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ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑΝ

Δύο χιλιόμετρα νοτιώτερον τής Ραφήνας, αριστερά τής όδοΰ προς την αλυ
κήν τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος — τάς αρχαίας Άραφηνίδας 'Αλας—καί την

ΕΙκ. 1. Τό άκρωτήριον «Άσκηταριό» παρά την Ραψήναν 
(Διά βελών σημείοϋται ό χώρος τής άκροπόλεως).

Λούτσαν, κατά τό δεξιόν γραφικωτάτου ορμίσκου, προβάλλει εντός τής θαλάσσης 
ή ύψη?ιή χερσονησοειδής άκρα τοΰ Άσκηταριοΰ1 (είκ. 1-2).

Έκ τοΰ ύψους τοΰ ακρωτηρίου, ώς από σκοπιάς, εύρυτάτη άνοίγεται ή θύα 
τοΰ Νοτίου Εύβοϊκοΰ, κατά μήκος τής ακτής, από τοΰ μυχοΰ τοΰ όρμου τοΰ Μα- 
ραθώνος καί τής Πεντέλης προς βορράν, μέχρι των βουνών τοΰ Πόρτο Ράφτη 
(τοΰ όρμου των Π ρασιών) καί τής Μακρονήσου προς νότον τον ορίζοντα κλείει 
πρύς άνατολάς ή «Καρυστία δειράς», κορυψουμένη εις την επιβλητικήν ”Οχην.

Τήν αρμονίαν τοΰ τοπίου καί τό λιτόν κάλλος τής ακτής καί τής παρακει- 
μένης λόχμης πεύκων καί θάμνων δεν έτάραξε, παραδόξως, ούτε ή βέβηλος πα-

1 Τό δνομα ελαβεν ή θέσις από λαξευτού σπηλαίου τοπωνύμιον αποδίδεται έξ ίσου είς τον όρμον καί τό 
(αρχαίου τάφου ;) πλησίον τής θαλάσσης, κατά τό δε- άκρωτήριον, ακούονται δέ ενίοτε καί τά «Καλόγερος» 
ξιόν κεράς τοΰ όρμου, δπερ μοναχός τις τής Μονής ή «’Αετός», διά τό τελευταϊον.
Πεντέλης μετέτρεψεν είς άσκητήριον (άσκηταριό). Τό
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60 Δημητρίου Ρ. ©εοχάρη

ρουσία ενός τουριστικού περιπτέρου, ούτε ή μόλις προληφθεΐσα άσχημία των οί- 
κίσκων ενός των ποικιλώνυμων «οικοδομικών συνεταιρισμών».

Έπ'ι χιλιετηρίδας όλα παρέμειναν άθικτα, μέχρι τών άνασκαφών τού φθι
νοπώρου τών ετών 1954 καί 1955, διά τών όποιων άπεκαλΰφθησαν έπ'ι τού ακρω
τηρίου τα λείψανα συνοικισμού καί άκροπόλεως τής πρωίμου περιόδου τής Εποχής 
τού Χαλκού1 (σχεδιογρ. είκ. 3).

Περι?ιηπτικα1 εκθέσεις έδημοσιεύθησαν ήδη εις τα Πρακτικά τής Άρχαιολο-

Είκ. 2. "Αποψις τοΰ δρμου τοΰ Άσκηταριοΰ από τής άκροπόλεως.
ΕΙς τό βάθος οΐ δυτικοί πρόβουνοι τοϋ Πεντελικοΰ καί ό Μαραθούν.

