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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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Ή κατ’ άπόφασιν του Σ. Συμβουλίου της ’Αρχαιολογικής
Εταιρείας άνατεθεϊσά μοι έν τη στο^ του Άττάλου άνασκαφή,
ήρχισε μέν την 2αν ’Ιανουάριου λήξαντος έτους, έξηκολούθησε
δέ άνευ διακοπής μέχρι της 11Ί5 Δεκεμβρίου του αύτοΰ έτους.
Άνεσκάφη κατά πρώτον το γήπεδον της έξαγορασθείσης οικίας
Ευσταθίου, το κείμενον προς βορράν του προ τεσσαρακονταετίας
περίπου άνασκαφέντος μεσημβρινοδυτικοΰ της στοάς χώρου, έζητήθη είτα ή άνεύρεσις του στυλοβάτου !φ’ ου έβαινεν ή εξωτε
ρική δωρίου ρυθμοΰ κιονοστοιχία της στοάς, και του όποιου μι
κρόν τι διάστημα είχεν άποκαλυφθή

τώ 1 860 κατά το νοτιώ-

τατον της στοάς μέρος μετά τριών βαθμιδών καί της ΰπ’ αΰτάς
προς έκροήν τών ύδάτων λίθινης αυλακος' δυστυχώς όμως οΰδέν
τεμάχιον ούτε του στυλοβάτου ούτε τών βαθμιδών ούτε της αυ
λακος άνευρέθη, πάντα είχον άφαιρεθή χρησιμοποιηθέντα εις τά
κατά τό μέρος τούτο οχυρωματικά του Βαλεριανοΰ έργα, ύπό τά
όποια, ώς γνωστόν, έκαλύφθη ολόκληρος ή στοά του Άττάλου
κατά τούς χρόνους εκείνους- άπεκαλύφθησαν δέ μόνον εις βάθος
ενός περίπου μέτρου άπά τής άρχικής επιφάνειας τής στοάς τά θε
μέλια του στυλοβάτου έκ μεγάλων συνιστάμενα τετραγωνικού σχή
ματος τροχμαλοπαγών (Breccia) λίθων.Άφοΰ άνεσκάφη είς ικα
νόν βάθος όλον τό γήπεδον τοΰτο μέχρι τοΰ συνόρου τής προς
δυσμάς κειμένης έτέρας οικίας Ευσταθίου, τής μήπω έξαγορασθείσης, παρά την όποιαν άπεκαλύφθη άρχαϊος τοίχος άποτελών
ανάλημμα δρόμου

(rampe) αρχαίου, διήκοντος καθ’ όλον τό μή

κος τής στοάς καί ίσοπεδώθη ολόκληρος ό χώρος μέχρι τοΰ εσω
τερικού δυτικοϋ τοίχου τής στοάς, έφ’ ού

αί θύραι, αΐ πράς

τά δωμάτια φέρουσαι, ήρχισεν έπειτα ή έκχωμάτωσις τών δω
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ματίων, γενομένης ένάρξεως άπό του τετάρτου πρός νότον δω
ματίου' τά δύο πρώτα, είχον έκχωσθή ήδη άπό του χρόνου της
πρώτης άνασκαφής της προ τεσσαρακονταετίας έπιχειρηθείσης,
τό δέ τρίτον δεν ήτο δυνατόν νά έκχωσθή καθ’ ολοκληρίαν, άλλ’
έν μέρει μόνον, διότι ό εσωτερικός άρχαϊος πρός δυσμάς τοίχος
της στοάς λίαν βεβλαμμένος ών κατά τό μέρος τούτο, θά κατέπιπτεν, ευθύς ώς καθηροΰντο οί πρόσθετοι ριεταγενε'στεροι τοίχοι
οί ΰποστηρίζοντες αυτόν. Άφήσαντες λοιπόν διά τόν λόγον του
τον ημιτελή την έκχωμάτωσιν τοϋ τρίτου δωματίου μέχρις ότου
ληφθή ή δέουσα φροντίς περί της ύποστηρίξεως του τοίχου τού
του, όστις αρχαίος ών, δέον νά διατηρηθή, προέβημεν

