
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έν Άθήναις έν τώ Πανεπιστήμια), τή 2? Φεβρουάριου 
1892, ημέρα Κυριακή, ώρα 1 Οτι π.μ. συνελθόντων έταίρων 
είκοσι εξ, ό πρόεδρος Άλ. Κοντόσταυλος καταλαβών τό 
βήμα έδικαιολόγησε την γενομένην αναβολήν τής πρώτης 
έτησίας συνελεύσεως ένεκα τοΟ απροόπτου πένθους τοϋ 
Πανεπιστημίου. Είτα ώρισε κατά τον οργανισμόν τό άντι- 
κείμενον τής συνελεύσεως, ήτοι άκρόασιν τής λογοδοσίας 
τοϋ Συμβουλίου και έκλογήν τής έξελεγκτικής των λογα
ριασμών έπιτροπής και προέτεινεν έξ ονόματος τοΟ Συμ
βουλίου νά προβή ή συνέλευσις εις έκλογήν τής έξελεγ
κτικής έπιτροπής προ τής άναγνώσεως τής λογοδοσίας, 
έπειδή συνήθως άναχωροϋσιν αμέσως μετ’ αύτήν οί εταί
ροι και έπειδή ό οργανισμός δέν τό απαγορεύει' προσέθηκε 
δέ ό'τι τό συμβούλων εύχαρίστως δέχεται νά είναι ή έπι- 
τροπή διαρκής έξελεγκτική καθ’ό'λον τό έτος.

Μετά τινα συζήτησιν, καθ’ ήν ύπεστηρίχθη ό'τι ή έξε
λεγκτική έπιτροπή δεν έχει καμμίαν σημασίαν ού'τε κε
λεύει τοΰτο ό οργανισμός και ό'τι προτιμότερον είναι νά 
προηγηθή ή συζήτησις του σχεδίου τοϋ νέου όργανισμοΟ, 
ή συνέλευσις άπεφάσισεν εις συζήτησιν μεν τοϋ σχεδίου νά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:33 EEST - 18.237.180.167



(

μή προβή, διότι κατά τον ίσχυοντα οργανισμόν άλλος είναι 
δ σκοπός τής πρώτης συνελευσεως τοΟ έτους, ή δ έκλογη 
τής έξελεγκτικής έπιτροπής να γίνη μετά την άνάγνωσιν 
τής λογοδοσίας τοΟ Συμβουλίου, ώς πάντοτε έγίνετο.

Ειτα δ πρόεδρος προσεκάλεσε τον γραμματέα Στέφ. 
Κουμανουδην ν’ άναγνώση την έκθεσιν των ύπό τοΟ συμ
βουλίου κατά τό έτος πεπραγμένων, δ'στις παρελθών άνέ- 
γνω αύτήν έχουσαν ώς εξής-

Κνρι,οι,

Περί των κατά τό λήξαν έτος πεπραγμένων ύπό της Εται
ρίας άρχόμενοι λέγομεν, ότι εις τό μητρώον αυτής ένεγράφησαν 
προς τοϊς ύπάρχουσι νέοι εταίροι δέκα οκτώ.

Άπέθανον δέ έκ του μεγάλου αριθμού των άπά ετών εγγε
γραμμένων εξ, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ’Αλέξανδρος 
Πασπάτης, ’Ιωάννης Μαραγκός, ’Αλέξανδρος ‘Ρίξου ‘Ραγκαβής, 
Νικόλαος Δαμαλάς καί Χρηστός Νικολαίδης Φιλαδελφεύς. Τού 
δέ ’Αλεξάνδρου ‘Ραγκαβη σήμερον ιδιαιτέραν μνείαν ποιοΰμ.εν, 
διότι άπό τής πρώτης τής Εταιρίας συστάσεως έν έτει 1837 
εκλεχθείς γραμματεύς αυτής ό άνήρ, έπαξίως των άρχαιολογι- 
κών γνώσεών του, διετέλεσεν έπί δεκατρία συνεχή έτη άφωσιω- 
μένος μετ’ ένθουσιασμοϋ καί δραστηριότητος εις τό κατά τούς 
χρόνους εκείνους τής σπάνιος άνδρών λογιών καί ειδικών πολλοΰ 
άξιον έργον(Ι). ’Αντί τούτου λοιπόν καί τής άλλης, ήν μέχρι 
εσχάτου γήρατος άνέπτυξεν ό μακαρίτης πολυειδούς καί ώφε- 
λίμου εις την πατρίδα ένεργείας, έστω διαμένουσα παρ’ ήμΐν 
μετά τιμής ή μνήμη τού ονόματος του.

(1) "Ορα τούς ΰπ’ αΰτοΰ συντεθέντας τότε καί έκφωνηθέντας λόγους έν τη 
« Συνάψει των πρακτικών της άρχαιολ. Εταιρίας τών ’Αθηνών, έκδ. β'. 1846, 
καί έν τοίς «Πρακτικοίς της ιβ'. καί της ιγ'. συνεδριάσεως τής 'Ελληνικής άρ- 
χαιολ. Εταιρίας. 1848 καί 1849». Τά δέ άλλα αύτοΰ αρχαιολογικά, ποιητικά 
καί παντοίας άλλης ίλης συγγράμματα καί μεταφράσματα έκ πολλών’ γλωσσών 
είναι πασίγνωστα.
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- Συνδρομήν τακτικήν δια το έτος 1891 μέχρι της σήμερον 
κατέβαλον εταίροι εκατόν έβδομήκοντα πέντε, έ'τι τό εθνικόν 
ημών Πανεπιστήμιον δραχμας χιλίας, την συνήθη άπό ετών συν
δρομήν του. Μετ’ ευχαριστίας άναφέρομεν καί έν κληροδότημα 
είσπραχθέν τό του μακαρίτου Σχλίεμαν έκ πέντε χιλιάδων δραχ
μών.

Τοσαΰτα μόνον είρήσθωσαν παρ’ ήμών περί τούτων. Πλείο- 
νας λεπτομέρειας περί τής χρηματικής καταστάσεως τής Εται
ρίας καί τών επετείων εσόδων αυτής καί εξόδων περιέχουσι τα 
ΰπ’ οψιν σας έ'ντυπα φύλλα, έφ’ ών καί ό ταμίας δίδει συνήθως 
εξηγήσεις.

'Έργα αρχαιολογικά χρήμασι τήςΈταιρίας διεξήγαγε τό Συμ· 
βούλιον πρώτον άνασχαφάς εις ένδεκα διάφορα μέρη του βασι
λείου, πέντε μέν έν Πελοποννήσφ, τέσσαρας δέ έν ’Αττική, μίαν 
έν Βοιωτίιρ καί μίαν έν Εύβοίφ.

Άρχόμεθα λέγοντες τά κατ’ αΰτάς άπό τής έν Άθηναις γε- 
νομένης έπί τέσσαρας μέν περίπου μήνας έν τφ προς δυσμάς τόΰ 
ωρολογίου’Ανδρονίκου τοΰ Κυρρήστου γηπέδω τοΰ Λύτσικα καί έν 
αΰτώ τώ περικλείστφ χώρω τοΰ ώρολογίου, έπί τρεις δ’ εβδομά
δας έν τώ προς άνατολάς του Τετρακιονίου τής Άθηνάς άρχη- 
γέτιδος γηπέδω τοΰ Άζάπη, τώ έξαγορασθέντι πέρυσιν υπό τής 
Κυβερνήσεως. Την εις τά δύο ταΰτα μέρη δηλ. άνασκαφήν θεω- 
ροΰμεν ώς μίαν, καθ’ όσον εν πράγμα έζητοΰμεν νά έξακριβωθή, 
τό άν, καθ’ ά εΰλόγως ύπετέθη πέρυσιν, ή έν τφ τοΰ Λύτσικα 
γηπέδω άναφανεϊσα 'Ρωμαϊκών χρόνων αγορά συνέχεται όργα- 
νικώς μετά τοΰ τετρακιονίου, ήτοι, άν εις τούς δύο τούτους ίκα- 
νώς άφεστώτας τόπους πρέπει νά παραδεχθώμεν μέρη άκτικρύ- 
ζοντα μιας καί τής αυτής μεγάλης οικοδομής, ής τά μεσαία 
μέρη κατά μήκος τε καί πλάτος νά κρύπτωνται έ'τι ΰπό γήν. 
Καί ή μέν τετράγωνος σκάφη ή προς δυσμάς τοΰ ώρολογίου (άπό 
21 ’Ιανουάριου έ'ως 16 Μαίου 1891) δεν έ'δειξε σημειώδές τι 
καί έπί μάλλον διασαφητικόν τοΰ έντός στωϊκοΰ υπαίθρου χώ
ρου τής 'Ρωμ.αϊκής οικοδομής, διότι έν τή νοτιοανατολική αυτής 
γωνίφ καί περαιτέρω πράς δυσμάς, όπου έσκάπτομεν, χώματα 
μόνον πολλά ήσαν τά άποκομιστέα καί τειχία μεταγενέστερα
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άτακτα καί ξένα τΫ) κυρία οικοδομή ησαν καθαιρετεα και καθη- 
ροΰντο, άναλεγομένων μόνον έπιμελώς των σποράδην ευρισκόμε
νων τεμαχίων άρχαιολογικής σημ.ασίας' εί δέ τι και οικοδομικώς 
περίεργον έφάνη, καθώς λ. χ. μία δεύτερα πώρινη κλϊμαζ, υπό 
την πρώτην έκείνην καί παράδοξον του Προπύλου, περί ης εΐ- 
πομεν τα δέοντα έν τή περυσινή λογοδοσίγ, τοϋτο καί εϊ τι άλλο 
τοιοΰτο, συμπεριελήφθη ύ<ρ’ υμών πρωθυστέρως έν τη ούπω εκ- 
δοθείση έκείνη λογοδοσία (1) καί δεν είναι χρεία νά έπαναλεχθή 
σήμερον. ’Αρκεί δέ μόνον έτι νά προστεθή νυν τοΰτο ότι τον 
Μάρτιον μήνα, άφοΰ συνεχωρήθη τή Έταιρίγ νά καθαίρεση την 
δυτικήν γραμμήν τοΰ νεωτερικοΰ τοίχου του περιβάλλοντος τόν 
χώρον τοΰ ωρολογίου ΐνα καθαρισθή ό πρό του προπύλου τόπος 
ό ευθύς έκει φυσικώς ύψούμενος, είσεχωρήσαμεν καί εις τόν επί
πεδον χώρον τόν πλησιέστερον τφ ώρολογίω καί πέριξ αύτοΰ μέ
χρι τινός πρός άρκτον καί άνατολάς ταπεινοϋντες τό έκεϊ έδαφος 
επί ποσόν εως 0,30 πρός άνάδειξιν καί τής κατωτάτης τρίτης 
μαρμάρινης βαθμίδος τοΰ ωρολογίου, καί δεν άπέβη όλως άκαρ
πος καί αλλέως ή έκεΐ εργασία' διότι πρός άνατολάς τοΰ ωρολο
γίου καί Ιν άποστάσει άπ’ αύτοΰ μέτρων 6 καί 30 εκατοστών 
έφάνησαν τά εδάφη κατασκευής μιας άγνωστου οικοδομής ορθο
γωνίου, χωρούσης πρός άνατολάς έπί μέτρα 6 καί 15 εκατοστά, 
ένθα πατειται υπό τής άνατολικής γραμμής τοΰ νεωτερικοΰ τοί
χου τοΰ περιβάλλοντος τό ώρολόγιον καί μένει άδηλος ή περαι
τέρω αυτής ίζις υπό γήν. Κολλφ δέ αύτη ή οικοδομή νοτίως 
προς ένα ρωμαϊκών χρόνων τοίχον, εμφανή όντα ήδη άπό ετών, 
όστις σύρριζα τώ ώρολογίφ ύψοΰται καί πατεϊ μάλιστα έπί μιας 
τών μαρμάρινων βαθμιδών τοΰ ήμικυκλικοΰ προσκτίσματος τοΰ

(1) Καί άλλων ρέν ένεκα κωλυμάτων (τώνέκτάκτως γενορένων συνελεύσεων), 
οΰχ ήκιστα δέ ένεκα τοΰ οτι έδράδυνε πολύ ή κατασκευή τών δύο πινάκων (Α’. 
καίΒ'.), οί'τινες έρελλον νά συνοδεύσωσι τήν λογοδοσίαν του έτους 1890, ήναγ- 
κάσθηρεν νά ένθέσωρεν έν αύτή καί πορισρατά τινα τής άνασκαφής τοΰ 1891, 
έλπίζοντες οτι 0ά λάβωσιν εις χείρας οί εταίροι τό τεύχος περί τά ρέσα τοΰ 
1891, αλλ ιδού οτι έληξε τά έτος, καί εΐσέτι υστερεί τά τεύχος, πάλιν ένεκα τής 
έλλείψεως τών πινάκων, ύν ό κατασκευαστής έν τώ ρεταξύ καί άνεχώρησεν εις 
Κωνσταντινούπολιν, ρο'λις δέ ρετά καιρόν πολύν ρας έπερψε τόν Α«» έκείθεν, 
τόν Βέ Βον άλλος συνεπλήρωσεν ενταύθα.
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ωρολογίου' ή δε άγνωστος οικοδομή είχε ποτέ θύρωμα εΰμέγεθες 
προς δυσμάς, ού σώζεται το μαρμάρινον κατώφλιον.

Ταΰτα μέν περίπου είναι τα φανέντα έν τούτω τφ τόπιρ, ά 
έναργέστερον θά δείξη το δημοσιευθησόμενον σχεδιογράφημα (1), 
τά δέ κατά την τριών εβδομάδων σκαφήν (άπό 17 Μαΐου εως 8 
’Ιουνίου) την γενομένην σύρριζα καί προς άνατολάς του Τετρα- 
κιονίου , εχουσιν ώς εξής' ’Επ’ αυτήν έτράπησαν αΐ έργασίαι, 
επειδή τό μέν στρατιωτικόν άρτοποιεΐον, ού εΐχομεν εγκαίρως 
ζητησγι την αλλαχού μετάθεσιν παρά της Κυβερνήσεως, ΐνα γίνη 
οΰτω δυνατή ή άνασκαφή του γηπέδου του πρός άνάδειξιν των 
έν αύτφ υπαρχόντων, ώς προ ετών έγνώσθη, μερών της αγοράς 
(κιόνων δύο ορθών μετά τοΰ επιστυλίου των) έμενεν ακόμη έν 
ένεργείορ, μάς διεβιβάσθη δε μόνον έγγραφον τοΰ Υπουργείου τών 
οικονομικών της 15 Μαρτίου 1891, λέγον, ότι φροντίς περί 
τής μεταθέσεώς του έλήφθη, μέλλει δέ νά ζητηθή πίστωσις παρά 
τής βουλής έν τή β' συνόδω. Έν τούτοις επειδή ό τόπος τής 
οικίας Άζάπη, τής πλησιέστατα τώ Τετρακιονίω, ήτο εις την 
διάθεσιν τής Εταιρίας , έ'τι δέ καί άλλος έκεϊ τόπος έφαίνετο 
πρός νότον έλεύθερος καί έξηγορασμένος ήδη προ έτών διά τον 
σχηματισμ,όν έκεϊ πλατείας, ώς έρρέθη ήμϊν, δι’ ού χωρούσης 
τής σκαφής ήδυνάμεθα νά φθάσωμεν περαιτέρω εις έν γήπεδον, 
ο παρά του Ίω. Τσάτσου Θέου ήναγκάσθη νά άγοράσγ) σπευ- 
στικώς αυτή ή Εταιρία ήμών, ΐνα μή κτισθή έκεϊ οικία (άφοΰ 
έν τή διά τήν θεμελίωσίν της σκαφή είχε φανή εντός αύτοΰ εις 
κίων ορθός, υποτιθέμενος εύλόγως ώς άνήκων εις τής αγοράς τήν 
κιονοστοιχίαν), μετεβιβάσαμεν τούς σκαφείς εις τό Τετρακιόνιον 
καί έν όλίγαις ήμέραις έδειξεν ή σκαπάνη εύχάριστα άποτελέ- 
σματα. Τό μέν έ'δαφος τοΰ μεσαίου πλατέος ανοίγματος τών 
τεσσάρων κιόνων έφάνη ον άστρωτον, έξωθεν δέ τών κιόνων γε- 
νομένης περισκαφής ούδέν κλίμακάς ποτέ ύπαρχούσης σημεϊον 
παρετηρήθη, ταΰτα δέ, τό άστρωτον καί τό άκλιμάκωτον έχουσι 
τήν σημασίαν των, ευκόλως νοουμένην έν τοιούτω προπύλω.

