
Είκ. 1. Ή κοιλάς τής Βραυρώνος άπό Δ.

6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΒΡΑΥΡΩΝΙ

Και κατά to παρελθόν έτος εξηκολούθησαν αί άνασκαφαί εν τφ κατά την 
άρχαίαν Βραυρώνα ίερώ τής Άρτέμιδος. 1. Μικρα'ι σκαφικαι εργασίαι έγέ- 
νοντο πρώτον διά τον καθαρισμόν τοΰ χώρου τοϋ κειμένου προς τά ανατο
λικά τοΰ κυρίως ναοΰ και μεταξύ αύτοΰ και τοϋ άνακαλυφθέντος πέρυσιν 
μικρού ίεροϋ, τοϋ κειμένου, ώς διεπιστώθη, κατά την αρχήν τής προς την 
προϊστορικήν άκρόπολιν ανηφορικής όδοΰ. Κατά τάς εργασίας ταΰτας άνευ- 
ρέθη τοίχος έκ πώρων λίθων βαίνων έκ τής ΝΑ (είκ. 3) γωνίας τοΰ ναοΰ 
προς τό μικρόν ιερόν καί καταλήγων κατά τό μέσον αΰτοΰ. Τό μήκος τοΰ τοίχου 
τοΰτου, τοΰ οποίου σώζεται ή προς νότον πλευρά έξ ενός λίθου, είναι 3.90 μ. 
περίπου, τό δέ πάχος δεν υπερβαίνει τά 0.60 μ. Πιθανώτατα άπετέλει ανά
λημμα δρόμου άγοντος προς τό μικρόν ιερόν, έμπροσθεν τοΰ όποιου καί είς 
άπόστασιν 0.46 μ. από τοΰ βορειοδυτικοΰ τοίχου ευρέθη σειρά εκ πωρίνων 
βατήρων (0.84x0.61 μ.) παρομοίων προς τους κατά τήν βορείαν πλευράν 
τοΰ αναλήμματος τοΰ μεγάλου ναοΰ άνευρεθέντας καί φερόντων αναθήματα 
ή ενεπιγράφους στήλας προφανώς, διότι παρ’ αΰτοΰς εύρέθησαν τεμάχια επι
γραφών καί δή καταλόγων αναθημάτων καί τινα γλυπτά μεταξύ τών οποίων 
δύο μαρμάριναι κεφαλαί κορασίδων τοΰ τέλους τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος (είχ. 5).

Κατά τήν εξωτερικήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ μικροΰ ίεροΰ, άφαιρε- 
θέντων τών ΰπερθεν καταπεσόντων βράχων, άπεκαλύφθησαν διάφορα άρχι-
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Είκ. 2. Άποψις τοϋ ναοϋ έκ Δ. μετά την άναστήλωσιν δύο σπονδύλων 
έκ κιόνων τής ’Ανατολικής πλευράς.

Είκ. 3. Τοίχος βαίνων έκ του ναού πρός τό μικρόν ιερόν. 'Αποψις έκ Δ.
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τεκτονικά μέλη μεταξύ των οποίων και έπίκρανον παραστάδος καί μία ολό
κληρος πωρίνη τρίγλυφος, δυστυχώς ούχί καλώς διατηρούμενη, μετά χαρακτη
ριστικών αρχαϊκής τεχνοτροπίας, προερχόμενη προφανώς έκ τοΰ θριγκού τής 
ανατολικής πλευράς τοΰ μεγάλου ναού (πλ. 0.82 μ., ύψ. 0.996 μ., πάχ. 0.60 μ. 
περίπου).

2. "Οπισθεν τοΰ μικρού ιερού προς άνατολάς έξετέλεσα μικράν δοκι-

Είκ. 4. Μικρόν Ιερόν οικοδόμημα άνατολικώιερον τοΰ μικροΰ ίεροΰ.

