
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έν Άθήναις, έν τώ Πανεπιστήμια), τη 20τί Ιανουάριου 
1891, ημέρα Κυριακή, ώρα ΙΟτι π. μ. συνελθόντων έταί- 
ρων περί τούς πεντήκοντα, δ πρόεδρος Άλ. Κοντόσταυλος 
προσεφώνησεν αύτους καί ειπεν, δτι αντικείμενου της συν- 
ελεύσεως είναι ή άνάγνωσις τής έκθέσεως των ύπό τοΟ 
Συμβουλίου πεπραγμένων κατά το έτος καί ή έκλογή τής 
έξελεγκτικής επιτροπής των λογαριασμών. Μεθ’ δ παρελ- 
θών δ γραμματευς Στέφανος Α. Κουμανούδης άνέγνω την 
εξής έκθεσιν'

Κύριοι,

Ή του Συμβουλίου της Εταιρίας λογοδοσία άρχεται καί εφέ
τος άπό του περί των εταίρων λόγου.

'Εταίροι τό παρελθόν έτος εις τό μητρφον ήμ.ών πρός τοϊς 
ύπάρχουσιν ένεγράφησαν νέοι όγδοήκοντα εις.

Άπέθαναν δέ εκ των ένταΰθά τε καί αλλαχού της Ελλάδος 
καί του εξωτερικού οΐκούντων, καθόσον έμάθομεν, πέντε, έν οις 
εσχάτως καί ό πεφημισμένος Γερμανός αρχαιοδίφης Ερρίκος 
Σχλιέμαν.
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Ό άνηρ άπά ενθουσιασμού μεγάλου πρός τόν άθάνατον Όμη
ρον όρμηθείς καί έχων έν τη φύσει το θυμ,όσοφον, ηλπισεν, ότι 
άν έρευνητικώς έσκαπτεν οπού εδει, θά εβλεπε τοΐς ομ.μασι και 
θά έψαυε ταις χερσίν όλον τόν κατά την Ίλιάδα καί την Οδύσ
σειαν ήρωϊκάν βίον, εις ού την ποτέ ύπαρξιν έφθασε νά πιστεύση 
άστεμφώς. Οΰτω δε', ων καί πλούσιος, μεγίστας έν τοΐς ύπό τοΰ 
ποιητοΰ ύμνηθεϊσι τόποις άνασκαφάς έπεχείρησε καί διεξήγαγεν 
αϋτάς μ.ετ’ επιτυχίας, ητις έξέπληζεν όλον τον πεπολιτισμένον 
κόσμον. Εί δέ καί πάντα τά παρ’ αύτοΰ έςαχθέντα πορίσματα, 
όπως αυτός τά έξέθηκεν έν ταΐς συγγραφαΐς του, δεν έτυχον 
ακόμη της κοινής των έπαϊόντων άναγνωρίσεως, βε'βαιον όμως 
είναι, ότι δι’αύτοΰ ή αρχαιολογία εις νε'ους εύρυτέρους των προ- 
τε'ρων ορίζοντας έκταθεϊσα, έλαβε ρύμην γενναίαν προς άκριβε- 
στέραν έρευναν τοΰ κατά την πολιάν αρχαιότητα βίου των περί 
την Μεσόγειον λαών.

Ημείς δέ οί “Ελληνες μεγαλλιτέραν παρά τά άλλα φιλάρχαια 
έθνη όφείλομεν τω Σχλιέμαν χάριν, διότι ού μόνον τό Τρωικόν 
’Ίλιον, αλλά καί άλλοι Ελληνικοί τόποι μεγαλόδοξοι, έν σκότει 
τέως καί σχεδόν άγνωσίγ κεκρυμμένοι, αί Μυκηναι, ή Τίρυνς, 
ό Όρχομενός διά των αύτοΰ ερευνών ηχθησαν κατά τό πλεϊστον 
εις τό ηλιακόν φώς. “Ενεκα δέ αύτοΰ έχει ή πρωτεύουσα ημών 
την μοναδικήν έν τφ κόσμω Μυκηναίων αρχαιοτήτων συλλο
γήν (1). Προ ετών δέ καί χορηγίαν γενναίαν είχεν ό άνηρ προσ- 
ενέγκη τή ήμετέρρ: Εταιρία πρός καθαίρεσιν τοΰ βαρβαρικοΰ 
εκείνου επι τών προπυλαίων τής Άκροπόλεως πύργου (2), δι’ ήν 
καθαίρεσιν όχι μόνον έξηγνίσθη καί ώραίσθη ό ιερός τής Π αλλά- 
δος χώρος, άλλα καί γνώσις τελειοτε'ρα τοΰ καλλιτεχνικοΰ έργου 
τοΰ Μνησικλε'ους προσεγένετο ήμϊν.

(1) Περί τής ανασκ.αφής του Σχλιέμαν, έξ ής αυτή ή Συλλογή, ιδε τά Πρα
κτικά τής έν Άθ. άρχαιολ. Έταιρ. άπό Ίαν. 1876, μέχρι Ίαν. 1877, έν σελ. 
12 - 14.

(2) Περί τοΰ έργου τούτου 7δε Πρακτ. τής έν ΆΟήν. άρχ. Έτ. άπό Ίουν. 
18/4 μέχρι Λ&κ. 1θ75, σελ. 11 και 23-24. ”Ετι δέ άρθρα δημοσιευθε’ντα εν τω 
Άθηναίιρ (περιοδική ’Αθηνών), τομ 4ου (έτους 1875) σελ. 195-209, καί το'μ'. 
6ου (ετ. 1877), σελ. 28/-308, (το τελευταίου δπό τοΰ άρχιτέκτονος Λυσάνδρου 
Καφταντζογλου).
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Ταΰτα είπόντες εις μνημόσυνον εταίρου καί ευεργέτου της 
Εταιρίας, χωροΰμεν επί τα άλλα ρητέα.

Έκ του μεγάλου άριθμοΰ των άπό ετών έγγεγραι/.ριε'νων εις 
το της Εταιρίας μητρώον καί διεσπαρμένων οντων πολλαχοΰ 
της Ελλάδος καί του εξωτερικού, avrdpouijy τακτικήν Ιντος τοϋ 
έτους κατε'βαλον εταίροι 165, καί δη 156 έκ των έν ΆΘήναις 
οίκούντων, 4 έκ Πειραιώς, 1 έκ Κέρκυρας, 4 έκ τοΰ έξωτερικοΰ.

Έτι συνέδραμον δύο σωματεία ήτοι κοινά, το Εθνικόν ήμ.ών 
πανεπιστήμιον, ώς συνήθως, δρ. 1000 καί είς δήμος τοΰ βασι
λείου, ό τών Πειραιέων δρ. 100.

Τά ονόματα πάντων τών συνδραμόντων καί τά ποσά τών 
έκαστου συνδρομών θέλουσιν αναγραφή έν τελεί ταύτης τής έκ- 
θέσεως καί μετ’ αυτής συνεκδοθή.

Έξαιρετικώς δ’ ένταϋθα κατ’ έθος μνημονεύομ.εν τούς δόντας 
άπό 100 δραχμών καί άνωτε'ρω. 'Ο έν Σμύρνη Ίω. Μισθός 
έ'δωκε δρ. 300, ό έν Πετρουπόλει Ν. Κοντογιαννάκης δρ. 100, 
καί οί ενταύθα Δ. Μ. Βασιλείου καί Δ. Μίσιος ωσαύτως άνά 
δρ. 100 έκάτερος.

'Έκτακτος όε προσφορά έκ δραχμών πεντακοσίων έστάλη ήμΐν 
παρά τοΰ έν Βραΐλα τής 'Ρωμουνίας Άλκιβ. ’Εμπειρικού. 'Ωσαύ
τως παρά τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά τής Αίγύπτου 'Ρήγα Σκενδεράνη 
34 μετοχαί τοΰ πατριωτικοΰ δανείου.
. Είς ταύτας τάς συνδρομάς καί προσφοράς προσεγένοντο κατά 
τό έτος καί άλλα τινά συνήθη εισοδήματα είς τό ταμεϊον τής 
Εταιρίας, τόκοι δηλ. καί μερίσματα τών έν τή Εθνική τρα- 
πέζη κεφαλαίων της. ’Ιδίως δέ τά έκ τών δύο έπετείων έκκυ- 
βεύσεων τοΰ άρχαιολογικοΰ λαχείου. 'Οποία δέ νΰν ή έν γένει 
κατάστασις τοΰ χρηματικοΰ τής Εταιρίας, βλέπετε μέν καί έκ 
τοΰ διανενεμημένου είς πάντας ήμάς έντύπου φύλλου τοΰ ίσολο- 
γισμοΰ, θέλετε δέ άκούση μετ’ ολίγον καί παρά τοΰ ταμίου τής 
Εταιρίας λεπτομερέστερον.

"Εργα άρχαωΛογικα έντός τοΰ έτους διεξήχθησαν υπό τοΰ 
Συμβουλίου χρήμασι τής Εταιρίας τά έξης' Πρώτον, άκασκα- 
φαί. Έγένοντο δέ ένδεκα, τρεις μέν έν ΆΘήναις, οκτώ δέ έξω 
τών ’Αθηνών, πάσαι σχεδόν καρποφόροι κατά τό μάλλον καί
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ήττον διά την άρχαιομάθειαν έν γένει καί την τέχνην ιδία.
'II ηξιάτη των έν Άθήναις άνασκαφών εγένετο προς τή βο- 

ρείω στενή πλευρά zijc 'ΑττάΑον οτοας, διά την εζής περιστασιν. 
Προσεκλήθη ή Εταιρία έν μηνί Μαρτίω σπευστικώς παρά του 
'Υπουργείου παιδείας νά σκάψη έκει έπι τόπου πρό ετών υπο 
τοϋ Δηαοσίου δι’ άνασκαφάς έξηγορασμένου, διότι έμελλε νά 
άγθή δ^ αύτοΰ διαγωνίως καί σύρριζα σχεδόν παρά τό βορειο
δυτικόν άκρον της στοάς ή γραμμή του διά της πόλεως σιδη
ροδρόμου του Ψύχα, καί έδει πρότερον νά γνωσθή, μήπως τό 
παρά του Ψύχα καταληφθησόμενον γήπεδον κρύπτγ, ύπό την 
νΰν έπιφάνειαν άρχαια κτίσματα. Ήρξαντο λοιπόν αΐ έργασίαι 
της Εταιρίας τή 23 Μαρτίου. Τό γήπεδον ήτο ίκανώς εΰρύχω- 
ρον, σχήματος τετραγωνικού έπιμήκους. Τά δέ χώματα τής έκ· 
σκαφής έκρινεν ή επιστατούσα τοϋ Συμβουλίου έπιτροπή νά μη 
άποκομίζωνται άλλαχόσε έξω τής πόλεως, άλλ’ ώς έκάστοτε 
άνεσκάπτετο έν μέρος τοϋ χώρου μέχρι τοϋ φυσικοΰ εδάφους καί 
ήρευνάτο καλώς καί έξήγετο παν ο τι έν αύτώ εύρίσκετο άρχαϊον 
μη όν τεθεμελιωμένον έκπαλαι, νά γεμίζεται πάλιν ό άνοιχθείς 
βόθρος διά τών αυτών χωμάτων καί οϋτω νά προχωρή ή έργα- 
σία μέχρις ού ό όλος χώρος έρευνηθή, ο καί έγένετο, πλήν ότι 
κατά μήκος τών τριών τοϋ γηπέδου πλευρών, ήτοι τής παρά 
την οδόν Άδριανοΰ βόρειας καί τών άλλων δύο, τής δυτικής 
καί τής ανατολικής, τών παρά γειτονευούσας ίδιωτικάς οικίας, 
άφήκαμεν άσκαπτον μίαν ώς ενός μέτρου πλάτους ταινίαν γής 
πρός ασφάλειαν άπό καταπτώσεων. Αί έργασίαι έληξαν τή 19 
Μαιου. Καί λέγομεν νΰν, ότι οΰδέν τεθεμελιωμένον άρχαϊον κτί- 
σμα ή βάθρον μονον έφάνη έν τώ άνασκαφέντι χώρω, φρέατα 
δε μόνον τρία τέσσαρα αδήλων χρόνων καί οΰδέν έχοντα τό άξιο- 
περίεργον, καθώς καί τινες κακόκτιστοι θεμέλιοι έδώ καί έκεϊ, 
ους διελυομεν χάριν έξαγωγής τών έν αύτοΐς ένεκτισμένων γλυ
πτών η ένεπιγράφων μαρμάρων, άπερ δεν ήσαν ολίγα ουδέ όλως 
ασημα. Ηυφραναν δέ μάλιστα την έπιστατήσασαν εις τό έργον 
έπιτροπήν οί εντελώς γυμνωθέντες μέχρι 5,80 μέτρων βάθους 
τοίχοι βόρειοι τής στοάς, μέχρι δηλ. αυτών τών κατωτάτων θε
μελίων, διότι έφάνησαν καλώς συνεστηκότες καί αλώβητοι πάν-
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τες οί δό[Λθΐ αυτών καί άριθμηθέντες άπό της έξωτερικης έζε- 
χούσης ζώνης, (ητις είναι ισοϋψής τη ζώνη της έ'σω τής στοάς 
ύπαρχούσης μαργαρίνης έξέδρας,) εύρέθησαν δντες είκοσιδύο (1).

Άλλα καί τό οχυρωματικόν εκείνο κτίσμα, όπερ, ώς πασί- 
γνωστον, άρχόμενον άπό του ανατολικού τής στοάς τοίχου χω- 
ρεϊ λοξώς πρός άνατολάς και μεσημβρίαν, γυμνωθέν νΰν διά τής 
εκσκαφής, έφάνη κάλλιστα έκτισμένον ίσοδομικώς είς βάθος μέ
χρι οκτώ δόμων ισοϋψών, ένφ τά νΰν άνωτάτω αύτοΰ μέρος 
(όχι βέβαια τό αρχικόν,) έχει μίαν έκ μεγάλων πλατέων λίθων 
διαθέουσαν κατά μήκος ζώνην, όποιαν δηλ. ζώνην είχον καί έν 
μέρει έχουσιν έτι οΐ δυο σύγχρονοι αύτοΰ πύργοι, οί προσοικοδο- 
μηθέντες ποτέ τω δυτικφ προσώπω τής Άττάλου στοάς μετά 
την αυτής κατερείπωσιν (2). Κατωτάτω δέ παρά τούς τοΰ οχυ
ρωματικού τούτου κτίσματος θεμελίοις έφάνη νΰν οχετός κερα- 
μόκτιστος ΰδατος ολίγου ρέοντος άνατολόθεν καί είσδύοντος είς 
μικρόν κτιστόν χωνευτήριον έν τή κιμωλία πρός τή γωνίγ τή 
σχηματιζομ,ένν) έκ τής συμβολής τοΰ τοίχου τούτου πρός τάν 
οπίσθιον τής στοάς (3).

(1) 'Έκαστος των δ ο μ. to ν προέχει μικρόν καθ’ δσον χωρεΐ εις βάθος ό τοίχος, 
καί τούτο οΰτιος μέχρι μέτρων 4,60, εκεί δέ διά μιας ή προοχή γίνεται μεγαλ- 
λιτέρα, έως μιας σπιθαμής. ΈγνώσΟη δέ παρατηρήσει άκριβεΐ, δτι τό εκεί παρά 
τον τοίχον έδαφος είναι σκυριυτόν, έκ παλαιών βεβαίως χρόνων. ’Απ’ αυτού δέ 
άνωτέρω ή γωνία του τοίχου τής στρας ή βορειοανατολική, έως έν ανάστημα 
άνθρώπου, όράται επιεικώς άποτετριμμένη, πιθανώς παΟουσα τούτο εκ τής προσ
τριβής τών άρχαιοΟεν παρερχομένων εκεί κάτω ανθρώπων τε και δποζυγίων καί 
αμαξών. Ή δέ προοχή του τοίχου ή μεγαλλιτέρα, ήν ειπομεν, οΰτιυ χωρεΐ έτι 
κατωτέρω είς βάθος 1,20 μέτρου, ώστε νά άποτελώνται τό ολον μέτρα 5,80. 
Έκεΐ δέ ειδομεν άναβλυσαν ολίγον ΰδωρ. ’Αλλά και κατωτέρω έτι έφάνησαν 
είσχωρουντες εν τώ φυσικω έδάφει θεμέλιοι λίθοι, άνουμάλως καί πριονηδόν έξέ- 
χοντες, οποίους άλλοτε ε’ίδομεν έν τοΐς άνατολικώς τοΰ Διονυσιακού θεάτρου μα- 
κροις προστειχίσμασιν.

(2) 'Υπήρχεν, ώς γνωστόν, καί τρίτος πύργος, δν ή Εταιρία ημών καλώς 
ποιούσα διέλυσε προ πολλών ετών, έξαγαγοΰσα δ’ εξ αύτοΰ πολλά καί καλά γλυ
πτά καί ενεπίγραφα μάρμαρα τών άρχαιοτέρων χρόνων, άνήρεσεν άμα καί την 
αρχαιολόγων τινών έσφαλμένην δόξαν, ότι δήθεν ήσαν τά κτίσματα ταΰτα υπο
λείμματα τής περιφήμου Ποικίλης στοάς. Θά έλθη δέ, έλπίζομεν, προσεχώς ό 
καιρός τής καθαιρέσεως καί τών άλλων δύο πύργων, όταν ή Εταιρία έπιληφθή 
τοΰ έργου τής τελείας άναδείξεους τής Άττάλου στοάς, έξαγορασθεισών ήδη οι
κιών τινών ιδιωτικών, τών επ’ αυτής έπικαθημένων.