εις την

έκχωμάτωσιν του 4ου, 5ου καί 6ου δωματίου, των όποιων άνασκαφέντων άνεδείχθη καί ό λίαν έπιμελώς ώκοδομημένος ανατο
λικός εξωτερικός της στοάς τοίχος.
’Ενταύθα έκρίθη καλόν ένεκα ευνόητων λόγων νά περιφραχθή
διά καταλλήλου τοίχου άπας ό χώρος ό τφ Δημοσίω

άνήκων,

έ«ρ’ ού ή στοά εκτείνεται, συμπεριλαμβανομένου καί τού άπό δυσμών πρός άνατολάς διήκοντος καί τέμνοντος την στοάν εις δύο
μέρη δρόμου. ‘Ο δρόμος ούτος ανασκαφείς καί εξισωθείς πρός
τό αρχικόν έδαφος τής στοάς, ήνωσεν αυτήν ούτως, ώστε νά
φαίνηται έν συνεχές καί αδιαίρετον οικοδόμημα.
’Αφού περιεφράχθη

καλώς άπας ό άνασκαπτέος χώρος, έξη -

κολούθησεν ή σκάφη κατά τό πρός δυσμάς τής στοάς καθ’ όλον
τό μήκος αυτής εκτεινόμενου πρόστωον, άνασκαφέντος εις ικανόν
βάθος όλου τού μέρους αυτού, τού έκτεινομένου μέχρι τού με
σαίου μεσαιωνικού πύργου.

’Αλλά καί κατά τό μέρος τούτο

ούδέν εΰρέθη τεμάχιον στυλοβάτου, μόνον δέ τά θεμέλια αυτού
εις βάθος ενός, ενιαχού δέ καί δύο μέτρων άπο τού άρχικού δα
πέδου τής στοάς.
Απαντος τού άνασκαφέντος χώρου

διηυθετήθησαν οί λίθοι,

χωρισθέντων κατά τό δυνατόν πάντων τών άρχιτεκτονικών τεμαχίων, τών μη τή στο^ άνηκόντων, πρός δέ ίσοπεδώθη καί
έκαθαρίσθη τά δάπεδον αυτού.
Ευρήματα έκ τής άνασκαφής ταύτης πλήν τών άρχιτεκτονικών μεγάλων τεμαχίων ολίγα εΰρέθησαν, συνιστάμενα έξ έπι-
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γραφών τινων κολοβών και άσημάντων, μεταγενεστέρων δε χρό
νων ώς έπί τό πλεϊστον καί έξ ολίγων συντριμμάτων γλυπτών'
πάντων τούτων θέλει δημοσιευθή έν τω οΐκείιρ τόπιρ περιγραφική
αναγραφή- ενταύθα δέ μόνον άς γίνη μνεία ιδίως περί μιας εικο
νικής κεφαλής, πλήρη έχούσης τήν έκφρασιν καί έπιμελέστατα
έξειργασμένης, ήτις φαίνεται όμοιάζουσα πρός τήν κεφαλήν τήν
επί τών νομισμάτων Εύμένους τού Β' άπαντώσαν προσέτι μνημονευτέα καί 140 περίπου μολύβδινα αττικά σύμβολα, ών πολλά
συντετριμμένα, εύρεθέντα έν τφ τετάρτω καί πέμπτφ τής στοάς
δωματίω.Τών συμβόλων τούτων τά άξιολογώτερα φέροντα πρω
τοφανείς τύπους, τινά δέ καί ύστερόσημα, άπεικονισθέντα ήδη
πιστώς ύπό τού κ.

Gillieron θά δημοσιευθώσι προσεχώς έν τή

’Αρχαιολογική Έφημερίδι.
"Αν άποβλέψωμεν εις τά ευρήματα

τά έκ τής άνασκαφής

ταύτης, δυνάμεθα ’ίσως νά εϊπωμεν, ότι αΐ δαπάναι τής εται
ρείας ήμών δεν άντημείφθησαν έπαζίως, άλλ’ ό κύριος σκοπός
τής άνασκαφής ταύτης δεν ήσαν τά ευρήματα, πράγμα άλλως
έξαρτώμενον κατά τό πλεϊστον καί έκ τής τύχης, άλλ’ ή έζακολούθησις πρός τελείαν άποκάλυψιν τού μηκίστου τών έν Άθήναις άρχαίων οικοδομημάτων, τό όποιον πρώτη ή ’Αρχαιολογική
Εταιρεία άπά τεσσαρακονταετίας ήδη διά τής σκαπάνης αυτής
έρευνήσασα κατέδειξε

