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δέ δτι άπομιμοΟνται τάς κατοικίας των ζώντων διότι ένώ 
αί διαστάσεις των εινε μικραί, καί έν έκάστω κατετίθετο 
άνωθεν συνήθως είς μόνος νεκρός, δμως έχουσι σχεδόν 
πάντες θύραν έπ ίμιας των πλευρών, πρακτικώς άχρηστον.

Πλήν των τάφων άνεκαλύφθησαν δυο Άκροπόλεις, ή 
μεν έν Σίφνω, ή δέ έν Σύρψ' άμφότεραι δ’ έχουσι τούτο 
τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν, δτι περιβάλλονται ύπό δύο 
τειχών, έξ ών το έσώτερον εινε παχύτερον καί ε/ει κατά 
διαστήματα πύργους τετραγώνους μέν έν Σίφνω, μάλλον 
δέ στρογγύλους έν Σύρω' τό έξωτερικόν τείχος εινε άσθε- 
νέστερον, απέχει δέ τού έσωτερικοΟ τόσον, ώστε μόνον είς 
άνθρωπος νά δύναται νά διέλθη. Ή τής Σύρου Άκρόπολις 
εινε σύγχρονος τών τάφων, ή δέ τής Σίφνου κατά τι ύστε- 
ρωτέρα καί ή τειχοδομία αύτής τελειοτέρα. Ταύτα κατά 
τάς έκθέσεις τού κ. Τσούντα. Έν ταϊς άνασκαφαΐς ταύ- 
ταις έδαπανήθησαν δρ. 4,106.

"Αλλη δέ άνασκαφή έγένετο έν τή νήσφ 'Ρηγεία ύπό 
τοΟ έφορου άρχαιοτήτων Δ. Σταυροπούλου, ήτις έσχε κυ
ρίως τοΟτο τό ίστορικώς σπουδαίου άποτέλεσμα, δτι ήνεγ- 
κεν είς φώς αϋτάς τάς παλαιάς ταφάς τής Δήλου τάς κατά 
την κάθαρσιν τής νήσου τφ 426/5 π. X. ύπό τών ’Αθη
ναίων έξορυχθείσας καί είς ΊΡήνειαν μετενεχθείσας, αύτάς 
τάς «άνευρεθείσας θήκας τών τεθνεώτων».Έδαπανήθησαν 
έν τή άνασκαφή ταύτη δρ. 2,104.

Επί ολίγους μήνας έί,ηκολούθησαν καί αί έν Λυκο- 
ffovpa άνασκαφαί, έποπτεύοντος τού Κ. Κοντοπούλου. Άφ’ 
οδ έγενοντο συμπληρωτικαί τινες σκαφικαί έργασίαι έν τή 
παλαιοτέρα άνασκαφή, έξητάσθη διά σκαφής τό κτίριον, δ 
ύπό τών έγχωρίων καλείται ΜαρμαρόπΛακα. Έδείχθη δέ 
διά τής άνασκαφής ταύτης,δτι τό προκείμενον κτίριον εινε 
μεγάλη δεξαμενή έκ πωρίνων λίθων κατά τό ίσοδομικόν 
σύστημα κατεσκευασμένη. Σημειωτέου δέ δτι δ κ. Δαΐρ- 
φελό έπισκεφθείς τάς άνασκαφάς ταύτας κατά τό λήξαν
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αναθηματικών επιγραφών του ίεροΰ τούτου καί είς μαρμάρινος τε- 

ταινιωμένος ομφαλός έκ του αΰτοΰ ίεροΰ κατά πάσαν πιθανότητα 

προερχόμενος. Έπ’ αύτοϋ του λόφου τών Παληοκκλησιών έπεχεί- 

ρησα την άνασκαφήν μικρών δοκιμαστικών λάκκων μέχρι του στε

ρεού, δεν έπέτυχον όμως παλαιόν τι οικοδόμημα, ί'σως διςτι οί 

άνοιχθέντες λάκκοι ήσαν ολίγοι, έπΐ τής δυτικής δ’ όμως κλιτύος 

αυτου λίαν εγγύς τής θαλάσσης ύπάρχουσι τά λείψανα αρχαίων 

(ελληνικών;) οικημάτων, ών άνέσκαψα έν δωμάτιον έ'χον τούς 

τοίχους αύτοϋ (ΰψ. σωζόμενον με'χρις ενός μέτρου) άληλιμμένους 

διά λεπτοτάτου κονιάματος.