μαστικήν σκαφήν ακριβώς κατά την προς την άκρόπολιν συνέχειαν τής οδού, 
ένθα είχον παρατηρήσει λαξεύματα τινα έν τφ βράχω. Άπεκαλύφθη δε ότι 
πράγματι υπάρχει εκεί καί άλλο μικρόν οικοδόμημα λελαξευμένον έν τώ βράχφ 
καί έ'χον είσοδον προς βορράν (είκ. 4). Τού ιερού τούτου οικοδομήματος 
δεν έτελειώθη ή άνασκαφή καί δεν κατέστη διά τούτο δυνατός ό καθορισμός 
τοΰ προορισμού αυτού, όστις βεβαίως θά ήτο σχετικός προς την έκει άσκου- 
μένην λατρείαν καί πιθανώς έχρησίμευεν ως κατοικία τού ιερατικού προσω
πικού. "Εχει μήκος 8.48 μ. καί πλάτος 6.35 μ. περίπου κατά τάς δύο μακράς 
αυτού πλευράς, ανατολικήν καί δυτικήν, σώζονται δε μερικώς οί έσωτερικώς 
καί έπί τοΰ λαξεύματος τού βράχου τοίχοι τού οικοδομήματος, έκτισμένου έκ 
πωρίνων κιβωτιοσχήμων λίθων, κατά τήν βάσιν.

Ή νοτία πλευρά, ή προς τήν άκρόπολιν, δεν άνεσκάφη καθ’ όλην τήν 
έ'κτασιν αυτής έξεκαθαρίσθη όμως ό προς τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τοίχος, 
έκ μικρών λίθων, τερματίζων, εις άπόστασιν ενός περίπου μ. από τής γωνίας,
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Είκ. 5. Μαρμάρινοι κεφαλαϊ κορασίδων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:37:47 EEST - 54.161.213.156



’ίωάννου Ιίαπαδημητρίου : Άνασκαφαί έν Βραυρώνι 17?

εις σειράν καλώς είργασμένων μικρών πωρίνων λίθων, άποτελούντων παρα- 
στάδα θύρας πιθανώς. Ή άπόστασις από τοΰ μικρού ίεροϋ είναι 18' μέτρα 
άλλ’ ή είσοδος αυτού εύρίσκετο, δπως εΐπομεν, προς βορράν.

Εντός αυτού εύρέθησαν πολλά όστρακα εκ μελανόμορφων και έρυθρο- 
μόρφων αγγείων τοΰ 6ου και 5ου π.Χ. αίώνος καθώς καί πλήθος πήλινων 
ειδωλίων. Έκ τής μικράς ταύτης έρεΰνης άποδεικνΰεται ότι τό τέμενος τής 
Άρτέμιδος προχωρεί περαιτέρω προς άνατολάς μέχρι τής πηγής καί πιθα- 
νώτατα μέχρι τής ανατολικής άκρας τής άκροπόλεως.

3. Έτέραν άνασκαφήν έξετέλεσα προς την βορείαν πλευράν τοΰ ανα
λήμματος τοΰ μεγάλου ναού εις βάθος καί κάτωθεν τών εκεί άποκαλυφθέντων 
βατήρων. Κάτωθεν τούτων, ευρισκομένων εις τό επίπεδον τής 4^? έκ τών 
άνω βαθμίδος τοΰ αναλήμματος, επί τής οποίας στηρίζονται, άπεκαλύφθη- 
σαν καί έ'τεραι τρεις ακόμη βαθμίδες, έπικεχωσμέναι διά μελανών κεκαυ- 
μένων χωμάτων εντός τών οποίων ύπήρχον πλήθος πήλινων οστράκων, 
πήλινων ειδωλίων καί άλλων μικρών αναθημάτων άποσεσαθρωμένων τό πολύ 
λόγφ τών ύδάτων. Ή θέσις αυιη τών βατήρων επί τής τεφροειδούς έπιχώ- 
σεως καταδεικνύει ότι διά τήν ίσοπέδωσιν τοΰ εδάφους προς βορραν τού 
ναού καί τήν θεμελίωσιν τού αναλήμματος έγένετο χρήσις τής τέφρας εκ 
παλαιοτέρου βωμού. "Ανατολικά)τερον τής θέσεως ταυτης έξεκαθαρίσθησαν 
οί μεγάλοι κατά σειράν κιβωτιόσχημοι πωρόλιθοι, περί ών εΐχον υποθέσει 
ότι άπετέλουν τρόπον τινά δεύτερον, μεταγενεστέρων χρόνων, ανάλημμα. 
Ούτοι φέρουν όμως τόρμους κατά τήν άνω επιφάνειαν, έξ ου συμπεραίνω ότι 
άπετέλουν καί αυτοί είδος βάσεως προς τοποθέτησιν αναθημάτων. Διότι 
παρ’αύτάς εύρέθησαν καί εφέτος πολλά γλυπτά, άγαλμάτια (είκ. 7, 9, 10) 
καί τεμάχια αναγλύφων κ.λ.π. (είκ. 11), μεταξύ τών οποίων ωραιοτάτη κεφαλή 
έξ αναγλύφου τών μέσων τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος (είκ. 8) καί μαρμάρινη κεφαλή 
κορασίδος τού 4ου π. X. αίώνος (είκ. 6α).