Έσωτέρω δέ τών κιόνων ένθεν καί ένθεν μεγαλλιτέρα τής 
πρότερον ορατής έφανερώθη στρώσις έκ πλακών μεγάλων καί 

(1) ’Ίδε νΰν αυτό !ν ιοί; Πραχηκοϊς τοΰ 1890.
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παχειών, ώς άρμόζει εις χώρον προδόμου' έν άποστάσει δέ άπό 
των κιόνων ώς 20 μέτρων πρός άνατολάς ήδέως ημάς έξάφνισεν 
έμφανισθεϊσα γραμμή χαμηλού στυλοβάτου μ.αρμαρίνου έφ’ ού 
έσώζοντο ίχνη τριών βάσεων κιόνων έχουσών διεύθυνσιν άπό βορροό 
πρός νότον καί διαστάσεις τάς αΰτάς της έν τώ γηπέδιρ Λύτσικα 
έσωτέρας κιονοστοιχίας, αυτό δη τοΰτο, δ έποθοΰμεν νά εύοω- 
μεν' ευθύς δ’ έπί τών ιχνών έπιθέσαντες δύο εις τά πέριξ έκεΐ 
χώμ.ατα εύρεθείσας Ίωνικάς βάσεις έχούσας την αυτήν ακριβώς 
διάμετρον τών ιχνών, είδομ.εν την αρμογήν πλήρη’ έφάνη ύστε
ρον καί ό τόν στυλοβάτην περιθέων οχετός διά τά όμβρια ύδατα, 
ώς καί ή διά πλακών στρώσις τοΰ υπαίθρου , πάντα ταΰτα κα
θώς καί έν τώ του Λύτσικα οίκοπέδω’ καί δεν σώζεται μέν ή 
στρώσις πανταχοΰ, όπως εκεί, άλλά τοΰτο δεν δυσκολεύει την 
άναγνώρισιν της αυτής έν τοϊς δυσίν άφεστώσι τόποις κατασκευής, 
έν μόνον έλύπει ημάς, ότι άλλος έδώ τόπος ικανής έκτάσεως 
έ'τυχε νά έπικαλύπτεται ΰπά οικίας τών ’Αμερικανών σχολείων, 
ήτις δυστυχώς συνεχωρήθη νά κτισθή αΰτου όχι πρό πολλοΰ, ώς 
έπί πλατείας ώρισμένης υπό τών έπί της ρυμοτομίας άρχών, καί 
ύπό την οικίαν ταύτην εισχωρούσα κρύπτεται ή περαιτέρω γραμμή 
της νυν άνακαλυφθείσης κιονοστοιχίας’ ήναγκάσθη μάλιστα ή 
Εταιρία καί τοϊχόν τινα αυτόθι νά κτίση) πρός άσφάλισιν πλείονα 
τών διά της άνασκαφής όπωσοΰν γυμνωθέντων θεμελίων της τών 
’Αμερικανών οικίας. Έκεΐ δέ πρός τώ ΰφ’ ημών κτισθέντι τοίχφ 
έφάνη έπί του πλακοστρώτου ποτέ υπαίθρου καί μία όχι όλο— 
κλήρως σωζομ-ένη έξέδρα μ,αρμαρίνη τετραγωνικού σχήματος 
έχουσα τό άνοιγμά της πρός νότον.

Μετά ταΰτα έδοκιμάσαμεν νά σκάψωμεν παρά τό δυτικόν 
πρόσωπον της οικίας ταύτης, πρός νότον χωροΰντες ΐνα φθά- 
σωμεν εις τό παρά τοΰ Τσάτσου άγορασθέν γήπεδον, άλλ’ ευ
θύς μετά δύο ημέρας έπιστάς είρηνοδίκης έκώλυσε την σκαφην 
έπί λόγψ ότι δεν άπεζημιώθησαν οί πρότερον κύριοι τοΰ τόπου 
παρά τοΰ Δήμου.Εννοείται, ότι έπαυσε την έργασίαν ή Εται
ρία αυτοστιγμεί, άνηνέχθη περί τούτου εις τό Ύπουργεΐον τής 
Παιδείας ώς ώφειλε καί περιμένει τό άποβησόμενον. Έν τφ με-, 
ταξύ δέ έπ’ έλπίδι τελειώσεως ποτέ τών κατά τοΰτο τό, μέρος
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άνασκαφών ήγοράσθη ύπά τοΰ ύπουργείου ή έκεϊ που πλησίον 
καί προς δυσμάς της περιοχής Λύτσικα οικία Ίωάννου Τυπάλδου 
αντί 40 χιλ. δραχμών, προκαταβαλούσης της Εταιρίας το τί
μημα. Περιμένομεν δε τώρα νά ϊδωμ,εν διά την πρόοδον των 
άνασκαφών μίαν τινά έτι τουλάχιστον ενέργειαν της Κυβερνή- 
σεως προσεχώς, την υπέρ καταργήσεως τοΰ έκεϊ έν μέση όδώ 
έπιπροσθοΰντος έκκλησιδίου των Δυτικών, ητις καί δεν θά απαί
τηση, ώς έλπίζομεν, οϋδεμίαν δαπάνην τοΰ Δημοσίου.

Τά σποράδην έν τη άνασκαφή ταύτη εύρεθέντα κινητά αρ
χαία, κατά τό ήμερολόγιον ημών, ήσαν

ΛΙΘΙΝΑ

'Αρχιτεκτονικά μέλη καί σαρκοφάγων λαρνάκων 
τεμ.άχια καί βωμίδιον................................................. 18

ΓΑυπτά, περιφερή τε καί άνάγλυφα , έν οίς μία 
κεφαλή, ίσως τοΰ Καρακάλλα, εις άνδριάς υπέρ το 
φυσικόν μέγεθος, ίσως τοΰ Άντινόου, άλλ’ άκέφα-
λος καί εις κολοβός κορμός Άθηνάς........................ 41

Σκεύη ή άγγεϊα (λεκάνη καί ίγδίον)............ .. . 2
Έπιγραψαι (ψήφισμα 1 ,άναγραφή πωλητών 1 (1),

τιμητικά! καί άναθηματικαί 9 , τεχνίτου κολοβή 
1, έπιτύμβιαι 14, άδιάγνωστα τεμάχια 10).. .. 36 97

ΠΗΛΙΝΑ

Εις τύπος ήτοι μήτρα Άθηνάς μικρός......................... 1

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Χαλκά μ.έν ’Αττικά καί Βυζαντινά περί τά 98, έν 
βώλω συμπαγεϊ εύρεθέντα καί πολύ κατιωμένα, άργυρά 
δέ καί έκ κράματος λεπταλέα Φραγκικά τών σταυροφό
ρων καί Ένετικά περί τά 290, ωσαύτως έν βώλω εύ
ρεθέντα, έν όλω............................................................. .. 388

Τό όλον κομμάτια......................... 486

(1) At δύο αύται επιγραφαί ή μεν επί Θεοφίλου αρχοντος, ή δέ επί Άναξι- 
χράτους, έξεδδθησαν ήδη έν ’Λρχ. Έφηρ.. 1890, σελ. 222 κ. έξ.
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’Ey Έίευσΐη κατά, το διανυθέν έτος δυστυχώς ούδεμία κυ
ρίως είπεΐν άνασκαφή Ιγένετο, εί μη τινες άνασκαλεύσεις St’ 
ενός έργάτου. ό δέ εκεί διαμένων σύμβουλος της Εταιρίας Δη- 
μήτριος Φίλιος είργάζετο εις την κατάταξιν και καταλόγισιν των 
αυτόθι αρχαίων εν τώ νεοδμήτφ Μουσείφ. Αίτια δέ του ότι ακόμη 
δεν έτελείωσεν ή μεγάλη από ετών άρξαμένη αύτη Ιπιχείρησις 
της Εταιρίας είναι ή μη τελεσθεϊσα είσέτι έξαγόρασις αναγ
καίων τινών τόπων, περί ών Ιγένετο μέν παρά της Εταιρίας ή 
δέουσα προς την Κυβέρνησιν ενέργεια καί ύπόσχεσιν έδώκαμεν 
περί προκαταβολής διά τούς έξαγοραστέους τόπους καί σχέδιον 
έξεπονήθη υπό του άρχιτέκτονος Καβεράου έπί τούτφ δαπάνγι 
τηςΈταιρίας, άλλ’εις ούδέν αποτέλεσμα έφθάσαμεν ή δε έν τώ 
έντύπφ ίσολογισμφ σημειουμένη δαπάνη διά την ’Ελευσίνα εί
ναι κυρίως διά ένα εργάτην διαρκή έν τώ Μουσείφ καί διά τι- 
νας μικράς έπισκευάς καί συμπληρώσεις γενομένη.

'Ey Δαψνίω. Αΰτη ή άνασκαφή έπεχειρήθη κατά πρότασιν 
τοΰ διδάκτορος της νομικής Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου, οστις 
ήτησε παρά του συμβουλίου νά προσληφθή εις υπηρεσίαν αρχαιο
λογικήν τηςΈταιρίας καί νά έπιστατήση εις τό έ'ργον. Προσελή- 
<ρθη λοιπόν, καί αί σκαφαί ηρχισαν όχι πρό πολλοΰ ύπό την επι
στασίαν του. Ή άπό 28r)« Δεκεμ-βρίου π. έ'. ύποβληθεϊσα εις τό 
προεδρειον της Εταιρίας έκθεσις είναι ή έξης.

Προς τό Σ. Σι/ριβοΰλιον τϊίς άρχαιολογικίίς Εταιρίας.

Έξοφλήσας την δοθεϊσάν μοι έκ δρ. 500 πίστωσιν, παρα
καλώ όπως λάβω νέαν καί εξακολουθήσω μετά τάς έορτάς τάς 
έν Δαφνίω σκαφάς, αϊτινες μέχρι τοΰδε έστέφθησαν υπό σχετι
κής επιτυχίας.

Δύο φωτογοαφήμ.ατα παρ’ έμ.οϋ έκτελεσθέντα, άτινα υπο
βάλλω εύσεβάστως, είκονίζουσι τό μέν πρώτον άρχαϊον κρηπί
δωμα άνακαλυφθέν κατά την δυτικήν πλευράν του Ναοΰ (της 
φραγκικής προσθήκης), τό δέ δεύτερον διάφορα τεμάχια γλυ
πτών έ'ργων μετά τών εργατών τής σκαφής.
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Έκ των τεμαχίων ώς αξία λόγου σημειοΰμεν τμήμα ζωοφό
ρου, όπερ παρίστησι πολεμιστήν καταβάλλοντα έτερον, καί το 
ήμισυ λάρνακος φερούσης την έπιγραφήν : φ A Ν . . . . | ΔΕ..
. . | ΣΤΕ. . . . | Θ Υ. . . .

Πλήν τούτων άνεκαλύφθη το άνω μέρος άγάλματος νεαράς 
γυναικός, καλής τέχνης. Άτυχώς ελλείπει ή κεφαλή.

’Επίσης κατά την ανατολικήν γωνίαν τής δυτικής περιοχής 
τής Μονής άνεκαλύφθη πώρινος κίων.

Τό άρχαϊον έδαφος εύρίσκεται, κατά μέσον όρον, τρία μέτρα 
ΰπό το σημερινόν. Εις βάθος τεσσάρων μέτρων εΰρομεν μεταξύ 
οστών κρανίου μολυβδίδα σφενδόνης, φέρουσαν τά γράμματα 
ΜΙ ΚΥ.

Καί έκτος δέ τής περιοχής τής Μονής ένήργησα σκαφάς. Πρώ
τον- περιέσκαψα τον παλαιόν ναΐσκον άγ. Νικόλαον, χρησιμεύ- 
οντα ώς κοιμητήριον τών μοναχών, άνεκάλυψα δέ λουτροφόρον 
φέρουσαν άναγλύφους δύο μορφάς, ών ή μία μόνον (άνήρ ίστά- 
μενος περίλυπος) διακρίνεται καλώς. Δεύτερον- ευθύς μετά τον 
προφήτην Ήλίαν, πρός τό Δαφνί, άνεκάλυψα κρηπίδωμα μετ’ 
άντηρίδος τής άρχαίας ΐεράς όδοΰ, δεικνΰον την διεύθυνσιν ταύ- 
της. Τρίτον" πέραν του Δαφνιού καί έπΐ τής κορυφής λόφου, 
άνωθεν άκριβώς χοΐί Ναοΰ τής ’Αφροδίτης, διέκρινα έπί του βρά
χου χειροποίητα ίχνη άρχαίου οχυρώματος.

Δ. Γρ. Καμποτρογλοτς

Έν ‘Ραμνοϋντι. Περί ταύτης τής άνασκαφής σάς άναγινώ- 
σκομεν την έκθεσή του έπιστατήσαντος εφόρου Βαλέριου Στάη, 
έχουσαν ούτως-

Κνρίε Πρόεδρε,

Αί κατά τό παρελθόν ήδη έτος γενόμεναι έν 'Ραμνοϋντι άνα- 
σκαφικαί έργασίαι διήρκεσαν έπί 3 */2 μήν*? (άπό 15 ’Ιουλίου 
έως 3 Νοεμβρίου), τά έξαγόμενα δέ τών εργασιών τούτων έχου- 
σιν έν συντόμφ ούτως :

Μετά δεκαήμερον έργασίαν έν τφ περιβόλιρ τών ναών, δι’ ής
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άπεπερατώθη τέλεον ή ύπολειφθεϊσα περί τους ναούς σκάφη, 
καθήρθη δε ό χώρος άπας περί τούτους, ήρξάμην της έρεύνης 
έν τώ φρουρίω. Τοϋτο, ώς γνωστόν, κεΐται παρά τφ λιμενι, περι
βάλλεται δε διά τείχους ίσοδομ,ικού, έκ μεγάλων ορθογωνίων λί
θων, σωζομένου ετι πολλαχοΰ έν καλή καταστάσει, ιδία κατά 
το μεσημβρινόν, οπού καί ή πύλη μετά των οχυρωματικών αυ
τής πυργίσκων. Τό φρούριον τούτο, δπου τά νυν πυκνόν φύεται 
δάσος, κατιρκειτο ίκανώς άλλοτε, ίδια έπί 'Ρωμαίων, ώς δήλον 
έκ τών κατά την άνασκαφικήν έ'ρευναν άνάκαλυφθέντων οικημά
των πολλαχοΰ έπί τε της άνατολικης αυτού καί της δυτικής 
κλιτύος, ώς καί έπί της κορυφής. — Σώζονται δέ τά οικήματα 
ταύτα, άποτελούμενα έζ ένός, δύω, ένίοτε δέ καί πλειόνων δω
ματίων εις ύψος ένός καί δύω μέτρων, έκτισμένα διά λίθων άρ- 
γών, έν οίς καί κέραμοι. Έν τοΐς ύπογείοις δέ ένός τούτων εύ- 
ρέθη πίθος ύψους ένός μέτρου, κωνοειδής την (δάσιν, χρήσιμος, 
φαίνεται, εις έναπόθεσιν έλαίου ή άλλου τινός ρευστού.

