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των άρχαίων χρόνων οικοδομήματος και συγχρόνως έβεβαιώθη 
ότι παρά την ανατολικήν πλευράν του τοίχου του περιβόλου καθ’ 
όλον τό μεταξύ των δύο αύτοΰ στρογγυλών πύργων (Α καίΑ') 
διάστημα διήκεν ή παράδοξος εκείνη αύλαξ, ήν περιέγραψα έν 
τοΐς Πρακτικοΐς τοΰ προπαρελθόντος έ'τους (σελ. 28—29). ’Εν
τεύθεν δέ προς δυσμάς προΰχωρήσαμεν σκάπτοντες μέχρι τής 
αυλής σχεδόν τοΰ οίκίσκου, Ιν φ κατοικώ καί οΰδέν άλλο εϋρο- 
μεν ή τά τοιχάρια Βυζαντινών καί τινων όλως νεωτέρων οίκων, 
άτινα καί έ'μειναν μέχρι τοΰδε άθικτα όπως παρά πλειόνων έξε- 
τασθώσι καί πιστωθή ή περί αυτών γνώμη μου. Ή άνασκαφή 
λοιπόν ή έν Έλευσΐνι κατά τά λήξαν έτος ύπήρξεν ώς πρός τά 
άποκαλυφθέντα λείψανα οικοδομημάτων όχι άκαρπος' ευρήματα 
δέ άλλα λόγου άξια δεν έ'χομεν πλήν ίσως δύο ή τριών ενεπί
γραφων λίθων, οϊτινες καί δημοσιευθήσονται προσεχώς έν τή 
Έφημερίδι.

Τοιαΰτα συντόμως ένταΰθα έξαγγελλόμενα τής έν Έλευσΐνι 
άνασκαφής τά έξαγόμενα κατά τό λήξαν έτος, ών ή άξια κατα- 
δειχθήσεται κυρίως όταν δημοσιευομένου καί τοΰ ΰπό τοΰ κ. 
Dorpfeld έκπονηθέντος διαγράμματος λεπτομερώς πεοιγραφώσι 
τά περισωθέντα των άποκαλυφθέντων οικοδομημάτων λείψανα.

Έν Έλευσΐνι tij 25 Φεβρουαρίου 1887.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΟΓ 1886 

(πίναξ 3.)

Τά «Πρακτικά» τοΰ 1884 διελάμβανον συν άνασκαφικω δια- 
γράμματι (Πίν. Ε’) τά περί τών τότε ΰπό τοΰ αντιπροέδρου κα- 
θηγητοΰ Σπ. Φιντικλέόυς, δαπάνη τής Εταιρείας, έπιληφθεισών 
έν Ώρωπφ άνασκαφών. Δι’ αυτών τότε πρώτον έβεβαιώθη ή 
τέως άμφισβητουμένη θέσις τοΰ ίεροΰ τοΰ Άμφιαράου, αποκα-
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λυφθέντος, παρά τήν καί νυν άναβλύζουσαν πηγήν, του παρά 
Παυσανία άναφερομένου ναού καί βωμού, προς δέ καί τής αρχής 
μακράς στοάς ώς καί πολλών ενεπίγραφων βάθρων, έξ ών μάλι
στα κατεδείχθη άριδήλως οτι τδ μεταξύ Σκάλας καί Καλάμου 
τοΰτο τέμ.ενος είνε τό Άμφιάρειον.

Τω 1885 σκαφαί δεν έγένοντο. Τω 1886 έπεχείρησα την 
επανάληψήν τών άνασκαφών, τδ μεν ίνα συμ,πληρωθή ή κατά 
τδν ναδν καί την στοάν ερευνά, τδ δε καί κυρίως ίνα άνεύρω 
νέον τι άλλως τε καί έξ επιγραφών υποδεικνυόμενου κτίριον, τδ 
θέατρου. Καί θέατρου μεν έν Άμφιαρείω δεν μνημονεύεται διαρ
ρήδην υπό τών παλαιών συγγραφέων, έξ αγωνιστικών όμως επι
γραφών είχεν ήδη καταστή γνωστδν ότι εκεί ίτελοΰντο καί δρα
ματικοί αγώνες' ετι δέ πρδς τοϋτο ήγόμην μάλιστα άπδ τής 
είρημένης άνασκαφής τελευτώσής (πρβλ. Πρακτ . 1884), ότε 
ευρών όπισθεν τής στοάς αρχιτεκτονικά Ttva μέλη άνήκοντα, ώς 
ίφαίνετο, εις θεατρον, συνεπέρανα δτι τδ άναζητούμενον κτίριον 
έ'κειτό που αυτόθι- καί ή εικασία Ικυρώθη έν τοϊς εξής διά τών 
προκειμένων άνασκαφών, αίτινες διήρκεσαν επί εξ τους τελευ
ταίους του 1886 μήνας.

