άλλαις Ελληνικών φρουρίων γωνίαιςπαρατηρεΐ- 
ται,έχουσα σχίίμα τοιοΰτο·

^______

ενταύθα δέ καί άρχεται ύψούμενον ολίγον το έδαφος καί 
φαίνεται δτι ή γραμμή αυτή περιβόλου είναι ή διάμεσος 
του χώρου του Ασκληπιείου καί του προς δυσμάς ποτέ κει 
μενού ίεροΰ τής Θέμιδος καί πεποιημένη ιδίως δι’ εκείνο τό 
ιερόν, του οποίου δμως ούδέν ίχνος έφάνη σωζόμενον, εί καί 
ίκανώς έχώρησε προς δυσμάς ή σκάφη καί έγύμνωσε πάνυ 
σαιοώς τό άρχαΐον φυσικόν έδαφος, τό οποίον καί εδώ είναι, 
πλήν μικράς άνιυφερείας, σχεδόν επίπεδον καί έχει ικανήν 
εύρυχιυρίαν, διότι ή πέτρα τής Άκροπόλεως εντεύθεν υπο
χωρεί πολύ όπίσω. — Προς νότον καί δυσμάς τοΰ χώρου τού 
του διεκρίθησαν έ'τι δυο γραμμαί διακεκομμένα!, έχουσαι 
καθόλου διεύθυνσιν προς δυσμάς, ή πέμπτη καί έκτη, έβδομη 
δέ τις έφάνη άπό νότου διευθυνομένη προς άρκτον μέχρι 
τίνος, ίνα άποτερματίση που περίβολόν τινα.—"Ηδη δ’ εκεί 
τό έδαφος άρχεται ύψούμενον επαισθητώς χωρίς νά είναι κυ
ρίως είπεΐν πετρώδες. Κατωτέρω δέ προς νότον καί δυσμάς 
γίνεται πολύ ανώμαλον, έχον πολλούς λάκκους έσκαμμέ- 
νους έν τή κιμωλία προς διαφόρους χρήσεις τών παλαιών 
ή τών μεσαιωνικών κατοίκων, ήμΐν αγνώστους. Παραλείπω 
δέ τό δτι και πίθους κεραμέους καί κτιστούς εΰρομεν εις 
διάφορα μέρη καί δεξαμενήν μίαν μεγίστην κενήν καί τινας 
ύδάτων αγωγούς κεραμέους, έρειπιωμένους τό πλεΐστον καί 
ξηρούς. Τό δέ περιεργότερον ίσως τών ρητέων είναι, δτι εύ- 
ρέθη εις τά κατωφερή ταΰτα νοτιώτερα μέρη καί ού μακράν 
τών παλαιών θεμελίων, τών έσωθεν τών καμαρών, κοίλω-
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μά τι έν τώ'φυσικώ έδάφει στρογγυλόν καί έν αΰτώ άγγεΐδν 
πήλινον εις πολλά τεμάχια τεθραυσμένον, κατασκευής δέ, άν 
δέν άπατώμεθα, λίαν άρχα'ικής, περιέχον εντός οστά άνθρώ- 
που ολίγα καί πάνυ σαθρά. Εύρέθησαν μέν καθ’ δλον τοΰτο 
το διάστημα σποράδην καί άλλοι νεκροί τεθαμμένοι, άλλα 
είς υψηλότερα δπωσοΰν εδάφη, έν μέρει δέ καί είς κτιστούς, 
προφανώς ύστερωτέρων ήτοι χριστιανικών χρόνων τάφους. 
Αυτή δέ ή ταφή ή έν χαμηλοτάτω τόπω καί έν άγγείω 
άρχαϊκώ εφάνη ήμΐν πολύ άξιοσημείωτον πράγμα.

Περαιτέρω δέ ετι χωρήσαντες προς δυσμάς καί δή είς τα 
κατώτερα μέρη, όχι δέ είς τά άνώτερα, έφθάσαμεν το ανα
τολικόν άκρον του ωδείου του Ήρώδου καί ειδομεν, δτι από 
μιας των έν τώ ανατολικοί αύτοΰ πτερώματι άνοικτής κα
μάρας (είς ήν ποτέ άνέβαινον, ώς πιθανολογείται, ot άνθρω
ποι κάτωθεν έκ των παρά την πάροδον δωματίων διά διπλής 
κλίμακος) άρχεται κλίμαξ τις μαρμάρινη πλατεία, άνά- 
γουσα προς τά άνω, έξωθεν του παχέος πώρινου τοίχου 
τοΰ ωδείου, ήτοι περιθέουσα αυτόν, ού έφάνησαν καί γενναΐαι 
άντηρίδες τέσσαρες. Αυτή ή κλίμαξ μετά τρεις βαθμίδας 
εκλείπει, την διαδέχεται δέ στενή τις καί άθλια, έκ παντοίων 
λίθων συνεστηκυΐα, προφανώς μεταγενέστερα, ώς καί το 
παρ’ αυτήν δεξιόθεν παράξενον κτίσμα άγνωστου χρήσεως· 
έκλείπει ύστερον καί αΰτη καί φαίνονται τινες έν τή κιμω- 
λίςι κοΤται κεναί των πρίν ποτέ ούσών εύρειών βαθμιδών,Εως 
ού πάλιν αύται άναφαίνονται τρεΤς τέσσαρες έν πάση τή αυ
τών εύρύτητι, ϊνα επί τέλους όλοτελώς έκλίπωσιν έκεΐ, δπου 
ήδη τής πέτρας ή προσανάβασις γίνεται άποτομωτέρα. Φαί
νεται δέ, δτι δέν ήτο ή διεόθυνσις τής κλίμακος ταύτης όρ
θια προς την νϋν είσοδον τής Άκροπόλεως, άλλ’ δτι περιέ- 
Οεε τον άνω κύκλον τοΰ ωδείου μέχρι τοΰ κατακορύφου ση
μείου καί ύστερον έχώρει προς δύσιν τόσον δσον έχρειάζετο,
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ίνα μετ’εΰμαρείας γεν/) ή καμπή προς την Άκρόπολιν (*). 
Ποιων δέ χρόνων είναι αυτή ή έξωθεν του ωδείου κλίμαξ ; 
Εις πολλούς φαίνεται σύγχρονος τή αΰτοΰ κατασκευή, ει
κάζεται δέ τοϋτο έκ του έν τοΐς ανωτέρω μέρεσι σωζομένου 
κρηπιδώματος αυτής, όπερ συγκειται έκ μικρών δι’ άμμοκο
νίας στερρώς ηνωμένων λίθων, δπως καί δ γόμος ό Ισω των 
παχέων πωρίνων τοίχων αύτοΰ του ωδείου· άλλ' ύπάρ- 
χουσι καί τινα τά έναντιούμενα πρός ταύτην την εκδοχήν, 
τά οποία παραλείπω νυν ν’ άναφέρω καί εξετάσω, σπεΰδων 
πρός τό τέλος του περί ταύτης τής άνασκαφής λόγου, άφοΰ 
ήδη καί μακρότερα τής έξ αρχής προθέσεώς μου είπα (**) 