Κατά την μεσημβρινήν δμως τού φρουρίου κλιτύν, δπου καί 
ή πύλη τούτου, άπεκαλύφθησαν οικοδομήματα άζιολογώτερα καί 
δή καί ιερά. Ούτως άμα τη είσόδω άπεκαλύφθη κυκλοτερές κτί- 
ριον άκτϊνος 2 μέτρων, σωζόμενον εις ύψος μέτρου άπδ τής 
έπιφανείας, έκτισμένον δέ διά λίθων ορθογωνίων, έ'χον δέ οίονεί 
πύλην, κατά τό μεσημβρινόν αυτού, διά δύω πλακών εκατέρω
θεν χωριζομένην τού κυκλικού τοίχου. Τό κυκλοτερές τούτο κτί- 
ριον άνασκάψας καί έσωτερικώς οϋδέν άλλο εύρον ή είδώλιον πή- 
λινον είκονίζον γυναίκα καθημένην καί έπί τών γονάτων κρατού
σαν μικρόν άγγεϊον (οίνοχόην). Επειδή δ’ενιαχού παρετήρησα 
καί τέφραν μετ’ άνθράκων, συμπεραίνω δτι τό κτίριον τούτο ήτο 
σεσυλημένος τάφος κυκλικού σχήματος, δπως τοιοΰτος εύρέθη έν 
Βουρβά, άλλης δμως έκεϊ χρονικής περιόδου. Πέριξ τού μνημείου 
τούτου άπεκαλύφθησαν καί άλλα οικοδομήματα' δώματα δηλ. 
τετραγώνου σχήματος, ούδεμίαν δμως εχοντα σχέσιν πράς τούτο, 
άτε εις μεταγενεστέραν άνήκοντα χρονικήν περίοδον.

’Ολίγον άπωτέρω τού κυκλικού τούτου κτιρίου, πάντοτε έπί 
τής μεσημβρινής κλιτύος, άπεκαλύφθη μικρόν οικοδόμημα ορθο
γωνίου σχήματος μήκους 4 '/2 πλάτους 2 ’/2 ευτελούς κατα
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σκευής. Το κτίριον έχον μονόλιθον ουδόν καθ’ όλην τής προσό- 
ψεως αύτοϋ την πλευράν, ητο πάντως ιερόν τι, πιθανώς τοΰ 
Διονύσου' διότι έντός αύτοϋ εΰρέθησαν τέσσαρα βάθρα άγαλμάτων 
(άνευ επιγραφών) καί κορμός αγάλματος Διονύσου, φυσικού με
γέθους, τέχνης τών καλών Έλλ. χρόνων. Άπώτερον δέ του οι
κοδομήματος τούτου δυτικώς και κάτωθεν τοΰ δευτέρου τείχους 
τοΰ φρουρίου, τοΰ περιβάλλοντος την κορυφήν τούτου, άνεσκάφη 
μέγα οικοδόμημα διηρημένον εις δύω τετράγωνα δώματα (14χ 
12 καί 7χ7) καί κυκλικήν εξέδραν, οπερ τή βοηθείρ: επιγρα
φής τίνος, επί βάθρου (αγάλματος Έρμοΰ) κατά χώραν κειμέ
νου, ύπερθεν τοΰ οικοδομήματος, δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά 
καλέσωμεν Γυμνάσιον.

Ή επιγραφή έχει οΰτω :

ΘΕ]ΟΦΑΝΗΣΙΕΡΟΦΑΝΤΟΣΡΑΜΝΟΥΣΙΟΣΕΡΜΕΙΑΝΕΘΗΚΕΝ ΣΤΕ
[ΦΑΝΩΘΕΙΣ

υροτωνεφηβωνκαιτωνςωφρονιςτωνκαιτωνκοςμη
[ΤΩΝ

ΕΦΗΒΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΕΦΗΒΟΙ
0[ΙΕ]ΡΙΝΙΚ0ΚΡΑΤ0Υ ΟΙΕΡΙΝΙΚΗΤΟΥ ΟI ΕΡ IΑΡΙΣΤΟΦΑ ΝΟΥ 

ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ
(έν στεφάνιο) (έν στεφάνιρ) (έν στεφάνιο)

Έκ τής επιγραφής ταύτης τής άναγραφούσης τά ονόματα 
τριών γνωστών άρχόντων Νικοκράτου, Νικήτου καί Άριστοφά- 
νου, κατά τό 333, 332 καί 331 π. X. άρξάντων, έξάγομεν 
συν τοϊς άλλοις, ότι τό οικοδόμημα φκοδομήθη κατά τά μέσα 
τής 4r)S π. X. έκατονταετηρίδος.

Τά κτίριον όμως εΐνε ευτελές, έκτισμένον διά λίθων αργών πη- 
λόχρίστων, ούδένα έχον, ώς φαίνεται, αρχιτεκτονικόν κόσμον, 
καθόσον ουδέ έν τεμάχιον αρχιτεκτονικού τίνος μέλους άνευρέθη 
έκει' τό οικοδόμημα τούτο συνέχεται πρός ετερα οίκοδομ-ήματα 
έκτεΐνόμενα πρός τήν δυτικήν τοΰ φρουρίου κλιτύν, άπερ δεν 
έσχο.ν καιρόν νά άνασκάψω' άρκτικώς όμ.ως τοΰ οικοδομήματος 
τούτου άνεσκάφη άπας ό χώρος, ό άπά τής σειράς τών γνωστών 
ένεπιγράφων θρόνων (ών αί έπιγραφαί έδημοσιεύθησαν υπό Lol
ling έν Mittheilungen Τόμ. IV σ. 277) μέχρι τής εισόδου
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τοΰ άνω τείχους τοΰ φρουρίου , όστις, 
άτε, ώς φαίνεται, χρησιμεύσας εΐ; συνε
λεύσεις καί έορτάς, κατάμεστος εϊνε βά
θρων άγαλμάτων καί επιγραφών, ών δυσ
τυχώς ελάχιστα εύρέθησαν λείψανα. Τού
των άξιομνημόνευτα εϊνε: κορμός μεγά
λου αγάλματος Έρμου , ιδρυμένου έπί 
βάθρου φέροντος επιγραφήν ΕΡΜΟ καί 
δύω έτεροι κορμοί μικρών άγαλμάτων , 
μ.ετακομισθέντες ηδη εις τό Εθνικόν Μου- 
σεϊον. Έκ τών επιγραφών δέ αξιομνημό
νευτος εϊνε ή έπί επιστυλίου σωζομένη 
έναντι επιγραφή, εξ ής, συν αοϊς όόλλοις, 
μανθάνομεν ότι έλατρεύετο έκεϊ καί ό 
Διόνυσος Ληναΐος.Ή επιγραφή αΰτη εϊνε 
ύστερωτέρα τοΰ 292 π. X. "Αξιόν πολ- 
λοΰ λόγου εϊνε καί τεμάχιον ψηφίσματος 
ιδρυμένου κάτωθεν τοΰ δευτέρου τείχους 
καί κειμένου έτι κατά χώραν έφ' ού άνα- 
γινώσκεται ή περικοπή :

....................έπαινέσαι δέ Δικαίαρχον
κτλ. καί στεφανώσαι θαλλοΰ στεφάνφ , 
άναγράψαι δέ τόδε τό ψήφισμα έν στηλει 
λιθίνει καί στησαι έν τφ [Θ] εάτρ[φ]....

Τό ψήφισμ.α τοΰτο ϊδρυται καί τά νΰν 
όπου τό πρώτον έστήθη , ύπεράνω δηλ. 
τοΰ άνασκαφέντος Γυμνασίου, ώστε άπο
ρον εϊνε άληθώς ποΰ τά θέατρον ; ’Επειδή 
δέ ούτε έν τώ άνασκαφέντι οίκοδομηματι 
τούτφ, ούτε άλλαχοΰ της δυτικής κλι- 
τύος, όπου πολλάς έποιησάμην μάτην έ- 
ρεύνας, ίχνος που έφάνη θεάτρου, οίον η
μείς τοΰτο νοοΰμεν, εικάζω ότι «θέα
τρον » έκαλεϊτο αυτό τοΰτο τό οικοδό
μημα, όπερ ημείς έκτης έφηβικης έπιγρα-
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φής Γυμνάσιον ώνομάσαμεν καί έν ώ έτελοΰντο αγώνες, πιθανώς 
δέ να έδιδάσκοντο καί κωμωδίαι, κατά την έπί του βάθρου του 
άνευρεθέντος πέρυσιν αγάλματος της Θέμιδος επιγραφήν(Ι).Ταΰτα 
όπως δήποτε εϊκαστικώς, διότι πιθανόν τό θέατρον, έπί της με
σημβρινής κλιτύος του φρουρίου έκτισμένον όν, ευθύς δηλ. κά
τωθεν του Γυμνασίου, είτε νά κατεστράφη τέλεον, είτε καί να 
σώζηται έν μέρει μόνον καί έκεϊ οπού αί έρευναι ημών δεν έπε- 
ξετάθησαν. Τοϋτο δέ ρητέον καί όπως δηλωθή ένταΰθα, ότι αί 
έν τφ φρουρίφ έ'ρευναι παντάπασι δεν πρέπει νά θεωρηθώσι πε- 
ρατωμέναι.

Έκτος του φρουρίου έποιησάμην πολλαχοΰ δοκιμαστικάς έρευ
νας' άνέσκαψα δηλονότι μικρόν οικοδόμημα πλησίον της παρα
λίας, έκεϊ όπου έ'κειτο ή άρχαία, πιθανότατα, πόλις- ήν δέ τοΰτο 
μικρός ναός πάντως, μεταποιηθείς έπί ρωμαίων εις οίκον. Άνέ
σκαψα δεύτερον μικρόν τι Ιερόν κείμενον έπί υψηλού άποτομω- 
τάτου βράχου αντικειμένου τώ φρουρίφ, ού πόρρω δέ τού λιμέ— 
νος καί της παλαιάς παραθαλασσίας οδού της άγούσης εϊς Ώρω- 
πόν (κατά Παυσανίαν). Τό ιερόν τοΰτο εντός τού βράχου λε- 
λαξευμένον όν , διά τεχνητού δ’ άνδηρου εύρυνθέν , έχει σχήμα 
ορθογώνιον μήκ. 11, πλ. 5. ΤΙ είσοδος δε εις τούτο ήν διά τής 
άρκτικής αυτού πλευράς, τής έλάσσονος δηλονότι, εις ήν άνήρ- 
χετό τις διά κλίμακος λελαξευμένης επίσης έν τφ βράχω. Τό 
ιερόν τούτο , ώς έκ τών εύρεθεισών επιγραφών καί τών άλλων 
γλυπτών ευρημάτων δήλον γίγνεται, ήν άφιερωμένον τώ Άμ- 
φιαράφ ή κατά τάς έπιγραφάς «τώ Άμφιεράω τώ ήρωϊ ΐατρφ ». 
Τούτου δέ παραδόξως μόνον ό Pomponius Mela (II 46) καί 
ό Solinus (Υ11 26) έκ τών παλαιών μνημονεύει. Έν τφ ϊερφ 
τούτφ έγένοντο ικανά ευρήματα.

Πρώτον δύω άκέφαλα άγάλματα, ών τό έτερον καλώς διατε- 
τηρημένον, εΐκονίζει άνδρα ίμάτιον περιβεβλημένον, έρειδόμενον 
έπί ράβδου στηριζομένης έπί όμφαλοΰ. Την φανεράν τού ήρωος

(1) Ό κ. Dorpfeld νομίζει οτι καί τό θέατρον τοΰτο ήτο Ικ ξύλου, 8ι’ 8 καί 
έξηφανίσθη, εξαιρέσει τών λίθινων τιμητικών εδρών, περί ών άνωτέρω. ’Αλλά 
περί τούτου θά γράψωμεν άλλοτε έκτενώ;.

2
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παράστασιν βέβαιοί επί του βάθρου αύτοΰ επιγραφή εχουσα 
οΰτω :

Ι]ΕΡΟΚΛΗΣΙΕΡΩΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΩΙΑΜ
ΦΙΕΡΑΩΙ

έξ ής καί βεβαιοΰται ότι ό Άρίστόρηχοο. όντως συνεταυτίζετο 
πολλαχοϋ τω Άμφιαράω. Εύρέθησαν προσέτι πέντε τεμάχια 
άναθηματικών αναγλύφων παρεμφερών τοϊς έκ του έν Άθήναις 
’Ασκληπιείου την παράστασιν καί την τέχνην. ’Επί ενός τούτων 
είκονίζονται ΐκέται , πίναξ δέ έν τω μέσω καί κάτωθεν αύτοΰ 
παϊς κρατών φιάλην, έξ ής λαμβάνει τι παριστάμενος πωγωνο- 
φόρος γέρων' έπί του επιστυλίου δέ ή επιγραφή:

ΒΟΙΔΙΟ ΝΙΡΡΟ ΚΡΑΤΗΣΕΥΑΓΓΛΟΣΑΙΣΧΥΛΟΣ

’Εν τοΐς εΰρήμασι άξια λόγου είνε καί μικρά κεφαλή Άμφια- 
ράου καλλίστης τέχνης καί αμέμπτου διατηρήσεως. Εΰρέθησαν 
πρός τούτοις καί εννέα άναθηματικαί έπιγραφαί καί ψήφισμα 
περί επισκευής τουίεροΰ. Τά ευρήματα ταΰτα εξαιρέσει τών επι
γραφών μετεκομίσθησαν διαταγή του 'Υπουργείου εις ’Αθήνας 
καί κατετέθησαν εις τό ’Εθνικόν Μουσειον.

Τελευταΐον άνέσκαψα μερικώς τύμβον τινά καί τάφους τών 
κειμένων άνά την οδόν την έκ τών ναών εις Μαραθώνα , άλλ’ 
άνευ αποτελέσματος τινάς εΰαρέστου. Οί τάφοι ήσαν σεσυλημέ- 
νοι, τά έπ’ αυτών δέ επιτύμβια ανάγλυφα τεθραυσμένα εις τε
μάχια παρερριμένα τήδε κάκεϊσε. Ό τύμβος δεν άνεσκάφη έπαρ- 
κώς, διακοπείσης τής άνασκαφής ένεκα του χειμώνος, κρύπτει δέ 
πάντως τάφους μή σεσυλημένους. Οΰτω βέβαιον εινε, ότι καί ή 
μακρά σειρά τών άνά την οδόν ταύτην επιτύμβιων μνημείων έάν 
άνασκαφή μετ’ επιμονής καί υπομονής θά φέργι εις φώς κεκρυμ- 
μένα που ύπά τό δάσος πολύτιμα ευρήματα είτε έν έπιτυμβίοις 
άναγλύφοις είτε καί έν κτερίσμασι.

Έν Άθήναις 10 ’Ιανουάριου 189?.

