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ΪΙεριωρίσθησαν δέ αί έργασίαι έν τφ κοίλω το ΰ Ωδείου 
τού Ήρώδου καί έν μέρει ύπέρ αύτό. Συνεπληρώθησαν τά 
έκ της καταπτώσεως τοίχων καί διαρρήξεως του βράχου 
σχηματισθέντα χάσματα, άνηγέρθησαν τά κατάλληλα άνα- 
λήμματα καί κλίμακες προς αποκατάστασήν τής ύπέρ τό 
Ώδεΐον αρχαίας όδοΰ, καί έκαΟαρίσθη τδ κοΐλον άπδ των 
σωρών των λίθων καί των χωμάτων. Διά των έν ταις έρ- 
γασίαις ταύταις έργαζομένων έργατών δ κ. Σωτηριάδης 
έξηρεύνησε καί μικρόν τι παρά το Άΰτεροΰκοπεϊον άπο- 
καλυφθέν ρωμαϊκών χρόνων νεκροταφείου. Ενταύθα άνε- 
φάνησαν τάφοι κεκαυμένων νεκρών πολυάριθμοι καί οχετοί 
έκ παλαιοτέρων οικήσεων, τεμάχια μιτρών πήλινων καί 
δεκατρείς μικροί καί μεγάλοι κιονίσκοι έπιτάφιοι μετ’ έπι- 
γραφών δηλουσών τά ονόματα τών τεθαμμένων. Έδαπα- 
νήθησαν έν ταΐς έργασίαις ταύταις δρ. 505.

Σκαφική τις έργασία έγενετο καί περί τό Μνηρεΐον του 
Φίΐοπάππου προς έξακρίβωσιν τού σχεδίου τού μνημείου 
τούτου, προς άνεύρεσιν καταπεπτωκότων τυχόν αρχιτεκτο
νικών μελών αύτού καί προς έξερεύνησιν λειψάνων τινών 
κτιρίων άναφανέντων κατά την κατασκευήν οδού προς 
μεταφοράν μαρμάρων διά γενομένας έργασίας προς στε- 
ρέωσιν τού περί οδ δ λόγος μνημείου (ίδε σελ. 21). Κατά 
τήν έκθεσιν τού έποπτεύσαντος τάς άνασκαφάς ταύτας έφο
ρου αρχαιοτήτων καί μέλους τού Συμβουλίου τής Εται
ρείας Α. Σκιά άπεκαλύφθη άπαν τό κρηπίδωμα τού μνη
μείου καί έξηρευνήθη δ πέριξ χώρος μέχρι τού βράχου, 
άλλ’ ούδέν αρχιτεκτονικόν μέλος τού μνημείου εύρέθη, 
ουδέ τάφος τις έφάνη έκεϊ, ώστε ή ήτο κτιστός δ τάφος 
ύπέρ τον βράχον καί έξηφανίσθη ή τό μνημεϊον δέν έμ- 
περιεΐχε καί τάφον, δ'περ τό πιθανώτερον. Λείψανα δέ τινα 
κτιρίου άναφανέντα κατά τήν κατασκευήν τής μνημονευ- 
θείσης δδού έδείχθη ότι εϊνε λείψανα πύργου οχυρωματι
κού προασπίζοντος τήν κορυφήν τού λόφου κατά ένδεχο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:43 EEST - 18.237.180.167



ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898 13

μένης έπιθέσεως έκ τού μέρους της πόλεως' άναμφιβόλως 
άρα ό πύργος οδτος άπετέλει μέρος της μακεδονικής φρου
ράς του Μουσείου. Έοαπανήθησαν έν τη άνασκαφη ταύτη
δΡ. 988.

