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νώς διδακτικά πήλινα αγγεία ιδιορρύθμου γεωμετρικού 
τρόπου. Έν τώ λόφω δέ, έν ω οι περί ών 6 λόγος τάφοι, εύ
ρέθησαν λίθινα τινα έργαλεια και διάφορα κτίσματα άνή- 
κοντα εις συνοικισμόν προφανώς πολύ παλαιόν.Έκ τούτων 
φαίνεται ότι έζακολουθοΰσαι και έπεκτεινόμεναι αί έν Θεσ
σαλία άνασκαφαί σπουδαία διά τε τήν αρχαιολογίαν και 
τήν ιστορίαν θά φέρωσιν εις φως. Έγένετο δέ ώσαυτως έν 
Θεσσαλία ύπό του ύπουργείου διά του έφορου αρχαιοτήτων 
Δ. Φιλιού, χορηγούσης τήν δαπάνην τής Εταιρείας, καί 
άλλη τις μικρά άνασκαφή προς έξακρίβωσιν άνακαλυφθέν - 
τος τίνος οικοδομήματος καί ιδίως έργασίαι προς περισυλ
λογήν των αρχαίων καί κατάθεσιν έν συλλογαϊς.

Έν ’Ερέτρια έζηκολούθησαν καί κατά τό λήξαν έτος αί 
διάτοΟ έφορου Κ. Κουρουνιώτου ένεργούμεναι σκαφαί.’Απε- 
καλυφθη διά τούτων μέγα οικοδόμημα, όπερ ανήκει πιθα
νώς εις τήν άγοράν τής πόλεως καί εύρέθησαν παρ’ αύτό 
τρεις ένεπίγραφοι στήλαι περιέχουσαι τιμητικά είς Μακε- 
δόνας ψηφίσματα καί άλλη πλάζ, έν ή είνε άναγεγραμμέ- 
νος κανονισμός τής ύπό τών Εύβοέων τελέσεως τών αγώ
νων τών Διονυσίων καί Δημητριείων. Έγένετο δέ καί άνα
σκαφή τάφων τινών, έν οίς εύρέθησαν τρεις λευκαί λήκυθοι 
μετά τής γνωστής έπιγραφής «Δίφιλος καλός ό Μελανω
πού» καί άνεκαλύφθησαν καί τάφοι τινές κεκαυμένοι, έν 
οις εύρέθησαν τά συνήθη αγγεία γεωμετρικού ρυθμού καί 
τρία χρυσά διαδήματα έχοντα τά μέν δύο γεωμετρικά μό
νον κοσμήματα, τό δέ τρίτον παραστάσεις ανθρώπων καί 
ζώων.

Έξηκολούθησαν δ’ ωσαύτως καί αί έν Ρηνεία διά τού 
έφορου αρχαιοτήτων Κ. Σταυροπούλου ένεργούμεναι από 
τού προπαρελθόντος έτους άνασκαφαί. Ενταύθα άπεκαλύ- 
φθησαν τάφοι τινές ρωμαϊκών χρόνων, έν οίς εύρέθησαν 
τεσσαρα χρυσά ζεύγη ένωτίων ζΐυδιομόρφων καί άλλα τινά 
κτερισματα. Συνελεγησαν δέ προς τούτοις έκ τών τάφων
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τούτων καί οκτώ κάλπαι περιέχουσαι οστά κεκαυμένων νε
κρών, ών αϊ μέν έπτά μολύβδιναι άπλαΐ, των συνήθων, ή 
δέ όγδοη μαρμάρινη κυλινδρική ένηρμοσμένη ύποβάθρψ. 
Εύρέθη δέ και μαρμάρινον έπιτύμβιον άγαλμα, άνευ κεφα
λής, τής Ρωμαίας Πλωτίας μεγέθους ύπερφυσικοΟ.