Κ. Κουρουνιωτης

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΡΗΝΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΙΣ

Μέγα μέρος τής πρός δυσμ.άς παρακείμενης τή Δήλω μείζονος 

νήσου 'Ρηνείας, ήτις ποτέ ύπό του θαλασσοκρατήσαντος τυράν

νου τής Σάμου Πολυκράτους καταληφθεΐσα άνετέθη τφ Δηλίω 

Άπόλλωνι, πιθανώτατα όλον το μεσημβρινόν αυτής τμήμα, διε- 

τέλεσεν ον καί έν τοϊς μετέπειτα χρόνοις κτήμα τοϋ ίεροΰ τής 

Δήλου. Τούτου την ανατολικήν άκτήν την πρός την Δήλον τε- 

τραμμένην καί διά στενού πορθμού άπ’ αυτής κεχωρισμένην άπα- 

σαν σχεδόν καλύπτει μέγας καί πυκνός ερείπιών εις μήκος πλέον 

τών δισχΛίων μέτρων εκτεινόμενος καί είς βάθος μέχρι τετρα- 

κοσίων μέτρων καί πλέον ένιαχοΰ άπό τής θαλάσσης προήκων. 

"Ολος ούτος ό χώρος πλήν μικρών διαλειμμάτων είνε πλήρης 

σωρών μ.αρμάρων καί άλλων λίθων έν άγρίιγ καταστάσει διεσκε- 

δασμένων, εν οίς προβάλλουσιν ένιαχοΰ τά κατά χώραν έναπο- 

λειφθέντα μ.έρη τών μ,νημ,είων καί τοίχων. Ταΰτά εΐσι προφανώς 

τά λείψανα τών ταφών καί τών επιτύμβιων μ.νημ.είων καί τών 

άλλων οίκοδομ.ημάτων, έν οίς διακομιζόμεναι αί γυναίκες τής
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Δήλου έτικτον καί άποθνψσκοντες έθάπτοντο οΐ οίκήτορες τής 

ίεράς νήσου μετά τήν δευτέραν ολικήν αυτής κάθαρσιν τήν κατά 

τον χειμώνα των έτών 426-425 π. X. ύπά των ’Αθηναίων 

γενομένην καί τήν σύγχρονον άπαγόρευσιν του έναποθνψσκειν καί 

έντίκτειν έν Δήλω του λοιπού.

Βόθροι καί ορύγματα καθ’ άπαντα τον ερειπιώνα πάμπολλα, 

ένιαχοΰ συνεχή σχεδόν, μαρτυροΰσι τήν γενομένην ένταΰθα επί 

μακράς σειράς έτών τυμβωρυχίαν.Οΐ δέ τήν Δήλον κατά καιρούς 

Ιπισκεψάμενοι καί περί αυτής γράψαντες αρχαιολόγοι καί άλλοι 

σοφοί άνδρες πάντες σχεδόν ποιούνται καί τινα λόγον περί τών 

λειψάνων τούτων, πάντες δμ.ως κατά τό μάλλον ή ήττον έν 

παρόδφ έζετάσαντες αυτά καί γράψαντες. Ή πρώτη συστημα

τική έξερεύνησις καί άνασκαφή αυτών εινε ή δι’ εμού ύπά τής 

αρχαιολογικής εταιρείας κατά τό παρελθόν θέρος γενομένη.

Αυτή δέον νά διαιρεθή εις δύο βραχείας περιόδους.