(3) 'Η συμβολή αυτή σημειωτέον ότι είναι άπλή προσπλησίασις, προσκόλ-

·■ τ’ώϋλ·’; &■--....—
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Δεν είναι δε προς τοΐς εϊρημε'νοις περιττόν νά ρηθή σήμερον 
καί τοϋτο. ότι ή στερεά και τεχνική έξ όμοφυοΰς ύλικοΰ κατα
σκευή τοΰ όχυρωμ.ατικοΰ τούτου κτίσματος φαίνεται αποκρου- 
ουσα την ίδε'αν τοΰ ότι έκτίσθη ποτέ σπουδαστικώς έν καιρώ 
έπικειμένης εισβολής βαρβάρων εθνών, έξ εναντίας δεικνύεται ώς 
έ'ργον άπό μεγάλης παρασκευής καί έν χρόνιο μακρφ έκτελεσθε'ν.

Τά έκ της άνασκαφής ταύτης έξαχθε'ντα διαφόρου ύλης αρ
χαία δεν ήταν, πλήν τριών η τεσσάρων, αξιόλογα. "Ομως δέ 
καταλεχθήτωσαν ένταΰθα συνοπτικώς.
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Άρχιτεχτοηχά μ Li t] καί φρούστομα καί σαρκοφάγων
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λησις, δχι σύμφυσις ή συμπλοκή τοίχων οργανική. Παρατηροϋμεν δέ σήμερον 
δτι έν τω βιβλίω του E.Curtius, τω έπιγραφομένυ) Die Stadtgesehicllte VOll 
Athen, !v πίν. VI, υπάρχει σχέδιον έν ω ή συμβολή αυτή δέν φαίνεται ουδέ 
ποσώ;, έχαράχθη δ’ ό οχυρωματικός τοίχος άρχόμενος έξωτέρω τής στοάς καί 
λαμβάνων άνατολικοβυ'ρειον διεύΟυνσιν. ’Αλλά καί προ'τερον καί μετά τήν τελευ- 
ταίαν τής Εταιρίας άνασκαφήν τό σημεΐον τής συμβολής έφαίνετο άριδηλο'τατα 
τοΐς πασιν, καί δτι ό οχυρωματικός τοίχος έχει νοτιανατολικήν διεύΟυνσιν.Οϋτω 
δέ, ώς ημείς λέγομεν, ΙχαράχΟησαν τά δντα ήδη καί παρά τω Wachsmuth 
( Die Stadt Alhen) καί παρ’ άλλοις.

(I) Των επιγραφών τούτων έδημοσιεύΟησαν ήδη πέντε, έν’Αρχ.Έοημ. 1890, 
σελ. 105-110,
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Έδαπανηθησαν εις την άνασκαφην ταύτην δρ. 2,826.70.

Έπιλέγομεν δέ ότι τό Συμβούλιον δίς ηδη έγγράφως παρε- 
κάλεσε τό 'Τπουργεϊον παιδείας, όπως ληφθη πάσα πρόνοια υπέρ 
του νά μη πάθη τινά βλάβην έκ του πολλοΰ πλησιασμοΰ του 
σιδηροδρόμ,ου ή αρχαία οικοδομή, μ,ηδέ, καταλαμβανόμενου ολο
κλήρου του τέως δημοσίου γηπέδου, προσκολληθώσι τυχόν εις 
αυτήν κτίσμ.ατα σιδηροδρομικής υπηρεσίας, καί ελπίζει, ότι θά 
εισακουσθή. 'Υπάρχει δέ καί τις άλλοία ελπίς η μάλλον ευχή Ιν 
τοϊς στήθεσι των φιλάρχαιων κρυπτόμενη ύπέρ του νά ματαιωθή 
όλως ή έκεϊθεν διέλασις του σιδηροδρόμου, άν έν τή διά της πό- 
λεως μακρά γραμμή έπιπροσθήση κανέν άρχαΐον σημαντικόν οι
κοδόμημα, ότε θά είναι πάντως ανάγκη αί του άρχαιολογικοΰ 
νόμ.ου σχετικαί διατάζεις νά ίσχύσωσιν άπαραβάτως.

Ή δεύτερα των έν Άθηναις άνασκαφών τοΰ έτους είναι ή προς 
δυσμας του ωρολογίου ’Ανδρονίκου τοΰ Κυρρήοτου, iv τφ γη- 
πέδω της πρά ετών τινων έξαγορασθείσης καί καθαιρεθείσης οι
κίας τοΰ ιατρού Λύτσικα.Έκει αί έργασίαι, άς πρό πολοΰ είχεν 
ύποσχεθή ή Εταιρία, ηρξαντο τη 22 Μαίου, έξακολουθοΰσι νΰν 
καί έξακολουθήσουσιν έπί πολύ, πιθανώς επί έτη, πόσα άδηλον- 
διότι ταύτην την τύχην έχουσι τά αρχαιολογικά έργα, όχι μό
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νον παρ' ήμιν έν Έλλάδι, άλλα καί αλλαχού, ώς λ.χ. εν Ιτα
λία. "Ηδη άπό του έτους 1884 είχε προαναγγείλω εις τούς Ε
ταίρους τό τότε Συμβούλιου της Εταιρίας την άνασκαφήν, ώς 
προσεχή, ότε καί έξετέθησαν οί λόγοι οΐ πείθοντες πάντα τινά, 
ότι βεβαίως αί σκαπάναι των ε’ργατών έμελλον ν’ άναδείξωσι 
κρυπτόμενον υπό την γην οικοδόμημα μέγα καί αζιόλογον (1), 
τα δη rvr πάντα τελείται. Θαυμάζουσι σήμερον οί διαβαίνοντες 
ΙκεΐΟεν τό πλήθος των άναφανέντων κιόνων καί μάλιστα τό πρό- 
πυλον η πρόστωον τό προς τό ώρολόγιον του Κυρρήστου έστραμ- 
με'νον. Άλλ’ έρωτώντες τούς έπιστατοΰντας εις την άνασκαφήν, 
«τί είναι τό κτίριον αύτό ; » καί μή λαμβάνοντες βεβαίαν άπό- 
κρισιν, άποχωροΰσιν άθυμότεροι οί πολλοί, τινές δέ άναμιμνη- 
σκόμενοι, ότι έ'χουσιν οίκοι τόν Παυσανίαν, σπεύδουσι ν’ άνελί— 
ξωσι τάς σελίδας τής περιηγήσεώς του, μή υποπτευόμενοι, ότι 
ούδέν θά εύρωσιν έν αύταϊς, ώς ουδέ περί του ωρολογίου του 
Κυρρήστου, περί τής ΙΙνυκός, καί περί άλλων τινών έ'γραψεν 6 
Παυσανίας, ή, γράψαντος αύτοΰ, δεν μάς τό παρε'δωκαν οϊ άν- 
τιγραφεΐς του. ‘Ημείς δ’ ενταύθα σήμερον, πριν ή εϊπωμεν, ό
ποιον πιθανώτατα ή σχεδόν βεβαίως δύναται νά λάβγ όνομα ή 
άνασκαπτομένη οικοδομή, προτάσσομεν είσαγωγικώς τάδε'

Ή Εταιρία άρχομένου τού έργου είχεν εις την διάθεσίν της 
μόνον τό γήπεδον τού Λύτσικα καί αύτό άνε'σκαπτεν, άφεΐσα 
μάλιστα τά νοτιώτατα καί υψηλότερα αυτού μέρη άσκαπτα, 
ένθα καί δωμάτιά τινα ευτελή δεν καθήρεσε μέχρι τοϋδε, ώς 
χρησιμεύοντα τό μέν εις προσωρινήν έναπόθεσιν κινητών άρ- 
χαίων, τό δέ εις κατοικίαν μιας πτωχής οικογένειας, άπό ετών 
ήδη φυλαττούσης τό άρχαιοβριθές γήπεδον. Μετ’ ού πολύ δέ, 
άφού ό Τουρκικός λουτρών, ό δυτικώς τού γηπέδου τούτου άπε- 
δείχθη έπιπροσθών εις τάς εργασίας τής άνασκαφής, ώς έκτισμέ- 
νος καί αύτάς έπί τής άρχαίας οικοδομής, συνεχώρησεν ή Κυ-

(1) Έγνωρίζετο μέν πρό πεντηκονταετίας, δτι.τό άνατολικονο'τιον αύτοΰ μέ
ρος υπηρχεν έν τω βάθει του γηπέδου του Λύτσικα, ή δέ προέκτασίς του προς 
βορραν εν τη αυλή του στρατιωτικού αρτοποιείου, άλλα ή πρώτη περί αύτοΰ 
άκριβεστέρα άφη'γησις μετά καί τίνος ιχνογραφήματος έδο'θη έν έτει 1865 υπό 
τον Bernh. Schmidt έν τω Rhein. Mas. XX, σελ. 161.
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βέρνησις εις την Εταιρίαν να. τον καθαίρεση, καί έδόθη αυτή 
τότε καί ύπόσχεσις ότι θα καταργηθή καί ή βορείως τοΰ αύλο- 
γύρου τοΰ Λύτσικα καί τοΰ λουτρώνος οδός Έπαμινώνδα, θα 
μετατοπισθή δέ έν καιρφ εύθέτω άλλαχοΰ καί το έπί της βόρειας 
πλευράς τής όδοΰ ταύτης κείμενον στρατιωτικόν άρτοποιεΐον, 
όπως δυνηθή ή Εταιρία νά καθαίρεση τα έν τή περιοχή αύτοΰ 
κτίσματα χάριν τής άνασκαφής, διότι έν αύτοϊς υπάρχει καί 
φαίνεται άπό πολλών ετών ή συνέχεια τής πολυστύλου αρχαίας 
οικοδομής καί μάλιστα εν τών υψηλότατα αυτής διασωθέντων 
ρ,ερών, κίονες δύο ορθοί μετά κιονόκρανων καί επιστυλίου. Έκ 
τούτων πάντων [λέχρι τής ώρας συνετελέσθη [λόνον ή καθαίρεσις 
τοΰ λουτρώνος υπό τής Εταιρίας, έλπίζομεν δέ καί τα άλλα 
υπεσχημένα πάντα νά λάβωσι τέλος αίσιον, άφοΰ είδομεν, ότι 
ούδεμία παρενεβλήθη δυσκολία τή Έταιρίρε εις τό νά άνασκάψη 
μέρος ικανόν τής όδοΰ Έπαμινώνδα καί όλον τό πλάτος τής με
ταξύ τοΰ κιγκλιδοφράκτου νεωτερικοΰ περιβόλου τοΰ 'Ωρολογίου 
καί τοΰ γηπέδου Λύτσικα, ένθα μάλιστα άπεκαλύφθη τό έπιφα- 
νέστατον μέρος τής αρχαίας οικοδομής, τό Πρόπυλον.

Ταΰτα έκρίναμεν άναγκαϊον νά άφηγηθώμεν , ώς προϋποδει- 
κνύοντα την μέλλουσαν τής άνασκαφής ταύτης πορείαν, ήτις 
( ας μη σιγηθή καί τοΰτο' ) δυσχέρειαν μίαν μεγάλην θά έ'χη εις 
τό μέλλον νά νικήση, όπόταν ή Εταιρία καί ή Κυβέρνησις έπι- 
διώξωσι την καθαίρεσιν ούκ ολίγων προς δυσμάς έπιπροσθουσών 
οικιών καί τοΰ έν μέση σχεδόν τή όδώ μικροΰ τών Δυτικών 
ναοΰ, ί'να ούτω χωρήσωσιν άπαρακωλύτως αί σκαφαί μέχρι τοΰ 
Τετρακιονίου τής ’Αθήνας άρχηγέτιδος, μεθ’ ού φαίνεται έν σχέ- 
σει οϋσα ή νΰν μόνον κατά τό έν περίπου εκτον ή έβδομον μέρος 
της ύφ’ ημών έκχωσθεΐσα πολύστυλος οικοδομή.

Τό μέρος αυτής τοΰτο είναι ή νοτιοανατολική γωνία ενός όλου, 
εΰλόγως υποτιθεμένου τετραγώνου έπιμήκους, καί παρουσιάζεται 
νΰν εις σχήμα κεφαλαίου γράμματος γάμμα, πρός άρκτον βλε- 
πόντων καί δύσιν τών δύο αύτοΰ σκελών.

Καθώς δέ βλέπουσιν οι έν Άθήναις την άνασκαφήν ταύτην 
έπισκεπτόμενοι καί καθώς θέλει δείξη τό έν τελεί τής παρούσης
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Ικθέσεως δημοσιευθησόμενον σχέδιον (1), όρώνται Ιν τφ ρ,έχρί 
τοΰδε άποκαλυφθέντι χώρφ τάδε-

Εκτενές δάπεδον ύπαιθρον , μεγάλαις τετραγώνοις πλαξίν 
έστρωμένον καί περί αυτό, (νΰν δηλ. μόνον εντός των δύο τοΰ 
γάμμα σκελών) κίονες ορθοί μαρμάρινοι, υπόλειμμα στοάς, όχι 
όλον τό ποτέ ύψος των σώζοντες δεκατέσσαρες. Ούτοι ί'στανται 
έπί στυλοβάτου κατά μίαν βαθμίδα υψηλότερου του πλακόστρω
του υπαίθρου καί έπί βάσεων’Ιωνικού ρυθμού, όντες άρράβδωτοι. 
'Υπό την βαθμίδα δέ οχετός καλώς έκ πώρου πεποιημένος περι- 
θε'ει διά τά όμβρια ύδατα. Τό κατά βάθος ήτοι πλάτος της 
στοάς δάπεδον είναι, καί ήτο ίσως έκπαλαι, άστρωτον. Όπίσω 
δέ αΰτης υπάρχει άλλος ίσου βάθους χώρος κεχωρισμένος διά 
χαμηλού μαρμάρινου στυλοβάτου, άστρωτος καί αυτός, διαιρού
μενος εις δωμάτια μέτριου μεγέθους, ών τινα διακρίνονται σα
φώς, έχοντα μαρμάρινον τόν πρόσθιον τοίχον, διακοπτόμενον διά 
τών θυραίων αυτών ανοιγμάτων, ύψούμενον δέ μέχρι ενός καί 
ήμίσεος περίπου μέτρου , ένθα ζώνη τις μετά κυματίου ώς γεί— 
σώμα υποδεικνύει ήμϊν, ότι ή ανωτέρω αυτού τοιχοδομία θά ητό 
ποτέ έξ άλλοίου υλικού πεποιημένη. Ό τοίχος όμως ούτος ό 
μαρμάρινος καί ή εις δωμάτια διαίρεσις διά θυρών πανταχοΰ δέν 
σώζεται, άλλά, κατά τό πλεϊστον, τά κάτω του μόνον μέρος τό 
μαρμάρινον , άντ’ αυτού δέ έπί τού προς δύσιν σκέλους τού 
γάμμα κίονες έννέα άρράβδωτοι καί άνευ βάσεων καί εις όχι 
άκριβώς την αΰτην άπ’ άλληλων άπόστασιν ΐστανται νΰν, ώ; 
τις δευτέρα στωϊκη σειρά, έπίσης καί αυτοί, ώς οί της προει
ρημένης στοάς ούχί τό άρχικόν αυτών ύψος σώζοντες. Φαίνεται 
δέ έκ πολλών τεκμηρίων , ότι έκπαλαι μετασκευη ένταΰθα έγέ- 
νετο. Περατοΰται δέ κατά τό βάθος του ό χώρος ούτος ό δεύ
τερος , ό τών ποτέ δωματίων , έν τη μακροτέρot. νοτίω γραμμή 
της όλης οικοδομής, διά τοίχου έκ πωρίνων λίθων, συγκρατοΰν- 
τος τό έκεϊ φυσικόν της γης ύψωμα, ούτω δ’ έν μέρει καί έν τη 
πρός άνατολάς γραμμή.

