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ανασκαφής ημών, δνιες υποχρεωμένοι, ϊνα άποκομίζωμεν ταΰτα δια κάρρων 
μακράν τής ανασκαφής, άλλ’ ή εργασία αυτή ήθελεν απαιτήσει πολύν 
χρόνον και δαπάνην μεγάληV διά τοΰιο έζητήσαμεν την άδειαν τοΰ 
Υπουργείου, όπως, ελλείψει κάρρων, έπιτρέψη ήμΐν, ϊνα προσωρινώς άπο- 
θέσωμεν ταΰτα εις άκραν τινά εντός τοΰ περιβόλου τοΰ Διονυσιακού θεά
τρου, επιφυλασσόμενοι βραδύτερον και εις εΰθετώτερον χρόνον νά ρίψω- 
ΐιεν ταΰτα μακράν εντός τής κοίτης τοΰ Ίλισσοΰ. Καί την αϊτησιν ημών 
ταυτην ηΰδόκησε νά έπιτρέψη τό Σον Ύπουργεΐον.

Τοιαΰται υπήρξαν κατά τό παρόν έτος αί έν τω ’ζίδείφ τοΰ Περι
κλεούς έργασίαι ημών, διεκόψαμεν δέ μέ την ελπίδα, όπως προσεχώς έρ- 
γασθώμεν συστηματικώτερον προς ολοσχερή άποκάλυψιν τοΰ περίφημου 
τούτου οικοδομήματος, όπερ ό αρχαίος συγγραφεύς Ψευδό - Ήρακλείδης 
άναφέρων αυτό καλεΐ ώς «ιών έν zfj οίκονμένη μέγιοτον».

Πρακτικά της .'Αρχαιολογικής Έταιρχίας 1924.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤ11Σ

2. ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΝ

Τφ 1924 σκαφικα'ι έργασίαι διεξήχθησαν κυρίως επί τής δεξιάς τής 
χαράδρας όχθης, έγένετο δέ καϊ σκαφική διάπειρα επί τής αριστερός 
όχθης.

A ’) ijcl της δεξιάς όχθης.

61 (ΑΕ 1919 100 είκ. 2 2α' περί τών αριθμών 61 69 κλπ. πρβ ΑΕ 
1923 166κέ)· Ή νοτία πλευρά τοΰ οικοδομήματος 61, έκ πωρίνων ογκο
λίθων πεποιημένη, φέρει άνω μοχλοβόθρια.

Δυσμόθεν τοΰ 61 έν προτέρφ σκαφεία ηύρέθη μολυβδοΰν εϊσιτητή- 
ριον (τό αριστερόν άκρον προς τά όπίσω συγκεκαμμένον), είκ. 1γ (νΰν 
ΑΑΜ 15084), πρβ άλλα δύο: ΑΕ 1916 H9 εϊκ. ΐ(=ΠΑΕ 191666)
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Άμφιάρειον 97

1017 240 είκ. 2, α καί συμφωτογραφοΰνται ενθάδε, είκ. 1, α καί β (πρβλ. 
IG V2 323 468, ΑΕ 1915153)·

κλΐμαξ 1/1.
1 α—γ (μνημείων φωτογράφημα): είσιτητήρια μολυβδά.

ιερόν
Άμφιαράον

Ύγίεια.

α (ΑΑΜ 14829): ΑΕ 1916 Π9 είκ. 1· 
β (ΑΑΜ 14915): ΑΕ 1917 240 είκ. 2· 
γ (ΑΑΜ 15084): ΑΕ 1924 96 είκ. 1.

