
Έκθεΰις των πεπραγμένων της 'Εταιρείας 15

διδάσκουσα δτι ή άμφισβητουμένη αΰτη κατά τον Βλοχον 
πόλις ήτο ή πόλις των θεστιέων.

Έν δέ τή Πελοποννήσψ έξηκολούθησαν δι’ δλου τοΟ 
έτους αί έν Έτηάανρω άνασκαφαι μετά μεγάλης έπιτά- 
σεως,καί ούτω κατωρθώθη ώστε έπερατώθη έντελώς ή άνα- 
σκαφή του τε Σταδίου καί τοΟ Γυμνασίου. Άνασκαφέν έν
τελώς τό Γυμνάσιον έφάνη σπουδαιότατον ον οικοδόμημα 
παρέγον ήμΐν πληρεστάτην καί σαφεστάτην έννοιαν τοΟ 
κατά Βιτρούβιον έλληνικοΟ Γυμνασίου. Ώκοδομήθη δέ καί 
ίκανώς εύρύχωρον Μουσεϊον, μήκους 60 μέτρων, δυνάμενον 
νά περιλάβη τάς έν Οπαίθρεο κειμένας έπιγραφάς καί άλλα 
άρχαΐα, έπηυξήθη διά προσθήκης νέων κτισμάτων ό ξένων 
καί έξωραΐσθη κατά τό ένον ό παρά το Οέατρον καί μεταξύ 
των δύο Μουσείων καί τοΟ ξενώνος χώρος. Ήρξατο δέ άπό 
τοΟ παρελθόντος έτους καί ή σύνταξις τών σχεδίων τών 
άποκαλυφθέντων οικοδομημάτων 6πό τοΟ άρχιτέκτονος τής 
Εταιρείας Άλ. Αυκάκη, άτινα δημοσιευθήσονται έν τοΐς 
Πρακτικοϊς.

Έν Μνκήγαι,ς μικρά μόνον ένηργήθη έργασία κατά τό 
λήξαν έτος διά το0 άπό έτών διεξάγοντος τό έκεΐ έργον έφο
ρου άρχαιοτήτων καί μέλους τοΟ Συμβουλίου Χρ.Τσούντα. 
Πρού'κειτο κυρίως περί έπισκευής τοίχου τινάς νεωτέρου 
κτισθέντος έν τή άκροπόλει προς συγκράτησιν τών χωμά
των. Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη άνεσκάφησαν καί δύο 
θαλαμοειδείς τάφοι άνακαλυφθέντες πλησίον του καλου- 
μένου θησαυροΰ τοΟ Άτρέως, έν οίς αξιόλογα έγένοντο 
μικρά εύρήματα.

Διά τοΟ αύτοΟ έφορου X. Τσούντα έγένοντο κατά τό 
λήξαν έτος καί άνασκαφαι έν Θεββαΐία παρά τό χωρίον 
Μαρμάριανι, τέσσαρας ώρας άνατολικώς τής Ααρίσσης. 
Ενταύθα άνεκαλύφθησαν καί έξηρευνήθησαν πέντε θολω
τοί τάφοι τοΟ Μυκηναίου τρόπου, κτιστοί έκ μικρών άπε- 
λεκήτων λίθων. Εύρέθησαν δέ έν αύτοϊς άλλα τε καί ίκα-
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ώμάς καί χώματα ξένα, έν οίς εΰρίσκοντο πλήθος τεμαχίων πή

λινων άγγείων καί οστών ζώων. Πολλά τών οστών τούτων είναι 

έξειργασμένα καί έχρησίμευον ώς εργαλεία, ριεταξύ δ’ αυτών 

ύπάρχουσι καί τρεις σφΰραι. 'Ωσαύτως εΰρέθησαν λίθινα τινα 

εργαλεία, άλλα τά πλεΐστα έξ αυτών είναι κολοβά καί προ

φανώς είχον άπορριφθή ώς άχρηστα. Άνεκαλύφθη δμως καί 

μία άρτια λίθινη σφύρα έχουσα τρήμα διά τον στειλεόν, πρό 

ετών δ’ εύρέθη εις τό αυτό μέρος πε'λεκυς λίθινος έχων όμοιον 

τρήμα- καί οΰτος ήγοράσθη καί κατετέθη εις το Μουσεϊον.Τέλος 

εις δύο μέρη τού λόφου εύρον σίτον άπηνθρακωμένον καί βαλά

νους δρυός.