'Υπό τοΟ αύτοΟ έφορου Α. Σκιά έξηκολούθησαν κατά 
τδ λήξαν έτος και αί έν Έΐενσΐνυ άνασκαφαί. Κατά την 
εκθεσιν αυτού αί άνασκαφαί περιωρίσθησαν εις την τελείαν 
έξερεύνησιν τοΟ ύπολειπομένου μέρους τής νοτίας αυλής 
του ιερού, άρξαμένην άπδ τού Νοεμβρίου τού 1897. Τά 
εύρήματα ύπήρξαν πενιχρά μέν, ώς καί άλλοτε, ούχί δμως 
καί άνευ τινός σημασίας διότι διά τινων εύρεθέντων παι
δικών τάφων μετά γεωμετρικών άγγείων, κειμένων μεταξύ 
τών έρειπίων προϊστορικών οικημάτων, καί διά τής εύρέ- 
σεως όμοιων έρειπίων καί νεκρικών πυρών πολλαχοΟ τής 
Έλευσΐνος καί τού περί αύτήν χώρου άποδεικνύεται οτι ό 
προϊστορικός έν Έλευσινι συνοικισμός ήτο μέγας έκτεινό- 
μενος καθ’ άπασαν την νοτίαν, την άνατολικήν καί την 
βορειοανατολικήν πλευράν του λόφου, άνευ διακοπής.Έξη- 
ρευνήθη δέ καί μικρόν μέρος τοΟ χώρου τούτου μετά τό 
πέρας τής έν τή νοτιά αύλή άνασκαφής. Τά γενόμενα δέ 
εύρήματα εινε σχεδόν μόνον άγγεϊα καί όστρακα άγγείων 
προμηκυναϊκά καί γεωμετρικά, άλλ’ άπαντα έν μεγάλη 
άφθονία καί ποικιλία. Έγένετο δέ καί μεγάλη έργασία έν 
τφ Μουσείψ προς κατάταξιν παλαιοτέρων τε καί νεωτέρων 
εύρημάτων, συνετάχθη δέ καί κατάλογος τών μέχρι το Ο 
1897 εύρημάτων περιλαμβάνων ύπέρ τούς χιλίους άριθ- 
μούς. Διά τάς άνασκαφάς καί έργασίας ταύτας έόαπανή- 
θησαν δρ. 7,523.

"Αλλη δέ έν ’Αττική άνασκαφη έγένετο έν Σουνίω ύπό 
τού έφορου έν τώ Έθνικώ Μουσείω καί μέλους τοΟ συμ
βουλίου τής Εταιρείας Βαλέριου Στάη. Σκοπός τής άνα
σκαφής ταύτης ήτο ή έξακρίβωσις τών τού ναού τής Σου- 
νιάδος ’Αθήνας καί ή άποκάλυψις του περί αύτάν χώρου.
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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 άπο- 

καλύψεως 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 ΰπέ- 

δειξεν 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 άρχιτε- 

κτονικά τεμάχια άνήκοντα είς αυτό'. Έτέραν αφορμήν τής άνα- 

σκαφής ταύτης παρέσχον λείψανα τινά κτιρίου κατά τήν βορείαν 

κλιτύν του λόφου του Μουσείου άποκαλυφθέντα ένφ κατεσκευά- 

ζετο 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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λιόδραχμος πίστωσις άπεδείχθη ανεπαρκής,άπεφασίσθη δε να δια- 

κοπώσι πάσαι αΐ άνασκαφαί κατά Δεκέμβριον, όπως συνήθως (1).

Ή κορυφή του λόφου του Μουσείου άνεσκάφη σχεδόν άπασα 

πλήν μέρους τίνος πρός δυσμάς τοΰ Μνημείου τοϋ Φιλοπάππου. 

’Αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ μνημ,είου δεν εύρέθησαν εΐριή ολίγοι λί

θοι οΐ πλείονες φανεροί δντες καί πρό τής άνασκαφής. Ένδε'χεται 

όμως νά άνευρεθώσι καί άλλοι, έάν έπεκταθή ή άνασκαφή ιδίως 

πρός βορράν.'Η άνασκαφή των θεμελίων τοΰ Μνημείου τοΰ Φιλοπ- 

πάππου άπέδειζεν ότι τοΰτο ήτο τετράγωνον, τό δέ τέως γνω

στόν καί ΰπά των περί Stuart καί Revett(2) έσχεδιασμένον ήμι- 

κυκλικόν κ.τίριον άπετέλει μέρος μόνον τοΰ όλου μνημείου, ήτοι 

τήν βορείαν πλευράν αύτοΰ. νΙδε τό έν πίν. 1 σχεδιαγράφημα. 