Έπί δέ ταύτης της άνατολικης γραμμής της όλης οικοδομής 
έν άποστάσει ικανή άπό της γωνίας , της συναπτούσης τά δύο

(1) ”Ιδε πίνακα Α,
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τόΰ γάμμα σκέλη προέχει οχι πολύ το Πρόπυλον, ον εΰρύχωρόν, 
μεγίσταις και παχείαις πλαξί έστρωμένον καί τέσσαρσι πολύ πα
χύτεροι? των της στοάς κίοσι κεκοσριηριένον καί τριπλφ πυλαίιρ 
άνοίγρ.ατι άνεωγμένον πρός τα εντός, μεθ’ ο δύο άλλοι κίονες 
ορθοί ρ.ικροτέοων διαστάσεων ίστανται, ή δ’ ένθεν καί έ'νθεν πα- 
ραστάς κεκολοβωριένη όράται. Καί ούτοι δε οί κίονες,ού σωζοντες 
νυν το αρχικόν των ύψος,βαίνουσιν έπί βάσεων ’Ιωνικών καί εί
ναι άρράβδωτοι. Διά του Ιΐροπύλου τούτου έξήρχοντό ποτέ οί 
’Αθηναίοι εις την ύψηλοτέραν φυσικώς πλατείαν, έφ’ ης ΐδρυται 
τό Ώρολόγιον τού Κυρρήστου άνδρός. ’Αλλά την Ιξοδον ταύτην 
εύρορ.εν, ότε έσκάπτομεν , κεκλεισριένην ήτοι άπωκοδομημένην 
διά κλίριακός τίνος ανωφερούς , καταλαρ.βανούσης το όλον πλά
τος τού Προπύλου, καί άρχοριένης, παράδοξον είπεϊν,· άπό μέ- 
σων των τεσσάρων κιόνων, κατεσκευασμένης δέ πάνυ στερεώς εκ 
λίθων πωρίνων. ΙΊαραδοξότερον δέ είπεϊν , ότι αφού ταύτην κα- 
κόθετον καί κακόσχημον ούσαν καθτ,ρε'σαρ.εν, ώς επρεπεν , εΰρο- 
ροεν ΰπ’ αυτήν, ριετά τινα συρίπεφορηριένα.χώματα, άλλην όμοίαν 
εις βάθος ενός καί ήρ.ίσεος περίπου μέτρου, έπικαλύπτουσαν καί 
αυτήν τά καλά καί σχεδόν άθικτα μάρμαρα τού στυλοβάτου τού 
Προπύλου καί τής βαθμίδος αυτού τής πρός τά εξω. ΙΙειθό- 
μ,εθα δέ, ότι αί δύο αύται κλίμ,ακες έν διαφόροις μέν, έπιεικώς 
δέ παλαιοΐς χρόνοις κατεσκευάσθησαν δι’ οίουςδήποτε λόγους , 
διότι εΐδομεν τής δευτέρας τούτων προέκτασίν τινα χωρούσαν 
πρός τά άνω καί δή ευθύ πρός τάς των 'Ρωμαϊκών χρόνων εκεί— 
νας καμάρας τάς κατά νώτον τού 'Ωρολογίου. Ταύτης τής προ- 
εκτάσεως τούς ούχί καλώς συνεστηκότας λίθους δεν διελύσαμεν, 
άλλ’ άφήκαμεν κατά χώραν, επειδή έφάνησαν οντες έπί τού φυ
σικού εδάφους καί ούδεμία ήτο χρεία νά μετακινηθώσι.

Πρό τού Προπύλου δέ εύρομεν υδραγωγόν επιμελέστατα κατε- 
σκευασμένον πωρίνοις λίθοις , εξ ού άφτ,ρέσαμεν τούς σκέποντας 
αυτόν μεγάλους λίθους, ινα άναδειχθή καθ’ ολοκληρίαν ή προει
ρημένη μ,αρμαρίνη του Προπύλου βαθμίς, δεν μετεκινήσαμεν 
δέ τούς άλλους λίθους, δι’ ών ετι ό αγωγός σκέπεται, κάμπτων 
τήν άνατολικοβόρειον γωνίαν τού Προπύλου καί λαμβάνων ήδη 
Ιξιν λοξήν πρός δύσιν καί άρκτον, είσχωρών δέ εις τόν ετι άσκα-
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πτΟν χώρον, πιθανώς ύπό το πλακόστρωτου ύπαιθρον, αν σώζε
ται αύτό καί έκεϊ (1).

Τά ρ-εχρι τοΰδε ρηθέντα περί τών φανε'ντων [λερών της οικο
δομής ταύτης, εί καί φαίνονται μακρά , δεν είναι όμως καθ’ ά 
πε'πεισμαε, επαρκή ούτε άρχιτεκτονικώς ούτε άλλως. Άλλ’ ανάγκη 
νά περιορίσω τόν λόγον και ιδίως νά μη θίξω τό ζήτημα τοϋ αν 
είχεν ή δεν είγεν ετι καί άλλην προς άνατολάς εξοδον ή οικοδομή 
κατά την Ιξιν αυτής την έπ’άρκτου, ώστε εις τό μεταξύ τών δύο 
έξόδων διάστημα νά άντικρύζη τό τής ’Αθήνας άρχηγέτιδος τε- 
τρακιόνιον. Ταϋτα θά δείξωσιν αί μέλλουσαι άνασκαφαί. ’Αλλά 
πάντως είναι γρεία νά ρηθώσιν ολίγα τινά ετι περί του κατά 
πιθανότητα πολλήν δοτέου ονόματος εις την άνασκαπτομε'νην 
οικοδομήν. ΙΙρό εβδομάδων τινών ετι εϊχομεν οΰ μικράς άμφι- 
βολίας, άλλά νυν έκ τεκμηρίων τινών, ά εν τφ μεταξύ πλειότερον 
έμελετήθησαν, πειθόμεθα σχεδόν εντελώς, ότι τό κτίσμα τούτο, 
εί μη έξ άρχής τής κτίσεως του , πάντως όμως επί τών μετά 
Χριστόν 'Ρωμαϊκών χρόνων, ήτο αγορά. Πρώτον τεκμήριον ή εύ- 
λόγως ένεκα τής τοπικής θε'σεως ΰποτιθεμε'νη οργανική σχέσες του 
Τετρακιονίου τής ’Αθήνας πράς τοϋτο τό κτίσμα καί ή έκεϊ ένι
δρυμένη έκπαλαι πασίγνωστος επιγραφή ή περιέχουσα Καισα
ρικήν διάταξιν περί τών γεωργούντων τό έλαιον καί τής όφειλο- 
με'νης ΰπ’ αυτών καταφοράς εις τό δημόσιον κτλ. Δεύτερον άνα- 
θήματα άγορανόμων μαρμάρινα μετά κοιλωμάτων χωρητικότη- 
τος, με'τρα δηλ. επίσημα δύο εύρεθέντα νυν έν τφ άνασκαφέντι 
χώρω καί άλλα όμοια πρά πολλών ετών περί τούς αυτούς τό
πους εΰρεθε'ντα. Τρίτον ένδεικτικώτερον έ'τι τεκμήριον επί του 
στυλοβάτου τής κυρίας στοάς, τοϋ πατουμε'νου, μεταξύ δύο κιό
νων έφάνησαν κατ’ εΰθυγραμμίαν τέσσαρα κοιλώματα κυκλικά 
μικρά ώς τρυβλία, έπιμελε'στατα πεποιημένα, ολίγον άπ’ άλλή- 
λων διαφέροντα κατά τήν διάμετρον (τό δυτικώτατον 0,045,τά 
άλλα κατά σειράν 0,040 καί 0,020 καί 0,010) καί τά βάθος των 
άπά 0,025 εως 0,015 σμικρυνόμενον, με'τρα δηλ. καί αυτά όντα 
χωρητικότητος (τί γάρ άλλο;) διά ξηρούς, ώς ύποθέτο μεν,

(1) Αϋτη ή κάμψις καί προ^ώρησι; τοϋ άγωγοϋ κατά λάθος σομβάν δέν έδη- 
λώΟη έπΐ τοϋ δημοσιευομένοο σχεδίον.
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καρπούς. Τέταρτον ωσαύτως λίαν ένδεικτικόν" γραμμή τις λεπτή 
οριζόντιος, μήκους 0,365 , έγκεχαραγμένη επί τής περιφέρειας 
ένος των κιόνων τής στοάς, καί άλλη όμοια, άκριβώς ισομήκης, 
έπί τής περιφέρειας του κατ’ αντίκρυ κίονος τής αυτής σειράς- 
άμφότεραι αί γραμμαί εύρηνται εις ύψος τό αυτό (1,004) άπό 
τής βάσεως έκατέρου των κιόνων, έχουσαι έτι καί κάθετα γραμ- 
μίδια έφ’ εαυτών έν τφ μέσιρ καί έπί των άκρων των. *Ησαν, 
ώς φαίνεται , πήχεις ύπό τής δημοσίας αρχής των μετρονόμων 
χαραχθεϊσαι (1). Πέμπτον καί τελευταΐον, έπιγραφαί τρεις γράμ- 
μασι των μ. X. 'Ρωμαϊκών χρόνων, πιθανώς αύται έγκεκολαμ- 
μέναι ύπό ιδιωτών , αί μέν δύο έπί κιόνων , λέγουσαι, ή μέν 
(( Έλαφηβο | λίου τόπος | Κοννολήνγου » (2), ή δέ άλλη «’Α
γαθή τύχη | τόπος | Έπιφάνου»- ή δέ τρίτη έπί τοΰ πατουμέ- 
νου στυλοβάτου τής κυρίας στοάς έχει τά γράμματα « Τόπος | 
’Αγαθοκλή" | εύτυχείτω )), βλέποντα τον ουρανόν. Την σημασίαν 
τών τριών τούτων έπιγραφών ότι είναι δηλωτικαί τόπων , ένθα 
πωληταί ώνίων έκάθηντο , ή είχον έσωτέρω έν τοϊς τής στοάς 
δωματίοις τά έργαστήριά των, πας τις ευκόλως κατανοεί.

Τοσαΰτα περί τοΰ διδόμενου νυν εις τό κτίσμα ονόματος άρ- 
κοΰσι, μέλλοντα έτι νά έπικυρωθώσι βεβαιότερον όταν αί περαι
τέρω πράς δυσμάς καί άρκτον σκαφαί άποδείξωσιν , ότι εις χώ
ρος ενταύθα μέγας ύπαιθρος, έν τά περιλαμβάνον αυτόν στωϊκόν 
κτίσμα ήτο, έκτεινόμενον μέχρι του Τετρακιονίου, έχον έκεΐ την 
είσοδόν του, αυτήν δή την Πύλην τής αγοράς, ήν άπό πλείστων 
ετών καλώς ποιοΰντες οί αρχαιολόγοι καί ώνόμασαν ούτως, έν 
μόνον ού δυνηθέντες νά διαλευκάνωσιν ίκανώς , διά τί ή έν τφ 
έπιστυλίω της έπιγραφή λέγει άνατεθειμένον τά κτίσμα απλώς" 
Άθηνά άρχηγέτιδι, άνευ τίνος άλλης ειδικής ένδείξεως ή προσ
διορισμού (3).

(1) Την επί τών κιόνων ίίπαρξιν τών γραμμών τούτων πρώτο; τη 28 Σε
πτεμβρίου παρετήρησεν δ φιλάρχαιος κ. Γ. Χρυσάφης καί άνεκοίνωσεν ήμΐν.

(2) Τό άσεμνον καί εν τη παραληγούση άνορθο'γραφον Κοννολήνγου (παρά- 
βγαΛρα, πιθανώς τοΰ άλλως μάλα σεμνωνόμου άνδρός Έλαφηβολίου) Ερμη
νεύεται έκ τής Λατινικής γλώσσης εύχερώς.

(3) Ή επιγραφή αυτή κατά τούς πολύ ασφαλείς ύπολογισμούς τοΰ Βοικχίου 
πίπτει εις Ιν τών μεταξύ τοΰ 12 πρ. X. καί 1 μ. X. ετών.

1

2
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Τα σποράδην εν τοϊς χώμασι της άνασκαφής ταύτης η έν θε- 
μελίοις άμόρφοις ένεκτισμένα αρχαία ύλης διαφόρου, ά άνελέξα- 
μεν,ήσαν καί πλειότερα καί κατά τι άξιολογώτερα των της προ- 
τέρας. Καταλέγουν καί αύτά ώς έξης-

ΛΙΘΙΝΑ

'Αρχιτεκτονικά μέλη (ών τα πλεϊστα έκ του θριγκού 
του Ίωνικοΰ της οικοδομής αυτής) έτι φρούστομα καί
σαρκοφάγων τεμάχια....................................................... 54

Γ.Ιυπτά τεμάχια περιφερή τε καί άνάγλυφα καί κε- 
φαλαί, έν οίς Άθηνάς κεφαλή, 'Εκάτης τρίμορφου κορ
μός, ’Έρωτος κορμός, δύο Μητέρες θεών έν ναϊδίοις, 
έν νεκρόδειπνον , έν ώτων δύο άνάθημα εύκταϊον, έν 
ίππέως άνάγλυφον , δύο προσωπίδες, έξ έπτά εικονι
κά! κεφαλαί άνδρών καί γυναικών , (έν αίς έξέχουσι 
δύο γυναικεϊαι, μεγέθους υπέρ το φυσικόν καί καλής 
έργασίας καί διατηρήσεως,ϊσως αύτοκρατορισσών 'Ρώ
μης)........................................................................ 96

Σκεύη (μέτρα χωρητικότητος δύο κολοβά καί έν η
λιακόν ώρολόγιον κολοβόν................................................ 3

Επιγραψαί:
Ψηφίσματα............................................................ 3
Άναθηματικαί........................................................ 7
Χορηγική............................................................... 1
Έφηβικαί................................................................. 4
Κατάλογοι ονομάτων διάφοροι........................... 5
’Επιτύμβιοι έπί στηλών καί κιονίσκων............... 37
Άδιαγνώστων είσέτι έπιγραφών τεμάχια............ 33 90(1)

Εις μεταφοράν..................................... 243

(1) Των επιγραφών τούτων εδηρ,οσιεύθησαν ή'δη δεκαπέντε έν Άρχ.-Έφηρ.* 
1890 σελ. 111-116 και 142-155. ’Ενέχει έν αύταΐς ή ύπέρ της’Επικούρου του 
φιλοσοφου διάδοχης διάταξις του αύτοκράτορος Άδριανου, έπιβραβευθεισα τοΐς 
Άθηναίοις κατ’ αΓτησιν της χήρας του Τραϊανού Πλωτίνης*
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Έκ μεταφοράς 243

ΧΑΛΚΑ

Ένώτιον................................................................ 1
Νομίσματα (’Αττικόν εν, τά λοιπά Βυζαντινά,

Φραγκικά, Ένετίας)............................................... 18 19

ΟΣΤΕΙΝΑ

Σωμάτια σφαιρικά διάτρητα διττώς, ήτοι σταυ- 
ροειδώς διά τοΰ κέντρου...................................................

ΠΗΛΙΝΑ

Άγγεΐον μικρόν κοινόν......................................... 1
Μορφαί ζφων καί ανθρώπων κολοβαί ...... 7
Φακοειδές σωμάτιον............................................ 1
Κωνικόν σωμάτιον............................................... 1

’Αμφορέων λαβαί σεσημασμένα'....................  6 16
Τό όλον κομμάτια...................... 280

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφην ταύτην δρ. 20,895.90.

Περί της τρίτης των έν Άθήναις άνασκαφών, της παρά τό 
Δinv.lor, Σάς άναγινώσκω την έξης ύπά τοΰ συμβούλου κ. Κ. 
Μυλωνά γραφεϊσαν έκθεσιν'

ΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΙΠΤΛΟΝ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Αΐ άνασκαφαί της αρχαιολογικής ημών Εταιρίας αΐ παρά τό 
Δίπυλον ηρξαντο κατ’ άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου αύτης ύπό την 
έμήν διεύθυνσιν τχΐ 28 Μαίου παρελθόντος έτους.

Κατ’ άρχάς άνεσκάφη τό μέρος τό όπισθεν της γνωστής σαρ
κοφάγου της Φιλωτέρας (ορα πίνακος Β. α')· άφοΰ δέ καθηρέθη 
πρώτον κτίσμα τι έκ λίθων καί άμμοκονίας λίαν σκληρόν καί 
συμπαγές, τό όποιον Ικάλυπτε τόν χώρον εκείνον, έπροχώρησεν 
εΐτα ή σκάφη μέχρι τοΰ φυσικοΰ εδάφους έπ’ έλπίδι εΰρέσεως καί 
άλλου μνημείου όμοιου τώ της ΦΛωτέρας, τό όποιον λίαν πιθα
νώς δεν θά έ'κειτο έκεΐ μεμονωμένον, άλλ’οϋδέν άλλο εύρέθη δυσ-
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τυχώς είμή ασήμαντα τινα αρχιτεκτονικά τεμάχια, κοινότατος 
τις επιτύμβιος κιονίσκος, καί θραύσματα πήλινων αγγείων, έν- 
τετειχισμένα πάντα έν τφ ρηθέντι κτίσματι.

Μετηνέχθη έπειτα ή σκάφη πρός τά μέρος το κείμενον πρός 
βορράν τοΰ Ικκλησιδίου τής άγιας Τριάδος (όρα πίνακος Β. δ, 
ε, ζ), ένθα γενομένης σκαφής εις βάθος τριών περίπου μέτρων 
άπό τής επιφάνειας, άνεφάνη τοίχος αρχαίος έκ πωρίνων μεγάλων 
λίθων ίσοδομ.ικός, διευθυνόμ.ενος άπο Ν. πρός Β. Την διευθυνσιν 
τοΰ τοίχου άκολουθοΰντες οί σκαφείς άνώρυξαν τάφρον ευμεγέθη 
πλάτους 5, μήκους 30 καί βάθους 7 περίπου μέτρων, ένθα έστα- 
μάτησαν, διότι άνεφάνησαν ύδατα.

Τοΰ ίσοδομικοΰ τούτου τοίχου οί τέσσαρες μέν ανώτεροι δό
μοι συνίστανται έκ πωρίνων λίθων, οί δύο δέ κατώτεροι έκ με
γάλων τροχμαλοπαγών (conglomerat) λίθων, φαίνεται δέ ότι 
έξακολουθοΰσι τοιοΰτοι μέχρι τοΰ φυσικοΰ έδάφους, εις τό όποιον 
ένεκα τών άναβρυσάντων ύδάτων δέν κατωρθώθη νά φθάση ή 
σκαφή.

