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τών εις την Εταιρείαν 30 χιλιάδες μόνον, ών αί δώδεκα 
χιλιάδες διά την έκδοσιν της ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, 
αί δέκα διά την βιβλιοθήκην καί αί λοιπαί όκτώ προς ίλευ- 
θέραν χρήσιν.

Έφαρμοσθέντων των νόμων τούτων, ώς είπομεν, άπ'ο 
I7!4 ’Ιουλίου, τά έσοδα καί τά έξοδα τής Εταιρείας δι’ 
ολον το έτος 1910 ύπήρξαν, ώς είναι εύνόητον, πολύ διά
φορα των προϋπολογισΟέντων. ’Αντί των 200 χιλιάδων 
έκ τοΟ λαχείου, είσεπράξαμεν 11ο χιλιάδας μόνον, πάντα 
δε τά έσοδα ημών άνήλθον εις 132,918 δραχμάς, τά δ’ 
έξοδα εις 169,328 δραχμάς" ώστε προέκυψεν έλλειμμα έκ 
δρ. 16,610, όπερ έκαλύφθη έκ περισσευμάτων των παρελ
θόντων έτών.

Μεταβαίνοντες νυν εις τά άλλα τής λογοδοσίας ημών 
άναφέρομεν, δτι ένεγράφησαν νέοι εταίροι πέρυσι 17, 
άπέΟανον δ’ έκ τών παλαιών τακτικών δύο, ό πρώην πρω
θυπουργός Κ. Κωνσταντόπουλος καί δ έν Marburg τής Γερ
μανίας Dr W. Altmanrr έπίσης άπέθανον δύο έκ τών έπιτι- 
μίων ήμών εταίρων, δ Hamdy Bey, διευθυντής το0 οθω
μανικού Μουσείου έν Κωνσταντινουπόλει, καί δ έν Στρα
σβούργο» καθηγητής Michaelis, δ διάσημος συγγραφεύς 
τοΟ περί Παρθενώνος βιβλίου καί άλλων δοκιμωτάτων 
έργων.

Άνασκαφαί έξετελέσθησαν έν Άθήναις, έν Πειραιεϊ, έν 
Βοιωτία καί Φωκίδι, έν Θεσσαλία, έν Χαλκίδι καί ’Ερέ
τρια, έν Νάξφ, έν τή Τεγεάτιδι καί έν Αακωνία.

’Εν Άθήναις έξηκολούθησε πρώτον ή άνασκαφή τοΟ 
ΚεραμεικοΟ, διηύθυνε δ’ αυτήν, ώς καί πέρυσιν, δ καθη
γητής κύριος Bruckner συνεργόν έχων τόν έφορον κ. Οί
κονόμον. Κατ’ αύτήν έξηρευνήθη ιδίως δ τριγωνικός χώρος 
ό κείμενος μεταξύ τής έκκλησίας τής Άγ. Τριάδος, τής 
ρδοΟ τών τάφων καί τοΟ ΉριδανοΟ, έφάνη δε ότι έκειντρ
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ένταΰθα τρία πιθανώς ιερά, ών το εν ήτο άφιερωμένον 
εις τους ϊριτοπατρεΤς, το άλλο ίσως εις τήν Έκάτην. 
Μεταξύ αύτών καί τοΟ ΉριδανοΟ ήγεν ή 'Ιερά οδός, έκ 
της κοίτης δέ τοΰ ποταμοί» άρχόμενα πλείονα ίιδραγωγεΐα 
διωχέτευον το ύδωρ αύτοΟ προς δυσμάς—Ιν ή δύο και 
προς μεσημβρίαν—ίνα χρησιμεύση προς άρδευσιν των 
αγρών. "Αλλας σπουδαίας τοπογραφικάς λεπτομέρειας 
αναγκαζόμενα νά παραλίπωμεν ενταύθα. Τά εύρήματα δέ 
της άνασκαφής ύπήρξαν τοσαυτα καί τοιαΟτα, ώστε τάξι- 
νομηθέντα ύπό του κ. Οικονόμου έν τφ παρά το Δίπυλον 
φυλακείφ άπετέλεσαν συλλογήν διδακτικωτάτην. Τά περι- 
εργότατα έξ αυτών είναι 44 όστρακα ή'τοι τεμάχια πήλι
νων αγγείων, άτινα ειχον χρησιμεύσει κατά τινα εξοστρα
κισμόν γενόμενον έν Άθήναις κατά τά πρώτα έτη τοΟ 
ΙΙελοποννησιακοΟ πολέμου' ένδεκα φέρουσι το όνομα τοΟ 
γνωστοΟ πολιτικοΟ θουκυδίδου τοΟ υίοΟ τοΟ Μελησίου, 
26 όέ το όνομα τοΟ Κλειππίδου, όστις τό 428 ήτο στρα
τηγός τών ’Αθηναίων.