Β. Σταης
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Έν Μυχήγαις, έπιστατοΰντος του έφορου Χρ. Δ. Τσούντα. 
’Ιδού ή περί αυτής έ'κ,θεσίς του'

ΜΥΚΗΝΑΙ

Έν Μυκήναις έργασίαι έγένοντο ολίγον χρόνον κατά τον Μάρ
τιον καί Μάϊον. διότι έν τφ μεταξύ άπεστάλην εις Κάμπον του 
δήμου Άβίας και εις Σπάρτην. ’Ανέσκαψα δ' έν Μυκήναις πρώ
τον ένα έκ των πρό πολλοΰ γνωστών θολωτών τάφων, τόν μι- 
κρότερον πάντων καί πενιχρότατον κατά την κατασκευήν του 
δρόμου αί πλευραί δεν είναι όπως τών λοιπών κτισταί, αλλά 
μόνον έσκαμμέναι έν τφ βράχφ. Καί τά κτερίσματα δέ τά έν 
αύτώ εύρεθέντα συνεφώνουν πρός την πενιχρότητα τής κατα
σκευής' διότι μόνον μία μάχαιρα χαλκή περιτετυλιγμένη διά 
φύλλων χρυσών άνεκαλύφθη καί ψήφοι τινες όρμων ύάλιναι. Κα
τόπιν έπειδή άνέμενον άπό ημέρας εις ημέραν διαταγήν ν’ άνα- 
χωρήσω εις Λακωνίαν, έπεχείρησα νά καθαρίσω όσον έπέτρεπεν 
ό χρόνος τον δρόμον του λεγομένου τάφου τής Κλυταιμήστρας, 
του μεγίστου καί μεγαλοποεπεστάτου τών έν Μυκηναις θολωτών 
τάφων μετά τόν θησαυρόν του Άτρέως. Την άνασκαφήν αϋτοΰ 
είχεν αρχίσει ήδη ό Schliemann τό 1876, άλλ’ άφήκεν αυτήν 
ημιτελή' καί έγώ δέ δεν έπρόφθασα νά καθαρίσω τόν δρόμον έν- 
τελώς, διότι υπολείπεται άκόμη ολίγη εργασία εν αύτώ- ούχ 
ήττον έξηκριβώθη τό μήκος του δρόμου, τό όποιον είναι 36 περί
που μέτρων, άπεκαλύφθη δέ καί όλη ή πρόσοψις τοΰ στομίου 
καί έγένοντο ένταΰθα εΰρήματά τινα πολλοΰ λόγου άξια διά τήν 
γνώσιν τής αρχιτεκτονικής' άνεκαλύφθησαν δηλονότι εκατέρωθεν 
τής εισόδου δύο βάσεις ήμικυκλικαί, έφ’ών έπάτουν ήμικιόνια έξ 
αλαβάστρου ραβδωτά κατά τόν δωρικόν τρόπον - έπί τής Ιτέρας 
μάλιστα τών βάσεων ΐσταται άκόμη ό κατώτατος σφόνδυλος τοΰ 
ήμικιονίου κατά χώραν. Εύρέθη πρός τούτοις καί τά έπίκρανον 
ενός τών ήμικιονίων , τό όποιον είναι ωσαύτως έξ αλαβάστρου, 
αλλά λίαν έφθαρμένον διακρίνονται όμως έπ’ αΰτοϋ καθαρώς 
τά φυλλοειδή κοσμήματα, τά όποια στολίζουσι καί άλλα κιονό
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κρανα της μυκηναίας έποχής. Τέλος εύρέθησαν προ της προσό- 
ψεως δύο μάρμαρα, τό μ.έν ερυθρόν, το 6ε τεφροκυανον φεροντα 
ώραϊα γλυπτά κοσμήματα σπειροειδή καί άνθέμια'ταΰτα προέρ
χονται άναμφιβόλως έκ τοΰ γείσου, ό ύπεβάσταξον τά ήμικιόνια, 
καί τοΰ φραγμοΰ του άνωθι του υπερθύρου τριγώνου.

'Εντός τής θόλου έσκαψα ολίγον καί δή εις το κέντρον, άνε- 
καλύφθη δ' αυτόθι λάκκος τετράγωνος πλήρης ύδατος καί ύδρα- 
γωγεΐον άρχόμενον άπό τοΰ λάκκου καί διευθυνόμενον προς τά 
έξω ΰπά το έδαφος τής θόλου καί τοΰ δρόγου καί δεν έπέτρεπε 
μέν τότε ό χρόνος νά εξετάσω αυτό καλλίτερου, ούχ ήττον είναι 
βέβαιον, ό~ι εΰρέθη ένταΰθα τά άρχαιότατον εν Έλλάδι παρά
δειγμα άποστραγγίσεως τοΰ εδάφους' διότι φαίνεται ότι όταν 
έσκαψαν καί οικοδόμησαν την θόλον, παρετήρησαν ότι έκ τοΰ 
βράχου άνέβρυεν ύδωρ καθιστών τόν τάφον ύγρόν καί βλάπτον 
την στερεότητα αύτοΰ' έσκαψαν λοιπόν τόν λάκκον, όπως συρ- 
ρέν) εις αυτόν τό εις τάς φλέβας τοΰ βράχου ύπάρχον ύδωρ καί 
κατεσκεύασαν τό υδραγωγείου προς διοχέτευσιν αϋτοΰ έξω.

Έκ μικρών ευρημάτων αναφέρω τεμάχιον ελεφάντινου εύμέ- 
γεθες, τό όποιον ήτο ’ίσως πούς έδρας, καί μικράν πτέρυγα ομοίως 
έλεφαντίνην σώζουσαν λείψανα ύελώματος (σμάλτου).

Χρ. Τςουντας

Έν Τίρυτθι άρχάς ’Απριλίου έγένετό τις έρευνα αρχαιολογική 
κατά πρότασιν τοΰ ταμίου τής Εταιρίας κ. Γ. Νικολαίδου ύπό 
επιτροπής, ήν ώνόμασε τό συμβούλιου. Έκθεσιν περί τής έρεύνης 
ΰπέβαλεν ά άποτελέσας μέλος τής επιτροπής κ. Νικολαίδης την 
εξής'

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΤΙΡΥΝΘΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΣΚΑΦΗΣ

Κατ’ άπόφασιν δέ τοΰ Συμβουλίου περί τάς άρχάς ’Απριλίου 
έπανήλθομ,εν εις Τίρυνθα ό κ. Καββαδίας καί έγώ (τοΰ κ. Φιν- 
τικλέους κωλυθέντος) μετά των κ. κ. Κελενέκ μέλους τής Γαλλι
κής άποστολής καί κ. Μητσοπούλου καθηγητοΰ εν τω Έθνικω 
ΓΙανεπιστημίφ άντί τοΰ κ. Doerpfeld άπουσιάζοντος. Παραλα- 
βόντες δέ έκ Μυκηνών τον κ. Γσούνταν καί έργάτας ήνοίξαμεν
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την αυτήν ύπό την πλάκα οπήν καί ήρξάμεθα της σκαφής, συ- 
στήσαντες τοΐς έργάταις, κατά γνώμαν τοΰ κ. Κελενε'κ, ί'να προ- 
χωρώσι προς Βορράν, ολίγον άφαιροΰντες χώρια κατά τά πλάγια, 
προς αποφυγήν κινδύνου εκ τοΰ ρήγματος τής πλακάς. Άφίκετο 
δέ μετ' ού πολύ καί ό κ. Doerpfeld μετά πολλών Γερμανών 
περιηγητών.

Τά έςαγόμενα χώρ/.ατα ήσαν όμοια τοΐς έκ τών προηγουμένων 
σκαφών έξαχθεισιν, έμπεριέχοντα τεμάχια αγγείων , οστά καί 
πλίνθους όπτάς- ποός δέ τούτοις εΰρομεν τεμ.άχιον μικροΰ κρανίου 
ζώου ή παιδός , πήλινον σφονδύλιον ατράκτου, λεπτοτάτην καί 
στιλπνήν λεπίδα όψιανοΰ λίθου όμοιαν ταϊς λεπίσt τών διά την 
έκκοπήν ονύχων καί τύλων μαχαιριδίων καί τελευταίους έγκεχω- 
σμένους κατά τά πλάγια τής γινόμενης άπο Μεσημβρίας πρός 
Βορράν σκαφής, δύο πίθους έκ πηλού χονδροειδούς, ύψους περί τά 
β%0 τ0^ Γαλ. μέτρου, έχοντας δε ώτα ή λαβάς τετρημένας. Έκ 
τής γαστρός αυτών ευκόλως άπεσπώντο τεμάχια φε'ροντα κηλί- 
δας εύρώτος έξ υγρασίας ελαιώδους προερχόμενου. Μή προχω- 
ρησάσης δέ πολύ τής σκαφής κατά τά πλάγια, οί πίθοι έμειναν 
έν τή θέσεε αυτών, άλλ’ ούτε διαμ,περές, μέχρι του βορείου τοί
χου, ήνοίχθη ή δίοδος, μή δντος πρός τούτο ίκανοΰ τοΰ έν μι^ 
ήμ,έρμ χρόνου. ’Επειδή δέ οΐ κ. κ. Κελενέκ καί Καββαδίας ουδέ 
μίαν έτι ημέραν ήδύναντο παραμ,ειναι έν Τίρυνθι, ή δέ σκαφή 
του ύπό τήν πλάκα χώρου καί του περί αυτήν έξωθεν ( διότι καί 
ούτος ένομ.ίσθη άνασκαπτέος) άπήτει τουλάχιστον δύο ήμερών 
έργασίαν, άπεφασίσθη ή άναβολή τοΰ έργου εις άλλοτε.

Τά ολίγα ταΰτα ευρήματα ούχί τυχαίως έκεϊ νομ,ίζω είναι,άλλά 
λείψανα κτερισμάτων πάλαι ποτέ συληθέντος ύπό τήν πλάκα 
•τάφου, ώστε καί τό έκεϊ που εΰρεθέν τεμ.άχιον πήλινου λουτήρος 
ή άσαμίνθου, οπερ ό Doerpfeld προφέρει ώς έπιχείρημα του εί
ναι βαλανείου στρώσιν τήν πλάκα, ούδέν σημαίνει καί μάλιστα 
μετά τήν έν Κρήττ) άνακάλυψιν έν θολωτοϊς τάφοις λαρνάκων 
νεκρικών, ών τινες έχουσι σχήμα λουτήρος ή άσαμίνθου (1).

Έρωτήσας δέ τον κ. Doerpfeld πώς ύπό τήν πλάκα εύρέ-

(1) Urae fimebri Cretesi dipinte su vasi alio stile di Μίοβηβ,δπό Orsi 
Iv τω Monument! antichi Vol. 1, Punt, 2,
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θησαν όπταί πλίνθοι όμοιαι ταις έν τφ μεγάρω εύρεθείσαις, άς εί- 
πεν είναι άρχήθεν ώρε,α,ς, γενεσθαι δέ όπτάς ύπό του πυρός, δι’ ού 
οΐ κατακτηταί κατέστρεψαν το άνάκτορον , ήκουσα παρ αυτοΰ 
οτι ύπό τε τό άνάκτορον καί την δλην του Προίτου πόλιν ύπήρ- 
χεν άρχαιοτέρα πόλις καί οίκοδοριαί επίσης διά του πυρός κατα- 
στραφεϊσαμ επομένως καί αί ΰπο την πλάκα εύρισκόμεναι πλίν
θοι, ούσαι τό πρώτον ώριαί, ύπό του πυρός εις όπτάς μετεβλή- 
θησαν. Γνωστόν έστι τοϊς άναγνοΰσι την βίβλον του μακαρίτου 
Σχλήμαν, έν ή περιγράφονται αί έν Νέω Ίλίω (Ίσαρλήκ) άνασκα- 
φαί, ότι κατά τον κ. Doerpfeld τά τείχη της πόλεως ταύτης 
ήσαν κατεσκευασμένα πρώτον καθ’ ολοκληρίαν έξ ωμών πλίνθων, 
ειτα δέ πρός ένίσχυσιν ώπτήθησαν τεχνητώς ύπό πολλών ξύλων 
συσσωρευθέντων κατά τάς δύο τών τειχών πλευράς καί συγχρό
νως πυρποληθε'ντων (1). Τά πλημμελές της γνώμης του ταύτης 
άνεγνώρισεν αυτός ό κ. Doerpfeld διό καί οΰκ έφήρμοσεν αυτήν 
επί της Τίρυνθος (2)· λέγει μεν ότι καί αί τοΰ ανακτόρου πλίνθοι, 
αί νΰν όπταί ούσαι, ήσαν άρχήθεν ώμαί, άλλ’ ότι ή όπτησις αυ
τών έγένετο ούχί διά τεχνητής πυράς μετά την αποπεράτωσή 
τής οικοδομής, άλλά ύπό τοΰ πυρός τών κατακτητών, όπερ (ώς 
ό αυτός κ. Doerpfeld άποφαίνεται) καί τό έσωτερικόν μέρος 
τών τοίχων κατέστησε συμπαγές καί ισχυρόν, τούς μέν λίθους εις 
άσβεστον μεταβαλάν τό δέ χώμα καί τά έν αύτώ τεμάχια ωμών 
πλίνθων όπτήσαν.

Καί περί μέν τούτου καί τοΰ λεγομένου προΐστορικοΰ άνακτό- 
ρου έγώ μεν έν άλλοις έκτενεστέρως ποιήσομαι λόγον νομίζων 
τούς μεν σωζομένους τοίχους τής οικοδομής τών ρωμαϊκών, τινάς 
δε και ετι νεωτερων είναι χρόνων , μόνον δέ έν αυτή σύγχρονα 
τών τειχών, την πελώριον πλάκα καί τά έκ τιτανόλιθου ή τροχ- 
μαλολίθου κατώφλια όντα ποτέ μέλη άρχαίων οικοδομών ή καί 
τών πυλών τής Άκροπόλεως. Οί δέ κ.κ. Κελενέκ, Μητσόπουλος 
καί Καββαδίας μή έξετάσαντες έτι ικανώς τά έν Τίρυνθι άνα- 
βάλλουσι την άπόφανσιν γνώμης.

Γ. Νικολαιδης

(1) Troja by Ι> Henry Schliemann. London, 1884. Κε<ρ. Ill σ. 52.
(2) Tiryns by Henry Schliemann. London, 1886 σελ. 257.
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Έν Κάμπω τής Λακωνικής, του έφορου Χρ. Τσούντα προτεί- 
ναντος καί έπιστατήσαντος. ’Ιδού καί ή περί αύτής έκθεσις'

ΚΑΜΠΟΣ

Ή άνασκαφή του έν Κάρπιρ της Λακωνίας τάφου ήρχισε 
την 247)ν ’Ιουνίου καί έ'ληξε την 2αν ’Ιουλίου 1891' ό δρόρος 
αύτοΰ έχει ρήκος 13 ρετρών, τό δέ στόριον ύψος 2,65 ρ. καί 
πλάτος 1,60 ρ. Ή θόλος έχει διάρετραν 7,50 ρ. καί είναι 
έκτισρένη έκ λίθων πελεκητών, ή κορυφή δρ,ως αυτής έχει κατα- 
πέσει ήδη έν τή άρχαιότητι, ένεκα δέ τούτου εύρέθησαν έν αυτή 
πλεϊστα τεράχια αγγείων ύστερωτέρων χρόνων καί πιθανόν εί
ναι, οτι καί έσυλήθη ό τάφος έν ρέρει έκτοτε ήδη. Ούχ ήττον 
εις τινα γωνίαν άνεκαλύφθησαν δύο ρολύβδινα άγαλμ-άτια τής 
ρυκηναίας εποχής, παριστώντα τό ρ.έν άνδρα, τό δ’ έτερον γυ
ναίκα. Τά άνδρικόν διατηρείται καλώς καί δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς τό άριστον του είδους του έ’ργον τής ρυκηναίας τέχνης' 
φορεϊ ρόνον περίζωρα περί τά αιδοία, όπως οι έπί τών χρυσών 
ποτηρίων του Βαφείου άνδρες, ή δέ κόρη είναι ρακρά καί έπι- 
ρελώς έκτενισρένη έπί τών νώτων (1).

ΙΙλήν τούτων άνεκαλύφθησαν καί άλλα τινά συνήθη έν τοΐς 
τάφοις τούτοις κτερίσρατα, ήτοι εις λίθος αχάτης φέρων έγγε- 
γλυρρένους δύο τράγους, σφονδύλια ή κορβία λίθινα πολλά, κο- 
σρήρατά τινα καί φύλλα χρυσά, άλλα έξ ύελώδους ράζης καί 
τά τοιαΰτα.

