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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΖΙΑί.

*Η άνασκαφή εφέτος άπέβλεψεν εις την άποκάλυψιν καί εξερεύνησιν 
της δυτικής καί βόρειας πλευράς τοϋ παρά τον Λιμένα τοΰ ΤΙρακλέους 
μεγάλου επιταφίου μνημείου ή ηρώου τής Άλυζίας. Ό προτεθείς σκοποί 
έπετεύχθη καί ή αναπαράστασις τοΰ μνημείου κατά τά κυρία τουλάχιστον 
μέρη είναι ασφαλώς δυνατή.

Κατά την δυτικήν πλευράν έξεχωματώθη χώρος 120 περίπου μέ
τρων, εδρέθησαν 12 ογκώδη μάρμαρα, εξ 6 δόμοι, εν γωνιαΐον γεΐσον 
καί τέσσαρες όρθοστάται τοϋ επί τοΰ γείσου στηθαίου, έφ' ου ήσαν κατά 
τάς τέσσαρας γωνίας τά ακρωτήρια. Πλήν τούτων άπεκαλύφθησαν καί 
περί τούς 15 λίθους εκ τών πληροΰντων το εσωτερικόν τοΰ μνημείου. 
Τό λαμπρότερου εύρημα ήτο τό ακρωτήριου τής Β Δ γωνίας, διατηρού
μενου καλώς καί εργασίας ιδιορρύθμου καί καλυτέρας τών παλαιότερον 
εδρεθέντων δύο ά'λλων. Ό αετός, ό κατέχατν τό μέσον τοΰ άνθεμοειδοΰς 
κοσμήματος, συμπλέκεται μετά δφεως άνέρποντος επί τής πτέρυγος.

Κατά τήν βορείαν πλευράν ή εργασία περιωρίσθη εις μικροτέραν εκ- 
τασιν, περίπου 40 μ. ΆλΧ δμως καί εδώ εδρέθησαν ικανά μάρμαρα 
ως γείσα καί όρθοστάται. Έκ τοΰ 4ου ακρωτηρίου τής Β Α γωνίας ου 
δεν εδρέθη ίχνος, άλλ’ εβεβαιώθη ή θέσις αύτοΰ έκ τών τόρμων τών οι
κείων γωνιαίων ορθοστατών.

Τό κυριώτερον πόρισμα τής εφετινής έρεύνης ήτο ότι επί τών γείσων 
τθΰ βωμοειδοΰς μνημείου δψοΰντο άμέσως οί μεγάλοι όρθοστάται και 
ούχί οί μικροί, ως δπέθετον άλλοτε, επί δέ τών υψηλών τούτων ορθοστατών 
κατά τάς γωνίας έγομφοΰντο τά ακρωτήρια. Τό πόρισμα τοΰτο είναι 
ασφαλές διά τήν ακριβή άνταπόκρισιν τών γόμφων καί τόρμων επί τών 
ευτυχώς διασωθέντων γωνιαίων λίθων. Επειδή δέ καί κατά τά λοιπά 
ουσιώδη ζητήματα ή αναπαράστασις τοΰ μνημείου έχει σαφηνισθή, δυνά- 
μεθα παρά τήν υπολειπομένην μεγάλην περί τό μνημεΐον εργασίαν νά 
εϊπωμεν, ότι καί ήδη ή άνασκαφική έρευνα τοΰ ηρώου τούτου τής Άλυ
ζίας ήχθη εις εν αρκούντως ικανοποιητικόν πέρας.

Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ.

4. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΩι ΑΝΑίΚΑΦΩΝ·

Κατά τό λήγον έτος 1923 έν τφ έν Έπιδαυρίφ Τερφ τοΰ ’Ασκληπιού:
1) έξηκολούθησεν ή άνασκαφή τής από τοΰ παρελθόντος έτους άρξα-
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