Έν γένει τά πορίσματα τής άνασκαφης του ΚεραμεικοΟ 

ύπηρξαν πολλοΟ λόγου άξια, ή Εταιρεία δ’ ημών όφείλει 
εύγνωμοσύνην εις τον κ Bruckner διά τόν άκάματον ζή
λον καί τήν μεγίστην άκριβειαν, μεθ’ ών διηύθυνεν αυτήν. 
Δυστυχώς ένεκα τής οικονομικής καταστάσεως τής τε Εται
ρείας καί τοΟ έν τφ Ύπουργείφ ’Αρχαιολογικού Ταμείου 
δέν φαίνεται πιθανόν, ό'τι αί έργασίαι τοΟ ΚεραμεικοΟ θά 
έπαναληφθώσι ταχέως.

Δευτέρα τών έν Αθήναις άνασκαφών ήτο ή τής Ρω
μαϊκής ’Αγοράς, ής μέγα μέρος εΐχεν άποκαλύψει ή Εται
ρεία ημών ήδη τό 1890 καί '1891. Τό νΟν Οπό τήν διεύ— 
θυνσιν τών κυρίων Π. Καστριώτου καί Α. Φιλαδελφέα>ς 
καθαρισθέν τμήμα εχει έπιφάνείαν 900 περίπου τετραγ. 
μέτρων, έκ τών άποκαλυφθέντων δέ κτίσμάτων άξια ιδίως
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(ΠΙΝ. Α)

At κατά τούς τελευταίους μήνας του 1909 άρξάμεναι 
άνασκαφαί τοΟ ΚεραμεικοΟ έξηκολούθησαν από τού τέλους 
Φεβρουαρίου μέχρις αρχών Σεπτεμβρίου 1910 ΰπ'ο την 
διεύθυνσιν τοΟ υπογεγραμμένου εχοντος ώς συνεργάτην τον 
’Έφορον κ. Γεώργιον Οίκονόμον. Ή παρασκευή τοΟ σχεδίου 
ύπ'ο κλίμακα 1:50 καί άλλων ιχνογραφημάτων του νεω- 
στί άποκαλυφΟέντος χώρου άνετέθη ύπο τής’Αρχαιολογικής 

Εταιρείας εις τον 'Υπομηχανικόν κ. Άναστ. Όρλάνδον.
Μετά την κατά τό προηγούμενον έτος συντελεσθεϊσαν 

άποκάλυψιν τής όδοΟ τοΰ νεκροταφείου άπό τής κατά την οδόν 
Πειραιώς εισόδου μέχρι τής γωνίας τοΟ Δεξίλεω καί δή μέχρι 
τοΟ άρχαιοτάτου αύτής εδάφους, σκοπός ημών ήτο νΟν νά 
παρακολουθήσωμεν την αυτήν οδόν κατά τήν προς τον περί

βολον τής πόλεως διεύθυνσιν. Ο σκοπός ημών ό'μως οδτος 
δεν έπληρώθη εντελώς. Υποκείμενον τής έρεύνης ήτο τό 
τρίγωνον, εις οδ τήν στενήν προς Δ πλευράν εύρίσκεται ό 
ναός τής 'Αγίας Τριάδος' αί δυο μακραί πλευρά! ορίζονται 
προς Β μέν ύπό του άναλήμματος τής κοίτης τοΟ Ήριδα- 
νοΟ, προς Ν δέ ύπό τού νοτίου χείλους τής όδοΟ τοΟ νε
κροταφείου, ένθα ύπάρχουσιν αί προς τιμήν του εκ Σηλυμ- 
βρίας Προξένου Πυθαγόρου καί τών δύο έκ Κέρκυρας πρε