Καθ’ά ήκούσατε, πλήν των τοΰ ’Ασκληπιείου ερειπίων, 
έφ’ όσον έπροχώρησαν τά έργα τής Εταιρίας κατά τούς 
όκτώ μήνας, ούδέν των άλλων ιερών των ζητούμενων ύπε- 
φάνη. Ή καταστροφή κατά τούς τόπους τούτους υπήρξε 
μεγάλη, καί ουδέ αναθήματα ή έπιγραφαί, δυνάμεναι νά 
άναχθώσι μετά τίνος πιθανότητος εις τήν λατρείαν τής πλη- 
σιέστατα τώ Άσκληπιώ λατρευομένης ποτέ Θέμιδος,εύρέθη- 
σαν. Δύο τρεις δέ περιστεραί (ή μία άνάγλυπτος, αι άλλα! 
αυτοτελείς) εύρεθεΐσαι έκ μακρών διαλειμμάτων καί εις δια
φόρους θέσεις μακράν άπ’άλλήλων άπεχούσας, δέν ήξεύρω 
κατά πόσον δύνανται νά σχετισθώσι πρός τό τής ’Αφροδίτης 
ιερόν, τό περαιτέρω τοΰ τής Θέμιοος. Μια δέ στήλη έχουσα

( ) Ταϋτα έγράφησαν ο'ύτω άφοΰ μετά τόν Ιανουάριον έςητάσΰησαν 
οι’ άνασκαφής πλειότερον τά ύπερΟεν και κατακορύφως τοΰ ωδείου μέρη.

(*' } «Εν τι ας προστεΟ?, ακόμη, δτι και πολύς ογ/ος χωμάτων άπό τοΰ 
Λυτι/ωτάτου καί άνωτάτω μέρους τοΰ κοίλου τοΰ Διονυσιακού θεάτρου 
άπεκομίσθη κατά ταύτην τήν άνασκαφήν και ό έκεΐ ποτέ ών οχυρωματικός 
μεχρις άνω τοίχος διελύθη, 'ίνα έςαχΟώσιν τά ύπ’αύτόν έντετειχισμένα πώ· 
ρίνα ειδώλια τοΰ θεάτρου. Ιΐύρομεν δε πλείονβ αύτοΰ αρχαία οσα ήλπί· 
ζομεν. Όλίγιστα δέ σχετικώς ευρομεν εις τά χώματα τά όποΤα κατεοιβά- 
σαμεν άπό τοΰ ΰπερΟεν τοΰ θεάτρου τόπου και πρός άνατολάς τών ίύο ορ
θών στηλών μέχρι της νοτιανατολικής τοΰ Κιμωνείου τοίχου γωνίας.
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γλυφήν τοΰ Θησέως καί ψήφισμα εις τιμήν άνδρός Τρόιζη- 
νίου πολιτογραφηθέντος εν Άθήναις καί γενομένου ίερέως, 
τοϋ 'Ιππολύτου ίσως, ευκόλως μέν σχετίζεται είτε προς το 
ρηθέν τής ’Αφροδίτης ιερόν, είτε προς τό προ αΰτοϋ κείμενόν 
ποτέ 'Ιππολύτου μνήμα, εύρέθη δέ όμως οχι εν τώ τόπω, όπου 
ήθέλομεν, άλλα πλησίον εις τό Διονυσιακόν θέατρον(*). 'Ο 
άσκαπτος δέ εΐσέτι προς δυσμάς τόπος ούτε πολύς είναι καί 
άνωφερέστερος ών δέ; παρέχει ελπίδας εύρέσεως ογκωδών 
έπωσοϋν κτισρ,άτων (**)· ’Αλλά καί ούτως ή Εταιρία δύ- 
ναται νά συγχαρή εαυτή ότι εύτυχεστάτην καί καρποφορω- 
τάτην έποίησεν εν τοΐς τόποις τούτοις άνασκαφήν. ϊά δαπα- 
νηθέντα χρήματα, δραχμαί 48,859, είναι ούδέν απέναντι 
των πολυπληθεστάτων καί πολυτίμων κινητών αρχαίων όσα 
εύρομεν καί άπέναντι τής άναδείξεως τής αρχικής φυσιογνω
μίας τών τής Άκροπόλεως πετρών καί τών 6π’ αύτάς εκτε
ταμένων έν Ιπιπέδω κτισμάτων. ’Εκεί όπου οί προ ήμών το* 
πογράφοι έφαντάζοντο (καί τό έγραψαν) πετρώδεις εξοχάς 
μετά ιχνών διαφόρων ναΐσκων, άνεφάνη εξαίσια εύρυχωρία, 
κεκαλυμμένη υπό έπιμηκεστάτων οικοδομών, αΐτινες καί

(*) νΙδε τά περί τή? στήλη? ταύτη? έν ’Αθηναίου τόμ.. ε’. σελ. 522κ.έξ.
(**) Περίεργον είναι καί τάδε, ότι ή πέτρα τή? ’Ακρόπόλεω? κατά τοΰτο 

το νότ'.ον μέρο? έφ’ δσον ή^η έγυμνώθη τών χωμάτων (καί έγυμνώθη κατά 
τό πλεΤστον)- δέν παρουσιάζει οϋδένα σηκόν λαξευτόν δι’ αναθήματα ή επι
γραφήν τινα ή άλλο τι τοιοΰτο, όποΤα εχει ή πράς άρκτον δρώσα πλευρά 
οχι ολίγα. Μόνον κοιλώματα τινα μικρά στρογγυλά ή τετράγωνα φαίνον
ται που εδώ κ’έκεΐ, πεποΐ’ομένα πιθανού? δι’ ενθεσιν δοκΟύν τών πρό? τή 
πέτρα ποτέ όντων κτισμάτων. ’Ονόματα δέ τινα κύρια ανθρώπων των Βυ
ζαντινήν χρόνο>ν, όποΤα είναι λελαξευμενα εί? τά? άνωμάλω? έξεχούσα? 
πέτρα? τά? κατά τήν ανατολικήν έξοδον τοΰ Διονυσιακοΰ θεάτρου, αύτά 
καί πρό τριακονταετία? δλη?, ώ? καλού? γινώσκω, ήδη ήααν γνωστά εί? 
τού? περιέργου? τΟύν ’Αθηνών κατοίκου?. ’Ίδε μνείαν αυτών παρά ’ΑΟ. 
'Ρουσοπούλου έν Έφημ. ’Αρχαιολ. ’Αθηνών τή? β'. περιόδου, τοϋ έτου? 

