
τεχνίτης, όστις έποίησε το χρυσελεφάντινου άγαλμα του ’Ασκλη
πιού τό έν τφ ναφ του θεοΰ τούτου ίδρυθέν καί δστις είχεν άνα- 
λάβει να κατασκευάσω το εκ χρυσοΰ καί έλέφαντος Θύρωμα του 
ναοΰ, ώς διδάσκει ημάς ή έν ταϊς αύταϊς άνασκαφαις εύρεθεΐσα 
επιγραφή, έν ή είσιν άναγεγραμμέναι αί δαπάναι της οικοδομής 
του ναοΰ. Φαίνεται λοιπόν ότι ό Θρασυμήδης δεν άπήλθεν ευθύς 
έξ Έπιδαύρου μετά την κατασκευήν του θυρώματος καί του 
χρυσελεφάντινου αγάλματος, άλλα διατρίψας είσε'τι έν τφ ίερφ 
έποίησεν έκεϊ καί άλλα άγάλματα, τουλάχιστον τό μαρμάρινον η 
χαλκοΰν άγαλμα τό επί τοΰ νυν εΰρεθέντος βάθρου τό πάλαι 
ιδρυμένου. Περί της ΰπό πολλάς έπόψεις σπουδαιότητος τοΰ ένε- 
πιγράφου τούτου βάθρου δέν εϊνε δυνατόν νά γείνγι ένταΰθα λό
γος' τοΰτο μόνον προσθετέον, ότι τό σχήμα των γραμμάτων της 
επιγραφής έπιβεβλιοΐ ην ό διευθύνων τάς άνασκαφάς έζήνεγκε πρό 
δωδεκαετίας γνώμην,ότι ό περί ού ό λόγος καλλιτέχνης Θρασυ- 
μάδης ήκμαζεν ούχ! κατά την Ε’, ώς κοινώς έπιστεύετο, άλλά 
κατά τάς άρχάς τής Δ' έκατονταετηρίδος.

Περί των έν Έλευσονο άναιοκαιφών.

Αί έν Έλευσΐνι άνασκαφαί έγένοντο έν άρχή μεν του έτους 
ΰπό του Δ. Φιλιού, ύστερον δέ ΰπό του έν τή ΰπηρεσίρ: τής Ε
ταιρείας έφορου Α. Σκιά, όστις καί έπεμψεν εις τόν Πρόεδρον 
τής Εταιρείας την έζής έκθεσιν ;

Προς τόν κ. Πρόεδρον της’Αρχαιολογικής Εταιρείας

« Η άνατεθεϊσά μοι ΰπό του Σ. Συμβουλίου τής Αρχαιολογι
κής Εταιρείας έν Έλευσΐνι έργασία έσκόπει την διάταξιν καί 
τοποθέτησιν των έν τφ μουσείω άρχαιοτήτων καί την σύνταξιν 
συντόμου εύρετηρίου αυτών. Την άνασκαφήν διηύθυνεν, ώς καί 
έξ άρχής, ό σύμβουλος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Φί- 
λιος, πολλάκις όμως άνεπλήρωσα αυτόν άπουσιάζοντα, έπ’ έσχά- 
των δε καί μόνος ανέλαβον καί τής άνασκαφής την διεύθυνσιν. 
Έπί ικανόν χρόνον κατά τό έαρ καί τάς άρχάς τοΰ θέρους ή
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άνασκαφική εργασία, περιωρίζετο έπί της άκροπόλεως, ένθα με
γίστη πιθανότης υπήρχε να άνευρεθώσιν αξιόλογοι άρχαιότητες 
καί δη τα ανάκτορα των παναρχαίων άνάκτων της Έλευσΐνος. 
Δυστυχώς όμως ή έλευσινιακή άκρόπολις πυκνώς κατά τούς βυ
ζαντινούς χρόνους κατοικηθεΐσα δεν έδυνήθη νά διασώσγι τα έπ’ 
αυτής άρχαίων χρόνων έρείπια, άλλως τε καί ΰπό μικρας μόνον 
έπιχώσεως προφυλαττόμενα. Διό ούτε κατά τό ανατολικόν μέ
ρος αυτής, όπερ καί πρώτον άνεσκάφη ώς έπιτηδειότερον όν προς 
ένοίκησιν τών άνάκτων της χώρας διά την γειτονείαν του παν
αρχαίου ιερού καί του καλλίστου μέρους τών αγρών της έλευσι- 
νιακης πεδιάδος, άνευρέθη παλαιόν τι κτίριον, ούτε κατά τά 
άλλα μέρη, ένθα πλεϊσται τάφροι άνωρύχθησαν, άλλά παντα- 
χοΰ μόνον μεταγενέστεροι τοίχοι. Καί αυτά δέ τά εντός τών 
χωμάτων εΰρεθέντα άρχαίων χρόνων άντικείμενα ήσαν μηδαμι
νής άξίας. Μόνον άμορφοι τινες έξ άκατεργάστων μικρών λίθων 
έκτισμένοι τοίχοι ευρεθέντες κατά τό δυτικόν μέρος τής άκροπό
λεως δύνανται νά είνε θεμέλια ελληνικών κτιρίων.