Πώς ήτο κατεσκευασμένον τό όπισθεν τοΰ ήμικυκλίου τούτου μέ

ρος τοΰ μνημείου δεν είνε φανερόν, διότι σώζονται μόνον οι κατώ- 

τατοι λίθοι τοΰ κρηπιδώματος έπ’ αύτοΰ τοΰ βράχου τεθεμελιω- 

μένοι. ’Επειδή όμως έν τφ σωζομένιρ μαρμαρίνψ μέρει τοΰ μνη

μείου ΰπεράνω τής οπίσθιας κορινθιακής παραστάδος (3) άπαντες 

οί λίθοι φέρουσιν άναθύρωσιν, είνε φανερόν ότι καί όπισθεν τοΰ 

ήμικυκλικοΰ μέρους υπήρχε συνέχεια τοΰ μνημείου, ’ίσως είδος τι 

στοάς. Τάφος τις ούδαμοΰ έφάνη, καίτοι καλώς έζηρευνήθη τό 

βραχώδες έδαφος, ώστε αν είνε ορθή ή ύπόθεσις ότι τό μνη- 

μεϊον ήτο έπιτύμβιον (4), πρέπει έν ταύτφ νά ΰποτεθή ότι ό 

τάφος ούτος ύπήρχεν ύπεράνω τοΰ έδάφους, ώστε έζηφανίσθη 

όλοσχερώς. Πολύ πιθανώτερον όμως φαίνεται μοι ότι τό μνη- 

μεϊον δεν είνε έπιτύμβιον, αλλά τιμητικόν οΐα ή έν Όλυμπίιγ 

έξέδρα Ήρωδου τοΰ ’Αττικού καί άλλαι άλλαχοΰ ύπάρχουσαι 

έζέδραι.

(1) Καί σπηλαιοειδή τινα οικήματα χατά τήν βορείαν χλιτϋν του λο’φου ανα- 
χαλοφθέντα ώσαύτως χατά τήν χατασχευήν τής εΐρημε'νης όδοο έμειναν ανεξε
ρεύνητα.

(2) Antiquities of Athens τόμ. Ill σελ. 35- 39. pi. Ι-ΧΙ.
(3) "Ιδε Stuart χαί Revett έ. άν. Chap. V. pi. II-IV.
(4) Milchhofer παρά Baumeister, Denkmdler d. kl. Alt. I σελ. 159: 

An der Riickseite der Fassade, welche noch einen korinthischen Pi
laster zeigt, stiess vermutlich ein quadratischer Bau mit dera eigent- 
lichen Grabraume. ΙΙρβλ. Lolling παρά Badeker, Griechenland3 σελ.94,
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’Ίχνη του περιβόλου τής πόλεως όπωσοΰν σαφή καί βέβαια 

δεν φαίνονται κατά την κορυφήν τοΰ λόφου εις όσον έξετάθη ή 

άνασκαφή, ίσως δέ ό περίβολος διήρχετο κατώτερον περιλαμβά- 

νων ολόκληρον την κορυφήν εντός (1). ’Αληθώς εύρέθησαν αυ

τόθι όχι ολίγοι τοίχοι ρωμαϊκών κτισριάτων (πιθανώς οικημάτων 

τινών), άλλ’ ούτοι δεν μ οι φαίνονται ότι ήδύναντο να προξενή- 

σωσι τήν έξαφάνισιν τών ιχνών του περιβόλου, εάν διήρχετο αΰ- 
τόθεν (2).

Το ανωτέρω είρημένον κατά τήν βορείαν κλιτυν τοΰ λόφου 

τοΰ Μουσείου κτίσμα, ού μέρος άνεκαλύφθη κατά τήν κατα

σκευήν τής πρός μετακόμισιν τών λίθων όδοΰ, άνασκαφέν έφάνη 

ότι είνε πύργος τετράγωνος κατεσκευασμένος προς ΰπεράσπισιν 

τής κορυφής τοΰ λόφου άπά τών έκ τοΰ μέρους τής Άκροπόλεως 

επιθέσεων. Ή θέσις αύτοΰ σημειοΰται έν τώ έν πίν. 1 διαγράμ- 

ματι άντιγεγραμμένω έκ τοΰ Atlas von Athen τοΰ Curtius καί 

Kaupert, αυτά δέ τά εύρεθέντα λείψανα τοΰ κτιρίου παριστα τό 

παρακείμενον έν τφ αύτφ πίνακι σχεδιαγράφημα ΰπό κλίμακα 

1 : 200. Δεξιόθεν ήτοι παρά τό δυτικόν πλευράν τοΰ πύργου 

εΰρέθη καί μέρος τοΰ τείχους- κατά τό έτερον πλευράν όμως τά 

έπί τοΰ βράχου κλιμακωτά λαξεύματα, έφ’ ών έπεκάθηντο οί 

λίθοι, είνε περιπλοκότερα καί μάλλον συγκεχυμένα, ώστε ούτε ή 

κατασκευή ούτε ή διεύθυνσις τοΰ τείχους είνε σαφής έντώπαρόντι. 