69 (API 1919100 είκ. 2 1922 ιοί είκ. ΐ)· Έν τφ χώρφ 69 έξεκα- 
λΰφθη δισκελής ή γαμμοειδής στοά τριών πωρίνων κιόνων άρραβδώτων', 
κατ’ ορθήν γωνίαν τεταγμένων (πρβλ. την τοΰ καταγωγίου στοάν, διαφόρως 
τετραμμένην, ΑΕ 1917 239 είκ. 1 1918 110α)' τα δυο τής στοάς σκέλη, βό
ρειον καί δυσμικόν, ειχον άνά δυο κίονας, ών ό δυσμοβόρειος κοινός, καί 
το μέν βόρειον σκέλος κεϊται νοτόθεν τών χώρων 57—59, έχον την είσοδον 
έκ τοΰ 68 διά τής δυσμόθεν τουτου δηλουμένης διόδου (πρβλ. ΑΕ 
1919 101 β), το δέ δυσμικόν κεϊται άνατολόθεν των εισόδων τών δωματίιον 
50 καί 52, νοτόθεν δέ τοΰ δυσμονοτίου κίονος προς το νοτόθεν μακρω 
τοίχαν σώζονται θεμέλια τοίχου (0.78x0.45), έφ’ ών, ως εΐκάσαι, ΐδρυτο
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98 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1924

παραστάς- επί των βατήρων τοΰ βορείου σκέλους δεν σφζονται οί κίονες, 
μόνον δέ τοΰ δυσμονοτίου κίονος τό κάτω ΐσταται κατά χώραν (υψ. 1.00, 
διάμ. ± 0.458). ’Ενταύθα ηύρέθησαν πήλινα μέν : δυο αγγεία άνθοδο- 
κοειδή (ΰτ[). 0.49, διάμ. άνω μέν ± 0.35, κάτω δέ 0. 24), λύχνου (τής κάτω 
έπιφανείας) λίγδος, οπαίων αποκόμματα, σκύφων ζφωτών (έκτυπων, αΐξ 
καί κρατήρ) καί ραβδωτών κλάσματα, αγγείου δύο λαβαί ευθεΐαι, ών τό 
άκρον έκάτερον αναπτύσσεται εις τρία φυλλοειδή κοιλώματα, αγγείου λαβή 
δίδυμος στρεπτή φέρουσα Σατυρικόν πρόσωπον, δίσκου μεγάλου άγματα 
(πάχ. 0.028, διάμ., κατά τό Πυθαγόρειον θεώρημα, 0.65), άγνΰθες πυρα
μιδοειδείς καί κωνικαί, χαλκώματα δέ: σύναμμα συνδέον δύο διερρωγότος 
αγγείου κλάσματα (άλλο χαλκοϋν σύναμμα ηυρέθη εν χώρφ 50 εν προτέρα 
έτεία' τα άλλα συνάμματά είσιν έν γένει μολυβδά), πόρπη εκ μέρμιθος 
(μίτου), ήλου εΰτεχνος κεφαλή έκ θυρώματος, νόμισμα έφ’ ου Ώ[ρ]2ω[πί]&ω[ν 
(πρβλ. άλλο ΑΕ 1922 ιοία)·