1862, σελ. 294.
3
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έξέχουσι του εδάφους οχι μετρίως, όρώμεναι δέ άφ’ ύψηλοΰ, 
άπό του δυτικοϋ δηλ. άκρου του θεάτρου, φαίνονται κάτω ώς 
πόλεως δλης τμήμα νέον, παραδόξως διασωθέν έκ της άρ- 
χαιότητος· ζωή τέλος οχι άχαρις διά τό άναβλύζον εκεί 
ΰδωρ ύπάρχει καί θά υπάρξη, οπού πρώην ερημιά νεκρά, 
ξηροί δέ καί άτερπεΐς χώματος καί λίθων βουνοί κατεπλά- 
κοναν την ψυχήν του σπανίου διαβάτου.

Άουνατοΰντες δέ νά διαλάβωμεν νυν περί τής πολλής ση
μασίας των εύρεθέντων κινητών άρχαίων (*), άναγινώσκο- 
μεν ώδε κατάλογον αυτών περιληπτικόν.

Εύρέθησαν άπό τής 19η? ’Απριλίου 1876 μέχρι τής σή
μερον 9 Ίανουαρίου 1877.
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μολύβδινα ............................................................ 3
σιδτ,ρά ................................................................. 4
οστέινα ......................   3
ΰάλινα ................................................................. 5
λύχνοι πήλινοι ......................................... * · · · 5
πήλινα αγγεία η τεμάχια αυτών ...................... 16
μορφαί πήλιναι ή τεμάχια αυτών...................... 79
κωνικά πήλινα καί άρτοειδη............................... 9
κέραμοι διάφοροι (έν οίς 3 ενεπίγραφοι)............  18
λαβαΐ πήλινων αμφορέων ένεπίγραφοι ............ 34
γύψινα καί εκ μαργαριτορρίζης.......................... 2 209

Τό δλον...........  2111

Έπισκευάς αρχαίων μνημείων, οποίας ή Εταιρία 
πρέπει νά θεωρή καθήκο'ν της πάντοτε νά κάμνη εν ανάγκη, 
ιδίως των άρχιτεκτονικών μνημείων, δεν έξετέλεσε κατά το 
έτος τοΰτο το Συμβούλιου. Έμελετήθησαν δμως ύπ’ αύτοΰ 
καί άπεοασίσθησαν δυο, μία μέν ενταύθα, ή της βορειοδυτι
κής γωνίας του αρχαίου τείχους της άκροπόλεως του υπό 
την Πινακοθήκην, διο'τι απειλεί πτώσιν, άλλη δέ έν Μυκή- 
ναις, ένθα ή μεγάλη επί τής πύλης πλάξ ή έχουσα την γνω-

3*
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στην γλυφήν των λεόντων έφάνη εχουσα χρείαν ύποστη- 
ρίξεώς τίνος ή επαναγωγής εις την επακριβώς όρθίαν στά
σιν, άφ’ ής έξέκλινε μικρόν. Των δύο τούτων έργων θέλει 
βεβαίως έπιμεληθή τό μεθ’ ημάς Συμβούλιον.

Έγένοντο καί κατά τό έτος τοΰτο, ως πάντοτε, άγο- 
ρ α ί ά ρ χ α ί ω ν έργων τέχνης καί επιγραφών προς πλου
τισμόν του Μουσείου τής Εταιρίας, του έν τώ Βαρβακείω. 
Τό δαπανηθέν ποσόν είναι δρ. 15,563, πολύ μεΐζον του καθ' 
εν όποιονδήποτε των προτέρων ετών δαπανηθέντος,. διότι 
έκ του ποσού τούτου αί 12 χιλιάδες έδόθησαν μόνον διά δύο 
αγάλματα μαρμάρινα άνδρομήκη, τά όποια έξ Αίγιου τής 
Πελοπόννησου ήγοράσαμεν παρά τίνος τών εκεί κατοίκων, 
εύρε?ιέντα αυτόθι προ πολλών ετών καί κριθέντα καί παρά 
δοκίμων ξένων άρχαιολόγιυν ως καλά καί άξια άποκτήσεως 
διά Μουσεΐον. Τό εν αυτών είναι Έρμης γυμνός ορθός κρα
τών βαλάντιον καί κηρύκειον, τό άλλο γυνή ένδεδυμένη, 
ορθή, τάς χεΐρας εχουσα εντός τού ιματίου. Είναι δέ αυτή 
έκ τών λεγομένων παρά τοΐς Γερμανοΐς άρχαιολόγοις Ge- 
wandfiguren, ήτοι μορφών, ων ή κυρία κατά τέχνην αρετή 
συνίσταται περί τήν χαρίεσσαν πτύχωσιν τών έσθήτω'λ Άμ- 
φότερα τά άγάλματα είναι βεβαίως τών 'Ρωμαϊκών χρό
νων, άλλ’ αρκετά επιμελούς εργασίας, καί καθ’δ έργα, πλήν 
μικρών έλλείψεων, άρτια καί ογκου μεγάλου, δεν ήδύναντο 
ν’ άγορασθώσιν εύθηνότερα, πάντως δέ κοσμοΰσι πάσαν άρ- 
χαιολογικήν συλλογήν, πολύ δέ πλέον τάς ήμετέρας, έν αϊς 
τά οπωσοΰν άρτια άγάλματα είναι όλίγιστα. Μετακομι- 
σθέντα ταύτα τά άγάλματα προ μηνών τινών καί άποτε- 
θέντα εις τό επί τής οδού ΙΙατησίων έθνικόν Μουσεΐον, εισέτι 
δεν ίδρύθησαν επί βάθρων, τοΰθ’ δπερ θέλει γίνει προσεχώς, 
ϊνα εϋπρεπώς έκτεθώσιν εις οψιν τού κοινού (*). Έκ τών άλ-

(*) Τα π;pi ών ό λόγοί αγάλματα εϊναι αυτά έκεΐνα, « ύ CoilZC και 6
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λων κατά το έτος τούτο άγορασΟέντων διαφόρου ύλης καί 
ποιότητος άρχαίων δεν δυνάμεθα μερικώτερον ούδενός νά 
μνημονευσωμεν ενταύθα διά τό βραχύ τού έπιμεμετρημένου 
ήμΐν χρόνου. Λέγομεν δ’ ετι ριόνον, δτι κατ’ αύτάς Ιν τώ 
Συμβουλίω άπεφασίσθη ή αγορά καί μιας επιτύμβιας λου- 
τροφόρου υδρίας λίθου λευκού, της μεγίστης τών μέχρι 
τοΰδε εγνωσμένων εν ’Αττική καί άλλως άξιολόγου διά την 
άνάγλυπτόν της παράστασιν, ήτις δεν είναι τών κοινών (*).