γικής Εταιρείας (ΙΙΑΕ 1954, 104 εξ. και 1955), άλλ’ επειδή, λόγφ τής διακο
πής τών εργασιών, ή οριστική δημοσίευσις είναι ενδεχόμενον νά καθυστέρηση,

1 Κατά τό 1953 ένήργησα τό πρώτον δοκιμαστικήν 
άνασκαφήν επί τοΰ άκρωτηρίου, δαπάναις τοΰ Υπουρ
γείου τής Παιδείας, άπό τοΰ επομένου δμως έτους την 
χορήγησιν τών μέσων τής άνασκαφής άνέλαβεν ή ’Αρ
χαιολογική Εταιρεία. Πρός τό Συμβοΰλιον αύτής καί 
τόν "Εφορον Ί. Παπαδημητρίου εκφράζω καί εντεύ
θεν τήν ευγνωμοσύνην μου.

Ευχαριστίας οφείλω νά έκφράσω καί πρός τήν άρ- 
χαιολόγον δ'δα "Ολγαν Άλεξανδρή λαβοΰσαν μέρος είς 
τήν άνασκαφήν κατά τό 1955, πρός τόν φιλάρχαιοι·

Κ. Δρακοΰλην καί τάς τοπικάς άρχάς τής Ραφήνας, 
ώς καί πρός τούς τεχνίτας τής άνασκαφής Ί. Καρα- 
μήτρον καί Ί. Μποΰρδον (ών ό δεύτερος καί ώς άμι
σθος φΰλαξ τών άρχαίων προσέφερεν επί μακρόν υπη
ρεσίας).

Ή συγκόλλησις τών άγγείων έγενετο διά τών τεχνι
τών Τ. Κοντογιώργη, τοΰ Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου, 
καί Ά. Μαρίνη, πλείστας δέ φωτογραφίας οφείλω είς 
τόν καλλιτέχνην Ν. Τομπάζην.
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παρέχεται ενταύθα συνοπτική είκών των αποτελεσμάτων των άνασκαφών, ως 
προσφορά ευλαβής εις τήν μνήμην προσφιλούς πανεπιστημιακού διδασκάλου, τοϋ 
άειμνήστου Γεωργίου Π. Οικονόμου.

Είκ. 3. Σχεδιογράφημα τής άκροπόλεως τοΰ Άσκηταριοΰ.

I. Η ΘΕΣΙΣ-ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ή επίπεδος κορυφή τοϋ άκρωτηρίου «Άσκηταριό», έμβαδοΰ πέντε περίπου 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, έχει σχήμα τριγώνου, τοϋ όποιου έκαστη πλευρά εκτεί
νεται εις μήκος εκατόν περίπου μέτρων. Και αί μεν δυο τών πλευρών, ή βορειο
δυτική και ή άνατολική, καταπίπτουν άποτόμως προς τήν θάλασσαν, ή δε τρίτη, 
ή νοτιοδυτική, ή μόνη προσιτή, χωρίζεται άπό τής ξηράς διά στενομήκους αύχέ- 
νος. Οΰτως ή θέσις είναι φύσει οχυρά καί άπροσπέλαστος.

ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ
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Κατά την βορειοανατολικήν γωνίαν τής κορυφής και επί τής χαμηλής προβολής 
τοΰ ακρωτηρίου άνωρύχθησαν κατά την διάρκειαν τής εχθρικής Κατοχής οχυρώ
ματα καί παρατηρητήρια, ή περιωρισμένη δε αυτή έπέμβασις ύπήρξεν ή μόνη 
διαταραχή τών έπιχώσεων, αί όποΐαι άλλως διετηρήθησαν άθικτοι.Ώς είναι φυσικόν, 
ή έπίχωσις επί τής κορυφής είναι γενικώς μικρού πάχους, ποικίλλει δε από ολί
γων εκατοστόμετρων μέχρις 1.45 μ.' κατά μέσον όρον όμως εις τάς θέσεις, όπου 
άπεκαλύφθησαν οικήματα, τό βάθος αυτής ύπερέβαινε τό μέτρον.