σβευτών άνεγερΟεϊσαι στήλαι. Ό χώρος οδτος μετά τάς 
μεταξύ 1870 καί 1880 άνασκαφάς, ιδία δέ διά τής βαθ
μιαίας έπιχώσεως, ήν έγέννησαντά μή δυνάμενα νά έκρεύ- 
σωσιν έκ τής σκάφης εκείνης υδατα, είχε τήν όψιν επιπέ
δου τίνος καί έστερημένης άρχαίων επιφάνειας. Αί κατά 
τό 190/ γενόμεναι έρευναι είχον άποδείξει διά τής εύρέ- 
σεως τών 1 μέτρον βαθύτερον κειμένων κάτω βαθμιδών το0
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έπίτυμβίου μνημείου τοΰ ΠυΟαγόρου ότι το εδαφος τοΟ 
5ου αίώνος π. X. έκρύπτετο άκόμη υπό την μέχρι τοΰδε 

γνωστήν επιφάνειαν.
Τρία τινά εδει ένταΰθα νά ζητήσωμεν' 
α’) έντ'ος μέν του τριγώνου το εως τότε μόνον κατ ει

κασίαν ύπάρχον σημεΐον του διχασμοΰ τής εις Ελευσίνα 

όδοΟ άπ'ο τής τοΟ νεκροταφείου.
β’) την κατά τ'ο νότιον καί δυτικόν χείλος έκτασιν τών 

τάφων' καί
γ’) τά ίχνη τοΟ ρείθρου τοΟ ποταμίου καί τών οχετών, 

οίτινες έν τφ βαθυτάτω τούτω σημείω τών ’Αθηνών είναι 

ιδιαζόντως πολυάριθμοι.
1. Το σημεΐον τον διχασμόν τής όδον τής ’Ελευσίνας 

και τής τον νεκροταφείου έπετύχομεν νά καθορίσωμεν έξα- 

κριβώσαντες τάς διευθύνσεις αυτών διά τής εύρέσεως περι- 
τετειχισμένου τεμένους τών Τριτοπατρέων έν τφ όπισθεν 
τής 'Αγίας Τρίάδος χώρφ. Προ τών προς την πόλιν βλε- 
πουσών πλευρών αότοΟ ίστανται άκόμη κατά τά εσωτερικά 
χείλη άμφοτέρων τών οδών δύο όμοιοι καί σύγχρονοι ό'ροι 
(άρ.2-3 έν τφ σχεδίφπίν. Α)φέροντες έκάτεροςτήν επιγραφήν

ΗΟΡΟΣ : ΗΙΕΡΟ 
ΤΡΙΤ Ο Π AT PEON 

ΗΑΒΑΤΟΝ

έν τή ορθογραφία τοΟ όευτέρου ήμίσεος τής πέμπτης έκα- 
τονταετηρίδος. Τρίτος ώσαύτως κατά χώραν εύρεθείς όρος 
(άρ.1 ένσχεδίω πίν.Α) βέβαιοί τήν διεύθυνσιν τής εις Ελευ
σίνα όδοΟ εις άπάστασιν 20 μέτρων προς το μέρος τής πό- 
λεως, πλησιέστατα δέ τώ σημείω τοΟ διχασμοΰ. Τά εξω
τερικά χείλη άμφοτέρων τών οδών βρίζονται τοΟτο μέν διά 
τοΰ τείχους τοΰ ΤΙριδανοΰ, τοΟτο δέ διά τής γραμμής τών 
τιμητικών στηλών. Δι άμφοτέρας δέ τάς όδοΰς ποριζόμεθα
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πλάτος 61/4—6Υ2 μέτρων ίσων, ώς εικάζομεν, προς 20 

άττικούς πόδας.

Άμφότεραι αί οδοί καταλείπουσι μεταξύ έαυτών όξυκό- 

ρυφον τρίγωνον μήκους περίπου τριάκοντα μέτρων, κατά 

δέ τήν προς Δ ήτοι προς τήν Άγ. Τριάδα πλευράν έχον 

βάσιν μήκους δέκα έξ μέτρων. Ό τόπος εκείνος ήτο ιερός‘ 

διότι, ώς δεικνύουσιν αί έπιγραφαί άμφοτέρων των άβλα

βων σωζομένων όρων ώς και το λείψανον τής επιγραφής 
[ΗΑΒ]ΑΤΟΝ τού τρίτου όρου, ήτο άπηγορευμένον ή εις 
τον χώρον τούτον είσοδος, καθ’όν τρόπον καί εις τό έν Κο- 
λωνφ τέμενος των Εύμενίδων. Τό σημειον τού διχασμού 
ήτο πιθανώς άφιερωμένον τή Εκάτη ώς θεα τών τριόδων. 
Οπισθεν τούτου φαίνεται ότι ήτο έν σχήματι χθαμαλού 