’Ανοίγει δέ τό Μουσεΐοντής Έ τ α ι ρ ί α ς διά τε 
τούς εταίρους καί δι’ άπαν τό κοινόν της πρωτευούσης δίς 
τηςέβδομάδος δευτέραν καί τετάρτην(**), παρεχόμενων καί 
πασών τών ευκολιών εις τήν μελέτην τών έν αύτώ άρχαίων, 
συμφώνως προς τά άναγεγραμμένα έν τώ έλευΟερίω όργα- 
νισμώ της Εταιρίας. ’Αλλά τό Μουσεΐον.τούτο ύπερεπλη- 
ρώθη ήδη (***), ον καί άλλως στενόχωρον καί τάς διαιρέσεις 
τών δωματίων εχον όχι καταλλήλους καί επιτήδειας προς 
τήν παρά τού δ,πηρετικοΰ εΰκολον έπιτήρησιν. Αί δέ ελπίδες 
ημών καί αί εύχαί άς καί άλλοτε, μάλιστα δέ πέρυσι, διά 
μακρών ενώπιον σας έξεφράσαμεν περί άποτελειώσεως τού 
Εθνικού Μουσείου, έν ω νά συμπεριληφθώσιν έν καλή τάξει 
πάντα τής Εταιρίας καί τού Κράτους τά άρχαΐα, εκτός τών

Michaelis ίδόντες κατά τό έτος 1860 έ» Αίγίψ περιέγραψαν έν RapporlO 
d’un viaggio falto uela Grccia ncl 1860, Roma, 1861 (Eslrallo dagli 
Annali dell. Inslilato di corrUpondcnza archeologicn. Τ. XXX11I) 
σελ. 62 63.

(*) Ή ύδοία αυτή εΐναι ή του κατοίκου ’Αθηνών, Ιίοσονάκου ουσα κτήμα 
και άπεικονισδεΐσα έν τη Βερολιναίγ Άρχαιολογ. Έφημερίδι τοΰ ετ. 1864, 

άρ. 183.

(Μ) Χάν μέν χειμώνα άπό 2—4 ώρας μετά μεσημβρίαν, τά δέ Ο'ρος

άπό 3—5.

(***) Δι’ 8 και κατά τό έτος τοίτο πολλά πάλιν λίθινα αρχαία μετε- 
κομίσΟησαν ύς τό είσέτι άσυντέλεστον Εθνικόν Μουσεΐον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:59 EEST - 18.237.180.167



τής Άκροπόλεως, προσελκύοντα ουτω άνετώτερον πλείονας 
θεατάς πρός άνάπτυξιν τής νΰν παρ’ήμΐν ώς επί, το πολύ κοι
μισμένης αίσθήσεως τοϋ έν τή τέχνη καλοϋ, αυται, λέγομεν, 
αί ελπίδες μετά λύπης βλέπομεν οτι καθ’ έκαστον έτος μα- 
κρότερον άφ’ ημών άποικίζονται εις τούς χώρους τοϋ άδή 
λου καί δεν ήξεύρομεν τή αληθείς, τί ωφελεί νά έπαναλαμ- 
βάνωμεν ενταύθα τακτίκώς τάς μεμψιμοιρίας μας, άφοϋ οί 
ίσχύοντες δεν είναι παρόντες, ίνα έπακούσωσι των ευχών 
ημών καί τάς θεραπεύσωσι. Άλλ1 όπωςδήποτε τό Συμβού- 
λιον νομίζει χρέος του έν ταΐς καί διά τοϋ τύπου δημοσιευο- 
μέναις ταυταις έκθέσεσι νά φανερώνη πιστώς έκάστοτε την 
κατάστασιν τών πραγμάτων, ΐνα μή τουλάχιστον ύπάρχη 
εν τώ Έλληνικώ πρόφασις άγνοιας.

Δ ω ρ ε α ί ά ρ χ α ί ω ν εις το τής 'Εταιρίας Μουσεΐον έγέ- 
νοντό τινες καί κατά το έτος τοϋτο, ώς καί κατά τά παρελ
θόντα, παρά διαφόρων έν Άθήναις καί άλλαχοϋ κατοικουν- 
των, ών τά ονόματα θά περιληφθώσιν εις την έ'κθεσιν ταύ- 
την δταν τυπωθή· άνεγράφοντο δέ μετ’ ευγνωμοσύνης καί 
έν ταΐς δηλώσεσιν, άς τό γραφεΐον τής Εταιρίας κατεχώρι- 
ζεν έκάστοτε είς τάς έφημερίδας τής πρωτευούσης.

Έν τή συντάξει τοϋ λεπτομερούς καταλόγου τών τής 
Εταιρίας άρχαίων έφθάσαμεν μέχρι τοϋ γενικού άριθμοϋ 
. . (*) ΓΙέρυσιν ο άριθμός ήτο 7761. Μένουν δέ ετι πολλά

(*) Μέχρι τής σήμερον, 3 ’Ιουνίου 1877, ημέρας τής έκτυπώσεως τοΟ 
παρόντος φύλλου, ό όλος αριθμός των καταλελεγμένων άρχαίων άνεβη είς 
8002, καί σύγκειται έκ τών έξης καΟ ύλην ειδικών αριθμούν· λίθινων 2641 
χαλκών 718, σίδηρων 38, μολυβίίνων 619, αργυρών 31, χρυσών 96, 
όστείνων 65, ϋαλίνων 150, διαφόρων υλών άναμίκτων (οΐον γύψου, ξύ
λου κτλ.) 105, πήλινων αγγείων 1925, πήλινων μορφών 690, πήλινων λύ
χνων 402, πήλινων σκευών 201, πήλινων τύπων ήτοι μητρών 83, θραυ
σμάτων πήλινων 209, πυραμιδοειδών καί κωνοειδών πήλίνων 95, φακοει
δών καί άρτοειδών πήλινων 20, λαβών αμφορέων ενεπίγραφων 4. Ίστέον 
δέ οτι α! λαβαί αμφορέων αϊ ενεπίγραφοι (έκ 'Ρόδου, Θάσου, Πάρου, Κνί-
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νά καταγραφώσιν εις τον κατάλογον, περί ών δμως ύπάρ- 
χουσιν εν τοΐς πρακτικοις των συνεδριάσεων του Συμβουλίου 
καί έν τοΐς ήμερολογίοις των άνασκαφών αί πρόχειροι ση
μειώσεις.

Ή Β ι β λ ι.ο θ ή κ η της Εταιρίας ηύξησε κατά 22 τό
μους καί φυλλάδια τό έτος τοϋτο, ών τά μέν 14 έδωρήθη- 
σαν αυτή παρ’ αλλογενών, 6 δέ παρ’ ομογενών, 2 δέ ήγορά- 
σθησαν. Πίναξ αύτών Οά προσαρτηθή εις την εκθεσιν ταύτην, 
δταν τυπωθή.