Έν τώ διαγράμμ.ατι του 1884 φέρεται όπισθεν τής στοάς Ε, 
επί του κατά τδ Ζ υψηλού κρηπιδώματος, έγκαρσίως αρχή τοί
χου έκ μ.αλακών καλώς εΐργασμ.ένων πώρων. ’Ενταύθα άρχεται 
τδ θεατρον καί δή ό έν λόγω τοίχος είνε 6 δυσμικδς(Ι) τής σκη
νής (όρα πίνακα 3, r).To άνώτεοον μέρος του κρηπιδώματος, τα- 
νύν κατεστραμμένου, σχηματίζει την όπισθεν μακράν τής σκη
νής πλευράν 6, άφ’ής έγκαρσίως ήτοι καθέτως φέρονται ό εΐρη- 
μ.ένος δυσμικδς r καί ό ανατολικός ε τοίχος τής σκηνής. Τό δέ 
κοϊλον τοΰ θεάτρου κεϊται άνωτερω ούτως ώστε οί θεαταί εβλε— 
πον πρδς τδ κατά μήκος τής στοάς διαρρέον ρεύμα καί την δε
ξιάν αυτού κατάφυτου όχθην. Εις την δυσμικήν πάροδον τού 
θεάτρου άγει έκ τών άλλων μνημείων άνάντης όδδς κείμενη μ.ε- 
ταξυ τής δυσμ.ικής πλευράς τής στοάς καί τών παρά την κάμι
νον πρώτων βάθρων, έστερεωμένη δέ εκατέρωθεν διά τοίχου οΰ

(1) ’Ανατολήν λέγω γάριν ευκολία; τό ΒΑ, Δυσμάς δε τό ΝΔ. καί οΰτω 
κάβεξής.
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καί πολλοί των άνωτέρων λίθων σώζονται πεπτωκότες.Τά δέ εις 
την έτέραν πάροδον δεν είνε εντελώς έσκαμμένα καί έξηρευ- 
νημένα.