138 (ΑΕ 1922102 είκ. 2 καί σ. 105β 1923 167αβ): Έξεκαλύφθη άπασα 
ή ανατολική πομπική οδός 138. Ή οδός αυτή καί ή έκ δυσμών φέρουσα 
84 85, συμβάλλουσαι εις τήν βορρονότιον οδόν 108 κατήγον διά ταύτης, 
κοινής πομπικής γιγνομένης, εις τον χείμαρρον καί διά τής επί τούτου 
γεφύρας, μνημόνευεμένης έν δυσίν επιγραφαϊς (SIG3 973, ΑΕ 192 3 43α), 
είς τό κυρίως ιερόν τό επί τής άριστεράς όχθης. Ή οδός 138 έξ ανατο
λών προς δυσμάς έφέρετο ήρεμα άνάντης, διό καί δ νότιος αυτής τοίχος, 
ίσόδομος ών, προς μέν τώ 153 καί 152“ καί μέρει τινί τοΰ 152 σύγκει- 
ται έκ τεσσάρων δόμων ογκολίθων, έντεΰθεν δέ μέχρι τοΰ 150 έκ τριών 
(ύψος τοΰ έκ τών άνω τρίτου δόμου 0.40, ύψος τοΰ τετάρτου δόμου 0.46. 
πρβλ. ΑΕ 1923 167), δυσμόθεν δέ πάλιν μέχρι που τοΰ μέσου τοΰ 148 
έκ δύο, πέρας δέ προς τώ δυσμικώ άκρφ τοΰ 148 (εις μήκος ± 1.00) 
έξ ενός δόμου. ’Έτι δέ ήρευνήθη ό έν τώ βάθει νοτόθεν τοΰ νοτίου 
τοίχου τοΰ 137 γ/δ τοίχος, δστις έξ ανατολών φερόμενός καταλήγει προς 
δυσμάς νοτόθεν τοΰ δυσμικοΰ τοίχου τοΰ 137 γ, περί ου δ λόγος έν ΑΕ 
1922 ΐ05β. ’Εν τή όδφ 138 ηύρέθησαν χαλκωμάτιά τινα, έν οις καί υστέ
ρων χρόνων άλυσις μ. 0 13, συνάμματος μολυβδοΰ απόκομμα, πήλιναι 
άγνΰθες, πηλίνης λοπάδος ή φιδακνίου τρίποδος άγματα, λοπάδος προ- 
στόμιον (0 065), δακτυλιόλιθος επιπεδόκυρτος ύποκυανίζων, κρίκος ό'στινος 
διαμ. 0 018, νομίσματα Βοιωτών (Ποσειδών τριαινοφόρος), 'Ιστιαιέων 
(άργυροΰν), ’Αντιγόνου Γόνατά (Σάτυρος ίστάς τρόπαιον).
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'Α μφίά^ειο'ν 99

142 ΔΔ Δνδ (ΑΕ 1923 ΐ67β είκ. 2)· Σκάφη έτι έγένετο νοτόθεν τοΰ δίπο
λου ζρ. Ό τοίχος ΔΔ χωρεΐ νοτόσε κάτωθεν τοΰ Δνδ. Ευρυνόμενης τής ενταύθα 
σκαφής, ηύρέθηααν χαλκής ραφίδος δυο άποτμήματα (0 031 και 0 024).

Β' έηϊ της άριστερας οχΰης.

α) λουτρών ανδρείος. Άνεκαθάρθησαν τά άνατολόθεν τοΰ υστέρου 
έκδοχείου, έξ οΰ νΰν εκρεΐ τό ύδωρ τής πηγής (νοτόθεν τοΰ βωμού Β, 
ΠΔΕ 1884 πίν. Ε') καί ιδία ή παρ’ αΰτδ δεξαμενή Λ τοΰ ανδρείου 
λουτρώνος. Ίσοδομικώς όγκολίθοις ωκοδομημένη είς ύψος ως 1 50, έχει 
εμβαδόν 4 20 (δυσμανατολικόν μήκος) X 2 97 (βορρονότιον)· τό δάπεδον 
αυτής είναι έστρωματισμένον διά πέντε παραλλήλων δυσμανατολικών στοί
χων μεγάλων πώρων (πλ. 0 60), τό δέ πλεονάζον ύδωρ διέρρει διά δυο 
τετραγώνων τρημάτων (±0 11), άνεφγμένων τοΰ μεν έν τώ δυσμικώ 
τοίχφ ( ± 0 65 υπέρ τό δάπεδον), τοΰ δέ έν τω άνατολικώ, εντεύθεν δέ 
είσέρρει προς άνατολάς είς οχετόν συγκείμενον έκ λίθινων (μονολίθων 
τό πλάτος) τμημάτων (διάρρου πλ. 0 09-0 115, βάθ. 0 13).

β') ναδς (ΠΔΕ 1884 πίν. Ε α)· Άνεκαθάρθη δ ναός καί ιδία 6 έν 
τή δυσμοβορείφ τοΰ σηκού γαινία πίθος- ό πυθμήν τοΰ πίθου είναι δλως 
κοίλος, άνευ επιπέδου, είνε δέ δ πίθος διερρωγώς, συνδεδεμένος διά 
πέντε μόλυβδων συναμμάτων μετά χυτοΰ μολύβδου έν τφ άρμώ.