Χρ. Τςοτντας

Έν τω δήριρ ΈΛευσΐνος τής έν ’Αρκαδία. Ή άνασκαφή έπε- 
χειρήθη κατά πρότασιν τοϋ έφορου Βασ. I. Λεονάρδου καί αύ
τοΰ έπιστατοΰντος. Ή περί του έργου εκθεσίς του έχει ούτως'

Έπί τοΰ Λάδωνος ποταροΰ κατά τά όρια τών άρκαδικών

(1) ’Ί8ε νΰν αυτό άπεικονισμένον έν τφ βιβλίω «Μυκηναι καί ρυκηναΐος πο
λιτισμός δπό Χρ. Τσούντα. Άθήνησιν, 1893» πιν, 11,
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δήμων Ελευσίνας και Τροπαίων έκειτο, κατά Παυσανίαν, ιερόν 
της Έλευσινίας Δήμητρος περιέχον τρία αγάλματα. 7 ποδών 
έκαστον, της Δήμητρος, της Θυγατρός αυτής καί του Διονύσου. 
Καί οί μέν τόποι, έν οίς πιθανώς κρύπτεται το ιερόν, δεν εξη- 
ρευνήθησαν έπαρκώς, διότι ό χειλών δεν έπέτρεπεν έκεϊ, μακράν 
χωρίων, πρόχειρον κατασκήνωσιν. 'Οπωσδήποτε όμως αί κατ’ 
’Οκτώβριον γενόμεναι σκαφαί άπεκάλυψαν δύο ναούς καί οΐκί- 
σκον ίσως ίερέως ή νεωκόρου, έχοντα την είσοδον έπί τής έτέρας 
των μακρών πλευρών. Τα κτίρια ταΰτα εχουσι πλάτος τό αύτό 
πάντα- τό δέ [χήκος του ετέρου των ναών εΐνε διπλάσιον τοΰ 
τών δύο άλλων κτιρίων. Αί άπλαϊ αύται άναλογίαι τεκριηριοΰσι 
τό τυπικόν τής έκεϊ αρχιτεκτονικής τέχνης, όπερ άλλως εξηγεί
ται καί έκ τής πενιχρότητος τής εντοπίου ύλης καί έκ του δυσ
χερούς τής έξωθεν μεταφοράς. Καί μαρμάρου μέν ουδέ συντριμ- 
[χάτιον εύρέθη, καίτοι δέ τά είρηριένα υπερμεγέθη άγάλματα ήσαν 
πιθανώς μαρμάρινα, διότι τό Ιίθον τοΰ Παυσανίου, κατ’ άλλα 
χωρία, δέον νά έρμηνευθή μαρμάρου, άφθονα έκ τοιαύτης ύλης 
έργα βεβαίως δεν προσδοκώνται. Τοΰ δέ εγχωρίου τιτανόλιθου 
έγίνετο χρήσις, ώς καί νΰν έκεϊ έν τή τοιχοδομή είθισται, κο- 
πτομένου μάλλον εις πλάκας. Τρις μ.όνον σχεδόν παρετήρησα 
αυτόν γεγλυμμένον εις ραβδώσεις κιονίσκου καί εις γεισοειδή ή 
άλλον κόσμον βάθρου. Έν τούτοις μ,νημονευτέον καί τό έκ τοι- 
ούτου τίνος λίθου είργασμένον καί διά τοΰτο περίεργον άγαλμ.α 
γυναικάς γονυκλινούς, αποτελούν ίσως μέρος μείζονός τίνος έργου. 
Του ξύλου άφθονοΰντος έν τοΐς δυσμικοΐς τής χώρας τόποις έγί
νετο πιθανώς συχνότερα χρήσις, ώς έξάγεται έκ τής έλλείψεως 
άρχιτεκτονικών μερών συνήθως έκ λίθου κατασκευασμένων. Καί 
ό πηλός δέ ού μόνον εις παραγωγήν πλίνθων έχρησίμευεν. άλλα 
καί εις άλλων άρχιτεκτονικών μερών άναμιμνησκόντων πως τά έν 
’Ολυμπία έπενδύματα τών πωρίνων θριγκωμάτων, έτι δέ καί εις 
σκεύη παντοΐα καί άναθήματα έπλάττετο- ούτω προς τοΐς άγ- 
γείοις καί εΐδωλίοις μ,νημονευθήτω πλήθος συχνόν σταθμίων πυ
ραμιδοειδών καί κωνικών καί άλλων σχήμα έχόντων δισκίου τρι
γωνικού ή τροχαλίας καί άμφιστόμου πελέκεως. Άλλ’ αν έστε- 
ρούντο πολυτίμου ύλης οί ορεινοί εκείνοι κάτοικοι δέν ήμοίρουν
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όμως φιλοκαλίας περί την άπομίμησιν η εισαγωγήν των εΰμετα- 
φόρων ξένων καλλιτεχνηαάτων- ειδώλια, συντρίμματα αγγείων 
μετά γραπτών κοσμημάτων προς δέ μετάλλινα κομψά σκεύη καί 
ήλοι θυρωμάτων κοσμητικοί πρόκεινται τεκμήρια τούτου άπο- 
χρώντα.

Έπανερχόμεθα εις τούς δύο ναούς. Τούτων σώζονται τά θε
μέλια' καί ό μέν μείζων (17 μ.) εύρέθη παρά το χωρίον Δίβρι- 
τσαν, ό δέ έτερος παρά το χωρίον Βάχλιαν επί αρχαίας άκρο- 
πόλεως. Τό βάθρον του αγάλματος έκεϊ μέν εΰρηται έν τφ μέσιρ 
του σηκοΰ. ενταύθα δέ ποός τω αντίκρυ τής εισόδου τοίχω. Ή 
διαφορά α.ύτη τής θέσεως άναλόγως του χώρου δύναται νά παρά- 
σχη ποιαν τινα συμβολήν εις τό περί φωτισμού τού άγάλματος 
ζήτημα' ενταύθα μνημονευθήτωσαν καί τεμάχιά τινα κεραμίδων 
οπαίων έκ τής στέγης τού πρώτου ναού. Των αγαλμάτων ή άλ
λων βεβαίων σημείων μη εύρεθέντων, είκασίαι μόνον δύνανται 
νά έξενεχθώσι περί τού εν έκατέρω ναφ λατρευομένου θεού. Καί 
ό μέν πρώτος έκ πηλίνης κεφαλής γυναικός κορυθοφόρου, έκ δι
σκίου μετά γοργονείου καί έκ σιδηρών αιχμών δοράτων θά άπεδί- 
δετο εις τήν Άθηνάν, αν μη εύρίσκετο κρατήρ μικρός χαλκούς 
φέρων τήν έπιγραφήν Κόρα' ό δέ έπί τής άκροπόλεως ναΐσκος 
κατά τό μέγεθος τού βάθρου θεωρούμενος ήδύνατο νά άποδοθή 
εις θεόν καθήμενον, πιθανώς τόν Δία.

Τοιαύτά τινα τά κατά τήν έκεϊ γενομένην σκαφήν. Διά τής 
έπαναλήψεως τών σκαφικών εργασιών μέλλουσι νά αύξηθώσιν έ'τι 
μάλλον αί γνώσεις περί τών τέως ήκιστα ήρευνημένων τούτων 
τόπων, ών καί τό έλάχιστον νέον εύρημα έ'σται πολλού λόγου 
άξιον, πολλφ δέ πλείονος ό προσδοκώμενος καθορισμός τών παρά 
Παυσανίγ. πράς τφ ιερφ τής Δήμητρος άναγραφομένων χωρίων.

Β. I. Λεοναρδος

Έν τώ Ίερφ τοϋ ’Ασχίηπιοϋ τώ εν τjj Έπιόαυρία, προτα- 
θεϊσα υπό τού συμβούλου τής Εταιρίας καί γενικού Εφόρου τών 
αρχαιοτήτων Π. Καββαδία ϊνα γίνγι αυτού έποπτεύοντος, ο 
έν έκρινε τό συμβούλιον.‘Η έ'κθεσις τού έποπτεύσαντος είναι αύτη.
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Σκοπός των κατά τό έτος τοΰτο Ιν τφ ίερφ του ’Ασκληπιού 
έν Έπιδαυρ ία γενομένων εργασιών ήτο ή συμπλήρωσις των της 
πρώτης περιόδου (1881 - 1886) άνασκαφών.

Έγένετο δε άνασκαφη είς τέσσαρα ριέρη. Καί πρώτον μεν άνε- 
σκάφη τό πρός νότον του ναοΰ τής Άρτέμιδος μέγα οικοδόμημα, 
ούτινος είχον άποκαλυφθή τα Προπύλαια έν έ'τει 1884. Τό οι
κοδόμημα τοΰτο είνε μέγα τετραγωνικόν κτίριον, Γυμνάσιον πι
θανώς, έ'χον κατά τό μέσον αύτοΰ τετραγωνικόν δωρικού ρυθμοΰ 
περίστυλον. Έν μια τών γωνιών τοΰ περιστύλου τούτου, πρός 
τό εσωτερικόν αύτοΰ, έκτίσθη έν μεταγενεστέροις ρωμαϊκοΐς χρό- 
νοις ’Ωόεΐον, ο άπεκαλύφθη ολόκληρον.

Ή σκηνή καί αί είσοδοι τοΰ ’Ωδείου τούτου σώζονται εις 
ύψος ενός περίπου μέτρου. Τό κοϊλον αριθμεί νΰν έννέα σειράς 
εδωλίων καί έ'χει μίαν μόνην κλίμακα διαχωρίζουσαν αυτό είς 
δεξιάν καί αριστερόν τμήμα. Ή ορχήστρα είνε έστρωμένη διά 
μωσαϊκοΰ διάφορα έ'χοντος κοσμήματα. Έκτίσθη δε προφανώς 
τό ’Ωδεΐον τοΰτο μετά την κατάπτωσιν τοΰ ανωτέρω μνημονευ- 
θέντος αρχαιότερου οικοδομήματος.

Δευτέρα σκαφή έγένετο έν τφ απέναντι τής νοτιοανατολικής 
γωνίας τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ τετραγωνικφ οίκοδομήματι, ού
τινος ή άνασκαφη δεν είχε περατωθή εντελώς κατά την πρώτην 
περίοδον τών άνασκαφών. Άπεκαλύφθη δ’ έν τούτω στρώμα έκ 
πωρίνων λίθων άποτελούμενον, όπερ είνε, ώς φαίνεται, ό βωμός, 
έν ω έθυσιάζοντο τά τφ θεφ προσφερόμενα ζώα, ών τό αιμα 
κατέρρεε δι’ αύλακος ύπαρχούσης περί τάς τέσσαρας πλευράς 
αύτοΰ. Παρά τοΰτον τόν βωμόν άπεκαλύφθη στρώμα έξ αύτών 
τών θυσιών προερχόμενον, άποτελούμενον δηλ. έκ μέλανος χώ
ματος έξ άνθράκων καί οστών ζώων. Έν τφ στρώματι τούτω 
εύρέθησαν πλήθος μικρών πήλινων άμφορίσκων καί τεμάχια χαλ
κών καί πήλινων άγγείων. Τούτων τινά φέρουσιν έπιγραφάς άρ- 
χαϊκάς τών πρώτων τούλάχιστον χρόνων τής ε' έκατονταετηρί- 
δος π. X., άναθηματικάς τό μέν τφ Άσκληπιφ τό δέ τφ Ά-
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πόλλωνμ τφ θεώ δηλ. έκείνφ, οστις, ώς γνωστόν, συνελατρεύετο 
τφ Άσκληπιφ έν τω ίερώ.

Τρίτη σκάφη έγένετο έν τη μεγάλη πλατεία τη βορειανατο- 
λικώς του ναοΰ του ’Ασκληπιού, ήτις άνεσκάφη καί έκαθαρίσθη 
ολόκληρος. Άπεκαλύφθησαν δ’ έκεϊ βάθρα, κατά χώραν κεί
μενα, καί έξέδραι καί εύρε'θησαν έπιγραφαί τινες άναθηματικαί 
ελληνικών καί τό πλεϊστον ρωμαϊκών χρόνων.

Τε'λος εγένοντο σκαφικαί έργασίαι καί έν τω θεάτρω, άφ’ ού 
πρότερον έτοποθετήθησαν καταλλήλως οί λίθοι του τε διαζώ
ματος καί τής σκηνής, άνεσκάφησαν δηλ. τα ανατολικά ανα
λήμματα καί ολόκληρον το διάζωμα.

Έν Άθήναις τή 28 Δεκεμβρίου 1891.

Π. Καββαδιας

Έν Γυθείω, έπιστατοΰντος του διδάκτορος τής φιλολογίας 
Άνδρ. Σκιά, προσληφθέντος εις την άρχαιολογικήν υπηρεσία^ 
τής Εταιρίας από τοΰ Σεπτεμβρίου μηνός. Έκθεσις υπεβλήθη 
περί ταύτης ή εξής(1).

Προς τον κ. Πρόεδρον της Αρχαιολογικής "Εταιρίας

Ή άνατεθεϊσά μοι άνασκαφή τοΰ έν Γυθείω θεάτρου ήρξατο 
τή 27 Σεπτεμβρίου, έπερατώθη δέ τη 23 Νοεμβρίου 1891, 
προσκρούσασα έν τω μεταξύ κατά πολλών έμποδίων, εξ ών καί 
ζημία τις χρημάτων Ιπήλθε καί χρόνος ικανός άπωλέσθη εις 
μάτην.

Τό άνασκαφέν γήπεδον έκ 1292 πήχεων ήτο ήγορασμένον 
υπό τοΰ Δημοσίου αντί 5,500 δραχ. ήδη άπό τοΰ έτους 1872, 
κατελείφθη δέ εις την έπιτήρησιν καί νομήν τοΰ πρώην ιδιοκτή
του μέχρις άνασκαφής. Δυστυχώς ούτος, πιστεύων εις παλαιά 
μυθολογήματα περί κεκρυμμένων έν αΰτφ θησαυρών καί εις οί- 
κονομικάς δυσχερείας ευρισκόμενος, έπεχείρησε καθ’ άπαντα τον

(1) Ταύτης άνεγνώσθη τό πρώτον μέρος, Ιτε'ρα δέ περιε'χουσα εκτενή περι
γραφήν τοΰ θεάτρου καί ετέρου συνεχομένου πρός αυτό κτιρίου δημοσιεύεται εις 
τό τέλος τοΰ παρόντος τεύχους.
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χώρον πλείστας άνασκαφάς, τάς μεν ύπό την πρόφασιν άνορύ- 
ξεως φρέατος καί έμφυτεύσεως δένδρων, τάς δέ καί άνευ προ- 
φάσεως. “Ενεκα τών άνασκαφών τούτων διωρύχθη μέν τό ύπο- 
σκήνιον, άπεσπάσθησαν δέ καί έπωλήθησαν ώς οικοδομήσιμος 
ύλη πάντες σχεδόν οί πώρινοι λίθοι του οικοδομήματος της σκη
νής, και τών άλλων τοίχων τενες ύπέστησαν ικανήν βλάβην. 
Τέλος δέ ό πρώην ιδιοκτήτης λησμ,ονήσας τόν άληθή του κτή
ματος κύριον καί νέα κέρδη προσδοκήσας έκ τής άρξαμένης άνα
σκαφής ήγειρεν αυτός καί μετά τόν αΐφνιδίως έπελθόντα θάνατον 
αυτού οΐ κληρονόμοι παντοίας άδικαιολογήτους αξιώσεις, επί τέ
λους δέ καί δίκην περί κυριότητος, καθ’ ήν δυστυχώς ό εϊρηνο- 
δίκης Γυθείου, λαμ.βάνων τα προσωρινά λεγάμενα μέτρα, έπέ- 
βαλεν ήμϊν την διακοπήν τής εργασίας έπί μίαν έβδομ,άδα.

Ευτυχώς ή προθυμοτάτη συνδρομ.ή του άντιπροσωπεύοντος τό 
Δημόσιον οικονομικού εφόρου κ. ΓΙαπαδάκου κατέστησε δυνατήν 
τήν συντέλεσιν τής άνασκαφής- άλλ’ ή περί κυριότητος δίκη δια- 
τελεϊ είσέτι ύπό τήν κρίσιν τών δικαστηρίων. Έκ τών κατοίκων 
δέ τού Γυθείου, οΰδείς ύπήρξεν ό υπέρ τών άντιποιουμ.ένων τό 
δημόσιον γήπεδον συνηγορήσας ουδέ τόν τρόπον αυτών έπιδοκι- 
μάσας.

Τό θέατρον άπεκαλύφθη ολόκληρον πλήν τού οπισθίου μέρους 
τής σκηνής, κεκρυμμένου είσέτι ύπό τό έδαφος ετέρου παρακει
μένου κτήματος.