Εύτυχεστέρα ΰπήρξεν ή εντός του λεγομένου Βουλευτηρίου 
καί παρά τό νότιον τείχος άνασκαφή, ήτις όμως ήτο μάλλον ά- 
κριβεστέρα έξερεύνησις χώρου ήδη άνεσκαμμένου ύπό τοΰ κ. Φι
λιού, όστις πιστεύω ότι θά περιγράψγ) άκριβέστερον τά άποκα- 
λυφθέντα ερείπια ώς πλείονα περί αυτών γνωρίζων εκ παλαιοτέ- 
ρων άνασκαφών. Τά σπουδαιότερον πόρισμα τής άνασκαφής 
ταύτης είνε ότι έβεβαιώθη, ότι τά λεγόμενον Βουλευτήριον δεν 
είνε παλαιότερον τής προς δυσμάς προεκτάσεως του περιβόλου (1), 
άλλά πολύ νεώτερον αυτής καί ότι, εκτός τοΰ κατά μήκος τοΰ 
νοτίου τείχους γνωστοΰ μετά δωματίων οικοδομήματος, υπήρχε 
καί έτερον παρά τό δυτικόν τείχος, έξ ού άνευρέθη ή βάσις ορ
θοστάτου τινός ύπό τά δάπεδον τοΰ Βουλευτηρίου. Δυστυχώς τό 
οικοδόμημα τοΰτο δεν δόναται νά έξερευνηθή άκριβέστερον άνευ 
καταστροφής τοΰ έπ’ αύτοΰ φκοδομημένου Βουλευτηρίου. Τά 
δωμάτια τοΰ παρά τά νότιον τείχος οικοδομήματος εύρέθη ότι 
ήσαν πέντε , τά δέ θεμέλια αύτοΰ φθάνουσιν εις έπτά περίπου

(1) Περί τούτου ίδε τά δπό Φιλίου γραφέντα Ιν Πρακτικοί; τη; Άργ. Έτ, 
1887, σελ. 57 καί in' Ιμοΰ !ν Έφ. Άρχ. 1894.
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μέτρων βάθος, διότι τό μεν φυσικόν έδαφος κεϊται πολύ βαθέως, 
τό δε δάπεδον του οικοδομήματος τούτου κατεσκευάσθη διά τε
χνητής έπιχώσεως ίσον (ώς φαίνεται) προς τό δάπεδον του πολύ 
ΰψηλότερον κειμε'νου Τελεστηρίου καί τής Φιλωνείου στοάς. Τά 
βαθε'α ταϋτα θεμέλια και ό γωνιαίος στρογγύλος πύργος του τεί
χους τής κατά τόν Περικλέα οικοδομικής περιόδου, έφ’ ού βρα- 
δύτερον προσωκοδομ.ήθη ή πρός δυσμάς προέκτασις του τείχους, 
άπεφασίσθη νά μένωσι διά παντός άποκεκαλυμμένα κατασκευα- 
ζομένου 1κ των υπαρχόντων λίθων τοίχου πρός συγκράτησιν των 
χωμάτων. Ό ούτως άποκεκαλυμμένος μενών στρογγύλος πύρ
γος έχει ύψος μέτρων 8.30. ’Εντός τής πληρούσης τό διά τής 
πρός δυσμάς προεκτάσεως του τείχους σχηματισθέν κενόν τεχνη
τής ίπιχώσεως ολίγα μόνον καί πενιχρά ευρήματα εγένοντο, 
ήτοι μικρά τινα τεμάχια γλυπτών έν οίς καί άξια λόγου κεφαλή 
ίππου άρχαϊκής εργασίας, τεμάχιά τινα ίπιγραφών, πολλά πή
λινα αρχιτεκτονικά μέλη παλαιών κτιρίων καί εκλεκτά τινα τε
μάχια αγγείων διαφόρων χρόνων. Μόνον έκ τών ιδιορρύθμου σχή
ματος επιχωρίων έλευσινιακών αγγείων άνευ γραφών εύρέθη με
γάλη πληθύς, ώς καί άλλοτε.