Ή εποχή, εί; ήν άνήκουσιν οί συνοικισμοί ούτοι, δεν δύναται 

νά όρισθή επί τού παρόντος μετά τίνος άκριβείας- φαίνεται όμως 

ότι είναι πολύ παλαιά. ’Εάν δέ γείνωσιν εύρύτεραι άνασκαφαί, 

δεν άμφιβάλλω ότι θά προέλθωσιν εις φώς πολλά πράγματα δια- 

φωτίζοντα την άρχαιοτάτην περίοδον τού πολιτισμού τής Θεσ

σαλίας. Πόσον δέ σπουδαϊον είναι τούτο καί διά την ιστορίαν 

τού όλου ελληνικού έθνους, γνωρίζουσι πάντες.

Προσθέτω ότι καί εις τρία άλλα μέρη τής Θεσσαλίας παρε- 

τήρησα λείψανα τής αυτής άρχαιοτάτης έποχής.

Χρ. Τςοτντας

Πρακτικά τοϋ 1899

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑ1Σ

Περί τό τέλος ’Ιουλίου παρελθόντος έτους άπεστάλην εις Μυ- 

κήνας, όπως φροντίσω περί επισκευής τοίχου τινός νεωτέρου κτι- 

σθέντος έν τή άκροπόλει πρός συγκράτησιν χωμάτων, διέμεινα 

δ’ έκεϊ πρός τούτο δύο εβδομάδας. Κατά τό διάστημα αυτό 

άνέσκαψα καί δύο θαλαμοειδείς τάφους άνακαλυφθέντας πρός 

μεσημβρίαν τού λεγομένου θησαυρού τού Άτρέως, έκ δέ τών 

κτερισμάτων, τά όποια άνεκαλύφθησαν έν αΰτοϊς, τά κυριώτερα 

είναι τά άκόλουθα : πέντε λίθινα άγγεια, έξ ών τά δύο έξ αλα

βάστρου- δύο λίθινοι λαμπτήρες- μία σχεδόν άρτια λαβή ξίφους
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έξ ΰελώδους μάζης- πολλαί ψήφοι όρμων καί άλλα μικρά κο

σμήματα έκ της αυτής ύλης1 δώδεκα μικρά πτηνά ωσαύτως έξ 

ΰελώδους μ.άζης- διάφορα μικρά χρυσά κοσμήματα, εξ ών τινα 

εχουσι σχήμα χρυσαλλίδων, άλλα οϊνοχοών καί άλλα ναυτίλων 

εν χαλκούν μαχαίριον καί τινες χαλκαί αΐχμαί βελών- τε'σσαρες 

έγγεγλυμμένοι λίθοι, ών είς φέρει γλυφάς τριών γυναικών, άλλος 

δε ενός λε'οντος καί ενός ανθρώπου- εν πολύ μικρόν, άκε'φαλον 

καί άλλως κολοβόν, είδώλιον γυναικός γυμνής έξ όστοΰ- καί τέ- 

λος μικρά τινα πλακίδια έξ αιγυπτιακής λεγομένης πορσελάνης, 

ών εν φέρει επί τής οπίσθιας επιφάνειας εγχάρακτον σημεΐον 

σχήματος Α.

Χρ. Τςοτντας

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙ1ΙΛΑΤΡΩ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

(Πίνακε; 3, 4, 5, 6).

Κατά τό λήξαν έ'τος έπερατώθη εντελώς ή άπό πολλών ετών 
άρξαμένη άνασκαφή του έν τώ Ίερώ Γυμνασίου καί του έν αΰτώ 

Ωδείου, ών δημοσιεύονται ενταύθα τε'σσαρες φωτοτυπικά! εικό

νες (πίν. 5 εΐκ. 1 καί 2. πιν. 6 εΐκ. 1 καί 2). ’Επί πλε'ον έν 

τοϊς πίναξι 3 καί 4 δημοσιεύονται φωτοτυπικά! εικόνες τών έρει 

πίων τών σπουδαιοτε'ρων τών έν τώ Τερφ άνακαλυφθέντων οικο

δομημάτων, ήτοι τού ναού τού ’Ασκληπιού, τής Θόλου, τού 

Άβάτου καί τού ναού τής Άρτέμιδος, διότι μόνον τή βοήθεια 

τών εικόνων τούτων δύναται ό άναγνώστης νά συλλάβγι πλήρη 

έ'ννοιαν τών περί ών ό λόγος οικοδομημάτων, τών δημοσιευθει- 

σών ήδη περιγραφών καί άρχιτεκτονικών σχεδίων μη έπαρκουσών 

είς τούτο. 'Επειτα ή φωτοτυπική δημοσίευσις τών έρειπίων τού

των θέλει διαιωνίσει την σημερινήν αυτών κατάστασιν, διότι έκ 

τής μέχρι τοΰδε πείρας έδείχθη ότι τά ερείπια ταΰτα, ιδίως τά 

έκ πώρου λίθου, φθείρονται δυστυχώς σύν τώ χρόνφ ένεκα τής
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