Ήνοίχθη κατόπιν καί άλλη μικρά τάφρος έγκαρσίως τής άνο- 
ρυχθείσης εΰμεγέθους, διότι έθεωρήθη πιθανόν, ότι ό τοίχος εκεί
νος ήδύνατο νά εχγ καί άλλον αντίστοιχον παραλλήλως αύτφ 
βαίνοντα, άλλ’ αντί παραλλήλου τοίχου εΰρέθη περίεργόν τι μι
κρόν κτίσμα σχήματος τετραγώνου έκ πωρίνων συμ.μέτρων λί
θων, έχον ένιαχοΰ καί μικροτέρους λίθους δι’ άμμοκονίας συνδε- 
δεμένους (όρα πίνακος Β. γ).

Μετά την άνόρυξιν καί τής μικράς ίγκαρσίας τάφρου έκρίθη 
καλάν νά έξετασθή όλος ό χώρος εκείνος, μάλιστα δέ ό πρός τό 
δυτικόν μέρος τοΰ νεκρικοΰ μνημείου τής Φιλωτέρας (όρα πίνα
κος Β. α'), ένθα έφαίνοντο ’ίχνη αρχαίου τοίχου, σχετιζομένου 
πιθανώς πρός τόν ήδη άνευρεθέντα, μάλιστα δέ διότι πρός τό 
μέρος εκείνο κατ’ έμήν γνώμην διήρχετο πιθανώς ή πρός την 
Ακαδημάαν άγουσα οδός" άλλ’ επειδή ώς πρός τά ευρήματα ή 

ανασκαφή καί ένταΰθα έφάνη άγονος, διότι εκτός άσημάντων 
πήλινων τάφων καί τινων μαρμάρινων επιτύμβιων κιονίσκων έκ 
τών συνήθων ούδέν άλλο εΰρέθη, τό Συμβούλιον τής ήμετέρας 
Εταιρίας έκρινε καλόν νά διακοπή ή άνασκαφή' οΰτω δέ τή 16
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’Ιουλίου έληξεν αυτή, διαρκέσασα περί τους δύο περίπου μήνας.
Πάντα τα. χώματα της άνασκαφής ταύτης, χωρησάσης ένια- 

χοΰ μέχρις 7 μέτρων βάθους άπο της επιφάνειας, ήσαν αμμώδη 
καί συμπεφυρμένα μετά συντριμμάτων πήλινων παντός είδους 
καί πάσης εποχής· οΐ δέ πήλινοι τάφοι, οί'τινες ήσαν πλήρεις 
λεπτού χώματος εμπεριείχαν οστά μόνον καί ασήμαντα άνευ 
γραφής καί γανώματος πήλινα αγγεία, ένιαχοϋ δέ καί ΰάλινα 
των κοινοτάτων βαλαντιοειδή.

Τών πήλινων τούτων τάφων τινές μέν έ'κειντο ευθύς υπό την 
επιφάνειαν, άλλοι δέ καί βαθύτερον μέχρι 4 μέτρων άπ’ αυτής, 
ή δέ διεύθυνσις τών νεκρών δεν ήτο ώρισμένη, έ'χουσα δηλαδή 
την κεφαλήν βλέπουσαν προς ώρισμένον σημεϊον του όρίζοντος, 
άλλ’ άδιαφόρως προς πάντα τά σημεία αύτοΰ. Τοΰτο παρετη- 
ρήθη άπο πολλών ήδη ετών καί εις άλλους τάφους, ώστε ή 
γνώμη εκείνων, οΐτινες έφρόνουν, ότι ή άεφαλή του νεκρού έτί— 
θετό υπό τών παλαιών πρός ώρισμένον σημεϊον του όρίζοντος, 
έξελέγχεται καί αύθις έστερημένη βάσεως.

Μετά διακοπήν ήμερών εξ από τής άνασκαφής ταύτης, τής 
άποπειρατηρίου ούτως είπεΐν,δειχθείσης τής Κυβερνήσεως προθυ- 
μοτάτης,μάλιστα δέ τοΰ Προέδρου αυτής κ. Τρικούπη,νά παράσχω 
πάσαν ευκολίαν εις τήν αρχαιολογικήν Εταιρίαν,όπως άνασκαφή 
καί άποκαθαρθή όλος ό χώρος τής περί τήν αγίαν Τριάδα νε- 
κροπόλεως, άπεφασίσθη άπο κοινής γνώμης τοΰ Συμβουλίου τής 
ήμετέρας Εταιρίας νά έπαναληφθή πάλιν ή διακοπεΐσα άνα
σκαφή μεταφερομένη νυν πρός τό δυτικόν μέρος τής νεκροπό- 
λεως, τό όπισθεν τοΰ τάφου του Διονυσίου (όρα πίνακος Β.η,θ), 
έφ’ ου ϊδρυται ό μεγαλοπρεπής εκείνος ταύρος- ούτω λοιπόν 
έπανήρχισεν ή άνασκαφή άπό τής 23 ’Ιουλίου κατά τόν ρηθέντα 
χώρον, ένθα πλείονα καί άξιολογώτερα νά εύρωμεν ήλπίζομεν, 
άλλά καί ένταΰθα αϊ προσδοκίαι ήμών δέν άπέβησαν δυστυχώς 
ύπά τήν εποψιν τών ευρημάτων άντάξιαι τών κόπων ήμών, μά
λιστα δέ τής δαπάνης.

Οί τάφοι καί ένταΰθα είναι άπλούστατοι, τοΰτο μέν πήλινοι, 
τοΰτο δέ λίθινοι, συνιστάμενοι έξ άξέστιον καί άκατεργάστων 
πλακών, τοΰτο δέ έκ λίθων μικρών καί πηλοΰ, άνήκοντες κατά
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τό πλεΐστον εις την πτωχοτέραν τάξιν. Τα. δε εν αυτοϊς κτερι- 
σματα σύγκεινται έξ άπλουστάτων πήλινων άγγείων άνευ γανώ- 
[Λατος καί γραφής, έκ συνήθων μονομύζων λύχνων και εκ κοι
νότατων ύαλίνων άγγείων βαλαντιοειδών το σχηρια' εϊς τινας δέ 
μόνον τάφους εΰρέθησαν ολίγα φύλλα χρυσοΰ, κοινοί δακτυλιό
λιθοι, ενώτιά τινα χρυσά καί εις δανάκης χρυσοΰς (χαρώνειος 
δηλ. οβολός), προσέτι δέ καί άλλα Ttva ανάζια λόγου αντικεί
μενα, τά όποια συντομίας χάριν παρελείψαμεν να άπαριθμήσω- 
μεν ενταύθα.

"Απορον δέ εϊνε ότι ένώ ή σκάφη έπροχώρησε {αέχρι του φυ
σικού εδάφους εις βάθος ενιαχού 4 μέτρων καί πλέον, δεν εύοέ- 
θησαν τάφοι καλών χρόνων όμοιοι τοϊς παρακειμενοις επι της 
γραμ,μ.ής, έ'νθα είνε ιδρυμένος καί ό του Διονυσίου τάφος, έκτος 
μιας μόνον επιτύμβιου στήλης άνδοομήκους μετ' άναγλύφου έκ
τυπου, παριστάνοντος νεάνιδα ένδεδυμε'νην πλούσιον καί πολύ
πτυχον ιματισμόν, καί κρατούσαν τή μέν δεξιρί οΐνοχόην, την 
δέ άριστεραν άνέχουσαν έπιχαρίτως' άλλα καί τό μνημεϊον τού
το, άνήκον κατά την ήμετέοαν γνώμην εις τό τελευταΐον τέταρ
τον της 41’)? π. X. έκατονταετηρίδος, δέν εΰρέθη κατά χώραν, 
άλλ’ έντετειχισμένον εις μεταγενέστερον τοίχον.

Έκ τούτου είκάζομεν ότι πάντες οί άρχαιότεροι τάφοι, οΐτι- 
νες ήσαν πιθανώτατα ιδρυμένοι έπί του μέρους τούτου κατε- 
στράφησαν έν μεταγενεστέροις χρόνοις ύπό άνθρωπίνης χειρός, 
καί ίδρύθησαν άντ’ αυτών οί νυν άποκαλυφθέντες μεταγενέστεροι 
τάφοι. Περίεργος καί πρωτοφανής διά τό σχήμ.ά του είνε καί ό 
τάφος του Σουνιέως Σωσιβίον έφ’ ού μονόλιθος πυραμιδοειδής 
στήλη άπολήγουσα εις μήκωνα.

Εΰρέθησαν προσέτι καί πλεϊστοι ενεπίγραφοι μαρμάρινοι κιο
νίσκοι περί τους εκατόν, ών τινες κατά χώραν κεΐνται, καί άλ- 
λαι τινές στήλαι νεκρικαί μετ’ άναγλύπτων παραστάσεων κοινής 
τέχνης, ανήκουσαι εις τους τελευταίους 'Ρωμαϊκούς χρόνους' 
τούτων ολίγαι τινές ού κατά χώραν κείμεναι παρεδόθησαν κατ’ 
αποφασιν του Συμβουλίου εις τό κεντοικόν Μουσεϊον.

Εν ταϊς αυταΐς άνασκαφαΐς εΰρέθη καί όμφαλός μαρμάρι- 
νος, (όρα πινακος Β. ι), περιβαλλόμενος ύπό τοιχίσκων οπτών
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μεγάλων πλίνθων, άποτελούντων τετράγωνον ισόπλευρον' προ 
τοΰ όμφαλοΰ είνε ΐδρυμένον επί υψηλότερου εδάφους βάθρον λί- 
θινον Ιφ’ ου υπάρχει έγκεχαραγμένον τριγωνικόν κοίλωμα, όπι
σθεν δε τοΰ όμφαλοΰ τετράγωνον έτερόμηκες οικοδόμημα έξ ο
πτών καί τοΰτο πλίνθων, έχον κατά την μίαν, των στενωτέρων 
αύτοΰ πλευρών, καί βαθμίδας- περιβάλλονται δέ πάντα ταΰτα 
ΰπό τοίχου ώκοδομημένου εξ οπτών μεγάλων πλίνθων καί τού
του, του όποιου σώζεται ή προς βορράν μικρότερα πλευρά καί 
μέρος άμφοτέρων τών κατά μήκος πλευρών. Τό παρατιθέμενον 
ενταύθα σχεδίασμα παρέχει πληρεστέραν τοΰ περιέργου τούτου 
οικοδομήματος ιδέαν.

ν

’Εξηγήσεις- 4, όμφαλός μαρμάρινος. 2, τοιχίσχοι οπτών πλίνθων περι- 
βάλλοντες τόν όμφαλόν. 3, βάθρον λίθινον. 4, τριγωνικόν κοίλωμα. 
5, τετράγωνον έτερόμηκες οικοδόμημα. 6, βαθμίδες αύτοΰ. 7, η πρός 
βορράν μικροτέρα πλευρά. 8, 8, 8, αί κατά μήκος έν μέρει σωζόμεναι 
πλευραί. 9, πλευρά έφ’ ής έντετειχισμένον τό θυσίαν είκονίζον άνά- 
γλυφόν.
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Έξ όλων τούτων είκάζομεν τών λειψάνων, ότι ίδρύθη ποτέ 
ένταϋθα εν μεταγενέστεροι; χρόνοι; Ιερόν τι ή βωρ*.ός εΐ; θεότητά 
τινα, εΐ; την Έκάτην πιθανώτατα, έάν άποβλέψωμεν εΐ; τό τρι
γωνικόν κοίλωμα τοϋ λίθινου βάθρου εί; ό ένεσφηνοΰτο πιθανώ; 
ή τρίμορφο; τη; θεά; παράστασι;. Έάν τοϋτο βεβαιωθή, προσ- 
γίγνεται ούχί μικρόν κέρδο; εί; τά; γνώσει; ημών, ότι έντό; νε- 
κροπόλεω; ίδρύθη Ιερόν, έστω καί άποκεχωρισμένον διά τοίχων" 
καί τό άνάγλυφον δε', τό όποιον είνε έντετειχισμε'νον εΐ; μίαν 
τών στενωτέρων πλευρών την προ; βορρόέν τοϋ μετά βαθμ-ίδων. 
τετραγώνου οίκοδομήματο;, θυσίαν είκονίζον, εχει βεβαιω; σχέσιν 
ώ; έκ τή; παραστάσεώ; του πρό; ιερόν τι,καί δεν είνε νεκρικόν.

Ή παράστασι; τοϋ άναγλύφου τούτου εχει ώ; έξη; : Προπο
ρεύεται άνηρ βραχυχίτων κρατών τή δεξιγ μέν κριόν άπό τοϋ 
κέρατο;, ον οδηγεί πρό; βωμόν έμπροσθεν αύτοΰ κείμ-ενον, τνί 
αριστερά δε άκατον (άγγεϊον δηλ. άκατοειδέ;), μετά τάν άνδρα 
τοΰτον άκολουθεϊ γυναικεία μορφή έν ποδηρει χιτώνι, κρατοΰσα 
τνί αριστερά κλάδον έλαια;, καί τελευταΐον επεται ανδρική μορ
φή ποδήρη χιτώνα καί αΰτη ενδεδυμένη.

Άλλο επιστημονικόν όφελο; έκ τή; άνασκαφή; ταύτη; είνε 
ή εΰρεσι; σπουδαία; επιγραφή;, ού κατά χώραν εΰρεθείση; τών 
χρόνων τοϋ πρώτου π. X. αίώνο; πλήρου; καί σώα;, συνιστα- 
μένη; έκ στίχων 41. Έκτή; επιγραφή; ταύτη; πληροφορούμεθα 
πρώτον σχεδόν, ότι υπήρχε καί έν Άθήναι; τέμενο; τή; Σ’ωτείρα; 
Άρτέμιδο;, κείμενον έκεϊ που παρά τά Δίπυλον(Ι)" μνημονεύ
ονται πρό; τούτοι; έν τή αυτή έπιγραφή καί άρχοντε; 6, ών δύο 
τέω; άγνωστοι ήμΐν (2). Περί όλων τούτων θέλομεν πραγματευθή 
έκτενέστερον εν τή αρχαιολογική έφημερίδι τή; Εταιρία; ήμών 
ή καί έν ίδια πραγματεία, άν κριθή άναγκαϊον τοϋτο, όταν πε- 
ρατωθή καί τό ΰπό τοϋ άρχιτέκτονο; κ. Kawerau γιγνόμενον 
σχεδίασμα τοϋ άνασκαφέντο; χώρου (3).

(1) Και βαΟρον ένεπίγραφον ού κατά χώραν καί τοϋτο, έν τη αυτί) περίπου 
θέαει είιρεβέν, άνατέρεται εί; τήν αυτήν θεάν. Όρα νϋν τά περί τούτου έν Άρχ. 
Έφημ. 1893 αελ. 59.

(2) Τήν ίπιγραφήν ταύτην toe νϋν έκδεδομένην ΰφ’ ήμών έν Άρχ. Έφημ. 
1893 αελ. 49 κ.έξ.

(3) ΛπελΟόντο; κατά μήνα Σεπτέμβριον τών ’Αθηνών του κ. Kawerau τό
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Ή δευτέρα αύτη άνασκαφή άρζαμένη τη 23 'Ιουλίου Ιπερα- 
τώθη τη 9 'Οκτωβρίου παρελθόντος έτους. Έδαπανήθησαν εις 
άμφοτέρας τάς άνασκαφάς ταύτας τάς παρά τό Δίπυλον δραχ.
14,419,30.

’Εάν βεβαίως άποβλέψωμεν εις τά ευρήματα τών άνασκαφών 
τούτων, θά είπωμεν, ότι αί δαπάναι της Εταιρίας ημών δέν 
άντημείφθησαν έπαξίως, άλλ’ ούχ ήττον τό με'ρος τοϋτο επρεπεν 
η ούτως η άλλως νά άνασκαφή" φρονοϋμεν μάλιστα ότι, καί 
άπας ό ΰπολειπόμενος παρά το Δίπυλον χώρος, ό μη άνασκαφείς 
μέχρι τοϋδε ένεκα λόγων ευνόητων, ανάγκη είνε νά άνασκαφή, 
διότι εκτός του ότι υπάρχει έλπίς νά εΰρεθώσιν έν αύτφ μνη
μεία σπουδαία, θέλει άναδειχθή πρός τούτοις έμφανέστερον ή 
μοναδική αΰτη νεκρόπολις τοϋ άρχαίου Κεραμιικοΰ, καί θέλουσι 
πιθανώτατα διευκρινισθη σπουδαιότατα σημεία τής τοπογραφίας 
τών ’Αθηνών.

Εύχόμεθα λοιπόν άπό καρδίας τά μεθ’ ημάς Συμβούλιον νά 
συντελέση την άνασκαφήν ταύτην- εύελπιστοϋμεν δέ ότι ή Κυ- 
βέρνησις ώς πάντοτε, θέλει παράσχη καί. εν τφ μέλλοντι την 
άρωγήν αυτής πρός συντέλεσιν του σπουδαιοτάτου καθ’ ημάς 
έργου τούτου, τό όποιον πρός τοϊς άλλοις θέλει καθωραίσει την 
είσοδον τής πόλεως, άνασκαπτομένου όλου του χώρου έκείνου 
καί διακοσμουμένης καταλλήλως διά δενδροφυτείας καί διά χα- 
ράξεως νέων οδών τής μοναδικής παρά τό Δίπυλον αρχαίας νε- 
κροπόλεως- γένοιτο !