Της ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, της από 
ετών έκδιδομένης έξ ονόματος της Εταιρίας καί δαπάνη της 
Κυβερνήσεως, δεν έξεδόΟη ουδέ εν φυλλάδιον τό έτος τοϋτο, 
ως ουδέ τό παρελθόν. Καί περί τούτου τοϋ πράγματος έ^ρέ- 
θησαν πέρυσιν εν τη έπετείω εκθέσει ικανά, τά όποια επειδή 
δεν έτελεσφόρησαν, είναι περιττόν νά έπαναλαμβάνωνται. 
"Ομως δέ, άν θέλη ή Συνέλευσις, λαμβάνει πάλιν έκ τών έκ- 
δοθέντων πρακτικών τά ρηθέντα ύπ’ δψιν καί έξετάζουσα 
αύτά άποφασίζει τό δοκοΰν.

’Εν ταΐς έπαρχίαις τοϋ Κράτους τό έτος τοϋτο 
έγένοντο διά τής Εταιρίας μάλλον άνασκαφαι, περί ών ήδη 
είπομεν τά άναγκαιότατα, παρά άλλοΐαι έπιμέλειαί, περι- 
συναγωγαί δηλ. καί διευθετήσεις αρχαιοτήτων. Τοιαϋται 
ήσαν αι καιρικαί περιστάσεις. Διότι ήθέλησε μέν τό Συμβού- 
λιον νά πέμψη τον έφορον Σταματάκην εις Θεσπιάς τής 
Βοιωτίας καί εις Βοιάς τής Πελοποννήσου προς περισυνα-

8ου, Κολοφώνος και άλλων τόπων) συμποσοΰνται νυν περί τάς 10 χιλιά
δας, έξ ών μέγα μέρος έξεδόΟο ϋπό Λ. Dumont έν τφ βιβλίψ Inscriptions 
Ceramiques de Grece. Paris, 1811. Νομίσματα δέ ΰπάρχουσιν έν τφ τ?ίς 
'Εταιρίας Μουσείψ, άν και εισέτι οχι διατεταγμένα, χρυσά μέν 258, τά 
πλεΐστα 'Ρωμαϊκά και Βυζαντινά, αργυρά δέ και τών έκ τοϋ κράματος ρθ- 
tin billon περί τά 600, χαλκά, δέ υπέρ τάς 10 χιλιάδας.
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γωγήν καί καταγραφήν των εκεί αρχαιοτήτων, άλλά δεν 
έδυνήθη, έπελθόντων άλλων κατεπειγόντων έργων. Έκ των 
δύο εφόρων αρχαιοτήτων ο'ύς εχει δωρισμένους ή Κυβέρνη- 
σις διά τα δυο μεγάλα τμήματα του Κράτους, τ/,ν· Πελο
πόννησον καί την στερεάν Ελλάδα, ό ετερος, ο Άθ. Δημη- 
τριάδης, είναι ώς γνιοστόν καί θά είναι επί έτη πολλά προσ- 
κεκολ?//]μένος εις τάς έν ’Ολυμπία παρά των Γερμανών γι- 
νομένας άνασκαφάς ώς επίτροπος τής Έλλην. Κυβερνήσεως, 
ο δέ ετερος,ό Σταματάκης,δν εχει μόνον εις την διάθεσίν της 
ή Εταιρία,που νά πρωτοφθάση! "Οθεν καταφανές γίνεται,ότι 
και τρίτος έφορος πρέπει νά διορισθή, ευθύς άμα τό κατάλ
ληλον πρόσωπον παρουσιασθή, περί τούτου δέ πρόνοια νά 
ληφΟή έγκαίρως έν τω του Κράτους προϋπολογισμοί. Λοι
πόν περιωρίσθη ή τής Εταιρίας ενέργεια ώς προς τάς 
επαρχίας τό έτος τούτο εί; μικράς τινας έπιμελείας, πλη- 
ρόνουσα καί μισθούς άρχαιοφυλάκων καί ενοίκια διά τάς 
συλλογάς τάς έν Χαιρωνείιγ, Τανάγρφ, Λύλίδι, Θεσπιαΐς 
καί Θήβαις.

Τελευταΐον έχομεν νά είπωμεν, ότι έτυπώθη έκ νέου ό τής 
Εταιρίας οργανισμό ς,όπως εις δύο άρθρα έτροποποιήθη 
υπό τής εκτάκτου συνελεύσεως, τής συγκροτηθείσης τή 2 
Μάίου 1876, άφοϋ έλαβε την διά βασιλικού διατάγματος 
κύρωσιν, καί διανέμεται σήμερον εις τούς παρόντας εταίρους,

Τοσαύτα τό Συμβούλιον, ή δέ Συνέλευσις άς κρίνη.

Μετά τον γραμματέα παρελθών ό ταμίας τής Εταιρίας 
ανέπτυξε κατ’ άρθρον τά τε έσοδα καί έξοδα τού εις την 
συνέλευσιν ύποβληθέντος ισολογισμού ώς καί τά τής διοική- 
σεω; τών οικονομικών τής Εταιρίας υπό τού συμβουλίου 
διά τό λήξαν έτος 1876, συγκρίνων ταΰτα προς έαυτά καί 
προς τον προηγούμενον ισολογισμόν τής από ’Ιουνίου 1874·
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μέχρι 31 δεκερ,βρίου 1873 δεκαοκταμήνου περιόδου· μετά 
τοΰτο δέ εξακολούθησε λέγων

Κύριοι συνέταιροι.

Μην ξενισθήτε,έάν προς τά είρημένα κρίνω άναγκαίαν τήν 
προσθήκην καί περιαυτολογίας τίνος δικαίας, ούχί έν όνό- 
ματι τοΰ ύμετέρου συμβουλίου, δπερ έκτελεΐ τάς ύμετέρας 
αποφάσεις καί τάς διατάξεις του οργανισμού τής Εταιρίας, 
άλλ’ εν δνόματι αυτής ταύτης τής Εταιρίας.

Ή ήμετέρα Εταιρία, συστηθεΐσα τδ πρώτον κατά τό έτος 
1837, έκοιμήθη τό 1854 δι’ έλλειψιν των πρός ζωάρκειαν 
αύτής, άφυπνίσθη δέ μετ’ ελπίδων αίσιωτέρων, μετά πενταε
τίαν περίπου, βήμασι χελιόνης πορευομένη, καί τότε, διότι, 
καί πάλιν ξηρά τά μέσα τοΰ βίου, δεν επέτρεπον αυτή νά 
όρθοποδήση· μετά σιδηράς τώ οντι θελήσεως ένεκαρτέρησαν 
οί τήν άναβίωσιν τ/,ς Εταιρίας άναλαβόντες άνδρες, άλλ’αί 
υπό τής επιστήμης καί τοΰ πεφωτισμένου κόσμου περί των 
αρχαίων τής 'Ελλάδος απαιτήσεις άνεπτύσσοντο μεγάλως, 
τάς άσθενεΐς δυνάμεις τής Εταιρίας υπερβαίνουσαι, ενεκα δέ 
τούτου κεκμηκότες έβάδιζον πάλιν.