τό αληθές αυτού όνομα, θέσασα ούτως

ές άεί τέρμα εις τάς ματαιας καί έσθ’ ότε παραλόγους εικοτολο
γίας τών άρχαιολογούντων.
Τά Σ. Συμβούλιον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας δραστηρίως

καί μετά παραδειγματικού ζήλου έργαζόμενον υπέρ τής

εύοδώσεως τών άρχαιολογικών παρ’ ήμϊν έ'ργων, έξηγόρασε καί
τό έν μέσιρ τής στοάς κείμενον ιδιωτικόν γήπεδον παρά τών κλη
ρονόμων Δ. Καλλιφρονά, οϊς τούτο άνήκει, ώστε μετά τήν έζαγοράν ακόμη δύο ή τριών ιδιωτικών μικρών καί ευτελών οικιών,
οΰχί μέν έπ’ αυτής τής στοάς κειμένων, άλλ’ όπωςδήποτε έπιπροσθουσών αυτή, θά καταστή δυνατή ή τελεία άποκάλυψις τής
μηκίστης ταύτης στοάς τών έν Άθήναις άρχαίων οικοδομημάτων.
Ταϋτα ειχομεν νά εϊπωμεν

συλλήβδην τώρα περί τής κατά

τό λήξαν έτος άνασκαφής τής στοάς τού Άττάλου, έπιφυλασ-
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σόμεθα δέ νά διαλάβωμεν περί αυτής έν πάσνι λεπτομερεί^, όταν,
περατουμένης κατά τό πρόσεχες έτος, ώς έλπίζομεν, της όλης
άνασκαφής της στοάς, συντελεσθή καί τό τοπογραφικάν

αυτής

σχέδιον, άνευ του όποιου άδύνατον καθίσταται νά γίνωσι κατα
ληπτά τά λεγόμενα ήμών. Τότε δέ θέλομεν συνάμα εκθέσει έν
ειδική πραγματείμ καί τάς νέας περί της στοάς έρευνας ήμών
επί ζητημάτων, τά όποια οί πρό ήρεών περί αυτής γράψαντες
δεν ήδυνήθησαν νά πραγρεατευθώσιν, άτε στερούμενοι τής άποκαλύψεως τοΰ όλου οικοδομήματος. Τής έκπονήσεως του σχεδίου
τούτου έπελήφθη ήδη μετά πολλής Ιπιμελείας καί ακρίβειας ό φι
λόπονος τής εταιρείας ήμών άρχιτέκτων κ.’Αλέξανδρος Λυκάκης.

Έν Άθήναις, τϊ) 6 ’Ιανουάριου, 1899.

Κ. Δ. ΜϊΛϋΝΑΕ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ
ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΤ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΤ

Τήν παρά τό Μνημεΐον τοΰ Φιλοπάππου άνασκαφήν ΰπέδειξεν ό διευθύνων τάς πρός στερέωσιν αύτοΰ τε καί τοΰ Παρθε
νώνας έπισκευαστικάς εργασίας νομομηχανικός Ν. Μπαλάνος τό
μέν άποβλέπων είς τήν έξακρίβωσιν

του σχεδίου του μνημείου

τούτου, τό δέ καί έλπίζων ότι ήδύναντο νά εΰρεθώσιν άρχιτεκτονικά τεμάχια άνήκοντα είς αυτό'. Έτέραν αφορμήν τής άνασκαφής ταύτης παρέσχον λείψανα τινά κτιρίου κατά τήν βορείαν
κλιτύν του λόφου του Μουσείου άποκαλυφθέντα ένφ κατεσκευάζετο ή οδός, δι’ ής έμελλον νά άχθώσιν οι διά τήν επισκευήν τοΰ
μνημείου χρήσιμοι λίθοι.
Ή άνασκαφή αΰτη άνατεθεϊσά μοι ύπό τής ’Αρχαιολογικής
Εταιρείας διεκόπη προώρως, επειδή ή δι’ αυτήν έψηφισμένη χι-
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