Κατά τήν πρώτην διαρκέσασαν άπά τής 81)? ’Ιουνίου με'χρι τής 

1 δ*)? ’Ιουλίου έζηρεύνησα τόν έρειπιώνα καθ’ δλην αυτού τήν έ'κ- 

τασιν διά πλείστων μικρών ώς τά πολλά δοκιμαστικών ορυγμά

των. Καί δι’ αυτών ήχθησαν εις φώς πλεϊσται ταφαί νεκρών, 

τών μεν κεκαυμένων, τών δ’ άκαύστων, παντός εί'δους καί πάν

των τών άπό τής καθάρσεως τής Δήλου μέχρι τών τελευταίων 

αυτής ημερών αιώνων, αί μέν σεσυλημέναι ή ύπό τυμβωρύχων 

τών νεωτέρων χρόνων ή καί άρχαιόθεν, πολλαί δέ καί ασύλητοι. 

Τό κακόν είνε ότι έπίχωσις μεγάλη ένταΰθα ουδέποτε έγένετο, 

και επομένως οΐ μεταγενέστεροι θάπτοντες τούς νεκρούς αυτών 

κατέσκαπτον ώς τά πολλά τούς τάφους τών προγενεστέρων.

Έκ τών σκαφών τούτων συνέλεξα διάφορα κτερίσματα, έν οίς 

καί τινα χρυσά καί αργυρά κοσμήματα ( 1 4 φύλλα χρυσού στε- 

φανίσκου τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, 3 ζεύγη χρυσών ενωτίων, 

ψέλλια αργυρά καί άλλα τινά)' έ’τι δέ πινακίδιον μολύβδινον, 

έφ' ού'Ρωμαίος τις τής Δήλου, ό Τίτος Πακώνιος, έχει έγχαράξη 

Λατινιστί τά ονόματα τών έχθρών αυτού' καί τέλος μ.άρμαρα 

έπιτύμβια φέροντα κοινάς άναγλύφους παραστάσεις καί έπιγρα- 

φάς, έν αίς καί τινα επιγράμματα έμμετρα.

Κατά τάς δοκιμαστικάς ταύτας σκαφάς έπεσπάσατο τήν
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προσοχήν μου ιδία τόπος τις τής άκτής κατά τόν πρό του έκ- 

κλησιδίου τής άγιας Κυριακής ορμίσκον, έν ώ ένε'τυχον πλήθει 

τεμαχίων πωρίνων λαρνάκων καί θραύσμασί τισι έρυθρομόρφων 

αγγείων των καλών χρόνων. Καί ένόμισα τό πρώτον ότι ήσαν 

ταΰτα λείψανα ταφών τών πρώτων μετά τήν κάθαρσιν τής Δή

λου χρόνων κατασκαφεισών ύπό τών μεταγενεστέρων συσσωρευ- 

θέντα έκεϊ' επί τή έλτσίδε δ’ ότι επιμόνων έν τώ τόπω τούτω Οά 

άπεκάλυπτον καί τάφους άθικτους τών χρόνων τούτων, ότε τό 

σ. συμβοΰλιον τής εταιρείας εύηρεστήθη νά μοι χορηγήσγι καί 

δευτέραν χίλιόδραχμον πίστωσιν καί ή εργασία μετά τινων ημε

ρών διακοπήν έπανελήφθη τή 3ΐ1 Αύγουστου, περιωρίσθην μ,ε'χρι 

του τέλους αυτής εις τούτον τόν τόπον, ούτινος άπεφάσισα τήν 

διά συνεχούς σκαφής άποκάλυψιν.

’Αλλά τά άποκαλυφθέντα αυτόθι ύπερέβαλον τάς εμάς προσ

δοκίας. Άνεΰρον έν τώ χώρω τούτω αύτάς τάς παλαιάς ταφάς 

τής Δήλου τάς κατά τήν κάθαρσιν τής νήσου τού 426-425 π. 