Κατά τόν αυτόν χρόνον έπεχείρησα καί ετέραν μικράν άνα- 
σκαφήν έν παρακειμένω μοναστηριακώ γηπέδω ΝΑ τού θεάτρου 
πρός άνεύρεσιν κατακεχωσμένης αυτόθι επιγραφής, πρό πεντη
κονταετίας τό πρώτον άνακαλυφθείσης. Έκτος τής επιγραφής 
ταύτης, κεχαραγμένης έπί μεγάλου βάθρου άνδριάντος (1) άνευ- 
ρέθη καί στυλοβάτης μεγάλου μ.αρμαρίνου οικοδομήματος αναπε
πταμένου πρός τό μ.έρος τής θαλάσσης, διότι ό στυλοβάτης έχει 
τήν πρόσοψιν πρός δυσμάς. Ό στυλοβάτης οότος εκτείνεται εκα
τέρωθεν περαιτέρω τών ορίων τού μοναστηριακού γηπέδου' τό 
δ’ έκ τής άνασκαφής άποκαλυφθέν μέρος αυτού έχει μήκος μέ
τρων 21. Έπ’ αυτού άπέκειντο δύο βάσεις ιωνικών κιόνων, άλλ’

(1) ’Ίδε νΰν Έφημ. Άρχ. 1892 σελ. 195.
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όχι κατά χώραν κείμεναι, μέγας λίθος έξ επιστυλίου καί πρω
τοφανής μαρμάρινη στήλη, τετράπλευρος μέν τά κάτω, άπολή- 
γουσα δ’ άνω εις μεγάλην ώοειδή σφαίραν ένουμένην προς το 
κατώτερον μέρος διά λαιμού. “Υψος αυτής 1,20, μέχρι δε τοΰ 
λαιμού 0,75, πλάτος των πλευρών τοΰ τετράπλευρου μέρους 
0,31. Έκ των εκατέρωθεν τοΰ κατωτέρου μέρους βαθειών αυ
λακών φαίνεται δτι έχρησίμευε πρός ύποστήριξιν όρθιων πλακών 
άποτελουσών ταπεινόν τι τειχίον (θωράκιον).

Έκ τών λοιπών κατά τάς άνασκαφάς ταύτας ευρημάτων 
άξια λόγου τίνος εϊνε τά έξης'

Καλώς διατηρούμενου χαλκουν πρόσθιον ήμίτομον λέοντος, 
προσηρμοσμένον ύπάρξαν δι’ ήλων τινών η δεσμών είς κυρτήν 
τινα επιφάνειαν, ίσως την κοιλίαν αγγείου, ώς φαίνεται έκ της 
είσεχούσης τομής καί έκ τών παρ’ αυτήν οπών. Μέγεθος αύτοΰ 
έκ ρ.έν τών μυκτήρων μέχρι της τομής 0,05, έκ δέ τών προσ
θίων ποδών μέχρι της χαίτης 0,06.

Μία τιμητική επιγραφή εκτός της ανωτέρω μνημονευθείσης 
καί δύο τεμάχια ετέρων επιγραφών (1).

Είς κορμός μαρμάρινου αγάλματος νεανίσκου καί τεμάχιον 
μικράς μαρμάρινης ώσαύτως άντηρίδος, έ'χον έ'μπροσθεν κεφαλήν 
λέοντος.

Δύο πήλινα άγγεϊα ακέραια άνευ γανώσεως καί τεμάχια ετέ
ρων άγγείων, έν οίς καί είς πυθμήν ενεπίγραφος, πρός τούτοις δέ 
καί μία σφραγίς πηλίνη καί άλλα τινά πήλινα αντικείμενα.

Πεντήκοντα χαλκά νομίσματα, εξ ών περί τά 10 καλής δια- 
τηρήσεως ('Ρωμαίων αύτοκρατόρων καί εν Βυζαντινόν), τά δέ 
λοιπά (Ελληνικά καί 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων), λίαν έφθαρμένα.

Έκ μικρών αγορών καί δωρεών συνελέχθησαν πρός τούτοις 
έτερά τινα νομίσματα χαλκά καί άργυρά, ών τά κάλλιστα παρε- 
χωρήθησαν είς τά Νομισματικόν μουσεϊον, είς λύχνος μετ’ έκτύ- 
που διακόσμου καί έπιγραφής KPHCK6N |TOC ύπά την 
βάσιν καί εν τεμάχιον επιτύμβιου στήλης μετ’ έπιγραφής.

(1) Ταύτας μετ’ άλλων γυθεατικών επιγραφών ϊδε νυν εν Άρχ. Έφηρ.. 1892 
σελ, 185 εξ.
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Ενταύθα νομίζομεν δχι άκαιρον να προσθέσωμεν καί βρα
χειών τινα αναγραφήν πάντων τώ έν Γυθείω διασωζομένων λει
ψάνων της άρχαιοτητος, ΐνα ταΰτα ύπαρχων γνωριμώτερα τοϊς 
τε περί της διασώσεως αυτών μεριμνώσι καί τοϊς έπισκεπτομέ- 
νοις την πόλιν άρχαιολόγοις, διότι των Ευρωπαίων περιηγητών 
αί άναγραφαί ούτε άκριβεΐς είνε ούτε πλήρεις (1).

Το πρώτον ριετά την επί τής βραχώδους κλιτύος του Λαρυ- 
σίου κεχαραγμένην άρχαϊκήν έπιγραφήν (I.G.A. 72) άρχαϊον 
μνημεϊον, οπερ συναντρί ό έκ τής σημερινής πόλεως πρός την 
άρχαίαν πορευόμενος, είνε τό ύπό τό όνομα ΠεΛεκχητογ παρά 
τοϊς έγχωρίοις γνωστόν μέγα λάξευμα έν τώ βράχω(2). Μικρόν 
μέρος αύτοΰ άπεφράχθη δυστυχώς έν τή αυλή τής παρακείμενης 
οικίας Γεωργοπούλου.

Έκεΐθεν δέ του ρείθρου του διαρρέοντος το γυθεατικόν άλί- 
πεδον χειμάρρου Γυθείου(3) άπαν τό έδαφος είνε πλήρες άρ- 
χαίων κτισμάτων, πάντων εκ 'Ρωμ. χρόνων προερχόμενων, καθ’ 
όσον φαίνονται. Παρά την μικράν εκκλησίαν, ένθα τό μόλις πρό 
μικρού καταργηθέν νεκροταφεϊον, ΐστανται ογκώδεις άρχαίοι τοί
χοι τρία ή τέσσαρα μέτρα ύπερέχοντες του έδάφους, επί του 
εδάφους δέ διακρίνεται ό έκ πωρίνων λίθων ώκοδομημένος περι
φερής τοίχος άψίδός τίνος. Εις τό αύτά οικοδόμημα άνήκει πι
θανώς καί ό πρό τίνος χρόνου αυτόθι εύρεθείς καί ήδη κατά γής 
κατακείμενος μαρμάρινος άρράβδωτος κίων.

Τκανώς υπερέχει του εδάφους καί σύμπλεγμα ετέρων τοίχων 1 2 3

(1) Πρβλ.καί Expedition scienliflque de Morde.Bory de Saint-Vineent, 
Section des sciences physiques, I Relation σελ. 430-431. — Αυτόθι, P. 
Boblaye, Rechercbes geograph, sur les ruines σελ. 86. — Αυτόθι, Blouet, 
Architect. Ill σελ. 52-53. —Leake, Travels in the Morea I, σελ. 244- 
248. — Ross, Wanderungen in Griech. II σελ. 231-235 καί 238. — Le- 
bas, Revue archdol. 1845 σελ. 206-217. Τοΰ αύτοΰ Voyage arched. Itind- 
raire 25-26. — Wyse, Excursion in the Peloponnesus I σελ. 40 ίξ.— 
Curtius, Pcloponnesos II σελ. 232 εξ.— Bursian, Geogr. von Griech. II 
σελ. 144-145. — Hirschfeld έν Bullettino de I’instit.di corrisp. arch. 1873 
σελ. 160-164. — Weil έν Mittheil. des d. a. Inst. Athen. I σελ. 151-157, 
—Έφηρ. Άρχαιολ. 1892 σελ. 55 'εξ.

(2) Περί τούτου ϊδε νΰν Άρχαιολ. Έφηρ. 1892 σελ. 55 εξ.
(3) Τό ό'νορα διέσωσεν ό Πορπώνιο? ό Μέλας II, 3.
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ολίγον βορειότερον κειμένων παρά το δημόσιον <ρρέα.ρ. Μεταξύ 
των τοίχων τούτων ύπάρχουσι καί ίκανώς εύρεϊς πλινθόκτιστοι 
οχετοί. Έτι δε βορειότερον επί του άνυψουμένου ήδη εδάφους 
κεΐνται κατακεχωσμένοι τρεις η τέσσαρες συνεχείς θολοσκέπαστοι 
θάλαμοι, εις τούς όποιους ύπήρχεν έτι πρό ολίγων ετών είσοδος, 
ότε δεν ήσαν ακόμη εντελώς κεχωσμ,ένοι.

’Ολίγον ανωτέρω τών θόλων τούτων καί του φρέατος επί της 
κλιτύος του λόφου εντός της ράχόρας τον Λιαράχου υπάρχει λε- 
λαξευμένον σπήλαιόν τι η δεξαμενή καί τινες τοίχοι πέριξ. Έκ 
τών υπό Foucart τώ 1868 αυτόθι άντιγραφεισών επιγραφών (1) 
άνεΰρον μόνον μίαν, την έπί μ,εγάλου μαρμάρινου επιστυλίου 
μνημείου τίνος κεχαραγμένην :

ΜΕΑΣ 3 ΣΤΑΤΗΓΙ

Μέγεθος τών γραμμάτων 0,10. Διεσπαρμένα τινα λείψανα 
κεΐνται καί περαιτέρω πράς την κορυφήν του λόφου τής άκρο- 
πόλεως, έν οίς καί μικρά τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου κοινής 
εργασίας.

Κατά την νοτιοδυτικήν κλιτύν του λόφου τούτου πρός τό μέ
ρος τής εκκλησίας τής 'Αγίας Τριάδος (2) καί έτι κατωτέρω 
εκατέρωθεν τοΰ χειμάρρου καί τής εις Σπάρτην άγούσης αμαξι
τής όδοΰ ύπάρχουσι πλεϊστοι τάφοι έν τε τοίς βράχοις λελαξευ- 
μένοι (3) καί έν τή γή έκτισμένοι, ανευρίσκονται δ’ αυτόθι όχι 
σπανίως καί νεκρικαί στήλαι καί τινα αγγεία, έξ ών είνε καί ό 
ανωτέρω μ.νημονευθείς ενεπίγραφος λύχνος. Αυτόθι κατά τό στε
νότατου μέρος τής κοιλάδος παρά τήν άμπελον τών κληρονό
μων ’Αναργύρου Λιαράκου κατά τόν χρόνον τής Ιμής έν Γυθείφ 
διατριβής άπεκαλύφθη υπό τοΰ ένεκα ραγδαίας βροχής έξογκω- 
θέντος ρεύμ,ατος τοΰ χειμάρρου μακρότατος πολυγωνικός τοίχος 1 2 3

(1) Lebas, Voyage arch. Explications σελ. 117-127.
(2) Έν τή κλίμακι του κωδωνοστασίου είνε έκτισμένη 5) εις Μάρκον Άγρίπ- 

παν άναφερομένη καί παρά Lebas, Voyage arch. Inscript. II άρι0. 243 6. 
έκδεδομένη επιγραφή.

(3) "Ενα έκ τούτων περιγράφει άκριβέστερον ό Weil έν Milth. des d. a, 
Inst. Athen. σελ. 155.
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Ιν άκριβεστάτη εύθυγραμμίερ παρακολουθώ'/ το ρεΰρ-οο καί είτα 
άφανιζόμενος ύπό το έδαφος της μνημονευθείσης αμ,πελου. Ές 
άπαντος είνε άρχαΐον πρόχωμα.

Παρά δε την θάλασσαν προς άριστεράν της εκβολής του χει
μάρρου ΰπάρχουσιν εκτεταμένα καί ογκωδέστατα ερείπια μεγί
στου οικοδομήματος, έφ’ ών είνε ιδρυμένος 6 ανεμόμυλος Μυλω- 
νάκου, κατακλύζόμενα κατά μέγα μέρος ύπό της θαλάσσης ένεκα 
κατολισθησεως του εδάφους. ’Έξω της θαλάσσης διακρίνονται 
δωμάτιά τινα μ.ετά ψηφιδωτού δαπέδου καί οχετών. Αυτόθι 
κεϊται έν τη γη καί μαρμάρινη σαρκοφάγος μετ’ άναγλύφων 
στεμμάτων καί έρωτιδέων όχι καλής εργασίας. Έν δε τω πυθ- 
μένι της θαλάσσης διακρίνονται έν καιρφ νηνεμίας καί εις ικα
νήν άπό της παραλίας άπόστασιν παντοϊα κτίσματα, τά πλει- 
στα μέν προς άριστεράν των επί της ξηράς ερειπίων καθ’ άπα- 
σαν την παραλίαν μέχρι των πρός βορράν γηλόφων, τινά δέ καί 
προς δεξιάν αυτών (1).

Περαιτέρω δε πρός βορράν κατά την παραλίαν κεΐνται εις 
ικανόν βάθος κατακεχωσμένα ερείπια μεγάλου μ,αρμ.αρίνου κτι
ρίου έν τφ άπό πολλοΰ ύπό τοΰ Δημοσίου ήγορασμένω κτηματι 
Τζηνάκου, έκτεινόμενα καί έν τω παρακειμένω κτηματι Πουλά- 
κου, ίσως δέ καί έν τω τοΰ Θλιβερού. Έκ του κτιρίου τούτου 
είνε άνεσκαμμένον άπό έτών μέρος του στυλοβάτου, άνευρέθη- 
σαν δέ καί τέσσαρα μεγάλα μάρμ.αρα έκ τοΰ επιστυλίου, τμημ,α 
τοΰ γείσου μετά λεοντόμορφων υδρορροών καί κορινθιακόν κιο- 
νόκρανον. Έν τω κτηματι Τζηνάκου άνευρέθη κατά τό έτος 
1869 τό ύπό Εύστρατιάδου έν τη Άρχ. Έφημερίδι (2) τό πρώ
τον περιγραφέν πρότυπον άγορανομικόν μέτρον (σύμβολον) των 
ύγρών, ώς καί μία έπιγραφη(3).

’Έτι βορειότερον κατά την παραλίαν άνευρέθησαν λείψανα 
ύδραγωγείου τίνος η λουτροΰ έν έτέρω κτηματι τοΰ Πουλάκου. 
Έν δέ τω περαιτέρω τούτου κειμένω κτηματι τοΰ δημάρχου 1 2 3

(1) ’Ίδε νΰν χα'ι Έφηρ.. Άρχ. 1892 σελ. 61.
(2) Περίοδο; Β'. τεΰχος ΙΖ'. 1874, σελ. 378-380. Πρδλ.καί LebaS-Fou- 

cart, Voy. arch. Explic.
(3) Lebas-Fuucart, Voy. arch. «ριΟ. 245 a, Explieat. σελ, 129.
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Καλκαντή σώζεται μέγας θολωτός υπόγειος τάφος μετά μαρμά
ρινης σαρκοφάγου άνευ γλυφών κείμενης εΐσέτι κατά χώραν εντός 
κόγχης. ’Αντίκρυ αυτής υπάρχει έτέρα κόγχη πρός υποδοχήν 
έτέρας σαρκοφάγου. Αυτόθι εύρέθησαν, ώς έ'μαθον, καί λείψανα 
άρχαίου υδραγωγείου, έξ ού πιστεύεται ότι προέρχεται καί τό 
γλυκύ ύδωρ του έν τφ κτήματι φρέατος, διότι πάντα τά άλλα 
ύδατα της παραλίας εϊνε κατά τό μάλλον ή ηττον υφάλμυρα. 
Πρό του κτήματος τούτου ύπήρχεν άρχαϊον κτίριον κατακλύζό
μενου υπό τής θαλάσσης Ιν μέρει, όπερ κατεστράφη πρό έτών(1).