Έν τοιαύτη καταστάσει πραγμάτων, άνδρες άλλοι, τής 
επιστήμης φίλοι και των αρχαίων ζηλωταί, συνέστησαν τήν 
επιτροπήν των Φιλάρχαιων, ήτις, εις εύχερεστέρας σχέσεις 
καί περιστάσεις εύρισκομένη, συνέλεξε μέσα επαρκή καί ήρ- 
ξατο, έκ παραλλήλου πρός τήν ήμετέραν Εταιρίαν έργαζο- 
μένη, νά άγοράζη αρχαία, έδυσκολεύετο δμως και νά άνα- 
λάβη τό βαρύ καί δυσχερέστατον εργον των άνασκαφών καί 
τής συστάσεως ίδιου αύτής μ.ουσείου.

"Αμα ως έσκέφθησαν σκοπιμώτερον περί τής πορείας τής 
επιτροπής αυτών οί άνδρες εκείνοι, εδρον εύλογώτερον καί 
πατριωτικόν συνάμν, νά άποβλέψωσιν εις τήν πρεσβυτέραν 
Εταιρίαν ήμών, παρέχουσαν έγγυήσεις καί πίστιν ως πρός
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την ειλικρινή υπηρεσίαν του δλως αφιλοκερδούς σκοπού, δν 
δ οργανισμός αυτής επιδιώκει, ήτοι την κατ’ ολίγον άνα- 
κάλυψιν καί παράδοσιν εις την μελέτην τής επιστήμης των 
πολυτίμων μνημείων των εύκλεών ήμων προγόνων και τον 
σχηματισμόν μουσείου αύτών, άνήκοντος εις τό έθνος· επο
μένως κατά τδ 1869 ή διαληφθεΐσα επιτροπή των φιλάρ
χαιων προσεκάλεσε την ήμετέραν Εταιρίαν, παρέδωκεν 
αυτή δσα εΐχεν άγοράσει άρχαΤα, αξίας περίπου δρ. 17,000, 
καί προσέτι δσα είχε κεφάλαια, εις 650 ομολογίας του εθνι
κού δανείου των 28 εκατομμυρίων 9 τοΐς °|0 μεταπεποιη- 
μένα καί δραχ. 4861 εις μετρητά, υπό τον δρον τούς τό
κους τούτων νά χρησιμεύεται ή ήμετέρα Εταιρία εις τάς 
έτησίας δαπάνας αύτής, τδ δέ κεφάλαιον νά μένη άθικτον.

Έκτοτε, κύριοι, προστεΟεισών εις τούς ετησίους ευτελείς 
πόρους τής Εταιρίας ήμων δραχ. 16,000 περίπου έκ τόκων 
τής δωρεάς των Φιλάρχαιων, τά δεσμά αύτής ελόΟησαν, αί 
δέ έργασίαι έν άνασκαφαΐς είς μόνον τάς ’Αθήνας εως τότε 
περί τήν 'Αγίαν Τριάδα περιοριζόμεναι, άνεπτύχθησαν γεν
ναιότερα'. περί τό άρχαΐον Δίπυλον καί τήν ίεράν οδόν, επε- 
ξετάθησαν δέ καί είς τάς έπαρχίας, συστηθέντων μουσείων 
τοπικών είς Τάναγραν, Πλαταιάς, Θίσβην καί Χαιρώνειαν 
τής Βοιωτίας καί εις τήν Σπάρτην· τδ κεντρικόν μουσεΐον 
τής Εταιρίας έπλουτίζετο δσημέραι, καί υπό τήν Ιπιστα- 
σίαν τής Εταιρίας ένηργήθησαν καί παρ’ άλλων φιλάρχαιων 
ξένων άνασκαφαί είς τε τήν Δήλον καί αλλαχού· οΰτω δ’εύο- 
δουμένων των τής ήμετέρας Εταιρίας, έζητήθη ύπδ του διοι
κητικού συμβουλίου αύτής καί ένεκρίθη ύπδ τής κυβερνή- 
σεως ή σύστασις λαχείου υπέρ των αρχαιοτήτων· από τήν 
περιοδικήν έκκύβευσιν τούτου, νέος πόρος, είς πλέον άνε- 
πτυγμένας εργασίας επαρκής, προσε'τέθη είς τούς υπάρχον
τας, εξ ού γενναία άλλη έπιχείρησις ήρξατο, ή άνασκαφή 
τής μεσημβρινής πλευράς τής Άκροπόλεως, είς τά κρά-
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σπεδα αύτής και περαιτέρω, πολλά καί άνεκτίμητα κειμή
λια τής άρχαιότητος άνακαλύψασα.

Τό συμβούλιόν σας, κύριοι, πολλά έκοπίασεν όπως κα- 
τορθώση διά τής κυβερνήσεως τήν μετοικεσίαν των Δελφών 
προς άπαλλαγήν τοΟ ιερού εκείνου χώρου ένεκα άνασκαφών, 
ώς δεν ήμέλησε τοιούτόν τι καί διά τά επίσης ιερά μνημεία 
εν Έλευσΐνι.

Ό έν τή Άκροπόλει καί επί των προπυλαίων αυτής βαρ- 
βαρικός εκείνος πύργος ήτο καταδεδικασμε'νος εις καθαίρε- 
σιν είς τήν ήμετέραν Εταιρίαν άνετέθη τό εργον υπό του 
καταβαλόντος τήν άναγκαίαν δαπάνην άξιοτίμου κυρίου 
Σχλίεμαν.

’Εσχάτως δέ έπιζητών καί αύθις τήν άδειαν άναοκαφών 
έν Μυκήναις ο κύριος Σχλίεμαν μετά του συμβουλίου ημών 
διεπραγματεύθη καί είς αύτό εδόθη ή περί τούτου άδεια, ό 
δέ κύριος Σχλίεμαν, ίδίαις δαπάναις καί υπό τήν επιστασίαν 
τού εφόρου κυρίου Σταματάκη, προέβη είς τάς άνασκαφάς έν 
τή Άκροπόλει Μυκηνών, άνορύξας τούς έλοχρύσους πολυ
τίμους καί θαυμαστούς θησαυρούς τών προϊστορικών χρόνων, 
πλουτίζοντας ήδη τό μουσεΐον τής Εταιρίας, άποτελοΰντας 
δέ, μετά τών λοιπών έν αύτώ αρχαίων, ιδιοκτησίαν άναφαί- 
ρετον τής επιστήμης.

Ό κύριος Σχλίεμαν διέκοψε τάς άνασκαφάς ταύτας καί 
έάν δεν έπαναλάβη αύτάς, όπερ άπίθανον, δεν θέλει όυσκο- 
λευθή νά έπιληφθή τούτων τό συμβούλιόν σας καί έξακο- 
λουθήση μέχρι τέλους.

