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ρώτερον καί τοΰ τέλους τοΰ 4ου προ Χρ. αίώνος. Συγχρό
νως όμως άπεδείχθη, ότι καί πρότερον ό χώρος εκείνος 
εϊχεν όμοίαν περίπου οψιν, μικροτέραν δέ μόνον εκτασιν 
διότι έσωθεν τοΰ μεγάλου άναλήμματος καί εις άπόστασιν 
επτά μέτρων απ’ αύτοΟ άνεκαλύφθησαν τά λείψανα άλλου 
τοίχου, έκ μικροτέρων λίθων φκοδομημένου, όστις έκ τοΟ 
τρόπου της κατασκευής του «ραίνεται ότι ήτο επίσης ανά
λημμα προς συγκράτησιν των χωμάτων. Ή ηλικία τόΟ 
άρχαιοτέρου τούτου άναλήμματος δεν έστάθη δυνατόν νά 
όρισθή άκριβέστερον, σημαντικόν δμως είναι, δτι καθ’ δλην 
την άνασκαρήν ουδέ εν τεμάχιον άγγείου παλαιοτέρου τοΟ 
0ου αίώνος εύρέθη.

’Άλλη μικρά σκάφη έν Άθήναις εγινεν έν τη θέσει τοΟ 
λεγομένου άρχαίου βουλευτηρίου, ένθα τό 1851 είχεν άνα 
καλυφθή τείχος μεταγενέστερον έκτισμένον έξ άρχαίων 
Ολικών. Ή Εταιρεία ειχεν άπαλλοτριώσει τότε καί άνα- 
σκάψει μέρος τοΟ χώρου, άλλο δέ μέρος ήγόρασε κατόπιν 
τό Δημόσιον. Επειδή δμως έσχάτως έγεννήθη φιλονεικία 
μετά τίνος των γειτόνων, τό Συμβούλιον προς βεβαίωσιν 
τών επί του χώρου δικαιωμάτων τής Εταιρείας έπανέλαβε 
την άνασκαφήν διά τοΟ κ. Κουρουνιώτου καί άνεκάλυψεν 
αρκετόν άκόμη μέρος τοΟ μεταγενεστέρου τείχους, εΰρε δέ 
τεμάχιά τινα έπιγραφών καί γλυπτών, έν οΐς καί μαρμα- 
ρίνην κεφαλήν τοΰ τύπου τοΰ λεγομένου ’Απόλλωνος το Ο 
ΌμφαλοΟ.

Τελευταϊον, επειδή ό’Αμερικανός αρχαιολόγος κ. John
son είχε παρατηρήσει, δτι είς τινα μεταγενέστερον τοίχον 
τής Άκροπόλεως ύπήρχον έντετοιχισμένοι ένεπίγραφοι λί
θοι, άνέλαβεν ή Εταιρεία νά έξαιρέση πάντας τούς θεμε
λίους λίθους τοΰ τοίχου καί έπειτα νά άνοικοδομήση αυ
τούς πάλιν. Μεταξύ τών ούτως έξαχθέντων λίθων εύρέθη- 
σαν δέκα ένεπίγραφοι, έν οΐς δύο ψηφίσματα τ&ύ 4ου αίώ-
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νος έχοντα ιστορικήν σπουδαιότατα, προσέτι δ’ άνεκαλύ- 
φθη κολοβόν, άλλ’ άξιολογώτατον άλλως άνάγλυφον άρ- 
χαϊκής εργασίας φέρον έπ'ι έκατέρας των πλευρών [κορφήν 
Άθηνάς, ών ή έτέρα είναι πτερωτή. Ή εξαγωγή των λί
θων έγένετο Οπό τήν έπίβλεψιν τοΟ τότε εφόρου τής Άκρο- 
πόλεως κ. Σκιά.

Έν ΓΙειρ αιεΐ παρουσιάσθησαν κατά τάς έργασίας τής 
άσφαλτώσεως των οδών έν μέν τή όδώ Φίλωνος λείψανα 
οικοδομής τών έσχάτων ρωμαϊκών χρόνων, έν δέ τή λεω- 
φόρψ Σωκράτους ύπόνομος καί παρ’ αύτήν δεξαμενή ή 
τετράγωνον φρεατοειδές άνοιγμα. Ό κ. Ίάκ. Δραγάτσης, 
έφορος τότε τών έν Πειραιεϊ άρχαιοτήτων, ό'στις έλαβε 
παρά τής Εταιρείας Ιντολήν νά προβή εις περαιτέρω έρευ
νας, εδρεν έντός τής δεξαμενής πλήν άλλων συντριμμά
των μαρμαρίνην κεφαλήν Διονύσου καί άκέφαλον άγαλμά- 
τιον Κυβέλης.

