
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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ρωμαϊκήν έπίχωσιν λείψανα οικοδομημάτων χρονικής περιόδου 
λίαν άπομεμακρυσμένης, τής καλούμενης μνχηναΐας.

Έπεχείρησα δε τότε, έκ των δοκιμών τούτων ένθαρρυνθείς, 
γενναιοτέραν ερευνάν έπί του λόφου του άνατολικώς κειμένου του 
ναού. Ό άγρός δυστυχώς ήν ιδιόκτητος καί πολλά μοί παρενε- 
βλήθησαν το πρώτον προσκόμματα, άτινα μόνον τή συνδρομή 
τού έν Αίγίνγι δικηγόρου κ. Λαμπαδαρίου έξωμαλύνθησαν καί 
επετράπη ή άνασκαφή έπί τφ όρω τής άποδόσεως τού τρίτου 
τής αξίας τών ευρημάτων τοϊς ίδιοκτήταις.

Έσκαψα δέ εις βάθος επτά ενιαχού μέτρων χώρον περίπου 
εκατόν τετραγωνικών μέτρων.

Έπί τής επιφάνειας του λόφου, πολλαχοΰ όρώμενον, ΰπήρχεν 
οικοδόμημα (πιθανώς εκκλησία) Βυζαντινών χρόνων κατά τό 
πλεϊστον έντελώς κατεστραμμένον. Ύπό τά κτίριον τούτο άπε- 
καλύφθη στρώμα (τερράτσα) έκ λευκού πηλού καί ασβέστου 
περιθέον κύκλψ τον ναόν εις ικανήν άπόστασιν, μη έξακριβωθεΐ- 
σαν έντελώς. Τό στρώμα τούτο πάντως έχρησίμευσεν εις τάν 
περίβολον τού ναού. Διέσωσε δε τούτο ύπό την στερεάν αυτού 
μάζαν την έξ άρχαιοτέρων τής δ7!? έκατονταετηρίδος οικοδομη
μάτων σχηματισθεΐσαν έπίχωσιν.

Τοιούτφ τρόπιρ άπεκαλύφθη αμέσως ύπό τά στρώμα τούτο 
πρώτον μεν οικοδόμημα πλινθόκτιστον τής 7*15 π. X. έκατον
ταετηρίδος έν καταστάσει τοιαύτν), ώστε νά δύνηταί τις άκριβώς 
νά διακρίνω πάσας τάς λεπτομέρειας αυτού, συνισταμένου έκ 
τριών διαμερισμάτων, δεύτερον δέ βόθρος κτιστός τετράγωνος 
περιλαμβάνων πολυπληθή συντρίμματα άγγείων καί διάφορα 
άλλα αντικείμενα (τών άπορριπτομένων άναθημάτων), έν οϊς ά- 
ξιολογώτερα είνε δύο δίσκοι πήλινοι μετά κοσμημάτων γεωμε
τρικών (ρυθμού τών άγγείων τού Διπύλου) εις άνάγλυπτος πίναξ 
καί τινες σκαραβαίοι. Καί τρίτον μέγα καί πολυσύνθετον κτίριον, 
τής μυκηναίας χρονικής περιόδου. Τό οικοδόμημα τούτο, ούτινος 
μέρος μόνον άπεκαλύφθη, άποτελεϊται έκ πολλών παραλλήλων 
τετραγώνων δωματίων, συγκοινωνούντων πρός άλληλα διά μι
κρών σχετικώς τριγωνικών θυρίδων.

Ή τοιχοδομία τού κτιρίου τούτου είνε όμοια τή έν Μυκήναις
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καί άλλαχοΰ έν χρήσει κατά την σχετικήν χρονικήν περίοδον καθ’ 
ήν έγένετο χρήσις καί πηλού πράς συναρμογήν των αργών λί
θων. πάντες δε οΐ τοίχοι αυτών έφερον λεπτόν επίχρισμα έξ άσβε
στου καί τό δάπεδον ήτο πλακόστρωτον. Έν τοίς δώμασι τού- 
τοις εΰρέθη πλήθος μέγα αγγείων συντετριμμένων του άρχαιο- 
τάτου μυκηναίου ρυθμοΰ, μοναδικών διά τό παράδοξον αυτών 
σχήμα καί την ιδιόρρυθμον έν τισι διακόσμησιν. "Αξιόν ιδιαιτέ
ρας μνείας είνε ότι έπί τών τοίχων του οικοδομήματος τούτου 
άπεκαλύφθησαν όπαί έπιμήκεις (μήκ. 0,20 μ.) χρησιμεύσασαι 
πιθανώς ώς τάφοι. ’Εντός τριών τοιούτων οπών, έστεγασμένων 
διά καταλλήλων πλακών, εύρέθησαν τά οστά πάπα νεκρών μέ
σης ηλικίας μετά κτερισμάτων άποτελουμένων Ιξ αγγείων μικρών 
της μυκηναίας περιόδου.

Τίνι τρόπω έν ταις όπαϊς ταύταις ετίθετο ό νεκρός ολόκληρος 
μοί είνε άκατάληπτον, δι’ ο καί υπέθεσα, ότι αί όπαί αύται 
έχρησίμευον μάλλον ώς οστεοθηκαι, αλλά καί ή ύπόθεσις αύτη 
έχει πολλά τά κατ’ αυτής.