Τάφοι τινές έκ μεταγενεστέρων χρόνων κεϊνται καί έπί τής 
άποτομωτάτης πρός την θάλασσαν κλιτύος τσΰ παρακειμένου 
γηλόφου.

Άπωτέρω δέ τής παραλίας έπί δημοσίου γηπέδου ΝΑ του 
θεάτρου καί εις όχι μεγάλην άπόστασιν άπ’ αυτού κεϊνται ερεί
πια μεγίστου οικοδομήματος (πιθανώς τής άγοράς), έξ ών έν 
παλαιοτέροις καί νεωτέροις χρόνοις έξήχθησαν πλεϊστοι πώρινοι 
λίθοι χρησιμεύσαντες τοϊς νΰν Γυθεάταις ώς οικοδομήσιμος ύλη. 
Αυτόθι άνευρέθησαν καί ικανοί ένεπίγραφοι λίθοι,έξ ών τρεις μέν 
άπόκεινται νΰν έν τφ άνωτέρω μνημονευθέντι κτήματι τού Θλι
βερού (2), εϊς δέ έντός τής σημερινής πόλεως παρά τό κατά την 
οικίαν Τζωρτζάκη φρέαρ (3).

Εγγύτερον τού θεάτρου κεϊται ό κατά την ύφ’ ημών γενο- 
μένην άνασκαφήν ανακαλυφθείς καί άνωτέρω περιγράφεις στυλο- 
βάτης μετά βάσεων ιωνικών κιόνων κ.λ. Τοίχοι πολλοί καί διε
σπαρμένοι μεγάλοι λίθοι διακρίνονται καί έπί τής κλιτύος τού 
λόφου πρός νότον τού θεάτρου, ύπέρ δέ τό θέατρον πρός την κο
ρυφήν τού λόφου κεϊται τά δάπεδον ετέρου οικοδομήματος.

Μετά τό θέατρον ολίγα βήματα άπό τής πρός βορράν κλι
τύος τού λόφου έν τή χαράδργ έντός τής αμπέλου τού Δημη- 
τρίου Σταυοιανάκου διατηρούνται εις ύψος δύο περίπου μέτρων

(1) Τό κτίριον τοΰτο φαίνεται ότι εννοεί δ Leake, Travels in the Morea 
σελ. 245: and on a small projection of the coast line κτλ.

(2) Αί δυο Iv Mith. des d. a. Inst. Athen. I σελ. 156, καί τό πρός δε
ξιάν μέρος της έν τφ αΰτω περιοδικοί II σελ.442 άριθ.30 καί III σελ.162-163.

(3) Ή τό τελευταιον έν Bullettino de linst. 1873 σελ. 160 έκδοθεΐσα.

3
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υπέρ τό έδαφος άξιολογώτατα ερείπια περιφερούς Θολωτού οικο
δομήματος (ίσως βαπτιστηρίου). Το επίχρισμα των ήμιθολίων 
των πέριξ αψίδων είνε κατεσκευασμένον κατ’ απομίμησιν του 
οστράκου των Θαλασσίων κτενών. Δυστυχώς ό ιδιοκτήτης κατέ- 
στρεψεν ικανούς τοίχους, ίνα έμφυτεύστ) κλήματά τινα επί πλέον. 
Επίσης αξιόλογα ερείπια σώζονται καί έν έτέρω κτήματι ολίγα 
βήματα περαιτέρω πρός την παραλίαν.

Καθ’ άπαν σχεδόν τό ύψος αυτής διατηρείται μεγάλη δεξα
μενή υδραγωγείου κείμενη όπισθεν του Θεάτρου επί τής δυτικής 
κλιτύος του λόφου. Τό οικοδόμημα είνε έπίμηκες διγιρημένον 
κατά μήκος εις δύο ϊσα μέρη θολοσκέπαστα, ών οΐ Θόλοι εχουσι 
καταπέσει. Τό κτήμα, έν φ κεΐται, φέρει τό όνομα Καμάρες τον 
Άνδρεάκου.

Έκ τών ερειπίων του παλαιού Γυθείου είνε κατά μέγα μέρος 
ώκοδομημένη καί ή έν τή σημερινή πόλει εκκλησία του ‘Αγ. 
Γεωργίου, έξ αυτών δέ προέρχονται καί δύο έπιγραφαί, ών ή 
μία μεγάλη, έντετειχισμέναι κατά την είσοδον του έφ’ υψηλού 
τής κλιτύος τού Λαρυσίου κειμένης εκκλησίας τού 'Αγ Δημη- 
τρίου(Ι), ώς καί οί κίονες τής μεγαλητέρας τών εκκλησιών τού 
κατά την δυτικήν παραλίαν, τού Λακωνικού κόλπου κειμένου 
χωρίου Σκουτάρι.

Τέλος άξιον μνείας είνε οτι καί έπί τής νησίδος Κρανάης εΰ- 
ρέθησαν δύο σαρκοφάγοι, ών ή μία μέν άνευ γλυφών άπόκειται 
εΐσέτι αυτόθι, ή δέ έτέρα μετά γλυφών κατασχεθεϊσα είς χεΐρας 
τού 'Ρώσσου πρέσβεως Σαβούρωφ πρό τινων ετών περιήλθεν είς 
τό ’Εθνικόν Μουσεΐον.

Έν ΆΟήναις τή 24 ’Ιανουάριου 1892.

Ανδρεας Ν. Σκιάς

(1) Lebas έν Revue arch. 1845 σελ. 207 εξ. Voyage arch. Explicat. 
σελ. 122 άριΟ. 243 καί σελ. 129 άριθ. 245. ΙΙρβλ. Keil, Zwei griech. Inschr. 
aus Sparla uutl Gylheion. Leipzig 1849. Nachrichten tier Gottingis- 
chen Gesellsch. d. Wiss. 1865 σελ. 461 εξ. Ή παρά Lebas - Foucart 
αρι0. 245 β Explicat. σελ. 130 άξιολογωτάτη επιγραφή διατηρείται πλησίον 
τοΰ αύτοΰ ναοϋ έν τή μικρά οικία τοΰ Άποστο'λου Δαμηλάκου, άντεγράφη δέ 
καί ίιπ’ έμοϋ μόνον κατ’ ολίγα γράμματα Ιλλιπεστε'ρα ή παρά Lebas - Foucart.
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Έν Τανάγρα μικρά τις μόνον άνασκαφή τάφου έγένετο, έπι- 
στατοΰντος του διδάκτορος Δημητρίου Κώνστα, όστις έπεμελήθη 
κυρίως είπεΐν τά της οικοδομής τοΰ έκεΐ χρήμασι της Εταιρίας 
κτισθέντος Μουσείου, είσεκόμισεν εις αυτό τά πολλά έκ προτέ- 
ρων ετών συναχθέντα άρχαϊα καί κατέγραψεν αυτά έν καταλόγιρ, 
δν παρέδωκεν εις τό προεδρεϊον της Εταιρίας, εϊτα δέ, τέλη 
Αύγουστου παρητήσατο την υπηρεσίαν της Εταιρίας, άτε άνα- 
λαβών την διεύθυνσή τοΰ έν Ίωαννίνοις γυμνασίου. 'Η Εταιρία 
ηύχαρίστησεν αύτώ έγγράφως διά την καλήν έκτέλεσιν τοΰ άνα- 
τεθε'ντος αύτφ έργου.

Έν ’Ερέτρια, άνασκαφή τάφων, κατά πρότασιν του έφορου 
Χρ. Τσούντα και αύτοΰ έπιστατοΰντος, καθ’ ά ένέκρινε τό συμ.- 
βούλιον. Περί των εύρεθέντων κτερισμάτων εκθεσις υπεβλήθη ή

έξης ·'
ΕΡΕΤΡΙΑ

"Ενδεκα μόνον ημέρας είργάσθημεν έν Έρετρίρ; κατ’ έντολήν 
καί δαπάνη τής Εταιρίας. Άνεκαλύφθησαν έν άγροϊς έθνικοίς 
μικρότερά τινα αγγεία, έν οίς καί λήκυθος έρυθρόμορφος του 
πέμπτου αίώνος καλής τέχνης καί διατηρήσεως ύψους 0,41 μ. 
φέρουσα γραφήν νεανίου έφιππου ίσταμένου προ στήλης έπιτυμ- 
βίας· έ'πειτα εύρέθη καί πόρπη χαλκή σχήματος περιέργου καί 
ψέλιον άργυροΰν. Συγχρόνως έ'σκαψα επί ιδιωτικών αγρών, άφοΰ 
πρώτον συνεφώνησα μετά τών ιδιοκτητών νά λαμβάνωσιν έκ 
τών άνακαλυπτομένων αρχαίων τό έν τέταρτον ή την αξίαν 
αύτοΰ. Έν ταις άνασκαφαϊς ταύταις εύρομεν πάλιν ληκύθους 
μελανόμορφους καί έρυθρομόρφους, ών δύο ή τρεις άξιαι λόγου, 
προς τούτοις έν ώραϊον χρυσοΰν περιδέροοιον αρχαϊκόν, συγκείμε
νον έκ ψήφων έχουσών τών πλείστων σχήμ.α βαλάνου, κοσμού-

Τό δέ εν Mitth. d. d. a. Inst. Allien 1892 σελ. 156 κατ’ έμόν αντίγραφου 
|κδοθέν ίιπο Mommsen τεμάχιον τοΰ Διοκλητιανείου διατάγματος δέν εδρέθη έν 
τη άνασζαφη τοΰ θεάτρου, ώς έγράφη αυτόθι, άλλ’ άπο'χειται έν τω έργαστηρίω 
του σανδαλοποιοΰ Ίω. Στρατάχου.
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μενον δ’ έν τφ μέσψ υπό κεφαλής βοός- μετά τοΰ περιδέραιου 
τούτου εΰρέθησαν καϊ δύο χρυσοί δακτύλιοι, ών ό μεν φέρει έπί 
της σφενδόνης έκτυπον κεφαλήν Μεδούσης, ό δ’ έτερος γλυφήν 
πτηνού μικρού. Ή διανομή των αρχαίων τούτων είσέτι δεν έγέ— 

νέτο.
Χρ. Δ. Τςοτντας

Έδαπανήθησαν δε εις πάσας τάς άνασκαφάς έν όλω δρ. 35, 
547,55.

’Επισκευή αρχαίων μνημείων άρχιτεκτονικών, δεόμενων τοι- 
αύτης έπιμελείας, οΰδεμία έγένετο έν τφ έ'τει. Μένουσι τά πράγ
ματα εις το αυτό καί πέρυσι σημεϊον καί δι’ οΰς τότε εϊπομεν 
λόγους, όχι βέβαια διά τό άπρόθυμον τής Εταιρίας ή δι’ έν
δειαν χρημάτων.

Μόνον δέ έν Μυχήναις έπιμελείγ τοΰ έφορου Χρήστου Τσούντα 
κατεσκευάσθη άγωγός τις στερεός πρός άποχέτευσιν ύδάτων όμ
βριων ΰπερθεν τού λεγομένου τάφου τοΰ Άγαμέμνονος, ΐνα μη 
είσρέωσιν εις αυτόν, εις ό έ'ργον έδαπανηθησαν δραχμαί 409.

Σχετικόν δέ τι πρός ταΰτα άναφέρομεν, ότι πρό μηνών τινών 
ήρωτήθη δι’ έγγράφου τού Υπουργείου τής παιδείας ή Εταιρία, 
αν την υπό πολλών ποθουμένην άναστήλωσιν τοΰ γνωστού .leor- 
τος τής Χαιρωςείας αναλαμβάνει έν όλω ή έν μέρει διά προ
καταβολής χρημάτων έπί άποδόσει ύπό τοΰ Κράτους. Άπηντή- 
σαμεν, ότι έπειδή κατά προηγηθείσας προ έτών μελέτας τό έ'ρ
γον θά στοιχήσγ] υπέρ τάς 50 χιλ. δραχμών, τότε μόνον θά δυ- 
νηθή νά έπιληφθή αυτοΰ ή Εταιρία, όταν τή άποδώσν) ή Κυ- 
βέρνησις τά πολλά όφειλόμενα.

Καί άλλο τι τό αυτά Ύπουργεΐον δι’ έγγράφου πρός την Ε
ταιρίαν ου πρό πολλοΰ προέτεινε, τό νά προβή τό Συμβούλιον 
εις εξαγοράν χρήμασι τής Εταιρίας τοΰ κτήματος ενός τών λα- 
τομουντων έπί τοΰ λόφου τοΰ μνημείου τοΰ ΦιΛοπάππον, ινα 
ούτω μη κινδυνευση το μνημεΐον καί διασωθή καί τό αρχαϊκόν 
σχήμα τοΰ λόφου. Ιπέδειςε δέ τό Ύπουργεΐον τή Έταιρίερ, 
αντί πασης άλλης οΐασδήποτε έργασίας νά δαπανήση εις την
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άγοράν ταύτην έκ των του άρχαιολογικού λαχείου πόρων. Άλλα 
το Συμβούλίον, καίτοι περί πολλού ποιούμενον την διάσωσή 
του σχήματος των περιξ των ’Αθηνών λόφων καί των έπ’ αυ
τών οϊωνδήποτε λαξευμάτων η μνημείων (καθ’ ά καί πολλάκις 
προηγουμένως άνηνέχθη περί τούτου, εις την Κυβέρνησιν), δεν 
ήδυνήθη όμως νά πεισθή, ore εις την Εταιρίαν επιβάλλεται τό 
καθήκον τής παρ’ ιδιωτών έξαγοράς άκινήτων κτημάτων καί 
όχι εις την Κυβέρνησιν, ήτις ανέκαθεν αυτήν άνεδέχετο διότι 
οΰτω δαπανώσα ή Εταιρία τους !κ του λαχείου πόρους εις τοι- 
αύτας άγοράς, ήθελε καταδικάσγ έαυτήν εις πλήρη απραξίαν 
ώς προς τάς λοιπάς αυτής καί κυρίας εργασίας. Κατά ταύτην 
την έννοιαν έγένετο ή προς τό Ύπουργεΐον άπάντησις. Εύχεται 
δέ ή Εταιρία νά έξευρεθή παρά τών αρμοδίων ό κατάλληλος 
τρόπος τής διασώσεως τών επιφανών τούτων περί τάς ’Αθήνας 
τόπων καί ει τινες άλλοι που αλλαχού τής Ελλάδος τοιοΰτοι 
ύπάρχουσιν, έ'χοντες μεγάλην σημασίαν διά τήν διευκρίνησιν τών 
ιστορικών γεγονότων.

'Ρητέον έ’τι καί τούτο ότι έν μηνί Σεπτεμβρίιρ παρεδόθησαν 
διά πρωτοκόλλου τά Αιγυπτιακά άρχαϊα τού φιλογενοΰς 'Ιωάν
ναν Διφητρίου, τά τέως έν τφ Μετσοβίφ διατηρούμενα, εις τήν 
Γενικήν εφορείαν τών αρχαιοτήτων, ϊνα κατατεθώσιν έν τφ Κεν- 
τρικφ Έθνικφ Μουσείιρ συμφώνως τή θελήσει τού δωρητοΰ, 
μέλλουσι δέ νά παραδοθώσι προσεχώς καί τά νομίσματα τής 
αυτής συλλογής εις τό νομισματικόν ’Εθνικόν Μουσεΐον.

Άγοραί αρχαίων έργων τέχνης καί έπιγραφών έγένοντο κατά 
τό έτος όλίγαι. Ούτως έτυχε. Έδαπανήθη εις αύτάς ποσόν δραχ
μών '2,449,25. Τών άγορασθέντων πάντων ώς καί τών ολίγων 
δωρηθεντων τή Εταιρία άρχαίων μετά τών ονομάτων τών δω
ρητών θά προστεθή κατάλογος έν τφ τυπωθησομένω τεύχει τής 
λογοδοσίας ταύτης.