Έν δέ τώ μουσείω ή γενομένη ύπ’ εμού καί έν μέρει υπό τοΰ 
κ. Φιλιού εργασία υπήρξε λίαν ποικίλη, καίτοι έξ αρχής ένόμισα 
ότι εις την τακτοποίησιν τών έπιγραφών έπρεπε νά άσχοληθώ 
κατά ποοτίμ.ησιν. Έν τώ τμήματι τών άγγείων συνηρμόσθησαν 
καί συνεκολλήθησαν πολλά έκ τών εύρεθέντων τεμαχίων, τά ά- 
ξιολογώτερα δε καί κατετάχθησαν μετά τών ήδη κατατεταγμέ- 
νων. Έκ τών γλυπτών πολλά έτοποθετήθησαν επί νέων βάθρων 
συμφώνως πρός την πρώτην ύπό Φιλιού διάταξιν αυτών, συνε
κολλήθησαν δέ καί πλεϊστα τεμάχια. Τό δέ τμήμα τών έπιγρα
φών διετάχθη ολόκληρον έξ ύπαρχής κατά τό σύστημα τής οι
κονομίας τοΰ χώρου,περιέλαβε δέ πάσας τάς όπωσουν άξιολόγους 
έπιγραφάς, πλήν τών μέγαν όγκον έχόντων βάθρων, καί πάντα 
τά μικρά τεμάχια. Οι έπιτύμβιοι κιονίσκοι καί αί μεγαλύτεραι 
έκ τών άσημάντων έπιγραφών έτοποθετήθησαν εξωθι τοΰ μου
σείου, τά δέ βάθρα καί άλλαι ογκώδεις έπιγραφαί είνε άπό πολ- 
λοϋ κατατεταγμέναι εις διάφορα μέρη τοΰ άνισκαμμένου χώρου.
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Τα συναρμολογηθέντα δέ καί συγκολληθέντα τεμάχια επιγρα
φών ανέρχονται είς πλείονας εκατοντάδας. Τό εύρετηριον των επι
γραφών έκτενέστερον συνταχθέν καί περΛαμβάνον καί την προ- 
χειροτέραν βιβλιογραφίαν έπερατώθη ηδη σχεδόν καθ’ ολοκλη
ρίαν, προσεχώς δέ άρχεται ή σύνταξις τοΰ ευρετηρίου καί τών 
άλλων τμημάτων της συλλογής.

Σημήωσις. Μηνάς τινας μετά τό πέρας της επί της άκροπόλεως άνασκαφής, 
είς εκ τών άνευρεθέντων τοίχων πρός τό μέρος του μουσείου Ικπλυθεϊς 6πά τών 
βροχών Ιφάνη δτι εινε πολυγωνικο'ς, καί δή έκ τών παλαιοτέρων. Επειδή δέ είς 
έλάχιστον μόνον ύψος σώζεται καί ώς έκ τούτου δεν άνεγνωρίσθη κατά πρώτον 
ώς παλαιός, δέν άνεσκάφη καθ’ άπαν αύτοΰ τό μήκος. Καί τό άνασκαφέν μέρος 
αϋτοΰ όμως είνε μέγα διευθυνόμενον έξ ανατολών πρός δυσμάς, φαίνεται δ’ δτι 
άνήκεν εις μέγα οικοδόμημα, διότι ώς εκ τοΰ μικρού πάχους αύτοΰ φαίνεται δτι 
δέν δύναται νά είνε περίβολος ή ά'λλο τι. Δι’ αύτοΰ ορίζεται ή χρονολογία καί 
άλλων τοίχων, οΐτινες εινε δλως άμορφοι καί άδιάγνωστοι καθ’ Ιαυτούς, κεινται 
δμως έν μέρει υποκάτω τοΰ πολυγωνικοΰ καί ώς έκ τούτου άποδεικνύονται πα- 
λαιότεροι έκείνου. Προσεχώς θά άποκαλυφθώσι διά τής άνασκαφής περαιτέρω, 
καίτοι τά σωθέντα λείψανα αύτών εινε ελάχιστα.

Έν Έλευσΐνι τή 31 Δεκεμβρίου 1894.
Ανδρεας Σκιάς

Τρίτη άνασκαφη Ιγένετο έν Αίγίνη ύπό τοΰ εφόρου άρχαιο- 
τητων Β. Στάη, ού ή πρός τόν Πρόεδρον έ'κθεσις έχει ούτως:

Περί τών έν Α.ογόνν} άνασκαφών.

Αί άνασκαφαί έν Αΐγίνγ διάρκεσαν άνευ διακοπής άπό της 
24*1? ’Ιουνίου μέχρι της 8θ« 7/βρίουπ. έ'. Ένηργηθησαν δέ αύ- 
ται ύπό την διεύθυνσίν μου εις πολλά μέρη της νήσου, κυρίως 
όμως κατά τό δυτικόν της πόλεως, όπου ό καλούμενος ναός της 
’Αφροδίτης, ούτινος σώζεται μέρος τοΰ δαπέδου καί κίων είς 
κατά χώραν.

Κύκλφ τών έρειπίων τοΰ ναοΰ τούτου ύπάρχουσιν έξ έπιχώ- 
σεων έσχηματισμένοι λόφοι κατά 7 μέτρα υψηλότεροι της βρα
χώδους έπιφανείας τοΰ έδάφους. Τούς λόφους τούτους έθεώρησα 
άναγκαϊον νά ερευνήσω διά δοκιμαστικών τό πρώτον άνασκαφών. 
Αί πολλαχοΰ γενόμεναι δοκιμαί άπεκάλυπτον ευθύς μετά την
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