Λεπτή επιφανειακή έπίχωσις, βάθους ενίοτε 0.30 μ. εις τινα σημεία τοΰ χώ
ρου, περιείχε λείψανα μυκηναϊκά, μάλλον πρώιμα, ώς επί τό πλεΐστον όμως τό 
πρωτοελλαδικόν στρώμα αναφαίνεται επί τής επιφάνειας, ιδίως κατά τήν περίμε
τρον, όπου ή άποχωμάτωσις υπήρξε μεγαλυτέρα. Τό στρώμα τής Πρωτοελλαδι
κής Περιόδου διαιρείται εις τρία μέρη, έξ αυτών όμως τό κατώτατον είναι λίαν 
λεπτόν (μόνον εις εν σημεΐον έ'φθανε τά 0.40 μ.) καί ούχί πάντοτε σαφές, διότι 
μεταγενέστερα κτίσματα έθεμελιώθησαν εντός αύτοΰ. Τό κατώτατον τοΰτο επί τοΰ 
βράχου έδραζόμενον στρώμα περιέχει άφθονον τέφραν, οστά ζώων καί όστρακα 
αγγείων, εις έν σημεΐον δέ καί λείψανα τοίχου, ελαφρώς κυρτοΰ. Εις τάς έπομέ- 
νας δύο φάσεις ανάγονται λιθόκτιστα επάλληλα οικήματα καί άφθονα αγγεία.

Κατά τά στρωματογραφικά δεδομένα διακρίνομεν τρεις φάσεις τής Πρωτοελ
λαδικής Περιόδου (ΠΕ I, II καί III)· ώς όμως συνήθως συμβαίνει, μόνον περί 
τής τελευταίας έ'χομεν επαρκή στοιχεία τής αρχιτεκτονικής καί τής κεραμεικής, 
διότι άφ’ ενός ήτο δύσκολον νά παραμερισθοΰν τά ύπερκείμενα λείψανα (όπως 
δυστυχώς συμβαίνει ενίοτε είς άνασκαφάς προϊστορικών συνοικισμών), άφ’ ετέρου 
δέ ή άνασκαφή δέν ώλοκληρώθη, ώστε νά καταστή δυνατή ή κλιμακωτή άπο- 
κάλυψις οικημάτων καί τών τριών φάσεων. "Αλλως τε, λόγω τής λεπτότητος τών 
έπιχώσεων, τά μεταγενέστερα οικήματα είναι έκτισμένα συνήθως έπί τών ίσοπεδω- 
θέντων λειψάνων τών παλαιοτέρων καί ένίοτε χρησιμοποιουμένου τοΰ ύλικοΰ αυτών.

II. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ (σχεδιογρ. είκ. 3).

Ώς ανωτέρω έσημειώσαμεν, τής παλαιοτέρας φάσεως τής Πρωτοελ?ιαδικής Πε
ριόδου (ΠΕ I) δεν άνευρέθησαν οικοδομικά λείψανα, πλήν τμήματος τοίχου, πά
χους 0.60 μ., έ?ω.φρώς κυρτοΰ, σωζομένου είς μήκος 2.50 μ. κατά τό βόρειον 
άκρον τής οικίας Ε. Είς τον πυθμένα έπίσης τάφρου κατά τό μέσον τής άκρο- 
πόλεως διεπιστώθη ή παρουσία ορύγματος έντός τοΰ στερεοΰ, άνευ συνάφειας 
προς τοίχον τινα, άποτελοΰντος δ’ ίσως τό δάπεδον πρωτογόνου καλύβης.