Τό μουσεΐον τής Εταιρίας προάγεται ευτυχώς καί είς αυ
τήν φαίνεται έκληρώθη ό σχηματισμός οΰτω τού έθνικοΰ 
μουσείου.

Ή συνοπτική αύτη άφήγησις αποτελεί, κύριοι, τήν περιαυ- 
τολογίαν τής Εταιρίας εν δέοντι εκφραζομένην, ούχί εξ 
υπερφιλαυτίας, άλλ’ ίνα άποδειχθή ότι όπου υπάρχει ζήλος
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μετά καρτερίας, ικανότης, πίστις, πατριωτισμός, εκεί καί ή 
ύπόληψις καί ή εμπιστοσύνη τοϋ κοινού· αυτήν τήν ύπόλη- 
ψιν καί τήν εμπιστοσύνην τοϋ κοινού ώς μέγαν αυτής θη
σαυρόν λογιζομένη ή Εταιρία, καί εις αυτήν προσπαθούσα 
πάση δυνάμει νά άνταποκριθή, επικαλείται τήν συνδρομήν 
πάντων των καλών πατριωτών καί τών ζηλωτών τής επι
στήμης άνορών, υπέρ έργου δπερ μεγίστην περιποιεΐ τιμήν 
καί ωφέλειαν εις τό έθνος ήμών.
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Μετά ταΰτα προέβησαν οι εταίροι εις εκλογήν τής κατά 
τον οργανισμόν έξελεγκτικής των λογαριασμών επιτροπής 
και εξέλεξαν τούς Β. Λάκωνα, Έλ. 'Ρηγάδην καί Γ. Έμ. 
Άντωνιάδην,καί οΰτω διελύθη ή Συνέλευσις περί μεσημβρίαν.

Τή δέ 23 ’Ιανουάριου 1877, ημέρα Κυριακή, ώρρι 10 πρ. 
μεσ. συνελθόντων αύθις εν τώ Πανεπιστημίω εταίρων είκο- 
σιπέντε, πρώτον ο εισηγητής τής έξελεγκτικής επιτροπής 
άνέγνω την εξής εκθεσιν.

Κύριοι συνέταιροι Σ

Έκπληροϋντες την οποίαν μας άνεθέσατε κατά την προη- 
γουμένην γενικήν συνέλευσιν υμών εντολήν, μετέβημεν παρά 
τώ κ. ταμία τής Εταιρίας, καί έξηλέγξαμεν τήν διαχείρι- 
σιν τής εταιρικής περιουσίας κατά τό παρελθόν έτος.

Καί πρώτον ώς προς τά έσοδα καί έξοδα έξητάσαμεν έν 
προς εν δλα τά διπλότυπα τών εισπράξεων, τά εντάλματα 
καί τάς αποδείξεις τών πληρωμών καθώς καί τά πληρω- 
θέντα 166 γραμμάτια του λαχείου,παραβαλόντες αύτά προς 
τάς έν τοΤς (3ιβλίοις σημειώσεις, τών οποίων έβασανίσαμεν 
τούς λ/μους καί τάς άθροίσεις καί εΰρομεν τά πάντα τα- 
κτικώτατα καί ακριβέστατα μέχρι λεπτοΰ. ’Ανελλιπές δέ 
εΰρομεν άριθμήσαντες καί τό είς χειρας του ταμιου ύπαρ
χον υπόλοιπον τής διαχειρίσεως τοϋ έτους 1876 έκ δραχ
μών ■ . · ......................................................... 13,839,52

Δεύτερον ώς προς τήν περιουσίαν τής Εταιρίας είδομεν 
τούς τίτλους τών ακινήτων κτημάτων αυτής, τό πρωτόκολ- 
λον τών έν τή Εθνική Τραπέζη κατατεθειμένων δημοσίων 
χρεωγράφων καί ομολογιών. Ήριθμήσαμεν τά εις χειρας 
τοϋ ταμίου εύρισκόμενα δημόσια χρεώγραφα ομολογίας 
κτλ. καί εΰρομεν τά πάντα σύμφωνα προς τον Ίσολογι
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σμόν του 1876, ήτοι την εταιρικήν περιουσίαν συγκειμέ-
νην έκ δρ............................................................ 310,833.68.

ήτις παραβαλλόμενη προς την έν τώ ’Ισολογισμοί του 
1875, δστις ήτο 18 μηνών φαίνεται ελαττωμένη κατά
δραχμάς.................................. .... .............................7,104.60,

Ή έλάττωσις αΰτη προήλθεν έκ διαφέρουν αΐτίο>ν, ως εξά
γεται έκ τής συγκρίσειος κονδυλίων τινών των δύο περιόδων. 
Π.χ. κατά την διαχείρισιν του 1874-—1875 αί μέν εισπρά
ξεις του λαχείου ειχον άναβή εις δρ. · · · · 60,4-25.74 

At δέ δαπάναι μόλις έφθασαν εις δρ. · · · 7,977. 
’Ενώ το έτος 1876, εχει μέν εισπράξεις έκ δρ. 88,401.28 

άλλ’ έπιβαρύνεται μέ τά έξοδα των δύο περιό
δων του λαχείου άναβαίνοντα εις δρ. · · 56,633.

Έκτος τούτου τά έσοδα 18 μηνών έκ συνδρο
μών καί τόκων τότε μέν συνέκειντο έκ δρ. 46,861.80

νΰν δέ μόλις άνέβησαν εις δρ..............................  34,444.30
Προσέτι αί διά τάς άνασκαφάς δαπάναι κατά

μέν τό έ'τος 1874—1875 συνέκειντο έκδρ. 32,998.55 
κατά δέ τό έτος 1876 άνέβησαν εις δρ. · · · 52,691.14 

Καί δι’ αγοράς δέ άρχαιοτήτων κατά μέν τό
1874—-1875 έδαπανήθησαν δρ. · · · · 3,950.50

κατά δέ τό 1876 δρ................................................  15,563.95
Έκ τούτων καί έξ άλλων μικροτέρων κονδυλίων, ως έμ- 

φαίνεται έν τώ Ίσολογισμώ του 1876 κατά σύγκρισιν προς 
τον προηγούμενον, πηγάζει ή άνιοτέρω έλάττωσις τής εται
ρικής περιουσίας.