’ Αλλη άνασκαφή έγένετο έν Κεφαίΐηγία διά του Π.Καβ- 
βαδία σκοπόν έχουσα κυρίως την έξακρίβωσιν τοΟ ζητήμα
τος αν έν Κεφαλληνία ήτο διαδεδομένη ή μυκηναϊκή καλου- 
μένη τέχνη. Άνασκαφή έγένετο έν πρώτοις έν τή παλαιοτέρα 
των άκροπόλεων τής Σάμης, ής καλώς σωζομένη πύλη ει- 
χεν άποκαλυφθή τφ 1883. Έξηρευνήθη διά σκαφής ο έκα- 
τέρωθεν τής πύλης ταύτης έσωτερικός χώρος καί τάφροι 
τινές ήχθησαν εις διάφορα μέρη έντάς τής άκροπόλεως, 
ένθα άπεκαλύφθησαν κτίσματά τινα έλληνικών καί ρωμαϊ
κών χρόνων καί δευτέρα πύλη μεγαλητέρα τής τφ 1883 
άνακαλυφθείσης. Εύτυχέστερα ώς προς τον έπιδιωκόμενον 
σκοπόν ήσαν τά άποτελέσματα σκαφής γενομένης εις άλλο 
μέρος τής νήσου, έν τή περιοχή τής ΛειβαθοΟς παρά τά 
χωρίον Μαζαρακάτα. ΈνταΟθα ήσαν γνωστοί θολωτοί σπη- 
λαιοειδεΐς τάφοι, ών άνασκαφέντων νυν εύρέθησαν πολλά 
τεμάχια άγγείων τοΟ μυκηναϊκού τρόπου. ΒεβαιοΟται άρα 
έκ τούτου ότι ό κατά τήν χώραν έκείνην κατοικών λαός 
ήτο φορεύς μυκηναϊκού πολιτισμοί». Τά έκ τών εύρημάτων 
τούτων πορίσματα διά τε τήν αρχαιολογίαν καί τήν ιστο
ρίαν δύνανται νά έκτεθώσιν, άφ’ οδ άνασκαφή όλόκληρος 
ή περίεργος καί λίαν διδακτική έκείνη νεκρόπολις, έν ή καί 
άσύλητοι τάφοι πιθανώς ύποκρύπτονται, ένεργηθή δέ καί 
αναγκαία τις πάντως έρευνα εις άλλα μέρη τής νήσου.

ΤαΟτα εινε τά κατά τό λήζαν έτος άνασκαφικά έργα 
τής Εταιρείας. Τών δέ προς ύποστήριζιν τών μνημείων 
έργων αύτής, μνημονευτέον έν πρώτοις, έννοεΐται, τά προς 
ύποστήριζιν τοΟ Παρθενωνος , όπερ δΓ όλου τοΟ έτους
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χομένου έπιγοαφαί ήσαν παρά τά μήπω άνακαλυφθέντα αρχεία 

καί τόν ναόν τοΰ τρίτου αΐώνος, τοϋ όποιου τά ίχνη ανέκαθεν 

νομίζω ότι μοί ΰποδηλοΰσιν οί μεγάλοι παρά την αγίαν Τριάδα 

πώρινοι δώριοι σπόνδυλοι. Επειδή δέ κυρίως μέχρι σήμερον άνά 

παν βήμα ή σκαπάνη έφερεν εις φως άξιόλογόν τι εύρημα, δι

καιολογείται ή ελπίς τής εύρέσεως καί άλλων όμοιων έν τφ μή 

έρευνηθέντι έτι χώριμ τοϋ τεμένους, όστις έν μέρει τουλάχιστον 

πρέπει νά ύποτεθή καί σπουδαιότερος τοΰ τέως άνασκαφέντος, 

αν έν αΰτφ πράγματι έτι κρύπτονται όσα προεϊπον μνημεία. 

’Αλλά καί ολίγον έζω τού τεμένους υπάρχει ικανός χώρος, έν ω 

πληθύς συντριμμάτων κεράμων υποδεικνύει την αύτοΰ ύπαρξιν 

άρχαίων κτιρίων.

’Επί ταΰτα πάντα θά χωρήσ·/) ε’ν τω μέλλοντι ή σκάφη, ήτις 

ώς άπαραίτητος έζακολούθησις τής άρξαμένης ούδεμιάς προσθέ

του δικαιολογίας χργιζει.

Έν Νεαπόλει της 'Ιταλία; τήν 21 Δεκεμβρίου 1899.