X. ύπό τών ’Αθηναίων έξορυχθείσας καί μετενεχθείσας ενταύθα, 

αύτάς τάς «άναιρεθείσας θήκας τών τεθνεώτων». Άπεκαλύψθη 

δηλ. έν χώρφ τετραγωνικώ 500 περίπου τετραγωνικών μέτρων 

έκτάσεως περιβεβλημενω άναλήμματι στρώμ.α έκτεταμ.ένον οστών 
μετά θραυσμάτων αγγείων πήλινων, μικρών τοιούτων άρτιων, 

ειδωλίων πήλινων καί άλλων κτερισμάτων άναμεμιγμένων, κατά 

τό πλεϊστον συμπαγές ύπό τής άνωθεν πιέσεως, κεκαλυμμένον 

διά πλακών κοινών, έν μ.έρει δέ δι’ όμοιων εις μικρά τετραγω

νικά διαμερίσματα διγιρημένον, ών έκαστον προφανώς περιέλαβε 

τά περιεχόμενα ενός τάφου ή όμάδος τοιούτων, έν ώ τών πολ

λών τά οστά φύρδην μετ’ άλλήλων διακομισθε'ντα καί ριφθέντα 

άτετέλεσαν εν στρώμα άδιαίρετον. Τά μετά τών οστών έύρεθέντα 

κτερίσματα ήσαν σχετικώς ολίγα- πληθύς τοιούτων, καί ιδίως 

θραυσμάτων άγγείων, εύρέθη έν τώ καλύπτοντι αύτά χώματι, 

μάλιστα ένδον τής μεσημβρινής πλευράς τού άναλήμματος. Άπε- 

καλύφθησαν δ’ ετι έν τφ χώρφ τούτω καί είκοσι καί έννέα πώ- 

ριναι λάρνακες, αί πλεϊσται κατά τήν βορειοδυτήν γωνίαν αύτού 

κατά στοίχους κατατεθειμένα'., άΐτινες μετηνέχθησαν έκ Δήλου 

προφανώς περιέχουσαι νεκρούς προσφάτους έτι κατά τήν κά-
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θαρσιν. Όμ.οίων δέ Λαρνάκων κατά την άποβίβασιν καί μετα- 

κόμισιν πάντως καταστραφεισών τοί τεμάχια συνεσωρεύθησαν 

κατά την άνατολικομεσημβρινήν γωνίαν ένδον του άναλήμμα- 

τος' καί ταΰτά είσι τά κατά τάς δοκιμαστικά; σκαφάς εύρε- 

θε'ντα καί παρακινήσαντά με εις την άποκάλυψιν του χώρου.

Τά κτερίσματα των άθικτων λαρνάκων — διότι τινές τούτων, 

ώς καί μέρη τιν-ά του άλλου στρώματος, είχον εν μεταγενεστέ- 

ροις χρόνοι; άνορυχθή. καί καταστραφή — ήσαν τά πολλά αγ

γεία ερυθρόμορφα κοινά η καί απλώς μελαμβαφή. Άλλ’ έν τφ 

στρώματι των οστών καί μάλιστα έν τφ χώματι συνέλεξα πλή

θος μέγα θραυσμάτων άγγείων πήλινων άναγομένων εις πάντα; 

τους άπο τών προϊστορικών χρόνων μέχρι τών τής καθάρσεως 

αιώνας, έ'τι δέ πολλά άρτια μικρά αγγεία καί άλλα κτερίσματα. 

Έκ τούτων αναφέρω ένταΰθα είδώλιον χαλκοΰν νεανίου γυμνού 

αρχαϊκόν (λαβήν κατόπτρου) καί άγγεϊον μικρόν πήλινον έ'χον 

σχήμα κεφαλής νεανίου έν κράνει, άπεαγός τάν λόφον, όστις άπε· 

τέλει τό στόμ.ιον τού αγγείου.

Νυν άπό τών μέσων τού παρελθόντος μηνός διά δεξιού τεχνίτου 

υπό τού σ. συμβουλίου άποσταλέντος μοι ενταύθα εργάζομαι εις 

την κάθαρσιν καί συγκόλλησιν τών ευρημάτων τούτων Έκ δέ 

τής μέχρι τοΰδε εργασίας φαίνεται ότι καί έκ τών φύρδην εύ- 

ρεθέντων τεμαχίων θέλουσιν άποτελεσθή πλεϊστα άγγεϊα, παν

τοίων σχημάτων καί χρόνων, πλήρη ή μικρά έ'χοντα χάσματα.