Καί ταΰτα μέν έν περιλήψει τά κατά την διαχείρισιν. 
Επειδή δ’ όσημέραι αί έργασίαι τής Εταιρίας ημών ανα
πτύσσονται έπεκτεινόμεναι καί εις τάς επαρχίας του κρά
τους κατ’ αναλογίαν τής αύξήσεως των πόρων αύτής, καί 
φαίνονται δτι καί εις τό μέλλον θά προβαίνωσιν άναπτυσσό- 
μεναι, καθ’όσον όλονέν έξεγείρεται τό προς τά αρχαία μνη-
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μεια αίσθημα ημών, ή επιτροπή καθήκον αυτής νομίζει νά 
συστήση εις το συμβούλιου την συγκέντρωσιν δλων τών 
γραφικών τής εταιρίας εργασιών εις εν καί τό αύτδ κατά
στημα, ιδίως δέ και μάλιστα τών άφορωσών εις την διαχείρι- 
σιν, διά την οποίαν καλόν είναι νά διορισθή τακτικός λογιστι
κός υπάλληλος τοΰ ταμείου, επιφορτισμένος νά κρατή τά βι
βλία, ώστε παν έσοδον καί εξοδον νά καταχωρίζεται αύθω- 
ρεί καί κατά τούς κανόνας τής λογιστικής τάξεως. Καλόν 
επίσης θά ήτο προς άπλοποίησιν καί ευκολίαν τής διαχει- 
ρίσεως νά μεταβληθή ά'πασα ή χρηματική περιουσία τής 
Εταιρίας εις μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης, μετά τής 
οποίας έπειτα ή Εταιρία νά έ'χη άνοικτόν λ/σμόν, ώστε νά 
λαμβάνη μέν δσα χρήματα άναγκαιοΰσιν αύτή, νά δίδη δέ 
έγκαίρως τά περισσεύματα αύτής, ώφελουμένη οδτιυ καί 
τούς τόκους έκ τής αμέσου καταθέσεως τών διαθεσίμων χρη
μάτων αύτής (*).

Περαίνοντες τήν εκθεσίν μας καθήκον ήμών θεωρουμεν 
καί ως μέλη τής άρχαιολογικής Εταιρίας νά έκφράσωμεν 
τάς εύχαριστίας ήμών προς τό συμβούλιου καί τον ταμίαν 
διά τάς φροντίδας καί τούς κόπους τούς οποίους καταβάλ- 
λουσι προς έπίδοσιν αύτής.

Έν Άθήναις, τή 23 ’Ιανουάριου 1877.
Οι Έλεγκταί

]}. ΑΛΚΩΝ, Ε. ΡΙΙΓΑΔΙΙΣ, ΓΕΩΡΓ. ΕΜ. ΛΝΤΩΝΙΑΔΙΙΣ,

(*) Έν ταΐς τοΰ Συμβουλίου συνεδριάσεσι της α'. Φεβρουάριου και 
9 Μαίου 1871 Ιλήφθησαν υπό διάσκεψιν αί άνωτέρο) γνώμαι τής επι

τροπής και άφοϋ έ^έθη παρ’ ενός τών συμβούλων, on ο! Διοικηται τής 
Εθνικής Τραπέζης όμιληθέντες παρ’ αϋτοΰ τίΤ) ειπον, οτι έπαυσεν άπό 
πολλοϋ χρόνου η Τράπεζα χορηγούσα πιστώσεις νέας δι’ άνοικτοΰ λογα
ριασμού, έρ^έθησαν δέ και άλλα τινά παρά διαφόρων συμβούλων, άπεφα- 
σίσθη, οτι δεν συμφέρει νά μετατρέψωμεν τά κεφάλαια πάντα τη; Εται
ρίας εις μετοχάς της Εθνικής Τραπέζης, διότι λαμβίνρμεν άπό τά χρεώ- 
γροίφα άνώτερον τοχον xcxt 7τλ'ορονοντοίΐ ccuxcc εΐζ το c/.pxtον=

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:59 EEST - 18.237.180.167



48

Μa0>>
0
■ioa
?
0'«η

l/t

|‘ s
„ *V? o^ -s

Ό
X
itC·
0cl
de

•DO,

8
iiD
d
6*■C
a ε >* 

J4
0 f8 <Λ «I
a |
Π r«O. ga 8

<1
Λ«η

¥
t*dl'iε<
doc«

s
XCDo*
0c

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:59 EEST - 18.237.180.167



— 49 —

Μετά την άνάγνωσιν της έκθέσεως της εξελεγκτικής επι
τροπής προέβη ή Συνέλευσις εις την έκλογήν του Συμβου
λίου διά δύο ψηφοφοριών. Και κατά μεν την αΛν ψηφοφο
ρίαν έξελέχθησαν :

Πρόεδρος Φελεππος *Ιωάννο\> διά ψνίφων 24
’Αντιπρόεδρο; Χπυρ. Φεντεκλν^ς » » 22
Ταμίας II. Έμ. Εεσεννόπουλος » » 16
Γραμματεύ; Χτέψ. Α. Ι£ουμανούδης » » 24

Κατά δέ την j3M ψηφοφορίαν έξελέχθησαν μέλη του συμ
βουλίου

Αύσ. Β* αφταντζόγλους » » 24
Ευϋ. Καβτόρχης » » 23
Ίω. Meoovjvs^nj; » » 20
.11. Ευστρατεάδης » » 20
Χτ. IV. Αρκγούμ.η$ )) j>· 20
X. Χωτηρόπουλοφ » » 17
Α. Κ,οκεδης )) -» 14

Καί οΰτω διελύθη ή Συνέλευσις περί μεσημβρίαν.
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A TCpnvcoc, τον >col*Zov τον θεάχρον.

Β <7x£Iqc, το όυτζο τον άεα/τρον.

Γ τοΐ-γοο, ο χ,αλ ττοοτερον γαενόρενοο,.

Δ όντ.τϊΛσεον, έν y εηαονεα, χα) cJTa.noor,

Δ, α όρνγρχο etc, ο ογετενετιχί· το £ιε τον ΰττη.Ιαίον ν§ωρ. 

Ε ϋτοο. Jcopiycn

Κ, cl τετράγωνον νψηΛοτερσν cdctpoc,. 

Ε, £ 3νζα,ντιν/ν ονχοόορή

/ Ζ Ζ ΰεαειτ. τριών ίχχΛητηών.

Η ταγοί Χρω'τ.ι/ζνυκ,οο .

Θ χρ η πρόωροί; orx.odop.ric, ^vecov; ) 

I Οτοώ 17ωννχ/ή..

τ ζ l X

TUiMe^fta^»Λΐ%ι Γ. KcifJJtV.

ϊ .. I ·· : ■!-■ - ·■-■ ----- -1 1

X χρηττίάωρχο οίχοδορηε,

Λ χρηπίοωρα οίοίοϋορώο, ρ,εζά· BotoewV παρσ*;τάώοτν Ιωνικών.

Μ δεζορεντο τεοοίρου vSarroc,.

Ν θtote, ορού νγτή.ντιο,.

Ξ,α. Ξ,6. Ξ,γ. Ξ,δ. 2,L. γραροροοιο ττεριδοΜω»'

Ο γραρρη, τ'αρ,ιηχην
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