’Ίσως προεκτεινομένης τής άνασκα.φής άνακαλυφθώσι πλείονα καί 

σαφέστερα ίχνη. "Αξιόν σημειώσεως αυτόθι είνε μικρόν τι βάθρον 

γ έξ αύτοΰ τοΰ βράχου λελαξευμένον έ'χον μήκος 0,50 πλά

τος 0,08 καί ύψος 024, φέρον δέ άνωθεν τετράπλευρον κοί

λωμα βάθους 0,05. Όπισθεν τοΰ βαθριδίου τούτου ά βράχος 

ύψοΰται καθέτως 0,44 ώς βαθμίς, έμπροσθεν δέ υπάρχει κυκλο

τερές τι λάξευμα άβαθές, όπερ δεν είνε άποκεκαλυμμένον τε-

(1) Πρβλ. ΙΙαυσ. I, 25, 6: εστι δέ εντός τοΰ περιβόλου τοΰ αρχαίου τό 
Μουσεΐον.

(2) Μεταξύ τών τοίχων τούτων εύρέθησαν ου* ολίγα έκ τών γνωστών πυρα
μιδοειδών η κωνοειδών πήλινων σωματίων (άγνύθων), άλλα δέ τινα καί έν τη 
κατωτέρω της κορυφής άνασκαφή, ών έν φέρει καί σφραγίδα, δυσδιάκριτον όμως. 
Περί τών τοιούτων σωματίων διέλαβεν έπ’έσχατων ό Ν. Γ. Χατζή-Ζωγίδης έν 
Άθηνα τόμ. I' σελ. 541 έξ.
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λείως προς το παρόν. Εις τί έχρησίμευε τό βαθρίδιον τούτο, 

άδηλον, μοί φαίνεται δ’ όμως δχι άπίθανον ότι έν αύτώ ήτο έμ- 

πεπηγμένος όρος τις η έρμης προσιρκοδομημένος εις την έζωτε- 

τερικήν πλευράν τοΰ τείχους. Πρβλ. τόν πρό του Διπύλου δρον

Κεραμεικοΰ CIA.I1, 1101, Mittheil. d.d. arch. Inst. Athen 

III πίν. Ill άριθ. 31, Πρακτικά της Άρχ. Έτ. 1873 σιλ. 9. 

Έσωτερικώς τοΰ πύργου ό βράχος εΐνε λελαξευμένος εις μικρόν 

τετράγωνον χώρον, άφοριζόμενον προς τά όπισθεν ύπό του μι- 

κροΰ τοίχου α κατεσκευασμένου έκ ροικ,ρών λίθων. Ό χώρος ού- 

τος φαίνεται ότι ήτο αποθήκη τις, διότι εάν ύποτεθή ότι αύτό- 

θεν έμάχοντο οί στρατιώται, τό ύψος τοΰ πύργου θά ήτο πολύ 

μικρόν. Τό δε τοιχάριον β ωσαύτως έκ μικρών λίθων κατεσκευα- 

σμένον εΐνε παλαιότερον τοΰ πύργου καί εισχωρεί ύπό τά θεμέλια 

αύτοΰ. Τό κτίριον τοΰ πύργου εΐνε καλώς κατεσκευασμένον διά 

πλινθιδων εκ λίθου πώρινου καί άρουραίου όπως τά κτίρια τών 

καλλίστων χρόνων, καί τά παρά τά θεμέλια αύτοΰ δέ εύρεθέντα 

όστρακα άπαντα δέν εΐνε νεώτερα τοΰ Δ' π. X. αΐώνος, οΰδέν 

δέ ίχνος νεωτέρων χρόνων έφάνη αυτόθι. Ό πύργος λοιπόν άναμφι- 

βόλως ανήκει εις τά φρούριον, όπερ κατεσκεύασεν ή πρώτη εν τώ 

Μουσείω έγκατασταθεϊσα Μακεδονική φρουρά ύπό Δημητρίου 

τοΰ Πολιορκητοΰ (1).

Ανδρεας Ν. Σκιάς

(1) Παυσ. I, 25, 5. Πλουτ. Δημ. 34.
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