Τής Μέσης Πρωτοελλαδικής φάσεως (ΠΕ II) τά αρχιτεκτονικά λείψανα δεν 
είναι έπίσης πολλά, άποτελοΰνται δέ έκ τμημάτων δύο οικημάτων λιθόκτιστων 
κατά τά θεμέλια (ή άνωδομία άπετελεΐτο πάντοτε έξ ώμών πλίνθων), εύθυ- 
γράμμου καί ορθογωνίου κατόψεως (Οίκίαι Γ καί Ε). Οί τοίχοι τών οικημά
των αυτών έχουν τό σύνηθες πάχος (0.50-0.60 μ.) καί είναι έπιμελώς έκτισμέ- 
νοι. Είς τινα σημεία οί λίθοι είναι τεταγμένοι λοξώς (herring - bone wall), κατά 
σύστημα οικοδομικόν γνωστόν έν ’Αττική καί έκ τοΰ συνοικισμοΰ τοΰ ’Αγίου
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Κοσμά Κατά το μέσον τοΰ ΠΕ II οικήματος Ε εύρέθη ή εστία, άποτελουμένη εξ 
άπλοΰ κοιλώματος περιβαλλόμενου διά μονής σειράς λίθων, κατά μήκος δε τοΰ 
δυτικοϋ τοίχου τοΰ δωματίου άνεκαλΰφθησαν πέντε «βοθρίσκοι», ήτοι κοιλότητες, 
μέσου βάθους και διαμέτρου 0.25 μ., εντός των οποίων εΰρέθησαν υπολείμματα 
τροφών (κοχλίαι τετρημένοι, όστοΰν ζώου), τμήματα αγγείων και τέφρα.

Τής τρίτης φάσεως (HE III) άνεσκάφησαν λείψανα πολλών οικημάτων, ως 
κα'ι τμήματα τοΰ οχυρωματικού περιβόλου, όστις ήσφάλιζε την άκρόπολιν

Είκ. 4. Σχεδιογράφημα ΠΕ οικημάτων τοΰ κυρίου τομέως των άνασκαφών (Κλΐμαξ 1 : 260).

άπό τής μόνης εύεπιβάτου βορειοδυτικής πλευράς. Τοΰ τείχους αύτοΰ, τό όποιον 
είναι τό πρώτον άξιόλογον λείψανον πρωτοελλαδικής όχυρώσεως επί τής Στε- 
ρεάς1 2, άνεσκάφη τμήμα μήκους 32 μ. Είναι έκτισμένον διά μέτριου μεγέθους λί
θων αργών, τό δε πάχος του φθάνει εις τά 2.50 μ., ενώ τό ΰψος τοΰ λιθίνου 
θεμελίου (διότι ή άνωδομία καί αύτοΰ θά ήτο πλινθίνη) ύπελογίσθη, ότι θά 
ύπερέβαινε κατά τι τά τρία μέτρα κατά την εξωτερικήν παρειάν. ΙΙαρετηρήθη

1 Πρβ. Γ. ΜΥΛΩΝΑ, ΑΕ 1952, σελ. 121.
2 Ώχυρωμένος διά τείχους ήτο καί ό ΠΕ συνοικι

σμός τής Ραφήνας (πρβ. ΠΑΕ 1953, 105 εξ.), τεί
χος δέ περιβάλλον τά οικήματα άνεκάλυψα τελευ
ταίως καί εις τον ΠΕ συνοικισμόν τής Μάνικας, βο-

ρείως τής Χαλκίδος. Έκ τών παραδειγμάτων αυτών 
άποδεικνΰεται, δτι και οί ηπειρωτικοί συνοικισμοί 
ήσαν (οχυρωμένοι, ώς οί νησιωτικοί (Κυκλάδες, Αί
γινα).
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επίσης δτι τό τείχος έπεΐχε θέσιν αναλήμματος των οικημάτων τής πλευράς ταύ- 
της τής άκροπόλεως.

"Αν ή άκρόπολις περιεβάλλετο καί από των άλλων πλευρών διά τείχους δεν 
είναι γνωστόν, τούτο δμιος φαίνεται λίαν πιθανόν, διά την όλοκλήρωσιν τής 
όχυρώσεως' αλλά καί εν τή περιπτώσει ταΰτη τά λείψανα τοϋ τείχους δεν ήτο 
δυνατόν νά περισωθοΰν, διότι τμήματα τής άκροπόλεως κατά τάς δχδο ταύτας 
πλευράς κατέπεσαν είς την θάλασσαν, ως άποδεικνύεται έκ θεμελίων οικημάτων 
κειμένων σήμερον παρά τό χείλος τοϋ κρημνού.