4. Άλλ’ ή μεγαλυτέρα σκαφική έρευνα έγένετο προς βορραν τού ναού 
προς πληρεστέραν μελέτην τοΰ πέρυσι διαπιστωθέντος μεγάλου οικοδομή
ματος, τού οποίου ό καθορισμός ως στοάς πρέπει νά θεωρηθή βέβαιος. ’Επω
φελούμενος τής σχετικής ξηρασίας τοΰ παρελθόντος έτους άνέσκαψα εις βάθος 
τή βοήθεια δύο αντλιών πρός πλήρη άποκάλυψιν τοΰ κρηπιδώματος τής 
βορειοανατολικής γωνίας. Διότι ολοκληρωτική άνασκαφή, λόγφ τών άναβλυ- 
ζόντων ύδάτων, τών οποίων ή στάθμη φθάνει εις 0.50 μ. περίπου άνω τής 
κρηπΐδος, είναι πρός τό παρόν δυσκόλως έφικτή αν μή σχεδόν αδύνατος. 
Άνεστηλώθη κατ’ άρχάς τή βοήθεια τού έξαιρέτου τεχνίτου Παν. Καρδάμη 
ό άνευρεθείς πέρυσι κατά χώραν δεύτερος έξ ανατολών πρός δυσμάς κίων τής 
μακράς βόρειας πλευράς τής στοάς (είκ. 14)■ Υπήρξε δέ ή άναστήλωσις αυτή 
αναγκαία διά τήν εύκολωτέραν καταμέτρησιν τού ολικού ύψους τών κιόνων,
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Είκ. 6. Μαρμάρινοι κεφαλα'ι κορασίδων 4ου π.Χ. αΐ.

Είκ· 7. Κεφαλα'ι παίδων εδρεΟεΐσαι κατά’τήν βορείαν πλευράν τοϋ αναλήμματος 
τοϋ ναοϋ τοϋ 4ου π.Χ. αί.
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δπερ μόνον τή βοήθεια τοΰ γερανού υπήρξε δυνατόν να καθορισθή όπωσοϋν 
ακριβώς. Διότι ενώ οί δυο ανώτεροι σπόνδυλοι, οΐτινες εΰρέθησαν κατερριμ- 
μένοι πλαγίως προς νοτίαν διεΰθυνσιν, εσώζοντο ακέραιοι, ό κατά χώραν επί 
τού στυλοβάτου ό'ρθιος κατώτατος ήτο, κατά την άνω αυτού επιφάνειαν,

Είκ. 8. Μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή τών αρχών 
τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 5ου π.Χ. αί.

ισχυρώς άποκεκρουμένος λόγφ τής καλλιέργειας τού χωραφιού (είκ. 12). Ύπε- 
λογίσθη ούτως ακριβώς ό μεταξύ τοΰ δευτέρου καί τοΰ καιωτάτου σπονδύλου 
κενός χώρος διά τής εκ τής μειώσεως τών κιόνων λοξής κατακορύφου γραμμής.

τατος ειχεν ύψος 1.17 μ., ό μεσαίος 1.21 μ. και ό κατώτατος ύπελογίσθη εις 
1.29 μ. περίπου. Προστιθεμένου δέ και τοΰ ύψους τού κιονοκράνου 0,314 μ. 
έχομεν ολικόν ύψος κίονος 3.984, δπερ αντιστοιχεί προς την κλασσικήν ανα
λογίαν τού 5ου π.Χ. αίώνος ήτοι 5,6 διαμέτρους περίπου, δοθέντος δτι ή διά
μετρος τούτου έπι τού στυλοβάτου είναι 0.707 μ. Την ανατολικήν πλευράν 
τής στοάς άνέσκαψα μέχρι μήκους 4.76 μ. προς Ν. Εις τό σημεϊον τούτο 
περατούται ό μαρμάρινος στυλοβάτης (είκ. 13). Άλλ’ ή πωρίνη εύθυντηρία, 
εφ’ής εδράζεται, προχωρεί περαιτέρω, χωρίς νά διαπιστωθή μέχρι τίνος σημείου.
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’Ανάλογος διάταξις παρετηρήθη και κατά την δυτικήν πλευράν, εξ οΰ νομίζω 
δτι τοϋτο δεν είναι τυχαΐον και δτι δεν δΰναται να άποδοθή εις υπό των 
μεταγενεστέρων άφαίρεσιν των μαρμάρινων πλακών τοϋ στυλοβάτου, ως θά 
ήδύνατό τις νά ΰποθέση. Κατά την βορειοανατολικήν γωνίαν και εις άπό-