Περί ζητημάτων τινών έκ τής άποκαλύψεως ταύτης προκλη- 

θέντων ή καί ποότερον ήδη ύφισταμ.ένων, οίον τά περί Καρικών 

τάφων τό έκ τού γνωστού χωρίου τού Θουκυδίδου (I, 8, 1) την 

αρχήν σχόν, σιγώ έν τφ παρόντι, όπως μή έκταθή πέρα τού μέ

τρου ή προκειμένη έ'κθεσις.

Ιΐροσθετέον τέλος ότι κατά τά άκρα τού χώρου τούτου άπε- 

καλύφθησαν καί τινες τάφοι, οί μέν σύγχρονοι ή μικρόν νεώτερο 

τής καθάρσεως τής Δήλου καί μεταφοράς τών ταφών, οί δέ 

καί μεταγενέστεροι, τινές τών 'Ρωμαϊκών χρόνων. Τούτων τινές 

περιεΐχον ευρήματα αξιόλογα (ειδώλια πήλινα, κοσμήματα χρυσά 

καί αργυρά). Τών τελευταίων 'Ρωμαϊκών χρόνων ήν ό τής νεα

ρά; ίερείας τής Ίσιδος Φιλοΰς, ήτις έτάφη φέρουσα τό σεϊστρον
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έν τη δεξιοί καί δακτύλιον χρυσοΰν έν τη αριστερά έ'χοντα έπιγε- 

γραμμένον το δνορια αυτής έκτος άλλων ποικίλων κτερισμάτων.

Έν Μυκονω τη Ι9ϋ Δεκεμβρίου 1898.

Δ. Στατροποτλλος

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Ή έλπίς ήν πέρυσιν έξέφρασα έν τη πρός τά συμβούλιον ετή

σια εκθέσει μου (Ι'δε πρακτικών του 1897 σελ. 21), δτι ή σκάφη 

έ'φερε πλέον έπί τά ’ίχνη τοΰ ύπδ τοΰ Πολυβίου μ,αρτυρουμ,ένου 

ναού τοΰ Θερμίου ’Απόλλωνος, έπραγματώθη εφέτος.

Καί οΐ μέν δύο έκ πώρου σπόνδυλοι δωρίων κιόνων καί οί ογ

κωδέστατοι καλυπτήρες κέραμ.οι, έξ ών ε’ικασα τότε εγγύς που 

κείμενον τό ζητούμενον ιερόν, άπεδείχθησαν κατόπιν άνήκοντες 

εις άλλο τι κτίριον, όπερ είσέ-rt δεν άνευρέθη. Άλλ’ άπό τοΰ 

παρεκκλησίου της 'Αγίας Τριάδος όρμώμενος καί ευθύ πρός βορ- 

ραν σκαπτών ύπ’ αυτήν την ρίζαν τοΰ βουνού Μέγα-Λάκκου, 

άνεΰρον τά λείψανα του ναοΰ έπί ΰψηλοτέρου πως επιπέδου, όπερ 

ώς όχθος πλήρης συντριμμ,άτων λίθων είργασμένων διεκρίνετο καί 

πριν, χωριζόμενος πάσης τής λοιπής πρός δυσμάς μ-έχρι τοΰ δυ

τικού τείχους τοΰ περιβόλου όμ,αλής τού τεμένους έκτάσεως. 

’Ανάλημμα ευτελές καί ύψους μόλις ενός μέτρου άπεκάλυψα 

στηρίζον άλλοτε τόν όχθον τούτον, όστις πρός άνατ-ολάς ήρεμα 

ανέρχεται μέχρι των βράχων τοΰ βουνοΰ καί άποτελεϊται, ώς 

καφόπιν φανερόν έγινε, ε’κ συσσωρευθέντων κατά μικρόν χωμάτων 

καί συντριμ-μ.άτων λίθων έκ τών πλευρών τοΰ βουνοΰ.

Τά πρώτα λείψανα τοΰ ναοΰ μοί παρουσιάσθησαν έν τώ νοτίω 

καί άνατολικώ στυλοβάτη τής περιστάσεως αύτοΰ. 'Ο στυλοβά-
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