Τό θέατρον είνε μικρόν,της ορχήστρας ουσης περίπου 120· την 
διάμετρον. Τό εσωτερικόν της σκηνής έ'χει πλάτος 12,33, τό δε 
δλον μέχρι τής όψεως του προσκηνίου βάθος είνε περίπου τό 
ήμισυ του πλάτους' τό ύψος των τοίχων πρός -την ορχήστραν 
φθάνει ώς 2,50, ήγουν σφζεται μέχρι του γείσου του προσκη
νίου. ΙΙαραλλήλως τή πλευρά ά εκτείνεται ό μ.ακρός τής σκηνής 
τοίχος (1 άνοιγόμενος έν μέσιρ εις θύραν (πλ. 1,12), άγουσαν εις 
τό προσκήνιον καί την ορχήστραν. Μεταξύ δέ του τοίχου ό καί 
του κρηπιδώματος διήκει μεταγενέστερος τοίχος γ εχων ωσαύ
τως έν τω μ.έσω θύραν. Άπά των πρός τό κοΐλον άκρων των 
πλαγίων τοίχων r καί ε φέρεται ίκατέρωσε λοξώς πρός τά εζω, 
ορθήν γωνίαν μετά του άντιστοίχου πλαγίου σχημ,ατίζων τοίχος 
(<f καί C), μήκους περ. 6,50. Έκάτερος τούτων μετά του αντί
κρυ αναλήμματος ο, η άποτελοϋσι την οΐκείαν πάροδον (α, α')' 
αί δέ πάροδοι καταλήγουσιν έπικλινώς εις τά θυρώμ.ατα καί τήν 
ορχήστραν. Καί των μέν θυρωμάτων τούτων μ.όνα τά θεμ.έλια 
έκατέρου στύλου διακρίνονται κατά χώραν, εΰρέθησαν όμως έκ 
μαρμ,άρου άνάλογον έπιστύλιον καί τεμ,άχια στύλων ιωνικού ρυθ
μού. Τής δέ σκηνής εΰρέθησαν καταπεπτωκότα μ.εταξύ τού κρη- 
πιδώμ.ατος Ζ καί τού μακροΰ τής στοάς τοίχου μαρμάρινα τμή
ματα δωρικού θριγκού μετ ’ ένεπιγράφων έπιστυλίων φερόντων 
ττ\ν σχητην και τά θυρώ[ματα] ■.. γενόμενος ... [ Άμ]φιαράωί (1). 
Έλλειπόντων ομ.ως των άλλων τεμ.αχίων δ έν δύναται νά όρισθή 
ακριβώς ή-θέσις των άρχιτεκτονικών τούτων μελών, Έν τούτοις 
οπωσδήποτε τό έλλεΐπον όνομα φαίνεται ότι ήτο ίερέως τίνος' 
διότι, πλήν τού ότι πρό τού γενόμετος σώζεται τι ώ; τού Σ 
ίχνος, έν άλλαις τού Άμφιαρείου έπιγραφαϊς άπαντα πλέον ή 
άπας ή φράσις ίερεύς γενύμενοε (πρβλ. κατωτέρω τήν έπιγρα- 
φήν τών θρόνων).

Τό δέ προσκήνιον κοσμείται πρός τήν ορχήστραν διά μαρμά
ρινης κιονοστοιχίας, ήτις παραλλήλως τω μακοφ τοίχω ό τε- 

(1) "Γψ. γραμμ. 0,05. Όρα ΓΙ-V. 3.
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ταγμένη συνέχεται προς τά άκρα των πλαγίων τοίχων r, ε.
Ό ρυθμός του προσκηνίου είνε, ώς καί ό του εΐρημένου θριγκού 
της σκηνής, δωρικός, πάντα δέ τα μέρη της προσόψεως εΐσί λευ- 
κοΰ μ.αρμ.άρου. Οί στύλοι 10 τόν άριθμ.όν μ,ονόλιθοι δ ’ έκαστοι 
όντες (ύψ. 1.883), ϊστανται πάντες κατά χώραν επί κοινού μαρ- 
μ,αρίνου στυλοβάτου (ύψ. 0.16, πλ. 0.50 περ.) πωρίνην ύπό- 
στρωσιν εχοντος' τούτων οκτώ μέν είσιν ή[Λΐκίονες (διοε.{Λ. 0.23- 
0.30) μετά 11 ραβδώσεων ών αΐ δύο άκραι ελασσόνες, Ικάτε- 
ρος δέ των άκρων απλή παραστάς πλ. 0.21. Τά μεταξόνια αυ
τών είνε 1.345- 1.346, τό δέ μέσον 1.365. Έκ πάντων των 
χιονοκράνων μόλις μικρόν τεμάχιον έσώθη, άξιον δέ λόγου ώς 
Ικανόν προς άναπαράστασιν του σχήματος καί μεγέθους. Του 
επιστυλίου περιλείπονται τέσσαρα ενεπίγραφα τμήμ.ατα, τό δέ 
διάζωμ.α άποτελεΐται έκ κοινών μετά του γείσου μονολίθων τμη- 
μ.άτων (ύψ. 0,29), εύρεθέντων πάντων πλήν ενός. Τό έπί τών 
τεσσάρων σωζομένων επιστυλίων μέρος τής επιγραφής (ύψ. γρμ.. 
0.06-0.07) έχει ώδε :

__ ά\γωτοθετή\σας τ[ό] προ\σκήηοτ χα\1 τους πίτ[ακας........
Έκ του επιστυλίου σας το προ, όπερ, καθ ’ ά. άποδεικνύεται, 

έκειτο πάλαι έπί τών δύο μέσων ήμικιόνων ορίζει δ ’ ούτω καί 
την τών λοιπών θέσιν , έξάγεται οτι έλλείπουσι καί τά τρία 
ανατολικά καί δύο δυσμικά έπιστύλια. Περί τής συμ.πληρώσεως 
τής έπιγραφής καί του ονόματος του άγωνοθετήσαντος γενήσε- 
ται άλλαχοΰ λόγος.