τύμβου, άποκεχωρισμένου διά μεγάλων λίθων, δεύτερος 
ιερός τόπος. Τον ύπόλοιπον χώρον περιελάμβανε τό έν σχή- 
ματι τραπεζίου περιτετειχισμένον τέμενος τών Τριτοπα- 
τρέων' συμφώνως άρα προς τά εύρεθέντα λείψανα άμφό- 
τερα ιερά τοΰ άπλουστάτου τύπου, άνήκοντα εις τον 5ον 
αιώνα.

’Απέναντι τούτων συνεπληρώθηή άποκάλυψις τού νοτίου 

χείλους τής οδού τού νεκροταφείου έμπροσθεν καί όπισθεν τών 
δύοτιμητικών μνημείων. ’Από τοΟ περιβόλου τής πόλεως καί 
έντεΰθεν ύπάρχει συνεχές τείχος, όπερ 5 μέτρα προ τών 
τιμητικών στηλών έκτρέπεται κατ’ άμβλεΐαν γωνίαν τής 
γραμμής τής οδού εις μήκος 4 μέτρων καί περιβάλλει έκεϊ 
ώς έν αύλή, μικρόν τι, πολύ κατεστραμμένον ιερόν. Κατά 

τήν νοτιοδυτικήν αυτού πλευράν διήρχετο έν χρόνοις προ- 
θεμιστοκλείοις κατά μήκος τής όπισθεν άνωφερείας οδός, 

ώς άποδεικνύει το έν αύτή ύπάρχον ύδραγωγεΐον, όπερ 
κατά τήν ιδιότροπον αύτοΰ κατασκευήν συμφωνεί άκριβώς 
προς τό ύδραγωγεΐον τής Πεισιστρατείου Έννεακρούνου. 
Η οδός αύτη καί το ύδραγωγεΐον τούτο κατεκαλύφθη ήδη
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έν τοϊς χρόνοι; τοΟ Θεμιστοκλέους κατά την ί'δρυσιν τοΟ 
επιτύμβιου τοΟ Πυθαγόρου' ή διευθυνσις αύτών άγει προς 
τά άνω εις την μεταξύ της Άκροπόλεως καί της Πνυκ'ος 
κοιλάδά, επιτρέπει δε νά εΐκάσωμεν άρχαίαν συνδεσιν του 
έκεϊ τόπου μετά τής κοιλάδος τοΟ ΉριδανοΟ, ήτις θά διε- 
κόπη διά τής έπΐ Θεμιστοκλέους οικοδομήσεως του περι
βόλου τής πόλεως.

Αλλη οδός ήγεν άπό τής όδοΟ τοΟ νεκροταφείου κατά 
μήκος τής δυτικής πλευράς το Ο ίεροΟ των Τριτοπατρέων, 
διερχομένη δέ ύπεράνω τοΟ ΉριδανοΟ έξηκολουθει άπέναντι 
παραλλήλως προς το μακρ'ον τείχος, ό'περ άπεκαλύφθη τίυ 
1890 ύπό τοΟ κ. Μυλωνά, κατεχώσθη δέ πάλιν δυστυχώς 
διά την προς άποκόμισιν το0 χώματος δυσχέρειαν.

2. 01 τάφοι, ών τό αρχικόν σχέδιον διεφωτίσθη έν πολ- 
λαΐς λεπτομερείαις, εκτείνονται άπό των τιμητικών στηλών 
προς δυσμάς καί προς νότον. Στενή τάφρος, ήτις έσκάφη 
άπό τής δυτικής πλευράς τοΟ ίεροΟ τών Τριτοπατρέων 
εις τό εσωτερικόν τοΟ λόφου τής 'Αγίας Τριάδος διεφώτισεν 
ωσαύτως τά κατά την έσωτερικήν αύτοΟ συστασιν. ΎψοΟται 