Των οικημάτων τού ΠΕ III συνοικισμού άνεσκάφησαν πλήρως πέντε (αί 
οίκίαι A, Β, Γ, Ε καί Θ τοϋ σχεδιογρ. τής είκ. 4) καί τμήματα τριών άλλων είς 
την περιοχήν τοϋ κυρίου τομέως τών ανασκαφούν, ήτοι κατά τό μέσον τής ΒΔ. 
πλευράς τής άκροπόλεως, άλλαι δέ δοκιμαστικοί μάλλον σκαφαί καί τάφροι καθ’ 
δλην την έ'κτασιν αυτής άπεκάλυψαν, δτι ολόκληρος ή εκτασις καλύπτεται υπό 
οικημάτων. Δεδομένου δέ δτι τά κτίσματα ταΰτα εύρίσκονται αμέσως σχεδόν υπό 
την επιφάνειαν, εύκολος καί όλιγοδάπανος είναι ή άνασκαφή των καί είς τούτο 
άπέβλεψεν ή εργασία μου επί τοϋ «Άσκηταριοΰ»: είς την συνολικήν άνασκα
φή ν ενός πλήρους πρωτοελλαδικού συνοικισμού καί μάλιστα ωχυρωμένου, 
διά νά δοθή ευκρινής ή είκών τής ζωής μιάς κώμης τής άρχαιοτέρας περιόδου 
τής Εποχής τοϋ Χαλκού καί προ πάντων τό πολιοδομικόν αυτής σχέδιον.

Περί τών οικημάτων πρέπει γενικώς νά παρατηρηθή, δτι είναι μικρά (τούτο 
δέ είναι εύεξήγητον έκ τής στενότητος τοϋ χώρου επί τής άκροπόλεως), αυτοτελή 
καί άνεξάρτητα, κατά κανόνα εύθυγράμμου κατόψεως καί ώς επί τό πλεϊστον τύ
που άποκλίνοντος προς τον «μεγαροειδή». Διότι τά κύρια συστατικά τών σπου- 
δαιοτέρων εξ αυτών, ήτοι τών οικιών Α καί Ε, είναι: τετράγωνος θάλαμος πε- 
ριέχων τήν εστίαν, στενός πρόδομος καί υποτυπώδης αίθουσα μεταξύ παρα- 
στάδων, αί όποϊαι έπεκτεινόμεναι ενίοτε περιβάλλουν τήν αυλήν τής οικίας, εν
τός τής οποίας άλλοτε υπάρχει ίπνός, άλλοτε δέ «βόθρος».

Τά δωμάτια επικοινωνούν διά θυρών, αί όποϊαι είναι τοποθετημέναι ή μία 
δπισθεν τής άλλης, ούχί δμως κατά τον άξονα, άλλά πλησιέστερον τοϋ ετέρου 
τών τοίχων \ 'Οπωσδήποτε ή επιμονή τής τυπικής ταύτης διατάξεως καί μορφής 
τών επί μέρους στοιχείων τής οικίας, ή οποία καταφανώς ενθυμίζει τό μυκηναϊκόν 
μέγαρον, μαρτυρεί περί τής ύπάρξεως ενός παραδεδεγμένου άρχιτεκτονικοϋ τύπου, 
τοϋ οποίου τάς πρώτας άρχάς εύρίσκομεν είς τά νεολιθικά μέγαρα, τήν συνέχειαν δέ 
καί τήν τελείωσιν είς τον κύριον πυρήνα τών μυκηναϊκών άνακτόρων. Διότι καί τοϋ 
μυκηναϊκού μεγάρου τά κύρια στοιχεία είναι ό τετράγωνος θάλαμος (ή αίθουσα τοϋ 
θρόνου), ό στενός πρόδομος καί ή μεταξύ παραστάδων αίθουσα δώματος, προ τής 
οποίας άνοίγεται ή κεντρική αυλή. Αί μεγάλαι διαστάσεις τών μυκηναϊκών μεγάρων 
(καί τών νεολιθικών, τουλάχιστον τών μεγάρων τού Διμηνίου καί τοϋ Σέσκλου) κα
τέστησαν εκεί άναγκαίαν τήν χρήσιν τών κιόνων διά τήν ύποστήριξιν τής στέγης,