Τής δωρικής ταύτης προσόψεως τοΰ προσκηνίου τά μ,εταστύ- 
λια (πλ. 1.05-1.06) δέν ήσαν ανοικτά, αλλά πάντα πλήν τοΰ 
μ.έσου εκλείοντο διά τών καί έν τή έπιγραφή άναγραφομ-ένων τα- ‘ 
τάκων. 'Ότι δέ έτίθεντο έκάστοτε τοιοϋτοι κινητοί πίνακες φαί
νεται καί έκ τών έν τοΐς πλαγίοις έκαστου στύλου έγγεγλυμμέ- 
νων επιμ.ήκων βοθρίων ήτοι τόρμων, δι’ών έκαστοι προσηρμό- 
ζοντο όπισθεν τών ραβδώσεων κατά τό λεπτυνόμ,ενον τοΰ στύλου 
τριτημόριον. Τό δέ μ,εταξύ τών δύο στύλων μεταστύλιον, ολίγον 
τι τών άλλων μ.εϊζον (πλ. 1.085), προδήλως ήν θύρα πρός τήν 
σκηνήν άνοιγομένη' διότι τόρμοι μ,έν έπί τών προσβλεπουσών 
έπιφανειών τών δύο στύλων έλλείπουσι, κάτω δέ έπί τοΰ οΰδοΰ
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ύπάρχουσι δυο στροφίγγων στρογγυλοί βόθροι. Παραπλήσιου 
μετά πινάκων προσκήνιον φέρει τό έν Άσσιρ της Μυσίας θέατρον. 
Ταύτα και κατά την γνώμην του χαράξαντος τό διάγραμμα κ. 
Δόρπφελδ.

Τό δέ κοίλου, όσον έκ του ανεσκαμμένου έ'στιν εΐκάσαι, δεν 
σώζεται καλώς" έν τούτοις έν τη ορχήστρα έν ήμικυκλίω τεταγ- 
μένοι ίστανται έπί μαρμάρινης έκαστος βάσεως (πλ. 0.70, βάθ. 
1.Οδ) πέντε άνάκλιτοι θρόνοι (γν) λευκού μαρμάρου (ύψ. 1.05, 
πλ. 0.63, βάθ. 0.55), φέροντες έπί μεν των πλαγίων άνάγλυ- 
πτα κοσμήματα, έ'μπροσθεν δέ μεταξύ των ποδών έκαστος την 
έπιγραφήν :

ΝΙΚΩΝ 
ΝΙΚΩΝ ΟΣ 
ΙΕΡΕΥΣ 
ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ 
ΑΜφΙΑΡΑΩΙ

Τούτων ό παρά τό ανατολικόν άνάλημμα διατηρείται κάλλι- 
στα. Τό άπ’άλλήλων διάστημα των δύο άκρων θρόνων εινε τό 
αυτό που καί τό άπό τού μέσου θρόνου μέχρι τού προσκηνίου, 
οΰτω δέ προεκτεινόμενου τό νοητόν διά των θρόνων ημικύκλιον 
προς την σκηνήν, έφάπτεται τού προσκηνίου έ'μπροσθεν κατά τό 
μέσον τής θύρας, έξ ου φαίνεται ότι ή ορχήστρα είνε τέλειος κύ
κλος. Τό έ'δαφος τής ορχήστρας δεν είνε έστρωμένον, ουδέ θυ
μέλης φαίνεται ίχνος.