Έν ΆΟήναις τη 19 ’Ιανουάριου 1891.

Κ. Δ. Μγλονας

σχεδίασμα τών άνασκαφέντων περί την αγίαν Τριάδα τόπων έμεινεν ατελές, 
συνετελέσΟη δέ υπ’ άλλου βραδύτερον έν ετει 1892. Ενταύθα έδημοσιιύθη εις 
μόνον πίνα£ δ περιέχων τδ γενικόν σχέδιον τών άνασκαφών, αλλαχού δέ δη- 
μοσιευΟ/[σονται οί ειδικοί πίνακες μετά πραγματείας έκτενοΰς καί λεπτομερούς, 
2ν0α Οά έκτεΟώσιν ίστορικώς τά περί τών έν Διπύλω άνασκαφών από της πρώ
της αυτών ένάρξεως.
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Περί τής έν Έ.Ιευσΐνι άνασκαφής του έτους άναγινώσκω την 
έξης έκθεσιν τοΰ συμβούλου Δ. Φιλιού, του, ώς γνωστόν, άπό 
ετών αυτήν διευθύνοντος.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

Κατά τό λήξαν έτος ήρευνήθησαν κατ’ έξακολούθησιν δια 
σκαφής έπί τέσσαρας περίπου μήνας τα λείψανα τοΰ Ρωμαϊκού 
Βαλανείου τοΰ παρά την νεόδμητον εκκλησίαν του χωρίου, καθ
όσον ύπήρχον εκεί μη κατειλημμένοι ΰπό οικοδομών τόποι καί 
καθόσον οί κύριοι τούτων έπέτρεψαν την δια σκαφης ΰπ’ έμοΰ 
έ'ρευναν' κατεδείχθη δέ ότι τψ όντι ΰπήρξέ ποτέ έκεϊ οϋκ εύ- 
καταφρόνητον διά τό μέγεθος αΰτου μάλιστα βαλανεϊον καί τών 
άποκαλυφθέντων αΰτοϋ καί πάλιν κατ’ άνάγκην έπιχωσθέντων 
λειψάνων έξεπονήθη δαπάναις τής Εταιρίας ϋπά του άρχιτέκτο- 
νος κ. Καβεράου διάγραμμα καί μέλλει να συνεκδοθή μετά καί 
τής λεπτομερεστέρας περί αυτών έκθέσεώς μου έν τοϊς ΓΙρακτι- 
κοϊς του λήξαντος έτους (1).

’Ενταύθα συντόμως εξαγγέλλεται τοΐς έταίροις ότι τό οικοδό
μημα τών Άδριανείων περίπου χρόνων όν κατασκεύασμα (ώς 
μαρτυρεί καί τό σχήμα τών γραμμάτων ακροκεράμου έν τοϊς έ- 
ρειπίοις αύτοΰ εΰρεθείσης) τρία έφάνη έχον ΰπόκαυστα , τά μεν 
δύο παρακείμενα άλλήλοις , τό δέ τρίτον κατά τό πρός νότον 
αύτοΰ άκρον , άπαντα δυστυχώς έν έρειπίοις μόνον σωζόμενα, 
κατά δέ που τό μέσον αύτοΰ είχε καί τι περιφερικόν κτίσμα, 
οίον καί έν ταϊς έν Ρώμη θέρμαις άπαντα , καί τούτου μάλιστα 
τά περισωθέντα λείψανα διατηρήσεως έκρίθησαν άξια ύπό τοΰ 
ήμετέρου Συμβουλίου καί έλπίς είναι νά διατηρηθώσι.

Έτέρα δέ τις κατά τόν γνωστόν Φραγκικόν Πύργον διά σκα- 
φής έρευνα χάριν τής γνώσεως, αν καί έν τή άρχαιότητι υπήρ
χε Πύργος ή μόνον τό τείχος τής Άκροπόλεως μέχρις έκεΐ έξε- 
τείνετο, μνημονεύεται ένταΰθα απλώς τής άκριβείας χάριν.

(1) "Ενεκα αναγκαίας τινός συμπληρώσεως τοΰ έν τω κειμένω μνημονευομέ· 
νου διαγράμματος άνεβλήθη αϋτοϋ τε καί της μακροτέρας έκθέσεώς ή δημοσίευ
σή εις άλλοτε. Δ. Φ.
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Έν τώ ίερψ Περιβόλψ οΰδεμία διά σκαφής έγένετο περαιτέρω 
ερευνά, διότι τα της διαρρυθμίσεως τοΰ διαγράμματος τών άνα- 
σκαπτέων ετι τόπων καί της περιφράξεως αυτών δια τοίχου 
προσέκρουσαν εις δυσχερείας- έρρήθη δε καί πέρυσιν ότι πριν η 
τοΰτο λυθή το ζήτημα ή άποπεράτωσις τών έν Έλευσΐνι άνα- 
σκαφών δεν είναι δυνατή.

Έπερατώθη όριως ευτυχώς καί παρεδόθη ήριΐν περί τα μέσα 
τοΰ λήξαντος έ'τους παρά τών εργολάβων τά Μουσεΐον καί ήρ- 
ξατο ή εις αυτό (κατασκευασθέντων καί τών αναγκαίων ξύλι
νων θηκών) μετακόμισις καί τοποθέτησις τών έν Έλευσΐνι άπο- 
λειφθέντων άρχαίων πραγμάτων καί ή έν καταλόγοις καταγραφή 
αυτών καί εις τοΰτο κυρίως είργάσθη κατά τούς τελευταίους μή
νας τοΰ λήξαντος έτους ό τά παρόντα γράφων βοηθόν έχων έ’να 
καί μόνον έργάτην, εξακολουθεί δέ έτι καί νΰν έργαζόμενος, διότι 
τό έργον, ϊνα άχθη εις πέρας, απαιτεί μακρόν χρόνον, βραδύτε- 
ρον δέ καί έργάτας περισσοτέρους , ϊνα καταλλήλως τοποθετη- 
θώσιν έν τώ νεοδμήτω Μουσείψ καί τά βαρύτερα τών Ικ τής 
άνασκαφής εις φώς έλθόντων, έν Έλευσΐνι δέ άφεθέντων, άρχαίων 
πραγμάτων.

Έν Έλευσΐνι irj 17n Ιανουάριου 1891.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην δρ. 1,308.45.

ΙΙερί δέ τής έν 'Ραμνοΰντι τής ’Αττικής άνασκαφής ή έκθε- 
θεσις τοΰ έπιστατήσαντος έφορου Β. Στάη έχει ώς εξής"

Κύριε Πρόεδρε,

Τών εργασιών έν 'Ραμνοΰντι ήρξάμην τή 23ΐ1 ’Ιουλίου έ. έ. 
συνεπείγ ύμετέρας έντολής , διέκοψα δέ ταύτας περί τά τέλη 
’Οκτωβρίου ένεκα τών γνωστών ύμΐν προσκομμάτων έκ μέρους 
τής κοινότητος Καπανδριτίου, τής διεκδικούσης δικαιώματα κα
τοχής έπί τοΰ άνασκαπτομένου έδάφους.

Αί άνασκαφικαί έργασίαι έν 'Ραμνοΰντι, σκοπόν κυρίως είχον
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την έκκαθάρισιν καί άποκάλυψιν των ερειπίων δύω , παρά τε- 
χνητώ άνδήρΐι), κειμε'νων άρχαίων ναών, τοΰ της Θε'μιδος (τοΓ 
παλαιοτέρου) καί τοΰ της Νεμέσεως (τοΰ νεωτέρου), οϊτινες 
έτύγχανον μεν ορατοί καί γνωστοί, άτε ύπό επιστημόνων αλλο
δαπών άλλοτε έζερευνηθε'ντες καί σχεδιασθε'ντες , έκειντο όμως 
τά νΰν κεκαλυμμε'νοι ύπό έπίχωσιν ένιαχοΰ με'τρων τριών ύψους.

Την εργασίαν δέ ταύτην έξετέλεσα πρώτην.
“Ητοι άνε'σκαψα καί άπεκάλυψα ολόκληρον τόν ναόν της Νε- 

με'σεως μετά τοΰ περί αυτόν τεχνητού άνδηρου , κατόπιν δε 
καί τόν παρά τη μεσημβρινή πλευρά τοΰ ναοΰ της Νεμέσεως 
κείμενον ναόν της Θε'μιδος, άφαιρέσας κυρίως τούς έκ τοΰ σηκοΰ 
εις τό δάπεδον αύτοΰ καταπεσόντας ογκολίθους έκκαθάρας οΰτω 
τό εσωτερικόν αύτοΰ άπαν.

Ή άποκάλυψις τών ναών τούτων ύπό αρχιτεκτονικήν έποψιν 
δεν γνωρίζει ήμΐν νέον τι. At ύπό τοΰ Leake γενόμεναι κατα
μετρήσεις , όσον άφορμ εις τόν ναόν της Νεμε'σεως μένουσι καί 
τανΰν μετά την τελείαν τοΰ ναοΰ έκκαθάρισιν κατά τό πλεΐστον 
ακριβείς καί ή έκπόνησις δέ τοΰ σχεδίου (έν Ant. of Attik. ch. 
pi. 2), εξαιρέσει λεπτομερειών τινων, περί ών θά γράψωμεν έκ- 
τενώς άλλοτε δύναται νά θεωρηθη ώς επιτυχής.

Ό ναός ήν περίπτερος (6χ10) διαιρούμενος εις πρόναον, 
σηκόν καί οπισθόδομον. Οί κίονες αύτοΰ, δωρικοΰ ρυθμοΰ, δεν 
εΐχον ραβδώσεις καθ’άπαντα τόν κορμόν, αλλά κατά την βάσιν 
μόνον καί ύπό τό κιονόκρανον, έμειναν δηλαδή ημιτελείς άγνω
στον διά τίνα λόγον. Οί κατώτατοι σπόνδυλοι τών κιόνων τής 
μεσημβρινής τοΰ ναοΰ πλευράς κεϊνται οί πλεΐστοι κατά χώραν. 
Ούδέν έφερεν ό ναός γλυπτόν κόσμημα επί τών μετοπών αύτοΰ 
ή τών άετωμάτων τουλάχιστον ώς πράς τάς μετόπας ύπάρχει 
πλήρης περί τούτου βεβαιότης, καθόσον έπί τών εύρεθεισών έν τοϊς 
έρειπίοις πλείστων τοιούτων πλακών ούδ’ ίχνος φαίνεται που 
γλυφής.

'Ο τής Θε'μιδος ναός, περί τής ονομασίας τοΰ όποιου τανΰν 
ίσως δεν με'νει αμφιβολία , εϊνε επίσης άρχιτεκτονικώς λίαν γνω
στός , πολλάκις δέ πολλαχοΰ έν σχεδίω δεδημοσιευμε'νος , άτε 
τυγχάνων ό παλαιότερος ταος kr πηραστάσιν ό σχετικώς κάλλιον
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διατηρούμενος. Οί τοίχοι του σηκοϋ αΰτοϋ, έκ πολυγωνικών ογ
κολίθων άποτελούμ,ενοι, σώζονται εις ικανόν ύψος ( 2-3 μ.) παρέ- 
χοντες ούτω πλήρη ίδε'αν τοΰ άρχικοΰ αύτοΰ σχήματος. Ό ναός 
ούτος δεν είχεν έσωτερικώς έστρωμε'νον διά πλακών δάπεδον , 
άλλα γην, εν ή εύρε'θησαν καί τάφοι, ρωμαϊκών όμως χρόνων, 
διότι ό ναός ούτος διετηρεΐτο, ώς φαίνεται, έν χρήσει καί μέχρι 
τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, ώς προκύπτει έκ νομισμάτων εΰρεθέντων 
έν τοϊς τάφοις τούτοις, τών χρόνων τών Αύτοκρατόρων.

Ή άνασκαφή τών έν 'Ραμνοΰντι ναών, εί καί μη έ'σχε άρχι- 
τεκτονικώς άποτελέσματα άξια πολλοΰ λόγου, ύπό έ'ποψιν ευ
ρημάτων ούχ ήττον δέον να θεωρηθή ώς λίαν έπιτυχής.

Καί πρώτον μ.έν εΰρέθησαν άναμφισβήτητα λείψανα τοΰ περί 
τά βάθρον τοΰ άγάλματος τής Νεμέσεως (τοΰ ποιηθέντος κατά 
Παυσανίαν μέν ύπό τοΰ Φειδίου, ,κατ’ άλλην δέ, πιθανωτέραν, 
παράδοσή ύπό Άγορακρίτου, μαθητοΰ τοΰ Φειδίου) γλυπτοΰ κό
σμου, τεμάχια τουτέστιν ούχ! άσημα έκτύπων άναγλύφων έκ τής 
περί τό βάθρον παραστάσεως , ής ή κυρία ύπόθεσις είναι, κατά 
την περιγραφήν τοΰ Παυσανίου, ή τής Ελένης, ής μήτηρ έμυ- 
θολογεΐτο ή Νέμεσις, ύπό τής Λήδας προσαγωγή παρά τήν Νέ- 
μεσιν.

Πιθανώς έν τοϊς εύρεθεϊσι τεμαχίοις έ'χομεν τάς κεφαλάς καί 
τών τριών τούτων άναφερομένων μορφών (1). ’Αξιοσημείωτος εί
ναι καί ή κεφαλή ίππου (2) έν τοϊς εύρήμασι, μνημονευομένου ρη- 
τώς ύπό τοΰ Παυσανίου.

Μεταξύ τών εύρημάτων τούτων δέον νά συγκαταλεγώσι καί 
τεμάχια, δυστυχώς μικρά καί άσημα, άνήκοντα κατά πάσαν πι
θανότητα εις τό άγαλμα αυτό τής Νεμέσεως.

Άσυγκρίτως μείζων ήτο ή συγκομιδή έν εύρήμασιν ύπό τά έ- 
ρείπια τοΰ μικρού ναοΰ τής Θέμιδος.

’Εντός τοΰ στενού χώρου τοΰ σηκοΰ τοΰ ναοΰ τούτου έκειντο 
χαμαί ύπό τούς όγκολίθους τών τοίχων αύτοΰ , τρία άρτιμελή 
σχεδόν άγάλματα , μετά τών ένεπιγράφων βάθρων αύτών κατά

(1) ’Ί8ε νυν αυτά; απεικονισμένα; έν Άρχ. Έφημ. 1891 πίν. 8, 1-3.
(2) Άπεικονίσθη καί αϋτη ϊ. ά. πίν, 8, 5.
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χώραν , ήτοι κατά την δυτικήν πλευράν τοΰ σηκοΰ έναντι της 
εισόδου.

Είνε δέ ταΰτα:
Άγαλμα Θέριόος (I), κατά την επί τοΰ βάθρου αΰτοΰ επι

γραφήν, ΰπερφυσικοΰ μεγέθους, των αρχών τοΰ τρίτου π. X. 
αίώνος καί έργον του 'Ραμ.νουσίου Χαιρεστράτου , έργον ίκανώς 
επιμελούς εργασίας καί δεξιάς γλυφίδος.

’Άγαλμα Ίεριίας Άριστονόης (2) κατά την επί τοΰ βάθρου 
αΰτοΰ επιγραφήν, φυσικοΰ μεγέθους καί έργον αγνώστου τεχνί
του των 'Ρωμαϊκών χρόνων, έπιμελοΰς εργασίας.

Άγαλμα παΜς (3), αναθηματικόν, όπερ δέον ν’ άναγάγωμεν 
εις την Ε71ν π. X. εκατονταετηρίδα , έάν κρίνωμεν ϊδί^ι έκ τοΰ 
άρχαϊκοΰ σχήματος τοΰ βάθρου αΰτοΰ καί κυρίως έκ τοΰ σχή
ματος τών έπί τοΰ βάθρου τούτου γραμμάτων.

Εις τά εύρήματα ταΰτα δέον νά καταλέξωμεν καί δύω μι
κρά, ακέφαλα, αγάλματα αρχαϊκά καί δύω άρχαϊκάς κεφαλάς 
άλλων άγαλμάτων, εύρεθέντα πάντα έν τφ σηκφ τοΰ ναοΰ τής

’Αλλά καί ή έν τώ περιβόλφ καί τώ τεχνητφ άνδήρω άνα- 
σκαφή δεν έμεινεν άνευ εύρημάτων.

Τά σπουδαιότερα τούτων είσί:
Άγαλμα πλήρες άπολήγον εις Έρμήν τετράγωνον ίδρυμένον 

έπί βάθρου ένεπιγράφου κυκλοτερούς (4).
Τρεις κορμοί όμοιων Έρμών.
Δύω κεφαλαί όμοιων Έρμών.
Δύω βάσεις ένεπίγραφοι τοιούτων Έρμών καί πλεϊστα άλλα 

τεμάχια γλυπτών έργων καί έπιγραφών , άτινα πάντα κατετέ- 
θησαν ήδη εις τό Εθνικόν .Μουσεϊον.