1 Πρβ. Γ. ΜΥΛΩΝΑ, ΑΕ 1952, σ. 121 είκ. 3.
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πράγμα βεβαίως περιττόν εις τα μικρά πρωτοελλαδικά οικήματα τοΰ Άσκηταριοϋ.
Εις τάς οικίας Α κα'ι Ε αί παραστάδες τής προσόψεως είναι αληθώς υπο

τυπώδεις: τής οικίας Α έ'χει ή μεν μήκος 1.50 μ., ή δ’ έτέρα πολύ μικρότερον, 
διότι διακόπτεται υπό θυρώματος, περαιτέρω δ’ έπεξετάθη καί έκυρτώθη διά νά 
περιλάβη τον ίπνόν- τής δε οικίας Ε 0.50 μ. μόλις, αλλά τό πέρας αυτής υπο
γραμμίζεται από αντίστοιχον εγκοπήν τοΰ πλακοστρώτου δαπέδου. Καί ενταύθα 
αι παραστάδες φαίνονται οίονεί προεκτεινόμενοι διά λεπτοτέρου τοίχου, περιβάλ
λοντος την — ύπαιθρον ασφαλώς — αυλήν. Ό τοίχος τής αυλής είναι καί άλλως 
χαμηλότερος τών τοίχων τοΰ οικήματος, αποτελεί δε μεταγενεστέραν προσθήκην. 
Τό διάγραμμα τής οικίας Γ παρουσιάζεται κάπως διάφορον. Καί εν αυτή ό τε
τράγωνος θάλαμος καί ό στενός πρόδομος είναι τά κύρια δωμάτια, ή προ αυτών 
όμως αίθουσα κλείεται εμπρός διά τοίχου, επειδή παρεμβάλλεται άλλη οικία (Θ) 
καί ή είσοδος είναι πλαγία. Άλλ’ είναι, νομίζω, καί εδώ πριοψανές, ότι τήν αλ
λαγήν έπέβαλεν ή γειτνίασις τής παρακειμένης οικίας, μετά τής οποίας ό σύνδε
σμος γίνεται ούχί διά μεσοτοιχίας, αλλά διά κεχωρισμένων τοίχων. Ή συνήθεια 
αύτη τής χρήσεως διπλών τοίχων μεταξύ παρακειμένων οικημάτων1, είναι χα
ρακτηριστική τής αρχιτεκτονικής τοΰ Άσκηταριοϋ.