Γεώργιος Σωτηριαδης

Πρακτικά τοϋ 1899

ΕΚΘΕΣ1Σ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΡΗΝΕ ΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 

("Ορα Ιΐρακτικά 1898 σελ. 100-104)

*0 καθαρισμός καί ή συναρμογή τών πέρυσιν έν 'Ρηνεία εύρε- 

θέντων κτερισμ-άτων τών έκ Δήλου κατά τήν κάθαρσιν τοϋ 426/5 

π. X. έκεΐ διαπεραιωθεισών παλαιών ταφών μετά μικρόν ευθύς 

κατέδειξεν ότι ταΰτα άνήρχοντο μ,όνον μέχρι τών χρόνων τής γε

ωμετρικής τών άγγείων διακοσμ.ήσεως. Τά όστα λοιπόν καί κτε- 

ρίσματα τά έκ τών παλαιοτέρων τάφων τής Δήλου, τών προελ- 

ληνικών χρόνων, έξορυχθέντα έδει νά άναζητηθώσιν έν άλλω τής 

ακτής τής 'Ρηνείας τόπω, άποτεθέντα έν αΰτώ χωρίς ή διά τήν 

διαφοράν τοϋ φύλου, έκληφθέντα ώς Καρικά, ή καί απλώς διά 

τήν ευκολίαν, υποτιθεμένου ότι οί τάφοι, έξ ών μετεφέροντο, 

έκειντο έν άλλω τής Δήλου τόπφ’ έκτος άν δεν εΰρέθησαν κατά 

τήν κάθαρσιν οί πανάρχαιοι έκείνοι τάφοι—πράγμα άλλως φυ-
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σικώτατον" καθ’ όσον οί την νήσον καθαίροντες δεν ένήργησαν 

βεβαίως συστηματικήν άναζήτησιν τάφων, άλλ ’ άπλώς άνώρυ- 

ξαν εκείνους, ούς τα επιτύμβια μνημεία ή άλλα ’ίχνη έπί της 

επιφάνειας τής γης σωζόμενα έμήνυον, καί δσους άλλους μετ’ αυ

τών κειμένους ή άλλως πως έκ τύχης τινός άνεΰρον" οί δέ προ- 

ελληνικοί τάφοι καί ούδέν σημεϊον καταφανές δι’ οΰτω μακροΰ 

μακροΰ χρόνου πιθανώτατα διέσφζον καί έν άλλφ τής νήσοο τόπψ 

ίσως έκειντο. ’Αλλά περί τούτου του ζητήματος καί περί τοϋ 

τίνας, εί μη τούς προελληνικούς, έξέλαβον οί σύγχρονοι του Θου- 

κυδίδου ώς Καρικούς τάφους, ού τοϋ παρόντος ό λόγος" έλθω- 

μεν εις τά τής άνασκαφής.

Την άναζήτησιν των περιεχομένων των προελληνικών τής Δή

λου τάφων (έν ή περιπτώσει καί ούτοι άνευρεθέντες έξωρύχθησαν 

κατά την κάθαρσιν) προεθέμην ώς κύριον σκοπόν έπαναλαμβά- 

νων κατά τά έτος τούτο τάς έν 'Ρηνείιγ σκαφικάς έρεύνας μου(1). 

Καί προς εΰρεσιν τούτων άνώρυξα πολλά ορύγματα έν τόποις 

τής ακτής, οίτινες έφάνησάν μοι κατάλληλοι προς έκφόρτωσιν 

καί έναπόθεσιν αυτών, ίδί<>ι δ’ έν τοϊς έγγύς τοϋ χώρου τών πέ- 

ρυσιν εΰρεθέντων οστών καί κτερισμάτων κατά τον προ τοϋ έκ- 

κλησιδίου τής άγ. Κυριακής ορμίσκον. Καί δεν εύρέθησαν μέν 

ούδαμοΰ τά ζητούμενα" δεν πρέπει δ’ όμως νά συναγάγωμεν έκ 

τούτου ώς βέβαιον συμπέρασμα τά ότι δεν έξωρύχθησαν κατά 

την κάθαρσιν καί οί προελλήνικοί τάφοι" πολλάκις τά έπίτηδες 

έν μόχθιρ ζητούμενα εΰρίσκονται μετά ταΰτα άκόπως έκ τύχης 

έκεϊ, όπου δεν προσδοκώνται" έπειτα δέ καί δέν δύναμαι νά εϊπω 

ότι έξήντλησα ήδη πάντας τούς έπιτηδείους τόπους τής'Ρηνείας.