ύπεράνω τοΟ χαλικοστρώτου τής κοιλάδος τοΟ ΉριδανοΟ, 
συνίσταται δέ έκ στρώματος έρυθροΰ πηλού ύψους 5 μέ
τρων, οδ ή διάμετρος δυναται νά ύπολογισθή εις 40 περί
που μέτρα. ’Εντός αύτοΟ εύρίσκονται έν άφθονία τεμάχια 
γεωμετρικών άγγείων και τάφοι τών προ τοΟ Θεμιστοκλέ
ους χρόνων. Ό τύμβος οδτος ώς και ό άλλος ό παρά τούς 
πόδας τοΟ προς νότον τών τιμητικών μνημείων λόφου, όν 
άνέσκ'αψεν ό κ. Στάης τφ 1896, δεικνύουσιν δτι τοΟ μαρ
μάρινου νεκροταφείου τοΟ 40u αιώνος προηγήθη έν τφ αύτφ 
χώρω καί έν χρόνοις άρχαϊκοϊς νεκροταφεΐον έκ χώματος.

Καί τότε έν τφ πρό τών κτισμάτων τούτων έοαφει ύπήρ- 
χεν ήδη ΗΙΕΡΟΝ [ΤΡΙΤοΡΑ]ΤΡΕοΝ, δπως άποδεικνυει 

ορος άρχαϊκός, φέρων τήν έπιγραφήν ταυτην καί ένωκοδο-
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αημένο; έν τφ νοτίφ τείχει τοΟ ίεροΰ των Τριτοπατρέων. 

Κατά ταΰτα φαίνεται ότι ύπάρχει στενή σχέσις μεταξύ 
τής ίδρύσεως τοΟ ίεροΰ τής τριάδος ταύτης των αττικών 
προπατόρων καί τής ίδρύσεως των πολυταφίων τούτων. 

Έκτος δέ τούτου διά τήν παρά τήν Ίεράν Όδον Οέσιν εί
ναι δυνατή καί ή εκδοχή ότι το τέμενος των δαιμόνων τού
των των ανέμων καί τής γονιμότητος ήτο καί ό πρώτος 
σταθμός τής εις Ελευσίνα μεταβαινούσης πομπής.

3. Ήριδανός καί οχετοί. Τά μεγάλα ύδραγωγεια, τά 

όποια προηγούμεναι σκαφαί είχον συναντήσει κατ’ άμφό- 

τερα τά χείλη τής όδοΰ τοΰ νεκροταφείου, ήρευνήθη- 
σαν προς βορράν τοΰ διχασμοΰ τών οδών μέχρι τής από 

τοΰ Ήριδανοΰ αρχής αύτών. Έν τή θέσει ταύτη ήρευ- 
νήσαμεν ακριβώς τήν κοίτην τοΰ Ήριδανοΰ καί έξηκρι- 

βωσαμεν ότι επί τοΰ παροχθίου τείχους αύτοΰ είναι εύ- 
διάγνωστος ή βαθμιαία ύψωσις τής κοιλάδος. ΙΙαρακολου- 
θήσαμεν δέ εις μήκος 10 μ. άρχαιότατον ανάλημμα τής 
κοίτης τοΰ ποταμίου' ή εύθυντηρία αύτοΰ κεΐται 42 μ. 
ύπεράνω τής επιφάνειας τής θαλάσσης, 8 δέ μέτρα υπό το 
προς βορραν αύτοΰ ύψούμενον σημερινόν έδαφος' ό πολυ
γωνικός αύτοΰ οικοδομικός τρόπος καί το βάθος αύτοΰ συμ- 
φωνοΰσί προς τά εκ τών χρόνων τοΰ Θεμιστοκλέους περι- 
σωθέντα έν τφ χώρω τούτω μνημεία. 1 μ., 40 ύπεράνω 
αύτοΰ ύπάρχει νεώτερον παρόχθιον ανάλημμα έκ τετρα
γώνων δόμων, όπερ είναι φκοδομημένον κατά διάφορον δι- 
εύθυνσιν ή τό παλαιόν, ανήκει δέ εις τον 4ον-3ον π. X. 
αιώνα. Εκ τε τοΰ παλαιοτέρου καί τοΰ νεωτέρου άναλήμ- 

ματος είχον τήν άρχήν αύτών οί οχετοί εκείνοι τών ύδά- 
των' διά δύο εξ εκείνων ύπάρχουσιν ακόμη έν τφ άναλήμ- 
ματι αί κατακόρυφοι αύ'λακες, έντός τών όποιων προσηρ- 
μόζετο ή σανίς τοΰ ύδροφράκτου, δι’ού ήνοίγετο ή διώρυξ 