Έν Άθήναι; τϊ) 25 Δεκεμβρίου 1890.
Β. Σταης

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην δρ. 2,678.20.
(1) ’Ίδε νϋν αυτό απεικονισμένου !ν Άρχ. Έφημ, 1891 πίν. 4.
(2) Άπεικονίσθη καί αυτό I. ά. πίν. 5.
(3) Άπεικονίσθη έ. ά. πίν. 6.
(4) Άπεικονίσθη έ. ά. πίν. 7.
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Της δέ έν Άμφιαρείω της Ώρωπίας άνασκαφης έπεστάτησεν 
ό έφορος Β. I. Λεονάρδος, οΰ ιδού ή έκθεσις.

ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Κατά την προγενεστέραν άνασκαφήν ΰπελείφθη τφ 1887 πρός 
κάθαρσήν μικρόν {Λερός της Στοάς, άνεφάνη δέ προς αύτη και 
έτερον εϋμέγεθες κτίριον, υπό βαθυτάτην έπίχωσιν κεκαλυμμέ- 
νον. Την άποκάλυψιν τούτων κυρίως, πλήν καί άλλων τινών τό
πων, διεξήγαγεν ή του λήξαντος έτους τρίμηνος έργασία.

Καί έν (Λεν τη Στοά, ητις έχει ήμισταδιαΐον (έκατοντάμε- 
τρον) μήκος, ούδέν, καθόλου είπειν, άξιον λόγου εύρέθη.

Το δέ άρτιφανές κτίριον εινε άρχαϊος λουτρών. Τά θεμέλια των 
τεσσάρων πλευρών (ών έκαστη έχει μήκος 16 μετρ.), έξ ογκωδών 
καί καλώς ήρμοσμε'νων λίθων συγκείμενα, μαρτυροΰσι καλούς 
ελληνικούς χρόνους. Μεΐζον δέ διάφορον πρός τούτο παρέχει 
καί επιγραφή τις προσεχώς έν τη Άρχαιολ. Έφημ. έκδοθησο- 
μένη (1) ητις άναγράφει τούς όρους της κατασκευής οχετού με
ταξύ δύο λουτρώνων (ανδρείου καί γυναικείου). Τοιοΰτος οχετός 
παρατηρεϊται άπό τού Ναού μέχρι τού έν λόγω κτιρίου διήκων. 
Καί έκ τούτου δ’ έξάγεται ότι τά κάτω μέρη τού προκειμένου 
λουτρώνός είσιν αρχαιότερα τού 30u αίώνος π. X. Κατά δέ τά 
άλλα έν τφ κτιρίψ διακρίνονται αλλοιώσεις καί μετασκευαί ρω
μαϊκών καί υστέρων χρόνων τούτο δέ, εικαζόμενον καί έκ τών 
εύρεθέντων νομισμάτων, άτινα καταβαίνουσι μέχρι τών αύτο- 
κρατόρων Αύρηλιανοΰ, Πρόβου, Νουμεριανοΰ κλπ., ηγουν τού 
τέλους τού 3ου αίώνος μ. X. τουλάχιστον , δίκαιοί την άρχαίαν 
παρά ποιηταίς καί πεζογράφοις φημην τών ((Άμφιαρείων λοε- 
τρών » _

Ό λουτρών διαιρείται εις δέκα μικρούς η μεγάλους χώρους, τό 
μέν προωρισμένους, παρά τά ψυχρά λουτρά, εις χρησιν θερμών 
καί χλιαρών διά τών πυριατηρίων καί ύποκαύστων, τό δέ χρη
σιμεύοντας, κατά τά έν άλλοις γνωστά, ώς άποδυτηριον, έλαιο*

(1) ’Ίδε νυν αυτήν έν Άρχ. Έφηρ. 1891 σελ, 71 κ.Ιξ,
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θέσιον κλπ. Ίδίικ δέ λόγου άξια τυγχάνουσι δύο των δωματίων 
τούτων, έν οίς σώζονται κατά χώραν (εις ύψος 0,50) κιονίσκοι 
έξ επαλλήλων δισκοειδών πλίνθων συγκείμενοι,οϊτινες κατά στοί
χους πυκνούς τεταγμένοι ύπεστήριζον τό διά μεγάλων πλίνθων 
έστρωμ,ένον έδαφος των δωματίων. Μεταξύ των κιονίσκων τού
των έφέρετο θερμός άήρ ύποθερμαίνων κάτωθεν τά δωμάτια' ή 
δε θέρμανσις αυτού έτελεϊτο έξ άλλου μικρού χώρου, όστις εΰ- 
ρέθη πλήρης κόνεως άνθράκων.

Έκ των ευρημάτων τού λουτρώνος σημειωθήτωσαν δύο τε
μάχια πήλινα, τό μέν μετά προσώπου πωγωνοφόρου ώς Σειλη- 
νού, τό δε', ώς ηθμός, φέρον όπάς. Άνήκουσι δέ ταΰτα εις αρ
χαία πήλινα πύραυνα, άτινα ήσαν παρεμφερή τό σχήμα προς 
την παρ’ ήμϊν μικράν θερμάστραν yovyovr. Έπί τού προε'χοντος 
γενείου των σειληνοειδών ή (ώς άλλου) ήφαιστοειδών εκείνων 
προσώπων, τριών όντων, κατά τά χείλη τού πυραύνου ετίθεντο 
πρός θε'ρμανσιν χύτραι ή άλλα σκεύη, διά δέ τού διατρήτου δια
φράγματος άνενεούτο ό άήρ, καί διά θυριδίου έξήγετο ή κατα- 
πίπτουσα σποδός. Τοιαϋτα τεμάχια εύρέθησαν άλλοτε πολλά 
έν Άθήναις παρά την 'Αγίαν Τριάδα και άλλαχού(Ι).

Πρός τοϊς είρημένοις τόποις έχώρησα εις συμπλήρωσιν τής 
παρά τόν Ναόν σκαφής. ’Ενταύθα εύρέθησαν έπιγραφαί τινες, 
συμβάλλουσαί πως εις την ιστορίαν τού Ώρωποΰ καί εις την το
πογραφίαν τού Άμφιαρείου.

Γλυπτικής έργον έν μάλιστα εΰρέθη σπουδαΐον, πολύ καλής 
ελληνικής τέχνης. Είνε άγαλμα μέγα μαομάρινον, ανδρικού με
γέθους, φέρον ποδήρες ίμάτιον καταπτυχούμενον άπά τού άρι- 
στεροΰ βραχίονος καί καταλεϊπον γυμνόν τόν έτερον ώμον καί 
τόν θώρακα. Καίπερ δέ στερούμενον κεφαλής καί ίδιου συμβό
λου, φαίνεται ότι είνε τού Άμφιαράου' τούτο δέ εικάζω έ'κ τί
νος λειψάνου επιγραφής καί έκ τής περί την τέχνην, άναβολήν 
καί στάσιν όμοιότητος πρός έτερον έκεϊ τού θεού μικρότερον 
άγαλμα, όπερ φέρει, κατά τόν τύπον τού ’Ασκληπιού, την ρά
βδον μετά τού όφεως(2).— ’Αναθήματα άλλα μνημονευτέα δύο

(1) Πρβλ. Conze έν Jahrbuch 1890 σελ. 118 πίν, 1. 2.
(2) ’Ίδε νΰν Άρχ. Έφημ. 1892 σελ, 51 ίξ,
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τεμάχια αναγλύφων εΐκονιζόντων μόνον μέλη άνθρωπίνου σώμα
τος: έπί τοϋ μεν υπάρχει σκέλος άπό της κοιλίας, επί του δέ 
μέρος άπό του γόνατος' εϊσί δέ ταΰτα ίαθέντων ανθρώπων ευ
χαριστήρια πρός τον Άμφιάραον. Καί το μέν σήμερον ύδωρ 
τοΰ Άμφιαρείου, κατά την άνάλυσιν του καθηγητοΰ Χρηστομά- 
νου, (καίτοι καθαρώτατον \ δέν είνε κατ’ εξοχήν ιαματικόν, τό 
Άμφιάρειον όμως έθεωοεϊτο καί άλλως ώς θεραπευτήριον, γνω
στόν δέ τυγχάνει ότι ό θεός τοΰ έκεΐ τεμένους έλατρεύετο καί 
ώς όνειρόμαντις.

Τά κύρια μνημεία τοΰ Φεροΰ, ναός, βωμός, θέατρον, στοά, 
βάθρα, λουτρών μετά τής πηγής, κεϊνται πάντα επί τής άρι- 
στερας όχθης τοΰ χειμάρρου, άλλά καί επί τής δεξιάς εύρηται 
μικρόν κτίριον καλλίστης καί άρχαιοτάτης τέχνης, λείπεται δέ 
αυτόθι πληρεστέρα σκαφική εργασία, ώς καί επί τής άριστεράς 
πρός άποκάλυψιν τοΰ μεταξύ θεάτρου καί στοάς υδραγωγείου 
καί πρός έρευναν τοΰ ετέρου λουτρώνος καί άλλων άρχαίων 
τόπων.

Β. I. Λεοναρδος

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν 7,248.45.

Τής Ιν Τανάγρα άνασκαφής Ιπεστάτησεν ό κατά τό έτος τοΰτο 
προσληφθείς εις την υπηρεσίαν τής Εταιρίας Δ. Κώνστας ού 
την έκθεσιν ληφθεΐσαν σήμερον άναγινώσκομεν1

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος Αύγούστου μετέβην εις Σχη- 
ματάριον Τανάγρας κατά διαταγήν τοΰ άξιοτίμου Προέδρου τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί έπελήφθην τής συντάξεως τακτι
κού καταλόγου τών έκεΐ συνηγμένων αρχαιοτήτων. Ή εργασία 
αύτη έξηκολούθησε μέχρι τής 1 7 Σεπτεμβρίου , ότε ήρξαντο αί 
άνασκαφαί έν Τανάγρα έπί παρουσία καί τοΰ άξιοτίμου ’Αντι
προέδρου τής Εταιρείας Σπυρίδωνος Φιντικλέους. Αί άνασκαφαί 
έγένοντο πρώτον έπί υψώματος, όπου ΰπάρχουσι θεμέλια παλαιάς

8
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οικοδομής, ίσως ναοΰ, έκ μεγάλων τετραγώνων λίθων. Προχω- 
ρησάσης δε της άνασκαφής ίκανώς, έπειδή εύρέθησαν μεταγενέ
στεροι τοίχοι διαχωρίζοντες τόν εσωτερικόν χώρον εις μικρά δια
μερίσματα καί χωροΰντες εις βάθος πολύ χαμηλότερον της επι
φάνειας, έφ’ής έκειτό ποτέ τό κρηπίδωμα της οικοδομής, κατε- 
λίπομεν τό μέρος τούτο καί έπεχειρήσαμεν άνασκαφάς έν τφ 
Θεάτρφ, αϊτινες απέδειξαν ότι τά μέν εδώλια του κοίλου δεν 
ΰπάρχουσι πλέον έν τή θέσει των , ή δέ ορχήστρα εϊνε εντελώς 
κατεστραμμένη. Μετά την έκείθεν άναχώρησιν του κυρίου ’Αντι
προέδρου έρευνήσας καί άλλα τινά μέρη προς άνατολάς του Θεά
τρου, ένθα φαίνονται μεγάλοι θεμέλιοι λίθοι, έπεχείρησα τέλος τή 
29 Σεπτεμβρίου άποπειρατηρίους άνασκαφάς έπί τοΰ ΰψηλοτά- 
του άκρου τής Τανάγρας, παρακινηθείς έκ τών έκεϊ υπαρχόντων 
σπονδύλων κιόνων δωρικού καί ιωνικού ρυθμού πώρινου λίθου 
καί τινων συντριμμάτων έκ τοΰ θριγκού παλαιοτάτου ναοΰ ιω
νικού ρυθμού πώρινου λίθου έπιχρίσματι κεκαλυμμένων. Άλλ’ 
άντί παλαιού Ελληνικού ναού ήλθον εις φώς τά θεμέλια καί τό 
έδαφος Χριστιανικού ναού έχοντος μήκος τεσσαράκοντα μέτρων 
καί πλάτος είκοσι. Τάφρος βαθεΐα έσκάφη καθ’ ολον τό μήκος 
τοΰ ναού, καί έπί τοΰ έδάφους αυτού έφάνη ψηφιδωτόν μήκους 
25 μέτρων, πολλαχοΰ έφθαρμένον, περατούμενον κατά μήκος εις 
ταινίαν περιέχουσαν κλάδον κυματοειδή, έξ ού έκφύονται φύλλα 
κισσού. Αΐ άνασκαφαί έξακολουθήσασαι ένταΰθα μέχρι τής 4 
’Οκτωβρίου διεκόπησαν κατ’ άνωτέραν διαταγήν.

Μετά τήν διακοπήν τών άνασκαφών έξηκολούθησα έργαζόμε- 
νος εις τήν σύνταξιν τοΰ καταλόγου. Έν αύτώ κατεγράφησαν 
λεπτομερώς καί ήριθμήθησαν πάντα τά έν τώ παλαιφ Μουσείω 
γλυπτικά έργα, πάσαι αί έν αύτώ έπί έπιτυμβίων στηλών έπι- 
γραφαί καί πάσαι σχεδόν αΐ έν τώ περιβόλω τοΰ ναοΰ τών Τα
ξιαρχών , τό.δλον 775 έπιγραφαί, έν αίς πάντα τά προξενικά 
ψηφίσματα, κατάλογοι ονομάτων καί άναθηματικαί έπιγραφαί. 
'Η πλείστη έργασία έγένετο έν ΰπαίθρω , διό πολλάκις ήναγκά- 
σθην νά διακόψω αυτήν ένεκα αιφνίδιων άτμοσφαιρικών μετα
βολών. 'Ότε δέ ήρχισαν συνεχείς αΐ βροχαί καί τά ψύχη τότε 
κατέστη πλέον αδύνατος ή έν ΰπαίθρψ έξακολούθησις τής έργα-
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σίας. At υπόλοιποι έπιγραφα! καί δ,τι άλλο άρχαϊον υπάρχει έν 
χ·?) έν Σχηραταρίιρ συλλογν), θά καταγραφώσι και άριθρηθώσιν 
όταν ρετακορισθώσιν εις τδ νέον Μουσεϊον.

Έν τώ ρεταξϋ έφρόντισα περί της συναγωγής τοϋ ύλικοϋ πρός 
οίκοδορήν του κτισθε'ντος ηδη νέου Μουσείου, ού δρως υπολείπε
ται εΐσέτι πολλή έργασία , ήτοι ή κατασκευή στέγης, θύρας, 
παραθύρων, ή πλακόστρωσις καί έπίχρισις αύτοΰ καί ό περίβο
λος, δστις θά περιλάβη τάς πλείστας των επιγραφών.

Σηρειωτέον τέλος δτι εις την έν Σχηραταρίψ αρχαιολογικήν 
συλλογήν προσετέθησαν ένδεκα νέαι έπιγραφαί, ών αί ρέν επτά 
εύρέθησαν κατά τάς έν Τανάγρα γενορένας άνασκαφάς, καί έν 
τοις λίθοις, ο'ίτινες ρετεκορίζοντο έκ Τανάγρας προς οίκοδορήν 
του Μουσείου, αί δε τέσσαρες (έπιτύρβιοι στηλαι) ήγοράσθησαν 
ύπ’ έροΰ άντί δραχρης έκάστη.

Έν ’AOrivat? xij 20 Ίανουαρίου 1891.
Δ.Δ.Κωνςτας

Έδαπανηθησαν εις τά έ'ργα ταϋτα δρ. 730.05.

Μεταβαίνορεν εις την Πελοπόννησον. *0 έφορος Χρ. Τσούν- 
τας έπερψε την έξης έκθεσιν περί της έν Μυχήνηίς άνασκαφης, 
ην διηύθυνεν’

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΜΤΚΗΝΑΙΣ

Έν Μυκηναις ηρχισαν αί άνασκαφαί περί το τέλος τοϋ Αύ
γουστου καί έξηκολούθησαν ρέχρι τών ρέσων Δεκερβρίου , άνε- 
σκάφη δέ δλον τό ρεταξύ τοϋ φυλακείου καί της βορειοδυτικής 
γωνίας της Άκροπόλεως ρέρος καί άπεκαλύφθησαν, πλην πολ
λών έρειπίων οικιών , ρία ρεγάλη άρχαιοτάτη δεξαρενη καί ή 
άραξιτη οδός, ητις άπό της πύλης τών λεόντων ήγεν εις το άνά- 
κτορον της όδοϋ ταύτης έκτισρένης διά ρεγάλων λίθων καί έπε- 
στρωρένης διά χαλίκων σώζεται σηρερον ρόνον τρηρα ρηκους 
24 ρετρών καί πλάτους 5- ή άρχη λείπει, διότι κατεστράφη 
κατά τάς άνασκαφάς τοϋ 1876, εις δέ τό τέλος είναι έκτισρέ- 
νον τό φυλακεΐον , πέραν τοϋ όποιου δέν έβεβαιώθη άν έξακο-
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λουθή. Διά τής άνακαλύψεως ταύτης λύεται σπουδαϊον ζήτημα 
της ιστορίας της Άκροπόλεως Μυκηνών, διότι άποδεικνύεται ότι 
τό άνατολικώς των τάφων τείχος, ό πολλοί τε'ως έξελάμβανον 
ώς το αρχικόν τείχος της Άκροπόλεως, δεν είναι η ανάλημμα 
χάριν της όδοϋ κτισθε'ν. Έκ των ευρημάτων άναφε'ρω εξ καλώς 
διατηρούμενα χαλκά ξίφη,εν χαλκοΰν πανάρχαιον άγαλμάτιον (1), 
πλείονας πελέκεις, μαχαίρια, πόρπας κ. λ. Συγχρόνως άπεπερα- 
τώθη και ό καθαρισμός της προπε'ρυσιν άνακαλυφθείσης μεγαλο
πρεπούς σύριγγος, άπεδείχθη δ’ ότι σκοπός αυτής ήν νά προμη- 
θεύγ ύδωρ εις τούς έν τή Άκροπόλει έν καιρφ πολιορκίας.— 
'Έξω τής Άκροπόλεως άνέσκαψα δύο τάφους λελαξευμένους έν 
τφ βράχω, ο'ότινες πλήν τριών έγγεγλυμμένων λίθων δεν περιεΐ- 
χον άλλα σπουδαία πράγματα, ή πρόσοψις όμως τοϋ ενός έξ αυ
τών είναι κεκοσμημένη διά τοιχογραφιών πολύχρωμων τούτο 
είναι πρωτοφανές όχι μόνον έν τή μυκηναία, άλλα καί τή λοιπή 
ελληνική τέχννΓ ένεκα τούτου άπεικονίσθη ή πρόσοψις αύτη καί 
θά δημοσιευθή έν καιρώ (2).