Είκ, 9. ’Αναθηματικά μαρμάρινα άγαλμάτια.

στάσιν 0,10 μ. από τοΰ στυλοβάτου εύρέθησαν κατά χώραν δύο πώρινοι πεσσοί 
άποτελοϋντες τάς βάσεις προφανώς παραστάδων τό5ν προς βορράν καί άνατο- 
λάς δωματίων τής στοάς, τών οποίων εΰρον προς βορράν και λείψανα τών 
διαχωριστικών τοίχων. ’Επειδή παρετήρησα δτι άπαντες οί άνευρεθέντες 
σπόνδυλοι τών κιόνων δεν έχουν τάς προς τήν βορείαν πλευράν ραβδώσεις 
(5-6 τον αριθμόν) (εϊκ. 15), υποθέτω δτι τοϋτο οφείλεται εις τό δτι επί 
τής πλευράς ταύτης τών κιόνων κατέληγον διαχωριστικά τοιχία, ίσως μετα
γενέστερον άνιδρυθέντα. Λαμβανομένου υπ’ δψιν τοϋ μεγάλου μήκους τών 
μετακιονίων, είναι δυνατόν νά ΰποθέσωμεν δτι τά κατά τάς τρεις πλευράς 
κλειστά ταϋτα δωμάτια έχρησίμευον ω; προφυλαγμένα, τρόπον τινά, υπό
στεγα ή πρόδομοι τών όπισθεν αυτών δωματίων τής στοάς, τών οποίων 
ηύξάνετο ουτω τό μέγεθος.
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Κατά την βορείαν πλευράν δεν άνέσκαψα είμή κατά διαστήματα ΰπο 
λογισθέντα συμφώνως προς τα κατά την βορειοανατολικήν γωνίαν μετρη- 
θέντα μετακιόνια. Ενρέθησαν ούτως αί θέσεις των λοιπών κιόνων, των 
οποίων σχεδόν πάντων οί κατώτεροι σπόνδυλοι εύρίσκονται κατά χώραν επί

Είκ. 10. Μαρμάρινα αναθηματικά άγαλμάτια.

τοϋ στυλοβάτου μέχρι τοΰ τέρματος τής στοάς προς δυσμάς, οπού άνασκαφή 
εις ευρυτέραν ακτίνα άπέδωκε πολλά μέλη εκ τοΰ θριγκού τοΰ οικοδομή
ματος και τής πηλίνης στεγάσεως αΰτοϋ.

Άλλ’ ή πλήρης άνασκαφή δεν είναι δυστυχώς δυνατή προ τής άπο- 
στραγγίσεως τής υδροφόρου ταυτης περιοχής διά τής διανοίξεως βαθυτέρας 
προς τήν θάλασσαν αποστραγγιστικής αΰλακος. Διά τών εφετινών όμως εργα
σιών διεπιστώθη κατά το δυνατόν ή διάταξις τοΰ σπουδαιοτάτου τοΰτου 
οικοδομήματος, διασωθέντος δΤ ευτυχή συγκυρίαν κατά μέγα μέρος καί δυνα- 
μένου διά τοΰτο νά άναστηλωθή (είκ. 16).

'Έχει δε ή διάταξις αΰτη ως εξής περίπου συμφώνως προς τά μέχρι 
σήμερον διαπιστωθέντα:

1. Ή στοά ήτο έκατόμπεδος, διότι το μήκος αυτής εύρέθη ίσον προς 
29.70 μέτρα περίπου.