Ή έργασία αΰτη δέν υπήρξε καί άλλως άκαρπος, έξερευνη- 

θέντων δι ’ αυτής πολλών μερών τοϋ έπί τής ακτής τής 'Ρηνείας 

Δηλιακοΰ έρειπιώνος καί άποκαλυφθεισών ουκ ολίγων αυτοΰ τα

φών. Δυστυχώς ό,τι καί πέρυσι παρετήρησα καί έσημειωσα, το 

αυτό έπαναλαμ-βάνω καί νΰν" οί παλαιότεροι ένταΰθα γενόμενοι 

τάφοι ένεκα τή; μ.ικράς τοϋ εδάφους επιχωσεως εισιν οί πλειους 1

(1) Ανται ήρξαντο τ!) 8t) ’Ιουνίου καί διεχοπησαν τϊ| 19»| Όχτωβρίου, γε- 
νομένων καί μικρών τινων διαλειμμάτων αλλοτ εζ άλλων αναπόδραστων αιτίων 

προελθόντων.

Περί της έν 'Ρηνεία άναϋκαφης
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κατεστραμμένοι ύπό των νεωτέρων ταφών καί οικοδομημάτων. 

’Ελάχιστους εύρον τάφους των πρώτων μετά την κάθαρσιν χρό

νων άθικτους, καί τούτους πάντας πτωχούς" έν φ έν τοϊς μετα

γενεστέρου καί περί αυτούς έν τφ χώματι εΰρηνται πλεϊστα λεί

ψανα των παλαιοτέρων.

Κτερίσματα συνέλεξα άξια διατηρήσεως οΰ πάνυ πολλά, έν 

οίς χρυσοί: τέσσαρα ζεύγη ένωτίων ζωδιομόρφων, τρία άλλα ένώ- 

τια μόνα εύρεθέντα έν τώ χώματι, τρεις δακτυλίους άτέχνους, 

είκοσι καί δύο τριπλά φύλλα, άλλα οκτώ όμοια καί εν άπλοΰν 

άπό στεφάνων, τινχ τούτων έφθαρμ.ένα, πάντα σχεδόν ταϋτα 

κοσμήματα των 'Ρωμαϊκών χρόνων" ετι δ’ ειδώλια πήλινα καί 

αγγεία ποικίλα καί άλλα τινά πράγματα.

Συνελέγησαν πρός τούτοις οκτώ κάλπαι περιέχουσαι οστά κε 

καυμένων νεκρών τών ‘Ρωμαϊκών γρόνων, ών αί μεν επτά μο- 

λύβδιναι άπλαϊ τών συνήθων ενταύθα, ή δ’ όγδοη μαργαρίνη 

κυλινδρική ένηρμοσμένη ΰποβάθρφ τετραγωνικφ καί κεκαλυμ- 

μένη πώματι, έφ’ οΰ γέγραπται τό δνομα του νεκρού ( Άνψχ- 
κλεχδης Άναψνκτχδοχ/ χαχρε). Έτι δ’ άγαλμα έπιτύμβιον 

τής ’Ρωμαίας Πλωτίας μεγέθους υπέρ τό φυσικόν άκέφαλον μετά 

τού έπιγεγραμμένου βάθρου αυτού καί έτε'ρου μαρμάρου άπό τοΰ 

αυτού έπιτυμβίου μνημείου προερχόμενου φέροντας όκτώστιχον 

επίγραμμα" καί τέλος τριάκοντα καί δύο στήλαι καί άλλα μάρ

μαρα έπιτύμβια ή μέρη τοιούτων φέροντα έπιγραφάς καί γλυ- 

φάς, τα πλεϊστα ώσαύτως τών 'Ρωμαϊκών χοόνων.

Έκ τών μέχρι τοΰδε δέ άποκαλυφθέντων λειψάνων τών ποικι 

λωτάτων μ.νημείων καί άλλων οΐκοδομημ-άτων τής μ,οναδικής 

ταύτης πόλεως τών Είλειθυιών καί τού ΙΙλούτωνος, τού όλως 

ίδιοτρόπου τούτου προαστείου τής Δήλου, οΰ ή έξερεύνησις προ- 

βαίνουσα πολλά τά καινά καί άξιόλογα προώρισται νά άγάγγι 

εις φώς, άξιον ίδιας ένταύθα μ.νείας νομίζω πρός τινι πέρυσιν 

άποκαλυφθέντι ύπογείφ νεκρικώ κευθμώνι τών 'Ρωμαϊκών χρό

νων, εις όν διά κλίμακάς τις κατελθών έχει εκατέρωθεν διαδρό

μου ένωκοδομ,ημένας, έκ δεξιών μέν δέκα καί τέσσαρας άπλάς, 

έξ άριστερών δέ δέκα καί έξ διπλάς θήκας νεκρών, καί κρηπί

δωμά τι κατά τό έτος τούτο άγθέν εις φώς, όπερ διά μεγάλων
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ορθογωνίων τού τόπου λίθων ίσοδομικώς ώκοδομημένον φαίνεται όν 