Χρ. Τςοτντας

Έδαπανήθησαν δρ. 4,724.10.

Ό αυτός έφορος περί τής έν Ά/νώε-έαις τής Λακωνικής υπέ
βαλε την έπομένην έκθεσιν-

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩ ΑΜΤΚΛΑΙΩ

Αί έν τφ Άμυκλαίω άνασκαφαί διήρκεσαν τρεις περίπου μή
νας, έξ αυτών δ’ άπεδείχθη, OTt εις τούς βυζαντινούς ήδη χρό
νους ύπήρχεν εντός τού τεμε'νους τού ’Απόλλωνος έκκλησία καί 
παρ’ αυτήν έκτεταμένον νεκροταφειον πλήν τούτου είναι βέ
βαιον, ότι πολλαί άλλαι έκκλησίαι έν τοϊς πέριξ ώκοδομήθησαν 
διά λίθων συληθέντων έκ τού ιερού Ή καταστροφή λοιπόν τών 
έν αΰτφ κτιρίων υπήρξε σχεδόν έντελής , μόνον δ’ ό έκ μ.εγάλων

(1) ’Ίδε νυν αυτό άπειχονισρενον έν Άρχ. Έφηρ. 1891 πίν. 2, 4, 4α.
(2) ”Ι8ε νΰν τάς είχόνα; έν Άρχ. Έφηρ. 1891 πι'ν. 1.

V
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πελεκητών λίθων περίβολος σώζεται έν μέρει, έντός δε του περι
βόλου έσώθησαν ευτυχώς θεμέλια έκ λίθων αργών κτίσματος ήμι- 
κυκλικοΰ, τα οποία πιθανότατα είναι αυτά τα θεμέλια του θρό
νου του ’Απόλλωνος. Έκ τών ευρημάτων άξια μνείας είναι τρεις 
τιμητικά! έπιγραφαί, έν μέγα άνάγλυφον ένεπίγραφον , ού τάς 
μορφάς όμως άπέξεσαν οϊ χριστιανοί ίσως , και διάφορα χαλκά 
αντικείμενα, ήτοι τέσσαρα άγαλμάτια, υπέρ τά εϊκοσιν ειδώλια 
ζώων, ψέλια, έν ένώτιον, εις δίσκος καί τά τοιαΰτα' πρός τού- 
τοις εύρέθησαν πήλινα ειδώλια ανθρώπων καί ζώων,μεταξύ δ’ αυ
τών δύο κεφαλαί ανθρώπων περίεργοι. Τό σπουδαιότερον όμως 
αποτέλεσμα τών άνασκαφών ύπήρξεν ή εϋρεσις πολλών κεραμί
δων φερουσών την επιγραφήν 'ΑπόΛ2ωνο<; έν Άμυχ.Ιαίω, έξ αυ
τών δ’ έβεβαιώθη όριστικώς πλέον, ότι ενταύθα έκειτο το Ιερόν 
του ’Απόλλωνος (1).

Χρ. Τςουντας

Έδαπανήθησαν δραχ. 3,486, έν η δαπάνη περιελήφθη καί 
έν ποσάν διεργασίας τινάς έν Βαφειφ της Λακωνικής, ών ό αυ
τός έφορος έπεστάτησεν.

Κατά τό έτος τούτο έγένοντο καί τινες έρευναι έν ΤΙρννθι, 
δι’ επιτροπειών έκεϊσε άποσταλεισών, περί ών διαλαμβάνει ή 
έξης έκθεσις τού συμβούλου Γ. Νικολαίδου, όστις καί είχεν αύ- 
τάς προκαλέση.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΙΡΥΝΘΙ ΓΙΛΑΚΟΣ

Έπί της άκροπόλεως Τίρυνθος, κατά τήν βορειοδυτικήν έσχα- 
τιάν τής άνακαλυφθείσης μεγάλης οικοδομής εΰρέθη πλάξ τερα
στίου μεγέθους έκ λίθου μελανοχρόου όμοιου τή λυδία λίθω, 
έχουσα σχήμα τραπεζοειδές, ήτοι μίαν τών δύο παραλλήλων 
πλευρών τών μετρουσών τό μήκος τής πλακός, μικροτέραν κατά 
20 εκατοστά τής έτέρας, ούσης μέτρων τεσσάρων. Αί δύο δέ

(1) "Ιδί νΰν Άρχ. Έφημ. 1892 σελ. 1 χ. εξ. πίν. 1-4.
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άλλαι πλευρά! αί το πλάτος μετροΰσαι εΐσίν ϊσαι, -ήτοι μέτρων 
3,20 έκάστη, πάχος δ’ έχει ή πλάξ περί τά 0,70, την δε νο
τιοδυτικήν γωνίαν άποκεκρουσμένην (δρα τδ παρατιθέμενον σχε

δίασμα). Κεΐται δέ όριζοντία στηριζομένη έπ! τεσσάρων τοίχων 
τετράγωνου οικοδομής, υπογείου, συγκείμενης έξ άνωμάλων καί 
ακατέργαστων λίθων· μόνον δέ τά πέρατα της πλακδς κεΐνται 
έπί των τοίχων., της λοιπής έπιφανείας μενούσης αστήρικτου 
και στεγαζούσης τδ ύπ’αυτήν κενόν.

Εκ των δυο δε μεγάλων επιφανειών τής πλακδς ή μέν κάτω 
ή προς τή γή, έστιν επίπεδος καί δι’ άραιοΰ κτενδς είργασμένη, 
ή δε ανω, ή επιφανής, εστι λεία, μάλιστα έν τφ μέσω τφ καί 
χθαμαλωτέρω, όμοιαζουσα εικόνι περιεχομένγι έν πλαισίιρ ΰπερέ- 
χοντι τής εν τφ μέσο) έπιφανείας κατά 3 χιλιοστά του μέτρου.
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Καί ή [Λεν χαμηλότερα επιφάνεια ή καί λειοτέρα έχει μήκος μέν 
μέτρων 3,05, πλάτος δέ 2,65" ή δέ ύπολειπομένη αποτελεί το 
πλαίσιον, ον καί τούτο λεϊον, άμελώς δέ λήγον πρός τάς εσχα
τιάς των τριών πλευρών, μόνον δ’ έπιμελώς πρός την μείζονα 
καί πρός Μεσημβρίαν έστραμμένην, την μόνην είργασμένην καί 
έ'χουσαν κανονικήν καί λείαν την εξωτερικήν του πλαισίου 
γραμμήν, ύφ’ ήν παρίσταται χαμηλότερα ή τής πλευράς επιφά
νεια, είτα άνυψοΰται εν σχήματι ταινίας πλαγίως πρός τάς εκα
τέρωθεν εσχατιάς άγούσης, ώς άέτωμα. Ή είρημένη ταινία έ'χει 
λείαν καί στιλπνήν τήν επιφάνειαν ώς διά λεπτού πρίονος άπο- 
κοπεϊσα. Πρός τοϊς άλλοις δ’ ή πλευρά αΰτη έχει τό άνω μέρος 
οΰχί άπαν εν εύθυγραμμία άλλ’ έξέχον έν τώ μέσω έν εϊδει τρι
γώνου άμβλυτάτην έχοντος τήν κατακόρυφον γωνίαν. Ή προε
ξοχή δ’ αΰτη ούσα 0,05 μ. περίπου, μειοΰται καί φθίνει πολύ 
πρό τών εκατέρωθεν εσχατιών.

Παρά δέ τά εσωτερικά πέρατα του πλαισίου ύπάρχουσι κυ
λινδρικά! τρΰπαι διάμετρον έχουσαι 0,03 μ. βάθος δέ περί τά 
0,08 μ. εις αποστάσεις κανονικάς έφ’ όλου του μήκους τριών 
πλευρών, επί δέ τής μείζονος πλευράς τέσσαρες μόνον ΰπάρχουσι 
τρΰπαι πρός τό ανατολικόν μέρος αυτής, τό δέ λοιπόν τοΰ πλαι
σίου τό πρός δυσμάς έστιν άτρύπητον. Κατά δέ τήν βορειοανα
τολικήν γωνίαν τής πλακός, αυλαξ άβαθής έχων πλάτος περί 
τά 0,10 κόπτει τό πλαίσιον όλον άπό τής εσωτερικής επιφά
νειας επικλινής πρός τά έξω, φαίνεται δέ έργον μεταγενέστερον.

Τήν πλάκα ταύτην όγκου περίπου 9 κυβικών μέτρων, τήν 
υπερτερούσαν κατά τά μέγεθος πάντας τους λίθους τής τειχιοέσ- 
σης Τίρυνθος νομίζει ό Dorpfeld μετενεχθήναι άρχήθεν ένθα 
νυν κεΐται πρός στρώσε δωματίου έν ω ήν λουτήρ κινητός Ικ 
κεράμου. ’Αλλά πώς άνθρωποι γινώσκοντες τήν διά πρίονος το
μήν πλακών άπαχεστέρων καί τήν χρήσιν πηλοΰ έξ ασβέστου 
καί άμμου, ήθέλησαν ύποστήναι πόνους καί δαπάνην οΰχί άντα- 
ξίους πρός τόν σκοπόν ; καί τό έλλεϊπον δέ τεμάχιον τριγωνικόν 
άπό τής νοτιοδυτικής γωνίας τής πλακός, έφ’ οΰ έξετείνετο ή 
τοΰ πλαισίου λεία επιφάνεια, μαρτυρεί ότι ή πλάξ μετηνέχθη 
έκεϊ είργασμένη καί κολοβή. Προπάντων όμως εκπλήττει ή θέσις
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αύτης επί τεσσάρων άνωμάλως έκτισμένων τοίχων έώντων μέγα 
κενόν ΰπ’ αυτής της πλακός στεγαζόμενον' ή τοιαύτη θέσις ύπο- 
τίθησιν ότι ή πλάξ έ'χουσα βάρος 20,000 χιλιογράμμων ΰψώθη 
όριζοντίως μετέωρος' έάν δέ προώριστο εις στρώσιν, διατί τό 
ύπ’ αύτην κενόν, όπερ πληρούμενον Ιποίει βεβαίως εΰχερεστε'ραν 
καί άσφαλεστέραν την θέσιν αύτης ; "Απασα δέ ή άνω έπιφάνεια 
της πλακός όμοίαν έ'χει την δψιν, ούδέ φαίνεται όμαλώτερον ή 
χαμηλότερον έκ τοΰ πάτου καί της χρησεως τό μέρος τοΰ πλαι
σίου τό μη έ'χον τρύπας καί υπό του Doi’pfeld κατώφλιον της 
μόνης Θύρας τοΰ δωματίου νομιζόμενον.

Έκ πάντων τούτων συνδυαζομένων πρός τάς ϊσας διαστάσεις 
των πυλών Μυκηνών καί Τίρυνθος καί πρός τάς διαστάσεις της 
τε ήμετέρας πλακός καί της τών λεόντων της έπί του υπερθύρου 
της πύλης Μυκηνών κείμενης, υπέθεσα ότι ή πλάζ τό πρώτον 
έκειτο έπί του υπερθύρου της πύλης Τίρυνθος έ'χουσα έπ’ αύτης 
σήμα ριετάλλινον έκτυπον καλύπτον η μέρος της επιφάνειας, ώς 
οί λέοντες οί έπί της πύλης Μυκηνών, η καί άπασαν την πλά
κα, είτα δέ, διασπασθείσης της πύλης, μετηνέχθη έ'νθα νυν κεΐ- 
ται καλύψασα πιθανώς τάφον, τελευταΐον δέ, κατά την άνέ- 
γερσιν της άνακαλυφθείσης οικοδομής, άλλοία ίσως έγένετο χρη- 
σις αύτης.

Μαθών οθεν ότι ύπό Σλημαν έπιπολαίως [χόνον έγένετο σκάφη 
ΰπό την πλάκα, άνοιχθείσης όπης ύπό την μεσημβρινήν πλευράν 
της πλακός, διά της αύτης όπης άνοιχθείσης έκ νέου προέβην 
μετά τών κυρίων Φιλιού καί Τσούντα σκάπτων καί έζάγων χώμα 
καθαρόν έρυθρόχρουν έν φ ύπηρχον καί τεριάχια αγγείων έκ κε
ράμου άρχαίων καί πλίνθων όμοιων ταϊς έν τη μεγάλη οικοδομή 
εύρεθείσαις, άς ό Dorpfeld νομίζει έξ ωμών γενέσθαι όπτάς ύπό 
πυρκαϊας" ού μόνον δέ τεμάχια άλλά καί τοίχος έζ άκεραίων πλίν
θων ύπάρχει ύπό την πλάκα αριστερά τώ είσιόντι. Πρός τοϊς άλλοις 
εύρέθη καί σιαγών ζώου ποοφάγου, πιθανώς μόσχου. Ή σκάφη 
προεβεβηκει εις βάθος πλέον τών δύο μέτρων, δτε εις τών έργα- 
τών είτα καί ημείς άνακύψαντες εΐδομεν ρήγμα καταφανές διαθέον 
την πρός τη γη έπιφάνειαν της πλακός. “Ενεκα τούτου, άγνοών 
δέ καί τό βάθος καί την άντοχήν τών τοίχων έφ’ ών κεϊται ή
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πλάξ, έπαυσα την σκαφήν προς άποφυγήν κινδύνου τοΐς ΰπό την 
■ πλάκα έργαζομένοις καί νομίσας άναγκαίαν την γνώμην άρχιτέ- 

κτονος περί του πρακτέου, όπως η τε σκάφη άκινδύνως περα- 
τωθή καί ή πλάξ ύποστηριχθεΐσα μείνη αδιάσπαστος.

Έν Άθήναις τρ 5 ’Ιανουάριου 1891.

Γ. Νικολαϊδης

Έν ΆργοΜόι έγε'νετο καί άλλη τις άνασκαφή δαπάνη της 
Εταιρίας, έν τφ χωρίιρ ΚατσΙγχρι, έπιστατοΰντος τοΰ έν τοΐς 
ένταΰθα γυμνασίοις καθηγητοΰ Ίω. Κοφινιώτου, δστις παρά του 
Συμβουλίου τής Εταιρίας τοΰτο το έργον νά κάμη ήτησε, θέ- 
λων νά καθορίση ασφαλώς την θέσιν τής άρχαιοτάτης πόλεως 
Μιδέας, περί ής διάφορον είχε γνώμην πρός άλλους τοπογρά
φους. Καί εστάλη μέν εις το Προεδρεϊον τής Εταιρίας παρ’ αΰ- 
τοΰ μετά την άνασκαφήν μακρά έ'κθεσις περί του άποτελέσμα- 
τος αυτής, καί τά εΰρεθέντα έν αυτή ολίγα κινητά άρχαϊα πα- 
ρεδόθησαν ήμϊν, άλλά έ'κθεσις περιληπτική όπως άναγνωσθή 
ένταΰθα δεν μάς υπεβλήθη με'χρι σήμερον άλλαι όμως αύτοΰ 
πραγματεϊαι περί τοΰ έ'ργου τούτου έδημοσιεύθησαν έν έφημερίσι 
πολιτικαΐς (1).

Ή δαπάνη τής άνασκαφής ήτο δρ. 496.50.
Έν όλω δέ εις άνασκαφάς κατά τά έ'τος έδαπανήθησαν δρ.

63,411.

Περί επισκευής άρχαίων τινών μνημείων άρχιτεκτονικών, δεο - 
με'νων τοιαύτης έπιμελείας, τό Συμ,βούλιον έγραψε καί τοΰτο τό 
έτος πρός τό Ύπουργεΐον παιδείας, ότι ήτο πρόθυμον νά δαπα- 
νήση έκ τοΰ ταμείου τής Εταιρίας, παρεκάλεσε δέ μόνον, όπως 
μηχανικοί τοΰ Δημοσίου έπισκεφθε'ντες τά μνημεία, ά κατελέ- 
ξαμεν, καταστρώσωσι προϋπολογισμόν τής άπαιτηθησομε'νης δα
πάνης. Τά Ύπουργεΐον άπήντησεν ήμ,ΐν έν μηνί Μαρτίιρ, ότι 
έγραψε δίς περί τούτου πρός τά έπί τών ’Εσωτερικών τά δέοντα. 
Καί ή Εταιρία περιμένει.