2. Κατά τήν προς νότον ανοικτήν πλευράν έφερεν 11 κίονας, <δν έκαστος 
άπετελεΐτο εκ τριών πωρίνων σπονδύλων, εχόντων διάμετρον κάτω 0.707 μ. 
καί ά'νω 0.547 μ.

3. Τά μεταξόνια ήσαν τά μέν ακραία 2.96 μ. τά δε μεσαία 2.87 μ. Ή αντί
στροφος τής συνήθους διάταξις αυτή τών μετακιονίων (μείζονα τά ακραία)
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οφείλεται εις τούς αυτούς αισθητικούς λόγους, οΐτινες έπέβαλον την σμί- 
κρυνσιν τών εξωτερικών γωνιαίων μετακιονίων των ναών, δεδομένου δτι

Είκ. 11. Τεμάχιον ε% αρχαϊκοί αναγλύφου τών αρχών τοΰ 5ου π.Χ. αί.

ή στοά ήτο ορατή και ανοικτή έσωτερικώς, καί ή σχηματιζομένη γωνία ήτο 
επομένως Ισωτερική.

4. Τα κιονόκρανα ήσαν μαρμάρινα κοσμούμενα διά τριών ιμάντων 
ύψ. 0.024 μ. Ό έχΐνος αρκούντως εντεταμένος ειχεν ύψ. 0.096 μ. ό δέ ά'βαξ
0.12 μ. Ούτω τό ολικόν ύψος τοΰ κιονοκράνου μετά τής σκοτίας ήτο 0.316 μ.

5. Ή κρηπίς άπετελεϊτο έκ δύο δόμων άνευ ά'λλης τίνος θεμελιώσεως 
όλικοϋ ύψ. 0.475. Έξ αυτών ό κατώτερος έκ πώρων λίθων επέχει θέσιν 
εύθυντηρίας έ'χων ύψ. 0.22 μ. και Ιξέχων τού ύπερκειμένου στυλοβάτου δίκην 
βαθμίδος κατά 0.15 μ.

6. Ό μαρμάρινος στυλοβάτης έχει πλάτος 0.822 μ. καί ύψ. 0.255 μ. 
Κατά τήν εσωτερικήν ορατήν πλευράν έκοσμεΐτο δι’ ύποτομής ύψ. 0.06 μ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:37:47 EEST - 54.161.213.156



Ίωάννου Παπαδη μητριού: Άνασκαφαι έν Βραυρώνι 183

Είκ. 12. Ό κατώτερος κατά χώραν σπόνδυλος τοΰ άναστηλωθέντος κίονος.

Είκ. 13. Βορειοανατολική γωνία τοΰ στυλοβάτου.
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έγγεγλυμμένης εις βάθος 0.01. Κατά την έξω πλευράν τής καθέτου επιφάνειας 
αί πλάκες τοΰ στυλοβάτου ήσαν απεργοί πλήν μιας στενής ταινίας ΰψ. 0.05, 
δπερ δεικνύει πιθανώς το πάχος τών πλακών τοΰ δαπέδου τής στοάς.

Αί πλάκες τοΰ στυλο
βάτου (τών ακραίων 
τό μήκ. ήτο 1.275 τών 
δε λοιπών 1.437 μ., 
ήτοι δσον και τών 
μεσαίων μεταξονίων) 
συνεδέο ντο διά συνδέ- 
σμωνσχή ματοςδιπλοΰ 
ταϋ μήκους 0.115 μ. 
οί δε αρμοί συνέπι- 
πτον κατά τον άξονα 
τών κιόνων καί τό μέ
σον τών μετακιονίων. 
Οί κίονες κατά ταΰ- 
τα έβαινον επί τών 
αρμών πλήν τών 
ακραίων, οΐτινες έ- 
στηρίζοντο επί τών 
ακραίων βατήρων
(0.822 X 0.822).

7. Τοΰ επιστυ
λίου οΰδέν μέρος εύ- 
ρέθη καί είναι πιθα
νόν δτι τοΰτο ήτο ξΰ- 
λινον, ως συμπεραί- 
νεται εκ τοΰ μικροΰ

Εΐκ. 14. Ό αναστηλωθείς κίων τής ΒΑ γωνίας τής στοάς. Μίσχου, τών μετοπών·
8. Αί τρίγλυφοι

ήσαν πώριναι πλ. 0.39 μ. περίπου αί δέ μετόπαι μαρμάριναι ΰψ. 0.65 καί 
πλ. 0.567, άνευ τίνος πλαστικοΰ διακόσμου. Συνέπιπτον δέ αί τρίγλυφοι κατά 
τά κέντρα τών κιόνων καί άνά δυο κατά έκαστον μετακιόνιον.