λείψανον μείζονος έπιτυμβίου μνημείου τών παλαιοτε'ρων ένταϋθα.

Έκτος δέ τών σκαφικών τούτων έρευνών μέρος της εργασίας 

οϋ μικρόν κατηναλώθη κατά τό έτος τούτο εις τήν άκριβεστέραν 

έζερεύνησιν καί την πλήρη άποκάλυψιν τού χώρου τοϋ περιέχον- 

τος τά πέρυσιν εΰρεθέντα έκ Δήλου κτερίσματα καί οστά. "Ολος 

ό διά τού άναλήμματος περιωρισμε'νος χώρος, τούτου τά σφζό- 

μενα με'ρη καί ζώνη τις περί αυτό αρκούντως εΰρεϊα άπηλλά- 

γησαν εντελώς τού επικειμένου χώματος, δπερ μετά την έπανει- 

λημμένην κατά τό δυνατόν ακριβή έξέτασιν μετενεχθέν έρρίφθη 

όλον εις την παρακειμένην θάλασσαν. Συνελέγησαν δ’ έξ αυτού 

καί κατά τό έτος τούτο κτερίσματα, ιδίως τεμάχια αγγείων πή

λινων, άφθονα(Ι)' ώσαύτως δε καί τών οστών τά σωζόμενα 

πλήρη καί τά μείζω τεμάχια, άτινα καί μετηνέχθησαν εις τό έν 
Άθήναις άνθρωπολογικόν μ.ουσεΐον.

Ή δ’ έργασία τού καθαρισμού καί τής συναρμογής τών ευρη

μάτων, ίδίιγ τών αγγείων καί άλλων κτερισμάτων τών έκ Δήλου 

έζενεχθεισών ταφών, χαλαρωθεϊσα μικρόν κατά τό θέρος καί τό 

φθινόπωρον ένεκα τής έπαναλήψεως τής άνασκαφής, έγένετο αύθις 

συντονωτέρα μετά την διακοπήν αυτής. Τά αγγεία ταΰτα πάμ- 

πολλα όντα καί πάσας σχεδόν, τάς μέν μάλλον, τάς δ’ ήττον, 

τάς περιόδους καί τεχνοτροπίας τής Ελληνικής αγγειοπλαστικής 

τέχνης' άπό τών γεωμετρικών μέχρι τών έρυθρομόρφων έκπροσω- 

ποΰντα, όσημέραι απαρτίζονται πληρέστερα, μάλιστα μετά την 

προσθήκην τών νέων τεμαχίων, άτινα πολλαχώς συμπληροΰσι τά 

κενά αυτών.

Έν Μυκόνω τή 26η Δεκεμβρίου 1799.

Δημητριος Σπ. Στατροποτλλος

(1) Σημειωτέου ένταϋθα οτι κατά τήν κάθαρσιν τής νήσου, ο,τι πολύτιμον 
και χρήσιμον έν τοΐς έξορυχθεΐσι τάφοις εόρέθη, άφηρέθη υπό τών ένεργούντων 
αυτήν πλήν ολίγων μικρών πραγμάτων διαλαθόντων αυτούς· καθ’ οσον έκ τόσων 
τάφων χρυσά μέν κοσμήματα εΰρομεν μόνον ροοακα ε^αφυλλον, μικρόν Οιπλοϋν 
πέλεκυν, πόρπην κωνοειδή καί δύο μικρά τεμάχια ταινιών απλών καί άργυοα 
δ’ ολίγα καί πάντα μικρά, δακτυλίους μάλιστα' καί χαλκά δ’ ώσαύτως σ/ετικώς 
ολίγα, έν οίς φιάλας εύαριθμους καταλειφθείσας ώς αχρήστους βεβαίως διά τήν 

λεπτότητα καί κατίωσιν.
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