Έν Θήβαις άνέσκαψεν ό έφορος κ. Κεραμόπουλος μυ
κηναϊκούς τινας θαλαμοειδείς τάφους καί εδρεν έντός αυ
τών διάφορα έκ τών συνήθων κτερισμάτων, προσέτι δέ καί 
δύο χαλκάς πάρπας. Ενός έκ τών τάφων αί παραστάδες 
τοΟ στομίου ήσαν κεκονιαμέναι καί έζωγραφημέναι, άλλ’ 
ή παράστασις ήτο δυστυχώς άδιάγνωστος.

Έντός τής πόλεως τών Θηβών άνεκαλύφθησαν, ώς 
γνωστόν, πρό τινων έτών καί λείψανα σημαντικοί! μυ
κηναϊκοί» οικοδομήματος, ίσως ανακτόρου, τοΟ όποιου έλά- 
χιστον μέρος άνεσκάφη μέχρι τοοδε, διότι έπ’ αυτοί» είναι 
έκτισμένα, πλήν άλλων ιδιωτικών έργαστηρίων ή οικημά
των, καί τά κρεοπωλεία τοΟ δήμου. Επειδή δέ πέρυσιν ό 
κύριος Goekoop, έπιτίμιος ημών εταίρος, έδήλωσεν εις 
τήν Εταιρείαν δτι είναι πρόθυμος νά καταβάλη τήν δα
πάνην οίασδήποτε άνασκαφής σχέσιν έχούσης προς τήν 
μυκηναϊκήν έπογήν, το Συμβούλων έσκέφθη νά δια θέση

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:38 EEST - 18.237.180.167



ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΑΚΡΟΠΟΑΕΙ

Άνασκαφή κυοίως εΐπεΐν δεν έξετελέσθη κατά το έτος 

τοΟτο έν τη Άκροπόλει, άλλ’ έξηρευνήθησαν τά Θεμέλια 
μεταγενεστέρου τίνος τοίχου, έξαιρεθέντων κατά μέρη των 
λίθων αύτοΟ καί πάλιν έκ νέου κτισθέντων χωρίς νά μετα- 

κινηθώσιν οί λίθοι τοΟ υπέρ το έδαφος μέρους τοΟ τοίχου 
τούτου. Ό είρημένος τοίχος ύπάρχει κατά το βορειοδυτι
κόν μέρος της Άκροπόλεως ύπεράνω τοΟ σπηλαίου τοΟ 

'Τπακοαίου’Απόλλωνος, έντ'ος δέ των Θεμελίων αύτοΰ πάρε- 
τηρήθη προ μηνάν τινων ύπο τοΟ ΆμερικανοΟ αρχαιολό
γου κ. Johnson δτι ύπήρχον ενεπίγραφοι λίθοι ένωκοδο- 

μημένοι. Έξαιρεθέντων κατόπιν δαπάνη τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας πάντων των λίθων των Θεμελίων τούτων, 
εύρέθησαν έν αύτοϊς περί τάς δέκα έπιγραφαί, έν αΐς καί 
δύο ψηφίσματα τοΟ Δ’ αίώνος έχοντα όχι μικράν ιστορι

κήν σπουδαιότητα, έκτος αύτών δέ καί άξιολογώτατον 
άνάγλυφον αρχαϊκής εργασίας φέρον επί έκατέρας πλευράς 
μορφήν Άθηνάς. άνήκον δέ εις θωράκιόν τι ταπεινόν. Ή 
μία των δύο μορφών τής ’Αθήνας φέρει πτέρυγας. Δυστυ
χώς έλλείπουσιν αί κεφαλαί άμφοτέρων τών μορφών καί 
οί άκροι πόδες, άλλ ό'μως |καί πάλιν το έργον τούτο διά 
τό σπάνιον τής παραστάσεως εϊνε σπουδαϊον πρόσκτημα 

τοΟ έν τη Άκροπόλει μουσείου.

Tf) 6 Ιανουάριου 1911.
A. Ν. Σκιάς
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