Ή έκατόμπεδος αυτή στοά τής Βραυρώνος παρουσιάζει πολλάς ομοιό
τητας προς την επί τής Άκροπόλεως στοάν τοΰ Βραυρωνίου, οΰτινος άνα- 
παράστασιν εξεπόνησεν, εκ τών μέχρις ημών διασωθέντων λειψάνων, ό καθη
γητής G. Stevens έν Hesperia V, 1936, 456 κέ. Ούτως ή διάταξις π.χ. 
τοΰ θριγκοΰ καί τό ΰψος καί αί άναλογίαι τών κιόνων είναι σχεδόν αί αΰταί.
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Χρονολογεί δέ ό Stevens την στοάν ταΰτην εις την Κιμώνειον περίοδον 
περί τά μέσα περίπου τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος. Άλλ’ ή χρονολογία τής στοάς 
τής Βραυρώνος πρέπει, έκ τών μέχρι σήμερον δεδομένων, νά είναι μεταγε- 
νεστέρα καί δή περί τό τελευταΐον τέταρτον τοϋ αίώνος. Είναι λοιπόν 
πιθανόν, εάν θετορήσοομεν την χρονολογίαν τοϋ Stevens ασφαλή, δτι ή στοά

Είκ. 15. Σπόνδυλοι τής Δυτικής πλευράς τής στοάς μετά άνευρεθέντος 
μαρμάρινου κιονόκρανου.

τής Άκροπόλεως έχρησίμευσεν ως πρότυπον διά την κατασκευήν τής στοάς 
τής Βραυρώνος, ήτις πάντως πρέπει νά δεωρηθή σύγχρονος ή καί μεταγενε- 
στέρα τής μνησικλείου μετασκευής τοϋ Βραυρωνίου τής Άκροπόλεως.

