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Νέοι έταϊροί ένεγράφησαν κατά το λήζαν έτος 9. Μετά
λύπης δέ άνακοινοι ύμϊν το συμβούλιον ότι των παλαιών
έταίρων άπεβίωσαν οί Κ. Βλαστός, Κ- Κυριάκος και Λ.
Πασχάλης. Άπεβίωσε προς τούτοις έσχάτως και ό έκτων
ισοβίων έταίρων και άλλοτε μέλος τοΟ συμβουλίου της
Εταιρείας ζίημήτριος ΣερατέΛος άνήρ σοφός, διακεκριμένην καταλαβών θέσιν έν τη παρ’ ήμϊν έπιστήμη της φιλο
λογίας καί γενναίως έργασθείς ύπέρ της έπιστήμης ταύτης καί διά συγγραφών καί διά μακροχρονίου διδασκαλίας
έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίου.

Αναςκαφικα ΕΡΓΑ έξετέλεσεν ή Εταιρεία τά έξης:1
Έν Άθήναις έξηκολούθησε καθ’ ολον το έτος ή άνασκαφή
τού ΟΛυψπιειον

ύπό την διεύθυνσιν του έκ τών άντι-

προέδρων τοΟ συμβουλίου Γ. Νικολα'ίδου. Σκοπός τών άνασκαφών τούτων εινε ή άποκάλυψις τοΟ όλου περιβόλου
μέχρι του άρχαίου έδάφους, ή έξερεύνησις τοΟ κρηπιδώ
ματος τοΟ ναού καί ή κατά τό ένόν άποκατάστασις αύτοΟ
έν ή είχε τοΟτο τό πάλαι μορφή έξυψούμενον ύπέρ τό έδα
φος τοΟ περιβόλου. Κατά την έκθεσή τοΟ κ. Νικολα'ίδου
έπερατώθη κατά τό λήξαν έτος ή άνασκαφή ολοκλήρου
σχεδόν τού περιβόλου, άνεσκάφη πέριξ τό κρηπίδωμα καί
άπεκαλύφθησαν καί έξηρευνήθησαν οί κατά τάς μακράς
πλευράς του ναού οχετοί οί δεχόμενοι τά έκ τής στέγης
καταρρέοντα ύδατα. Εύρέθησαν δέ κατά την άνασκαφήν
τού περιβόλου δύο κεφαλαί γυναικών έκ μαρμάρου καί άπε
καλύφθησαν κατά χώραν κείμενα βάθρα τινά καί ύποθέματα βάθρων άγαλμάτων. Έδαπανήθησαν δρ. 21,518.
Έξηκολούθησαν δέ κατά τό λήξαν έτος καί αί περί την
Άκρόπο2ιν άνασκαφαί, εις ας έδαπανήθησαν δρ. 15,867.
Ιίεριωρίσθησαν όμως αύται άπλώς είςτήν άποκομιδήν τών
ύπό τό βόρειον τείχος χωμάτων, ά προέρχονται έκ τών
* Εκθέσεις τών εφόρων περί τών άνασκαφών της Εταιρείας δημοσιεύονται
έν τώ τέλει του τεύχους τούτου τών Πρακτικών.
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άνασκαφών δσαι πότε έγενοντο εντός της Άκροπόλεως,
ήσαν δηλ. ούχί άνασκαφαί, κυρίως είπεΐν, άλλ’ άπλώς
μεταφορά χωμάτων έκ παλαιοτέρων άνασκαφών. Εύρήματα άρα δεν ήτο δυνατόν νά γείνωσιν έν ταϊς έργασίαις
ταύταις.
"Αλλη άνασκαφική έργασία έγένετο δι’ ολου τοΟ έτους
κατά την Στοάν τον ΆττάΛον ύπό την έποπτείαν τοΟ ύφηγητου της αρχαιολογίας καί παλαιού μέλους του συμβου
λίου της Εταιρείας Κ. Μυλωνά. Σκοπός της έργασίας
ταυτης εΐνε ή έξακολούΟησις τοΟ ύπό της Εταιρείας άπο
τεσσαρακονταετίας ήδη άποκαλυφθέντος έν μέρει οικοδο
μήματος τούτου, ή έντελής ούτω άποκάλυψις αύτοΰ, καί
ή έξακρίβωσις καί διευθέτησις των κατ’ αυτό. Κατά την
έκθεσιν τοΟ κ. Μυλωνά άνεσκάφη κατά πρώτον το γήπεδον τής έξαγορασθείσης οικίας Εύσταθίου, έν ω άπεκαλύφΟησαν ένιαχοϋ τά θεμέλια τοΰ στυλοβάτου τής έξωτερικής δωρίου ρυθμοΟ κιονοστοιχίας τής στοάς, ϊσοπεδώθη
άκολούΟως ολόκληρος 6 χώρος μέχρι τοΟ έσωτερικοΟ ανα
τολικού τοίχου τής στοάς, έφ’ οδ αί θυραι αί εις τά δω
μάτια άγουσαι, καί ήρχισεν ή έκχωμάτωσις τών δωμα
τίων, συγχρόνως δέ περιεφράχΟη διά τοίχου άπας ό τώ
Δημοσίω άνήκων χώρος, έφ’ οδ έκτείνεται ή στοά. Τών
γενομένων δέ εόρημάτων μνημονευτέον ένταΟθα 150 περί
που μολύβδινα αττικά σύμβολα, ών τινα πρωτοφανείς φέρουσι τύπους, καί εικονιστικήν μαρμαρίνην κεφαλήν άξιόλογον τήν εκφρασιν καί τήν έξεργασίαν καί όμοιάζουσαν
προς τήν έπί νομισμάτων εϊκονιζομένην κεφαλήν Εύμένους
τοΟ Β\ Έδαπανήθησαν έν τή άνασκαφή ταύτη δρ. 10,359.
Αλλη δέ σκαφική έργασία έγένετο έπί βραχύν χρόνον
έν τοΐς ύπό τήν μεσημβρινήν πλευράν τής Άκροπόλεως
μνημείοις ύπό του παρά τή Εταιρεία έφορου αρχαιοτήτων
Γ. Σωτηριάδου, έξακολούθησις τών άπό τοΟ έτους 1897
γινομένων έν τφ αρχαιολογική) τούτψ χώρψ έργασιών.
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