Συμπέρασμ.α τής όλης έν Αίγίνη έργασίας ταύτης, ήτις, έν 
σχέσει πράς την έκτασιν του άνασκαπτέου χώρου, είνε καί δέον 
νά θεωρηθή ώς όοχψαοΊική, είνε τό έξης: Απεκαλύφθησαν 
έκεΐ άξιολογώτατα όσον καί άναμφισβήτητα λείψανα οικοδομη
μάτων χρονικής περιόδου παναρχαίας, άτινα φαίνεται ότι άπο- 
τελοΰσι τμήμα τής συγχρόνου άκροπόλεως. Βέβαιον δέ είνε ότι 
έάν αί άνασκαφαί έπαναληφθώσιν έν μείζονι μέτρφ, τά αποτε
λέσματα έσονται ύπό πάσαν έ'ποψιν αντάξια τών προσδοκιών η
μών. ’Αλλά προς τούτο δέον ν’ άγορασθώσιν οί πέριξ τού ναού 
αγροί, ϊνα ή άνασκαφή έπεκταθή έπί όλου τού περί τον ναόν 
λόφου, ένθα πάντως έκειτο ή παλαιά άκρόπολις.

Μετά την διακοπήν τής άνασκαφής ταύτης ήρξάμην τής έρεύ- 
νης τών παραδοξοτάτων τάφων τής Αίγίνης, ών ή έξέτασις, 
καίπερ συσταθεΐσα ύπό τού μακαρίτου Ross πρό πολλών δεκά
δων ένιαυτών, δεν έγένετο ή κατά τό παρελθόν έτος. Τά ποι
κίλα καί παράδοξα σχήματα τών υπογείων τούτων « κατακομ
βών», ϊνα μεταχειρισθώμεν τήν μεταγενεστέραν άλλά κατάλλη
λον ταύτην προσωνυμίαν, έκθέσομεν μετά σχεδίων άλλαχοΰ όσον
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οΰπω. Τα νϋν εΐρήσθω τούτο μόνον δτι άνεσκάφησαν ΰπό ιδιοκτη
τών λάθρα πλεϊστοιτοιούτων τάφων,τινες δέ, πολύτιμοι καί διά την 
εσωτερικήν αυτών διακόσμησιν, κατεστράφησαν έζ ολοκλήρου.

Ευρήματα έκ τών τάφων τούτων όλίγιστα άπεκομίσαμεν διά 
τόν προμνημονευθε'ντα λόγον. Οΐ τάφοι ήσαν σεσυλημένοι. ’Εν
τός ενός άσυλήτου, έν τώ κτηματι Ήρειώτου, εύρεθη χαλκοΰν 
κάτοπτρον μετά δύω αγγείων, άτινα μετά τών λοιπών ευρημά
των μετεκόμισα εις ’Αθήνας. Καί ταΰτα μέν παρέδωκα εις τόν 
γραμματέα της Εταιρείας ίνα πληρωθή τό τρίτον του τιμήμα
τος αυτών εις τόν ιδιοκτήτην κατά την συμφωνίαν ημών, τά 
λοιπά δέ κατέθηκα έν τφ Έθν. Μουσείιρ.

Μετά την διακοπήν καί τής άνασκαφής ταύτης μετέβην εις 
τό ΰπό του Παυσανίου μνημονευόμενον ιερόν τής ’Αφαίας, κείμε
νον εις τάς υπώρειας του «’Όρους».

Τοΰ ιερού τούτου σώζεται ό περίβολος μόνον. Εϊνε δέ έκτι- 
σμένος ούτος έζ όγκολίθων πολυγωνικών κατά τά δυτικόν αυ
τού καί έζ ορθογωνίων κατά τό μεσημβρινόν, οπού καί ή είσο
δος. Είνε τουτέστιν ορατή έπιδιόρθωσις τοΰ τείχους κατά χρό
νους μεταγενεστέρους. ’Εκ τοΰ σηκού τοΰ ναού ούδέν σχεδόν 
σώζεται, άτε κτισθείσης έπ’ αυτού έκκλησίας χριστιανικής. Αί 
άνασκαφαί έπί οκταήμερον διαρκέσασαι, ένηργήθησαν έντός τού 
περιβόλου, άνευ οΰδενός σχεδόν άζίου λόγου ευρήματος, καθόσον 
αί δύο άποκαλυφθεϊσαι άρχαιόταται έπιγραφαί, αί μαρτυροΰσαι 
καί τήν ταυτότητα τοΰ ιερού, εΐσί γνωσταί καί δεδημοσιευμέναι.

Όμοίαν μικράν άνασκαφήν ένήργησα καί παρά τόν ναόν 
τής ’Αθήνας, έπί τού ετέρου άκρου τής νήσου, άποκαλυφθέντος 
τοΰ άνατολικοΰ τείχους τού περιβόλου, όπου εύρέθησαν τεμάχια 
μόνον άγαλμάτων καί λίθος νησιωτικός μετ’ έγγλυφής.

Β. Σταης

Οερο τών έν Αττική άνοισκαφών.

Τετάρτη άνασκαφή έγένετο έν ’Αττική ΰπό τού αυτού έφορου 
Βαλέριου Στάη, οΰ ή έ'κθεσις έχει ώς έζής:

Διακοπεισών τών άνασκαφών Αΐγίνης μετέβην όπως έζακολου-
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