άναλόγως τής έκάστοτε παρουσιαζομένης ανάγκης. Το οί-
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κτυον των υδραγωγών τούτων οχετών κατενέμετο εις τά 
χείλη τής τε εις Ελευσίνα και τής διά το0 νεκροταφείου 
άγούσης όδοΰ' άλλο ή άλλα δύο διήρχοντο διά τοΟ βρά- 
γου τής τελευταίας παραφυάδας τοΟ ορούς τής Πνυκός, 
Ή δέσμη τών ύδρ αγωγέ ίων τούτων δεικνύει την έκτασιν 
καί την επιμέλειαν τής καλλιέργειας παρά την άριστεράν 
όχθην τοΟ ΉριδανοΟ προ τοΟ δυτ. κρασπέδου τοΟ λόφου 
τών Νυμφών καί τής Πνυκ'ος καί άναγκάζει νά προϋπο- 
Οέσωμεν δτι ό ύπόγειος ροΟς τοΟ ΉριδανοΟ έσχημάτιζε 
πολλφ μεγαλύτερον τόξον ή όσον οί μέχρι τοΰδε γενόμενοι 
χάρται δέχονται.

Καθόλου οέ ειπεΐν αί έν σπουδαιοτάτω τεμαχίω τοΟ έν 

τώΚεραμεικώ άπαλλοτριωθέντος χώρου γενόμεναι έρευναι 
αύται παρέχουσι την άπόδειξιν μετά πόσω μεγαλυτέρας 
εύκρινείας είναι δυνατόν νά φανώσιν αί θεμελιώδεις καί γε- 
νικαί γραμμαί τοΟ προ τοΟ Διπύλου καί τής Ίεράς Πύλης 
συνοικισμοΟ. Καί έκ τοΟ προς τον περίβολον τής πάλεως 
καί έκ τοΟ προς βορράν τοΟ ΉριδανοΟ χώρου πρέπει νά 
προσδοκώμεν συμπληρωτικάς πληροφορίας, ό'ταν ποτέ άπο- 
μακρυνθώσιν έκεϊθεν οί σωροί τών παλαιών καί νέων χω

μάτων.
Το έκ τών επί μέρους ευρημάτων κέρδος είναι ό'σον καί 

το τοπογραφικόν. Έξ αυτών όφείλομεν νά μνημονεύσωμεν 

πρώτην την εύρεσιν 44 οστράκων όστρακιστικοΟ δικαστη
ρίου, άτινα εκειντο πλησιέστατα άλλήλων εν τινι σωρώ 
γώματος παρά το σημεΐον τοΟ διχασμοΟ τών δύο κεντρι
κών οδών. Ένδεκα έξ αυτών φέρουσι το όνομα τοΟ Θουκυ- 
δίδου του υίοΟ τοΟ Μελησίου, 2ΰ τό του Κλέίππίδου υίου 
τοΟ Δεινίου τοΟ Άχαρνέως, επί πέντε δέ κατά λόγον τής 
διατηρήσεως αυτών είναι άδιάκριτον εις τίνα έκ τών δύο 
άνήκουσιν. Ώς έκ τοΟ τρόπου τής εύρέσεως όφείλομεν νά 
δεχθώμεν ότι άμφότεροι ουτο: ήσαν αντίπαλοι κατά τον
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όστρακισμόν. Ό Θουκυδίδης ο υιός τοΟ Μελησίου είνοα ό 

γνωστ'ος αντίπαλος τοΟ Περικλεούς, δστις, όστρακισθείς 
τώ 442 αντί τούτου, επανελθών δ’ έπειτα εκ τής εξορίας 
έδρα πάλιν έν Άθήναιςάπό το Ο 432-425. Περί τοΟ Κλεϊπ- 