γ') ναΐσκος. Άνεκαθάρθη τό ναΐδιον τό παρά τά δυο τά έπιμήκη 
τών δυσμικωτάτων βάθρων (έφιππων ανδριάντων) : Ίσαυρικον (IG VII 
244-8 4258 καί σ. 744, ΑΕ 1892 46(76-78)) καί τό άνατολόθεν τουτου 
έλλιπές την ό'ψιν καί την δεξιάν πτέρυγα, ’ξίτοδομήθη δέ τό ναΐδριον 
πολλω προ τής πΧ 36? έκατοντετηρίδος μεσοΰσης, ίσως κατά την πΧ 
5ην έκατοντετηρίδα (πρβλ. Dorpfeld AM 192226)' έπί γάρ τουτου (ακρι
βώς είπεΐν, έπί τοΰ προνάου) καταστραφέντος ίδρΰθησαν τό μονόλιθον 
βάθρον Μεγακλείδην (IG VII 327-330, ΑΕ 189245 (73-75)) παί τά (δυσμό- 
θεν τουτου) είρημένα δυο βάθρα, ών τό δυσμικόν (σώζονται καί οί τρεις 
λίθοι καί τό έπίκρανον) έ'φερεν άνάθεσιν τής πΧ 46?, ως είκάσαι, έχα- 
τοντετηρίδος, φέρει δέ καί προξενιάς τής π X 36? έκατοντετηρίδος 
τελευτώσης καί την ύστερον είς τον Ίσαυρικόν έπιχαραχθεϊσαν άνάθεσιν. 
Ό ναΐσκος έ'χων μήκος έξωτερικόν (βορρονότιον) 5 50, πλ. ως 4 05, 
εμβαδόν δέ 4 44χ3 27, έχει την είσοδον έκ νότου (άκριβέστέρον είπεΐν,
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νοτανατολόθεν), εινε δέ, δσον σώζεται, επιμελέστατα πεποιημένος εκ μα

+ 0 22 + 0 31 κα'ι πλέον, πλ. εξοχών, οίονεί άναβασμών, έκ των άνω 0 105 
και 0 228 κα'ι 0 055. Τοΰ σηκοΰ το εσωτερικόν βορρονότιον μήκος εινε

2 83, τδ δε δάπεδον εινε μεγάλαις πλαξί βορρονοτίοις έστρωματισμένον. 
Έν μέσφ που τοΰ σηκού παρά τον βόρειον (κυρίως δυσμοβόρειον) τοίχον 
(0 50 από τούτου) κεΐται βάθρον (υψ. 0 55, πλ. 1 34, βάΟ. 0 66), εφ’ ού

βορράθεν τοΰ ναΐσκου δωματίφ προς τή υψηλή τοΰ περιβόλου άντηρίδι 
Μ ΐδρυιαι έπιγεγραμμένον βάδρον, δπερ έφερε τό έν ΑΕ 189251(81) μνη- 
μονευόμενον μέγα άγαλμα τοΰ Άμφιαράου. Ή σηκοπροδόμιος Ούρα 
είχε πλ. 1 74, σώζονται δέ κατά χώραν επί τού οδού αί χοινικίδες τών 
δύο στροφωμάτων, χαλκαΐ (διαμ. 0 055), καί τα έν μέσω χαλκία, έπι· 
κλινώς τε καί καθέτως τετμημένα χάριν τού μοχλού τών Ουρέτρων τής 
διακλεΐδος. Καταστραφέντος τού ναΐσκου, ήλάθη λοξώς διά τού σηκού έκ 
δυσμών προς άνατολάς φερόμενος πήλινος οχετός, πειοειδής (άνεστραμμέ-

λακών πώρων, έρυθρώ τά ένδον πάλαι κεχρωσμένων, ύψ. 0 79, πάχ. 0 39- 
ή κρηπίς σύγκειται έκ τριών δόμων, ΰψ. 0 19 (ανώτατου, ευθυντηρίας)