'Άλλα εδώλια πλήν των πέντε θρόνων δέν σώζονται. 'Όπι
σθεν τούτων μεταξύ των αναλημμάτων, άτινα φθάνουσιν ύψος 
1.50 (μήκος άνατ. 10.50, δυσμ. 16.00), υπολείπεται έκ πώ
ρων θεμέλιον τής πρώτης των εδωλίων σειράς, ήτις διαιρείτο, ώς 
φαίνεται, εις τρεις κερκίδας. Κατά τό ανατολικόν κέρας όπισθεν 
τής πρώτης εδωλίων σειράς καί όλίγω υψηλότερου σώζεται θε
μέλιον αρχαιότερου (<), έτι δέ ανωτέρω τούτου φαίνονται ίχνη 
τοίχου (χ) άσκάφου έτι μένοντος. 'Υπόνομος δέ τού θεάτρου 
έπισκεπής (Λ) διήκει διαγωνίως διά τής άνατολικής παρόδου.

Έν εύρήμασιν άλλοις τό θέατρον δέν ήτο πλούσιον. Ευτυχώς
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ή βαθεϊα τοΰ κοίλου έπίχωσις, ητις ενιαχού έ'φθασε 5 μέτρα, 
διετηρησεν άπό των ρωμαϊκών χρόνων, εις οΰς, φαίνεται, ανά
γεται τό κτίριον, τουλάχιστον το προσκηνιον πλην του θριγκού, 
όστις έν τω μεταξύ κατέπεσεν επί των χωμάτων.

Έκτος του θεάτρου άνέσκαψα καί κατά τον ναόν, ιδία δέ τό 
εξωτερικόν της βορείου καί τό της δυσμικης αΰτοΰ πλευράς, 
όπου τω 1884 (Πίν. Ε' α') είχε φανη μικρός τετράγωνος χώ
ρος (2.51 X 1.58) συγκοινωνών μετά του ναοΰ διά θύρας. Ό 
χώρος ούτος έκ τών κατά χώραν έν ραέρει σωζομένων δύο γω
νιαίων άρραβδώτων κιονίσκων φαίνεται ότι ήτο πρόθυρον του ναοΰ.

Βάθρα δ’ ενεπίγραφα νέα κατά χώραν πλην τών προειρημέ
νων δεν άπεκαλύφθησαν, είργάσθην όμως περί την συναρμογην 
τών σποράδην πεπτωκότων μαρμάρων τών βάθρων εκείνων καί 
άνίδρυσα έπί τών οικείων βάσεων τά πλεΐστα, έν οίς καί τά πρό 
του 1884 εΰρεθέντα άνεπίγραφα καί ένεπίγραφα (πρβλ. Άρχ. 
Έφ. 1886 σελ. 63-64, άριθ. έπιγρ. 19).

'Όπισθεν δέ τών βάθρων άνέσκαψα ένιαχοΰ φθάσας μέχρι του 
τοίχου του τεμένους. Άλλ’ ένταΰθα μόνον τοίχοι μεταγενεστέρων 
δωματίων έναπολείπονται, έν οίς έστι που καί άρχαιότερα λεί
ψανα ένεκτισμένα. Τό κάλλιστον τών ένταΰθα ευρημάτων είνε 
άνάγλυφον είκονίζον έπί άρματος νέον ηρώα γυμνόν μετά κρά
νους καί άσπίδος, παρ’αύτώ δέ ήνιοχοΰσαν νεαράν γυναίκα έν 
διαφανεϊ χμτώνι παρισταμένω έν κυμάνσει. Τό άνάγλυφον τού
το, έλλιπές τά άριστερά , έκομ,ίσθη πρός τισιν άλλοις εις τό έν 
Άθήναις Εθνικόν Μουσεΐον.

Εν δε ττί στοά έχώρησα έ'τι πρός Α. εύρίσκων άεί την αύτην 
σειράν ποδών εδωλίων καί τούς κατά μεταξόνια 5.71 έσωτερι- 
κούς κίονας, δι’ών ή στοά διαιρείται κατά μήκος εις δύο κλιτή 
(Schlffe). Άλλ’ή άνεύρεσις τοΰ πέρατος τοΰ κτιρίου, διακο- 
πείσης της άνασκαφης, άνεβλήθη εις τό έπιόν έτος.

Β. I. Λεοναρδος
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