Πάντα δέ τά άρχαϊα τής Εταιρίας, πλήν τινών κοινοτάτων 
καί άσημάντων, είνε καταγεγραμμένα έν χειρογράφους καταλό- 
γοις, τηρουμένοις έν τφ Μετσοβίω καί προσιτοΐς εις τόν βουλό- 
μενον νά λάβτρ αυτών γνώσιν. Ό γενικός άριθμός τών καταγε-
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γραΐΛ(Λενων συμποσοΰται νυν εις 21,003 (1) —. Πέρυσιν είχε 
προβί) με)ρι 20,705. — Ή καταγραφή δέ αύτη γίνεται από 
ετών ύπό τοΰ ΈπιριελητοΟ του Μουσείου της Εταιρίας ’Αθα
νασίου Σ. Κουρ,ανούδη, βοηθουριένου καί ύπό τοΰ προ τριετίας 
επί τούτιρ προσληφθέντος Ίωάννου Γιαννικάκη, τελειοδιδάκτου 
της φιλολογίας.

Ήνοίγετο δέ το έν τώ Μετσοβίω Μουσεϊον διά τε τους εταί
ρους καί δι’ άπαν το κοινόν καθ’ έκάστην έλευθε'ρως, άνευ δηλ. 
πληρωρ,ης εισιτηρίου, πλην της Κυριακής και των ρ.εγάλων εορ
τών. Έκ πωλήσεως δε καταλόγων εντύπων της Μυκηναίας συλ
λογής τών ύπο του Ερρίκου Σχλίερ,αν δωρηθε'ντων τν) Εταιρία 
είσεπράχθησαν δρ. 244.50.

(1) Σύγκειται ό αριθμός οΰτος έκ τών έξης καθ’ ΰλην ειδικών αριθμών: Λίθι
νων 4934, χαλκών 4491 (έξ ών 118 σταθμά ), σιδηρών 97, μολυβδίνων 3125 (έξ 
ών 1403 σύμβολα, 443 σταθμά, 740 μολοβδόβοολλα), αργυρών 89, χρυσών 280, 
οστέινων 151,0αλίνων 386,διαφόρων όλων 349, πήλινων αγγείων 5890, πήλινων 
μορφών 2121, πήλινων λύχνων 1406, πήλινων μητρών 242, πήλινων σκευών 
291, πήλινων πυραμιδοειδών 119, πήλινων άρτοειδών 28, πήλινων λαβών αμ
φορέων ένεπιγράφων 4. — Ίστέον δέ ότι αΐ λαβα! άμφορέων αί ενεπίγραφοι 
(έκ 'Ρόδου, Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί άλλων τόπων) συμποσοΰν- 
ται νυν 6πέρ τάς 10 χιλιάδας, άποκείμεναι έν τοΐς υπογείοις του Βαρβακείου, 
έξ ών μέγα μέρος έξεδόθη Οπό Alb. Dumont έν τώ βιβλίο) Inscriptions edra- 
miques de Grbce. Paris, 1871.

Νομίσματα δέ Οπάρχουσιν ('Ελληνικά, 'Ρωμαϊκά, Βυζαντινά, Μεσαιωνικά 
καί Νεώτερα):

Χρυσά................................................................................................................ 3
’Αργυρά.............................................................................................................. 48
Χαλκά (έν οίς καί τά έκ κράματος) ............................................................... 1557
Τουρκικοί παράδες........................................................................................... 508

Τό δλον..................................................................... 2116

και εινε παντα ακριβώς καταγεγραμμε’να έν ΐδίω καταλόγω.’Έτι σημειουμεν, οτι 
τών πήλινων αγγείων της Εταιρίας υπάρχει Γαλλιστί έκδεδομένος κατάλογος 
υπό Μ. Collignon, τυπωθείς εν Παρισίοις τώ 1878, τών δέ πήλινων μορφών 
ωσαύτως Γαλλιστί Οπό J. Martha, έν Παρισίοις 1880. Έν δέ τώ βιβλίω του 
L. von Sybel τώ έπιγραφομένω Kalalog der Sculpturen zu Athen. Mar- 
burg, 1881, και τα της Εταιρίας οσα έως τότε είχε λίθινα γλυπτά, περιεγρά- 
φησαν σχεδόν παντα. Άναφέρομεν καί τόν έξης έπίτομον κατάλογον τών ΆΟη'- 
νησι Μουσείων Die Museen Athens, von Arthur Milchhofer. Athen, K. 
Wilberg, 1881.
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Είς τα διάφορα μουσειακά έργα, οίον κατασκευήν θηκών, βά
θρων, επίπλων, στολών διά τούς φύλακας, συγκολλήσεις αρ
χαίων,έ'τι δε καί εις μισθούς τοΰ προσωπικού του Μουσείου έδα- 
πανήθησαν κατά το έτος δρ. 10,499.55.

Ή βιβλιοθήκη της Εταιρίας ηύξήθη κατά το έτος διά δα
πάνης δρ. 2,309.35, έν οίς καί τά δετικά τών άγορασθέντων 
βιβλίων. ’Εσχάτως δέ κατεσκευάσθησαν έν μιφ τών αιθουσών 
τοΰ Μετσοβίου, ητις έκενώθη άπό τών αιγυπτιακών αρχαίων, 
θήκαι κατάλληλοι διά την Βιβλιοθήκην, ΐνα μετά πλείονος τά- 
ξεως έντεθώσι τά βιβλία καί μετά τής δεούσης άνέσεως έν αυτή 
μελετώσιν οι προσερχόμενοι άρχαιολόγοι, τοΰθ’ δπερ δέν ήτο εύ- 
κολον νά γίνεται έν τώ μέχρι τοΰδε προς τοιαύτην ένασχόλησιν 
ύπάρχοντι στενοχωρώ δωματίω. Θά προστεθή ταύτη τή έκθέσει 
κατάλογος τών τε άγορασθέντων καί δωρηθέντων τή Έταιρίιγ 
βιβλίων. Πάντων δέ τών άπ’ άρχής τής συστάσεως τής Εται
ρίας κτηθέντων βιβλίων υπάρχει κατάλογος έν δελτίοις.

Τής Αρχαιολογικής Έ<γημερίδος, τής έκδιδομένης επιμελείς 
καί δαπάνη τής Εταιρίας, έξεδόθησαν πάντα τά τέσσαρα τεύχη 
του έτους 1891 διά μιας τον μήνα Αύγουστον, πρότερον δέ τον 
’Ιανουάριον καί τάν ’Ιούνιον το τρίτον καί τέταρτον τοΰ 1890. 
Ούτως έτυχε δευτέραν φοράν το έτος τοΰτο νά μη καθυστέρηση 
ή έκδοσις.

’Εν ταϊς έπαργίαις ΐοϋ Βασιλείου προς ταϊς γενομέναις δα- 
πάναις είς τάς εΐρημένας άνασκαφάς καί εις την κτίσιν Μουσείων 
έπληρόνοντο υπό τής Εταιρίας τακτικώς φύλακες άρχαιοτήτων 
έν Έλευσϊνι, 'Ραμνοΰντι, Άμφιαρείω τής Ώρωπίας, Θεσπιαϊς, 
Τανάγρα, Έπιδαύρω τή Άργολική, Μυκήναις, Τίρυνθι καί Βα- 
φειφ τής Λακωνικής, έτι δ’ ένταΰθα έν τφ Διπύλω καί έν τφ 
Άσκληπιείω τφ υπό την Άκρόπολιν. ’Επίδομα δέ μ.ισθοΰ καί 
οδοιπορικά έξοδα τά συνήθη έδόθησαν κατά τό έτος είς τρεις 
έφορους τής Κυβερνήσεως έκπεμφθέντας είς αρχαιολογικήν τής 
Εταιρίας υπηρεσίαν, διότι ό έν Έλευσϊνι την τοιαύτην υπηρε
σίαν έκτελών σύμβουλος τής Εταιρίας έκτελεϊ αυτήν άνευ αμοι
βής άπό τριών ήδη έτών. — Είς πάντα ταΰτα έδαπανήθησαν
έν τώ έτει δΡ. 12,476.
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Προκατεβλήθησαν δέ κατά το έτος υπέρ του Δημοσίου παρά 
της Εταιρίας άτόκως, ώς άπό ετών τούτο γίνεται, διά έξαγο- 
ράν γηπέδων καί άλλας άρχαιολογικάς χρείας δρ. 42,640.— 
καί ήτο τή 3ΐΐ) Δεκεμβρίου λήξαντος έτους το χρέος της Κυ- 
βερνήσεως προς την Εταιρίαν, άπαρτιζόμενον καί έκ προτέρων 
προκαταβολών, εν δλω δρ. 73,314.57.

Τοσαΰτα, κύριοι, είχε να έκθέση το Συμβούλων περί τών έν 
τφ λήζαντι έ'τει πράξεων του.

Είτα, άπόντος ενεκα άσθενείας τοΟ ταμίου Γ. Νικολαί- 
δου, δστις έμελλεν, ώς συνήθως, ν’ άναπτύξη προφορικούς 
κατ’ άρθρα τον έντύπως εις τήν Συνέλευσιν ύποβληθέντα 
ισολογισμόν τών έσόδων καί έξόδων καί τον πίνακα τής 
περιουσίας τής Εταιρίας, ό σύμβουλος Δημ. Φίλιος άνέ- 
γνωσε βραχεϊαν έξηγητικήν έκΟεσιν περί τών πινάκων (ούς 
ίδε έν παραρτήματι (σελ. α-θ) εις τό τέλος το0 παρόντος 
τεύχους).

Μετά ταΟτα προκειμένου να γίνη ή έκλογή τής έξελεγ- 
κτικής τών λογαριασμών έπιτροπής, ό πρόεδρος προέτεινε 
νά γίνη αύτη διά ψηφοδελτίων, άφοΰ ό ’Οργανισμός δεν 
ορίζει τον τρόπον τής έκλογής. Μετά τινα συζήτησιν οί 
πλεϊστοι τών έταίρων έδέχθησαν τον έπικρατήσαντα τρό
πον, οΰτω δέ άνευ ψηφοφορίας άν εκη ρ ύ γ 0 η σαν ύπό τών 
πλειόνων έλεγκταί οί εταίροι κ. κ. 0. Κετσέας, Κ. Μανιά- 
κης καί Νικ. Αναστασίου. Ή συνέλευσις έλύθη περί με
σημβρίαν.

Μετά δύο δ’ έβδομάδας, τή 16ϊΐ Φεβρουάριου 1892, 
ήμερα Κυριακή, ώρα 10ΐΐ π. μ. συνελθόντων αύθις τών 
έταίρων έν τώ Πανεπιστημίω, ό άντιπρόεδρος τής Εται
ρίας Σπ. Φιντικλής καταλαβών το βήμα άνήγγειλε τον
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κατά τον οργανισμόν της Εταιρίας σκοπόν της συνελευ- 
σεως, ήτοι άκρόασιν τής έκθέσεως των έλεγκτών και έκλο- 
γήν τοΟ νέου Συμβουλίου διά δυο ψηφοφοριών, καί άνέ- 
γνω την έξης προς αύτδν έπιστολήν τοΟ προέδρου τής Ε
ταιρίας Άλ. Κοντοσταύλου.

Κνροε άνηπρόεάρε,

Σπεύδω να παρακαλέσω υμάς όπως εύαρεστηθήτε καί προε- 
δρεύσητε, άντ’ έμοΰ, της σήμερον συγκροτηθησομένης συνελεύ- 
σεως των εταίρων, καθόσον ένεκα τής άπό τινων ήμερων ασθέ
νειας μου, κωλύομαι, δυστυχώς, νά προσέλθω εις αυτήν, ένφ 
μέχρι τής χθες ήλπιζον ότι ήθελον δυνηθή νά πράξω τοΰτο.

Επειδή δε', ώς ήκουσα, των αξιότιμων συναδέλφων τινές προ- 
τίθενται νά έπαναλάβωσι την πρότασιν περί άναθεωρήσεως τοΰ 
κειμένου οργανισμού, ήτις, άορίστως πρό τινων μηνών άναβλη- 
θεισα, έπίστευα, ότι δέν ήθελε καί πάλιν έπαναληφθή, άρκεσθεί- 
σης τής συνελεύσεως εις την δήλωσιν τοΰ συμβουλίου περί τής 
ο’ίκοθεν ΰπ’ αύτοΰ τηρήσεως τών έν τή δηλώσει εκείνη μνημο- 
νευθεισών προτάσεων, επειδή, λέγω, ήκουσα τά περί τής προ- 
θέσεως ταύτης, θεωρώ καθήκον μου, τρός πρόληψιν πάσης παρε- 
ξηγήσεως, νά ΰπομνήσω, δι’ 'Γμών, την συνέλευσιν, τής άρχή- 
θεν γνώμης μου περί τοΰ άσυμφόρου τή έταιρίμ τών προταθει- 
σών μεταρρυθμίσεων, δι’ οΰς λόγους άλλοτε καί κατ’ έπανάλη- 
ψιν έ'σχον την τιμήν νά εξηγήσω καί εις τήν Ικ νέου μνείαν τών 
όποιων θεωρώ όλως περιττόν νά έπανέλθω.

Οΰτω δε οί αξιότιμοι συνάδελφοι, άναμιμνησκόμενοι τής επί 
τοΰ ειρημένου θέματος γνώμης μου καί δυνάμενοι επομένως νά 
κρίνωσι, σχετικώς πρός αυτό, περί τής καταλληλότητός μου ώς 
προϊσταμένου τής Εταιρίας, θέλουσιν άναμφιβόλως, έπιληφθή 
τής παρεχομένης αύτοΐς σήμερον ευκαιρίας, διά τής γενησομένης 
εκλογής τών μελών τοΰ νέου συμβουλίου, όπως λύσωσιν έμπρά- 
κτως, καθ’ όσον άφορμ εις έμέ, το περί ού πρόκειται ζήτημα, 
ώστε έάν μέν θεωρώσι τήν άναθεώρησιν άσύμφορον, θέλουσι, εις 
ήν περίπτωσιν δέν ήθελεν υπάρχει καί άλλη τις τυχόν κατ’ έμοΰ
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αιτία, pi τιρήσει καί πάλιν δια, της ψήφου αυτών, εάν δε', του
ναντίον, Θεωρώσι την άναθεώρησιν ταύτην άναγκαίαν, θέλουσι 
καταψηφίσει έροΰ, βέβαιοι όντες, δτι καί ούτως, ουδέποτε Θέλω 
παύσει σερνυνόρενος έπί τή έξόχω τιρή, ήν έπί τόσα κατά συ
νέχειαν έτη ροί άπένειρον.

Έπί τούτοις διατελώ όλως ΰρέτερος

Έν ΆΟτίναι; xfj 16 Φεβρουάριου 1892.

A. Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΤΛΟΣ

Μετά τήν άνάγνωσιν της έπιστολής ταύτης ό λόγος 
έδόθη εις τον εισηγητήν τής έξελεγκτικής έπιτροπής Νικ. 
’Αναστασίου, ό'στις παρελθών άνέγνω τήν έξης εκθεσιν.

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς ττιν Γενικήν Συνέλει/σΊν των εταίρων της έν 
Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Κύριοι,

Έπιληφθέντες τής έξελέγξεως των του λήξαντος έτους 1891 
λογαριασρών τής ήρετέρας Εταιρίας, έπείσθηρεν ρετ’ ακριβή 
έξέτασιν των τηρουρένων έν τφ γραφείφ τής Εταιρίας βιβλίων 
καί δικαιολογητικών εγγράφων, ότι ή διαχείρισις ύπήοξε καθ’ 
όλα άκριβεστάτη καί σύρφωνος προς τον δηροσιευθέντα προγε
νεστέρους άπολογισρόν τοϋ Διοικητικού Συρβουλίου.
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