2: ναΐσκος Άμφιαράου.
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νως) την έπικαρσίαν δψιν τής καθέτου τομής, έχων εκατέρωθεν μέν λίθι- 
νον θωρακείον, άνατολόθεν δέ τοϋ ναΐσκου δυο πωρίνας πυέλους, άνα- 
τολόθεν δέ τούτων ό οχετός διήκεν υποκάτω τόΰ βάθρου Βρούτον, 
ου ή άνάθεσις εινε, καθάπερ και ή τοϋ Ίσαυρικοϋ, επί προτέρας έπε- 
γλυμμένη (ΠΑΕ 1884 πίν. Ε , ι" , ΑΕ 188ο 105 (7), IG VII 383 5).

δ') επιγεγραμμένα μνημεία (ΠΑΕ 1884 πίν. Ε' Πΐ)· Έργασίαι τινές 
εφ5 έτος έγένοντο καί παρά τά νοτόθεν τής βορείου τοϋ περιβόλου άντη- 
ρίδος Μ μνημεία, έπανιδρυθησαν δέ επί τών οικείων θέσετον το μονό
λιθον βάθρον Άδειαν (ΠΑΕ 1884 πίν. Ε'ι"’, IG VII (279-280, ΑΕ 
1891 108(52)) καί ή τε όψις καί ή δεξιά (δηλ. ανατολική) πτέρυξ τοϋ τριλί- 
θου βάθρου Άγρίππαν (τνατολόθεν τοϋ ι"') καί ή τε δεξιά πτέρυξ καί 
ή ουρά τοϋ τετραλίθου βάθρου Αιονυσόδωρος (άνατολόθεν τοϋ Άγρίππαν, 
IG VII 387 388, ΑΕ 1925/6 17 (132 133))' τάλλα τμήιιατα τών δυο βάθρων 
τούτων, ήγουν ή αριστερά πτέρυξ τοϋ Άγρίππαν καί ή τε δψις καί ή 
αριστερά πτέρυξ τοϋ Αιονυσόδωρος, έπανιδρυθησαν εν προιέραις έργασίαις.

ε') βορράθεν τοϋ μουσείου (αγρός Λουπη): 400 «έ. Σκαφική διά- 
πειρα έγένετο έν τφ βορράθεν τοϋ μουσείου άγρω τών κληρονόμων 
Δήμου Λουπη. Ένταϋθα αποκαλύπτεται οικοδόμημα, όπερ έν τή νοτίφ 
πλευρά έφερεν επί πωρίνη; κρηπΐδος δυσμανατολικόν τοίχον εκ λίθινων 
ορθοστατών έν διστοιχία, διήρηται δέ, όσον μέχρι τοϋδε έφάνη, διά τοί
χων ένθα μέν μονοστοίχων, ένθα δέ διστοίχων εις τρεις τούλίγιστον χώ
ρους. ’Επί τής νοτίου πλευράς ηυρέθη απόκομμα πώρινης βάσεως Ίωνι- 
κοϋ κίονος, ής ή διάμετρος κατά το Πυθαγόρειον θεώρημα ήν ±0 482, 
ώδε· λαμβανομένου γάρ ήμίσεος χορδής 0 17 καί βέλους 0 07, το τετρά
γωνον τής άκτΐνος χ έσται:

χ2—172 + (χ-7)2^=289 + χ2— 27χ +49=338+ χ2—14χ 
14χ=338

338
Τί= 241

2χ (διάμετρος) = 0 482. .
αυτόθι δέ νοτόθεν κεΐται (οΰ κατά χώραν) καί σφόνδυλος λίθινος Δωρι
κός υψ. 0 95, διαμ. ± 0 41.

Νομίσματα ηΰρέθησαν παντοδαπά 72 χαλκά καί έν άργυροϋν (ά. σ. 98), 
α καί Άθιίναζε κομισθένια καιειέθησαν έν τω νομισματικά) μουσείφ.

β. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
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