πίδου είναι παραδεδομένον ότι τω 428 ώδήγησε τον στό
λον εις Λέσβον, οτι όμως μετ’ ού πολύ έπαύθη τής στρα
τηγίας. Δύο τεθραυσμέναι ψήφοι άναφέρουσιν ή μεν μία 
τον Τείοανδρον τον Έπάνκου ΤΕΙ]?ΑΝΔΡΟί | [E]P!UYKO 
τον πενθερόν τοΟ Ξανθίππου τοΟ πρεσβυτάτου υίοΟ τοΟ Πε
ρικλεούς, ή δε άλλη τον άλλως άγνωστον Εύχαρίδην Εν 
χάρους. Ή έλλειψις τοΟ ονόματος τοΟ Περικλεούς συνη
γορεί υπέρ του μετά τον θάνατον αύτοϋ χρόνου, ή δέ ελ- 
λειψις του όνόματος τοΰ Κλέωνος ύπέρ τοΟ προ τής έπι- 
κρατήσεως τούτου χρόνου. Κατά ταΰτα ή συλλογή αύτη 
των όστράκων θά είναι εύπρόσδεκτος συμπλήρωσις τής πα- 
ραδόσεως' περί των κομματικών πραγμάτων τής αμέσως 
μετά τον θάνατον τοΟ Περικλέους έπακολουθησάσης πε
ριόδου.

Εις μαρμάρινα λείψανα ήσαν ιδιαιτέρως πλούσια τά έν 
πολλώ μεταγενεστέροις χρόνοις κατασκευασθέντα ύδραγω- 
γεΐα. Έκεϊ εύρέθη λαμπρός κορμός καθημένου παιδός έν 
φυσικφ μεγέθει καί ικανός άριθμός άξιολόγων έπιτυμβίων 
στηλών καί αναγλύφων.

Συντελουμένων καθαριστικών έργασιών παρά τό Δίπυ- 
λον ό κ. Οικονόμος άνεΟρεν έπιτύμβιον στήλην φέρουσαν 
τό όνομα τής θυγατρός Λύσιδος τοΟ Αίξωνέως, τοΟ Λύσι- 
δος εκείνου, μεθ’ ου ό Πλάτων παριστα όμϊλοΟντα τον Σω- 
κράτην' συμτώνως προς τά έν τψ διαλόγιρ λεγόμενα 
(205 c), ότι ό νεαρός Λΰσις περί ούδενός άλλου σκέπτεται 
ή περί τών νικών τής οικογένειας αύτοΟ έν ΔελφοΤς, Νε
μέα καί Ίσθμψ, καλείται καί έπί τής έπιτυμβίου στήλης 
ή θυγάτηρ τοΟ Λύσιδος Ίσθμονίκη
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Περί των πολυαρίθμων άλλων, ίδια κεραμεών επί μέ

ρους εύρημάτων, άνακοινοΟται μόνον ενταϋθα ότι 6 κ. Οι

κονόμος διέταξεν αυτά έν τώ όπισθεν τοΟ Διπύλου Μου- 

σείω, άλλα μεν κατά τοπογραφικήν τάξιν, έφ ό'σον ταΟτα 

έθεωρήθησαν χαρακτηριστικά ώρισμένου τίνος τόπου, άλλα 
δε, οσα προήρχοντο έκ στρωμάτων μή δυναμένων νά καθο 
ρισθώσιν άκριβέστερον, κατά τό είδος αυτών.

Έν τελεί όφείλω νά μνημονεύσω ως επιτυχίαν τών έν 
τώ χώρω του νεκροταφείου Οπό της Εταιρείας γενομένων 
έν τώ παρελθόντι έτει εργασιών, δτι εύγνώμονες γερμανοί 
έπισκέπται τοΟ τόπου παρέσχον μοι μ,έσα τινά προς άνοι- 

κοδομήσεις μνημείων. Έγκρίσει τοΟ προέδρου τής Κυβερ- 
νήσεως κ. Στ. Δραγούμη καί έχων σύμβουλον τον κ.Μπα- 
λάνον ήδυνήθην νά προβώ εις τάς εργασίας κατ’ άμτοτέ- 
ρας τάς πλευράς τής όδοΟ καί νά εξασφαλίσω καί συμφώ- 
νως προς τά εΰρεθέντα λείψανα συμπληρώσω τάς προά- 
ψεις τινών τών οικογενειακών περιβόλων, τούτο μέν τών 
Ποταμίων καί τής ΉγησοΟς καί τρίτου τίνος όπισθεν κει
μένου περιβόλου, τοΟτο δέ τών Ήρακλεωτών (πρβλ. εικόνας 
1.2.3). Διά. τούτου έγένετο ή άρχή τής άνοικοδομήσεως το Ο 
μοναδικού τούτου παραδείγματος όδοΟ άττικοΟ νεκροταφείου 
κατά τάς υποδείξεις τής εύρυτέρας αύτοΟ άποκαλύψεως.

ALFRED BRUECKNER.
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