— 41 —

(1) Τδε νυν καί «’Αθήνας» το'μ. Γ' 1891 σελ. 617 κ έξ.
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Άγοραϊ αρχαίων έργων τέχνης καί επιγραφών προς πλουτι
σμόν των της Εταιρίας συλλογών έγένοντο κατά τό έτος έν 
δλω δρ. 11,857.20. Τών άγορασθέντων πάντων Θέλει προσ- 
τεθή κατάλογος έν τώ τυπωθησομένω τεύχει της λογοδοσίας 
ταύτης, ωσαύτως δέ καί τών όωρηθέηων τή 'Εταιρίμ αρχαίων 
μετά τών ονομάτων τών δωρητών, όπως καί πέρυσι καί προπέ- 
ρυσι. Δωρητής δ’ ελευθέριος πάλιν καί τούτο τό έτος έζαιρετικώς 
είναι ένταϋθα άναγραπτέος ό εν Αιγύπτιο ομογενής Ίω. Δημη- 
τρίου, δστις τριάκοντα μέν φωτογραφηαατα μομιών έπεμψεν 
ήμϊν έν μηνί Φεβρουαρίω, έπειτα δέ έν μ.ηνί Ίουνίφ έννέα κιβώ
τια πλήρη άρχαίων της Αίγύπτου, πολλαχώς άξιολόγων, έτι δέ 
εσχάτως καί νομίσματα έκλεκτά 165 (χρυσά μέν 13, αργυρά 
δέ 108, χαλκά δέ 44). Πάσα δέ ή πλούσια Αιγυπτιακών άρ- 
άρχαιοτήτων συλλογή αυτού μετά καί τών νομισμάτων μέλλει 
προσεχώς νά μετακομισθή έκ τού Μετσοβίου εις τό ’Εθνικόν κεν
τρικόν Μουσεΐον, καθά ήδη έγραψεν είς την Εταιρίαν τό'Υπουρ- 
γεϊον παιδείας καί προ μικρού ή έπί τούτω έπιτροπη ώνομάσθη.

Περί άλλης δέ ηδη γενομένης παραδόβιως είς τό Εθνικόν 
Μουσεΐον αρχαιοτήτων πολλών, τέως διατηρουμένων ύπό τής 
Εταιρίας λέγομεν, ότι κατά τους μήνας Μάϊον καί ’Ιούνιον πα- 
ρεδόθησαν εις τόν πρός τούτο όρισθέντα ύπό τού 'Υπουργείου 
παιδείας διδάκτορα Lolling, ίνα μετακομισθώσιν είς τό Εθνικόν 
Κεντρ. Μουσεΐον, τά έν τοϊς ύπογείοις τού Βαρβακείου γλυπτά 
καί ένεπίγραφα μάρμαρα, συμποσούμενα είς 3,265 κομμάτια, 
έτι δέ καί 6 γύψινα έκμαγεΐα άρχαίων.

Πάντα δέ τά αρχαία τής Εταιρίας, πλήν τινών κοινοτάτων 
καί άσημάντων, έτι δέ καί τών νεωτάτων ευρημάτων (ών όμως 
κρατείται σημείωσις έν τοϊς ήμερολογίοις τών άνασκαφών), είναι 
καταγεγραμμ.ένα έν χειρογράφους καταλόγοις, τηρουμένοις έν τώ 
Μετσοβίω καί προσιτοΐς είς τόν βουλόμενον νά λάβγι αυτών γνώ- 
σιν. 'Ο γενικός αριθμός τών καταγεγραμμένων συμποσούται νυν 
είς 20,705(1). ΙΊέρυσιν είχε προβή μέχρι 20,089. Ή κατα-

(1) Σύγχειται 6 άριθμός ούτος έκ τών έξης καθ’ ύλην ειδικών αριθμών λίθινων 
4846, χαλκών 1471, (!ξ ών 118 σταθμά·) σιδηρών 84, μολυβδίνων 3016, (έξ 
ων σύμβολα 1371, σταθμά 435, μολυβδο'βουλλα 679,1 αργυρών 89, χρυσών
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γραφή δέ αυτή γίνεται άπο έτών ύπό του έπιμελητοϋ του Μου
σείου τής Εταιρίας ’Αθανασίου Σ. Κουμανούδη, βοηθουμένου 
καί ύχό του προ διετίας πρός τοΰτο προσληφθέντος βοηθού Ίω- 
άννου Γιαννικάκη.

Ήνοίγετο δε το έν τφ Μετσοβίω Μουσεΐον διά τε τους εταί
ρους καί δι’ άπαν το κοινόν καθ’ έκάστην, πλήν τής Κυριακής 
καί των μεγάλων εορτών. Είσεπράχθησαν δέ έξ εισιτηρίων μό
νον 623 δραχμαί, διότι τά Συμβούλιον άπό τής 22 Μαρτίου 
1890 κατήργησεν όλως την πληρωμήν εισιτηρίων, άφοϋ έθεώ- 
ρησεν άδύνατον τήν τοποθέτησιν μηχανικών μετρητών εις τάς 
θύρας του Μουσείου, ήν είχον προτείνγι πέρυσιν οί έλεγκταί. Έκ 
πωλήσεως δέ καταλόγων έντυπων τής Μυκηναίας συλλογής, τών 
ύπό του Ερρίκου Σνλιέμαν δωρηθέντων τή Εταιρία είσεπρά
χθησαν δρ. 197.

Εις τά διάφορα Μουσειακά έργα, οίον κατασκευήν θηκών,

280, οστέινων 151, δαλίνων 386, διαφόρων όλων 349, πηλίνων αγγείων 5870, 
μορφών πήλινων 2096, λύχνων πήλινων 1403, μητρών πηλ. 239, σκευών πηλ. 
291, πηλ. πυραμιδοειδών 102, πηλ. άρτοειδών 28, πήλινων λαβών άμφορε'ων 
ενεπίγραφων 4. Ίστε'ον δέ ότι αί λαβαί αμφορέων αί ενεπίγραφοι (εκ 'Ρόδου, 
Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνο; καί άλλων τόπων) συμποσοΰνται νυν δπέρ 
τά; 10 χιλιάδα;, άποκείμεναι Ιτι έν τοΐ; υπογείου τοΰ Βαρβακείου, έξ &ν μέγα 
μέρο; έξεδόθη δπά A. Dumont έν τώ βιβλίω Inscriptions cdramiques de 
Grfece. Paris, 1871.

Νομίσματα δέ δπάρχουσιν (Ελληνικά, 'Ρωμαϊκά, Βυζαντινά, Μεσαιωνικά·

Χρυσά................................................................................................................. 3
’Αργυρά....................................·........................................................................ 37
Χαλκά............................................................................................................... 1008
Τουρκικοί παράδε;........................................................................................... 508

Τό ολον........................................................................ 1556

καί είναι πάντα άκριβώ; καταγεγραμμένα έν ΐδίω καταλόγω. Έτι σημειοΰμεν, 
οτι τών πήλινων τη; 'Εταιρία; υπάρχει Γαλλιστί έκδεδομένο; κατάλογο; υπό 
Μ. Gollignon, τυπωθεί; έν ΙΙαρισίοι; τώ 1878, τών δέ πήλινων μορφών ώσ- 
αύτω; Γαλλιστί ύπό J. Martha, έν Παρισίοι; 1880. ’Εν δέ τώ βιβλίω του L. 
von Sybel τώ Ιπιγραφομε'νω Katalog der Sculpturen zu Athen, Marburg, 
1881, καί τά τη; Εταιρία; δσα έω; τότε είχε λίθινα γλυπτά, περιεγράφησαν 
σ/εδόν πάντα. Άναφέρομεν καί τόν έξη; έπίτομον κατάλογον τών Ά0ί[νησι 
Μουσείων Die Museen Athens, von Arthur Milchhofer. Athen, K. Wii- 
berg, 1881.
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βάθρων, έπίπλων, στολών δια τους φύλακας, συγκολλήσεις καί 
απεικονίσεις άρχαίων, έτι δέ καί εις μισθούς τοϋ προσωπικού τοϋ 
Μουσείου έδαπανήθησαν κατά το έτος δρ. 11,783.85.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρίας ηΰξήθη κατά τό έτος όχι άση- 
μάντως διά δαπάνης δραχμών 3,076.60, έν οίς καί τά δετικά 
των άγορασθέντων βιβλίων καί κατασκευή θηκών τινων. Θά 
προστεθή ταύτη τή έκθε'σει πίναξ έμφαίνων τά τε άγορασθέντα 
καί τά δωρηθε'ντα τή Έταιρίγ βιβλία. Πάντων δέ τών άπ’ αρ
χής τής συστάσεως τής Εταιρίας κτηθέντων βιβλίων υπάρχει 
κατάλογος έν δελτίοις.

Τής 'Αρχαιολογικής έφηριερίδος τής έκδιδομένης έπιμελεία καί 
δαπάνη τής Εταιρίας έξεδόθησαν κατά τό έτος τεύχη δύο, τό 
αον καί τό βον τή 31 Ιουλίου, τό δέ γον καί τό δον τυπωθέντα 
ήδη έκδίδονται κατ’ αύτάς. Έδαπανήθησαν εις την έκδοσιν δρ. 
8,386.75, είσεπράχθησαν δέ έκ πωλήσεως τευχών αυτής δραχ. 
2,659.20.

Τό Συμβούλιον κατά τό έ'τος τοϋτο συμφώνως τοϊς έν τφ άρ- 
θρφ 8V του οργανισμού τής Εταιρίας γεγραμμένοις συνέδραμε 
χρηματιχώς εις έχδοσιν τριών βιβλίων. Έδωκε τρεις ροέν χιλιά
δας δραχριών εις τον Ίω. Σβορώνον διά την Κρητικήν αυτού 
Νομισματικήν, άνθ’ ου ποσού έλαβε 30 σώριατα τού έκδεδομέ- 
νου συγγράμματος , εις δέ τον Θεόδ. ΙΙαπαδηριητρακόπουλον 
έδωκε χιλίας δραχ. διά τό βιβλίον του « Βάσανος τών περί τής 
Ελληνικής προφοράς Έρασμικών αποδείξεων», διακοσίας δέ 

δραχρεάς εις τόν Εύάγ. Κοφινιώτην , εκδότην τής ριεταφράσεως 
τού αρχαιολογικού λεξικού τού Σμίθ.

Ετι προσελήφθη άποφάσει τού Συμβουλίου εις έμμισθον αρ
χαιολογικήν υπηρεσίαν τής 'Εταιρίας άπά τού Μαρτίου μηνός ό 
Δ. Κώνστας, διδάκτωρ τής φιλοσοφίας.

Άπεφάσισε τό Συμβούλιον κατά τό λήξαν έτος νά χτίσρ χαι 
δυο Μουσεία εις τόπους έξω τών ’Αθηνών , ένθα έγένοντο ύπό 
τής Εταιρίας άνασκαφαί, έν τώ Ίερφ τού ’Ασκληπιού τώ έν 
τή Έπιδαυρίορ καί έν Τανάγρα τής Βοιωτίας, ί'να στεγασθώσι 
καί εύθετηθώσι δεόντως τά πολλά έκ τής γής προελθόντα κινητά 
αρχαία όσα δεν έμελλον νά μετενεχθώσιν εις τό έν Άθήναις Έθν.
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κεντρ. Μουσεΐον, καί ήδη ή μία των οικοδομών τούτων ή έν τφ 
Τερφ τοΰ ’Ασκληπιού έτελείωσε δια δαπάνης δραχ. 4,387.58, 
ή δε άλλη ή έν Τανάγρα πλησιάζει νά τελείωση.

'Ρητέον δε καί τούτο, ότι καί χτήματά άχίνητα τρία ήγόρασε 
κατά τό έτος τό Συμβούλων χρήμασι της Εταιρίας, διά τάς 
άνασκαφάς άπαραιτήτως χρησιμεύοντα, δύο [λεν έν τφ Άμφια- 
ρείω της Ώρωπίας, εν δε έν Έλευσΐνι, άντί τιμήματος έν όλω 
δραχμών 2,030.

Έν ταϊς επαρχίας τοϋ βασιλείου πρός τη γενομένη δαπάνη 
εις τάς είρημένας άνασκαφάς έπληρόνοντο ετι υπό της Εταιρίας 
τακτικώς φύΛαχες άρραιοτήτωχ, έν Έλευσΐνι, Άριφιαρείιρ της 
Ώρωπίας, Θεσπιαις, Τανάγργ, Έπιδαύρω τη Άργολική, Μυ- 
κήναις καί Βαφειφ της Λακωνικής. Οΰ προ πολλοΰ δέ τό Συμ
βούλων παρεδέχθη πρότασιν τοΰ 'Υπουργείου παιδείας γενομένην 
τη Έταιρίγ , περί τού νά άναλάβη αυτή την συντήρησιν καί 
άλλων έτι άλλαχοΰ φυλάκων κατά πρότασιν της διοριζόμενων 
καί νά στέλλη πάντων κατάλογον εις τό 'Υπουργεΐον , ΐνα έγ- 
γράφεται κατ’ έ'τος εις τον τοΰ κράτους προϋπολογισμόν ώς άπο- 
δοτέον τη Έταιρίγ τό δαπανώμενον έκ τοΰ ταμείου της ποσόν. 
Ούτω λοιπόν διωρίσθησαν έ'τι φύλακες πληρονόμενοι ΰπό της 
Εταιρίας έν 'Ραμνοΰντι της ’Αττικής, έν TipuvOt καί έν τη έν- 
ταΰθα νεκροπόλει τη παρά την 'Αγ. Τριάδα.

'Επιδόματα δε μισθού τά συνήθη εις τούς ύπό τής Εταιρίας 
έκπεμπομε'νους δι’ άρχαιολογικάς υπηρεσίας έφορους έδόθησαν 
κατά τό έ'τος τούτο εις τρεις μόνον, διότι ό έν Έλευσΐνι τοιαύ- 
την υπηρεσίαν έκτελών σύμβουλος τής Εταιρίας Δ. Φίλιος έξη- 
κολούθησεν άνευ άμοιβής τό έργον του, όπως πέρυσι καί προ- 
προπε'ρυσι.

Προχατεδίήθησαν δέ κατά τό έ'τος υπέρ τοΰ Δημοσίου παρά 
τής Εταιρίας άτόκως, ώς άπό έτών τοΰτο γίνεται, δραχ. δέκα 
χιλιάδες διά άρχαιολογικάς χρείας αίτηθεΐσαι παρά τοΰ Υπουρ
γείου παιδείας. Ήτο δέ τή 31 Δεκεμβρίου λήξαντος έ'τους τό 
χρέος τής Κυβερνήσεως πρός την Εταιρίαν, άπαρτιζόμενον καί 
έκ των τοΰ προηγουμένου έ'τους προκαταβολών, εν όλιρ δραχ,
33,314.57.
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Τοσαΰτα είχε νά ειπη το νυν αποχωρούν Συμβούλων 7) δΐ 
κρίσις παρά τοϊς Έταίροις.

Μετά ταΰτα παρελΟών ό ταμίας Γ. Νικολαΐδης ανέ
πτυξε προφορικούς τά τοΟ έντύπως ύποβληΟέντος τοϊς έ- 
ταίροις ίσολογισμοΟ των έσόδων καί έξόδων καί τον πίνακα 
της καταστάσεως της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 
1890 καί τους άλλους πίνακας άπολογισμών κλπ. (οός 
ίδε έν παραρτήματι (σελ. α — θ) εις τδ τέλος του παρόντος 
τεύχους).

Έπειτα έξελέχθησαν έλεγκταί οί Δ. Μακκάς, Μ. Λαμ- 
πρυνίδης καί Ν. ’Αναστασίου καί ή Συνέλευσις διελύΟη 
περί μεσημβρίαν.

Μετά δύο δ’ εβδομάδας, τη 3fl Φεβρουάριου 1891 ,ημέρα 
Κυριακή, ώρα 10fl προ μεσημβρίας συνελθόντων αύθις έν 
τω Ιΐανεπιστημίφ εταίρων διακοσίων, ό Πρόεδρος της Ε
ταιρίας Άλ. Κοντόσταυλος άνήγγειλε τον κατά τον ’Ορ
γανισμόν της Εταιρίας σκοπόν της σημερινής συνελεύ- 
σεως, ήτοι άκρόασιν τής έκθέσεως των έλεγκτών καί έκλο- 
γήν τοΟ Συμβουλίου διά δύο ψηφοφοριών. Όθεν παρελθών 
ό εισηγητής τής έξελεγκτικής έπιτροπής Ν ’Αναστασίου 
άνέγνω τά εξής'
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1890

ΑίΟ. Κ. Γρουνδμαν, 'ΑΘήνοη
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1890. ΠΙΝΑΞ Β.

Γουλ. Βίλρ—εργ έπ.

Al6. Κ Γρούν8γαν, 'Αύ/ΐναι.
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ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΙΠΥΛΟΝ ΑΝΑΓΚΑΦΩΝ.
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