Προς την χρονολογίαν ταΰτην δυνάμεδα νά άποβλέψα)μεν καί έκ φιλο
λογικών τεκμηρία)ν όρμώμενοι. Άν δηλαδή, ως είναι βέβαιον, ή διδασκαλία 
τής ’Ιφιγένειας εν Ταΰροις τοϋ Εΰριπίδου έγένετο προ τοϋ 413 π.Χ., είναι 
πιθανόν δτι ή τραγωδία αυτή, συνδεομένη τόσον ατενώς προς την λατρείαν τής 
Βραυρωνίας Άρτέμιδος καί άποτελοϋσα σπουδαιοτάτην πηγήν διά τήν τοπο
γραφίαν τοϋ ίεροϋ, έδιδάχθη κατά τον πρώτον μετά τήν άνοικοδόμησιν τής στοάς 
τοϋ ίεροϋ λαμπρότερον εορτασμόν τών Βραυρωνίων, ή κατ’ αγρούς Διονυ
σίων, περί ών ε'χομεν σαφείς μαρτυρίας δτι έτελοϋντο έν Βραυρώνι. Ό Ste
vens νομίζει δτι προορισμός τοϋ Βραυρωνίου τής Άκροπόλεως ήτο κυρίως 
νά προστατεΰη καί φυλάττη τά εις τήν Άρτεμιν αφιερώματα. Άλλ’ είναι, 
νομίζω, πιθανώτερον δτι ή μεγάλη Έκατόμπεδος στοά τής Βραυρώνος μετά 
τών όπισθεν αυτής διαμερισμάτων, τών όποιων διεπιστώθη ή ΰπαρξις, έχρη-
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186 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1950
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σίμευε διά την στέγασιν τοΰ ιερατικού προσωπικού κα'ι μάλιστα τών άρκτων, 
των εύγενών δηλαδή ’Αθηναίων κορασίδων, αΐτινες ήσαν αφιερωμένοι εις 
την υπηρεσίαν τής Θεάς. Προς την άποψιν τούτην συνηγορεί ό προσφυέ
στατος προσανατολισμός τής μικράς στοάς, ήτις κλείουσα τό τέμενος από 
βορρά και ανατολών έχρησίμευεν ως ύπήνεμον καταφύγιον τών ικετών, 
διά την προστασίαν αυτών από τούς ισχυρούς και λίαν ενοχλητικούς ανέμους 
τούς πνέοντας από τάς πλαγιάς τού βουνού και τής ανοικτής πρός ανατολάς1 
θαλάσσης τού Εύβοϊκού. Κατ’ αναλογίαν καί αί δύο εκατέρωθεν πτέρυ
γες τής στοάς, αΐτινες δεν άνεσκάφησαν δλοσχερώς, δεν άπετέλουν ιδιαίτερα 
ιερά καί είναι πιθανόν δτι τό αυτό ΐσχυε καί διά την εν Άκροπόλει Βραυρώ- 
νιον στοάν. Έκεΐ, νομίζει ό Stevens, δτιτά δύο εκατέρωθεν ιερά έχρησίμευον 
διά την στέγασιν τών δύο αγαλμάτων, τού λίθινου δηλαδή ξοάνου καί τού 
όρειχαλκίνου (;) τού Πραξιτέλους2. 'Υποθέτω δμως, δτι τά έν ταις έπιγραφαΐς 
τών Βραυρωνίων αφιερωμάτων αναγραφόμενα αγάλματα, τό εδος τό αργάίον, 
τό Άγαλμα τό ορθόν, τό Άγαλμα τό έστηκός, τό Άγαλμα, τό εδος τό λίθινον 8 
άναφέρονται εϊς αγάλματα ευρισκόμενα έν τφ κυρίως ίερφ τής Άρτέμιδος 
έν Βραυρώνι, δπου άλλωστε, ως άπεδείχθη, άνεγράφοντο τό πρώτον έν 
στήλαις, ών πλεΐστα τεμάχια άνευρέθησαν καί εφέτος κατά τάς άνασκαφάς καί 
αΐτινες, ώς καί πέρυσιν άνέφερον, είναι τά πρωτότυπα τών έν Άκροπόλει 
αντιγράφων 4 Διά τούτο νομίζω, δτι δλα τά σχετικώς άναγραφέντα περί τών 
έν τφ Βραυρωνίφ τής Άκροπόλεως αγαλμάτων πρέπει νά αναθεωρηθούν. 
'Υπήρχε βεβαίως έν τφ Βραυρωνίφ τής Άκροπόλεως τό υπό τοΰ ΓΙαυσα- 
νίου 5 άναφερόμενον άγαλμα τοΰ Πραξιτέλους, άλλ’ ούδείς δύναται νά γίνη 
συσχετισμός πρός τά έν ταΐς έπιγραφαΐς άναφερόμενα άλλα αγάλματα, άτινα 
δέον νά άναζητηθούν έν τφ ίερφ τής Βραυρώνος, ένθα ύπήρχεν άνευ αμφι
βολίας καί τό άρχαιότερον ξόανον 6, τό εδος τό άρχαΐον 7, τών έπιγραφών.

Κατά τον χρόνον τών έκεΐ άνασκαφών συνελέγησαν έκ τής πρός νότον τού 
ιερού προϊστορικής άκροπόλεως πολλά ό'στρακα πρωτοελλαδικών, μεσοελλα- 
δικών καί Μυκηναϊκών αγγείων, περί ών βραχεΐαν έκθεσιν συνέταξεν ό έπι- 
μελητής αρχαιοτήτων κ. Δημ. Θεοχάρης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΥ

1 G. Stevens έ.ά. 468. * G· Stevens έ.ά· σ. 460 καί 468.
3 IG II31514„β, 151587, 151 615, 15 1 7140, 151443, 1517148, 152 229, 152 4 207 1 51 423,

1515is, 1Β163, 15242ο2, 1514,7ι 151519, 1516,.
4 I. Παπαδημητρίου ΠΑΕ, 1949, 84, κέ. 5 Παυς. I 23,7.
6 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I 33,1: «ξόανον μέν δή καί αυτόθι έστίν Άρτέμιδος άρχαΐον».
7 Πρβ. F. Studniczka Verm. z. griech. Kunstgeschichte 1884,18 κέ. καί

Hermes XXII, 1887, 494 κέ. C. Robert Arch. Maerchen 1886,144, κέ. J. Hondius 
Novae inscriptiones atticae 1926, 64 κέ. 68 κέ. ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.
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