’Άλλη σπουδαία διαπίστωσις είναι ή ύπαρξις μονίμων εστιών εντός τοΰ θα
λάμου τών οικημάτων, μάλιστα δε κατά τό κέντρον τοΰ δωματίου (Οίκίαι Ε καί 
Ζ). Ώς μόνιμος θέσις διά τήν άφήν τοΰ πυρός εις μέν τήν οικίαν Ε έχρησιμο- 
ποιήθη πλάθανον έπιμήκους πεταλοσχήμου μορφής, όπερ εύρέθη έμπεπηγμένον 
εντός τοΰ δαπέδου, εις δε τήν οικίαν Ζ κυκλικόν τήγανον (pan), ομοίως εντός 
τοΰ δαπέδου έμπεπηγμένον. Ό θάλαμος τής οικίας Α ήτο κατ’ έξαίρεσιν λιθό
στρωτος, αλλά τό ήμισυ σχεδόν τοΰ δαπέδου δεν έσώζετο, ώστε άβεβαία είναι ή 
θέσις τής εστίας. Έκ τών λοιπών οικημάτων μόνον ή οικία Θ άνεσκάφη πλήρως, 
τό διάγραμμα δ’ αυτής φαίνεται διάφορον τών λοιπών οικημάτων. ’Άλλα μικρό
τερα δωμάτια, βοηθητικοί χώροι κλπ. φαίνονται ανώμαλα, με τοίχους λοξούς ή 
κυρτούς- αποφράξεις δε θυρών, διασκευαί καί προσθήκαι είναι συνήθεις εις τά οι
κήματα τής άκροπόλεως, τά όποια φαίνονται καλύπτοντα μακράν περίοδον, ώς 
άποδεικνύεται καί έκ τών πολλών αλλεπαλλήλων στρώσεων δαπέδων.

Τέλος κατά τήν νοτιοδυτικήν πλευράν τής άκροπόλεως καί έγγύς τοΰ τείχους άνε
σκάφη τό περισωθέν ήμισυ μικροΰ πεταλοσχήμου κτίσματος, ένώ κατά δοκιμαστικήν 
σκαφήν εις θέσιν «Σκαλοπάτι» 2 (άπέχουσαν ήμισυ περίπου χιλιόμετρον δυτικώς τής 
άκροπόλεως) άπεκαλύφθη τό λάξευμα τών θεμελίων καλύβης αψιδωτής περιεχούσης 
εστίαν καί πλήθος θραυσμάτων πρωτοελλαδικών III άγγείων. Ή καλύβη δεν ήτο λι
θόκτιστος (πιθανώς ήτο κατεσκευασμένη έκ πλίνθων ή κλάδων), όμοια δε ευτελή κτί- 
σματα πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι ύπήρχον καί άλλα περί τήν άκρόπολιν, χρησιμοποιού
μενα ίσως υπό ποιμένων ή ώς έργαστήρια τοΰ συνοικισμού καί πρόσκαιροι άποθήκαι.

1 Όμοίαν χρήσιν διπλών τοίχων αντί μεσοτοιχίας βοία (Μάνικα Χαλκίδος).
παρετήρησα καί εις τά οικήματα άλλων ΠΕ συνοικι- 2 Τήν ύπόδειξιν τής σκαφής έν τή θέσει ταάττ] 
σμών έν Αττική (νοτίως τής Βραυρώνος) καί έν Εύ- οφείλω εις τόν τμηματάρχην κ. Ν. Βουτσελακον.

9
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III. ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

Έκ των οικημάτων τής άκροπόλεως προήλθον πολλά κα'ι εξαίρετα δείγματα 
τής πρωτοελλαδικής κεραμεικής, περισσότερα δε των εκατόν αγγεία είναι πλήρη 
ή συνεπληρώθησαν ασφαλώς. "Ωστε ή συλλογή αΰτη, έκτεθεΐσα ήδη εν μερει εις 
το Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον, είναι έκ των πλουσιωτερων τής Ελλάδος 
καί τών σπουδαιότερων άμα, διότι καί νέα σχήματα περιλαμβάνει, άλλων δε πα
ρέχει τα πληρέστερα καί κάλλιστα παραδείγματα.

1. Πρωτοελλαδική I κεραμεική: Έκ τοϋ κατωτάτου στρώματος τής έπι- 
χώσεως τής Πρωτοελλαδικής Περιόδου προέρχονται μονόχρωμα αγγεία, φεροντα 
παχύ επίχρισμα, ίσχυρώς έστιλβωμένον, χρώματος δέ συνήθως ερυθρωπού ή κα
στανού, σπανιώτερον δέ μελανού, ώς καί άλλα πολλά χονδροειδή, άνευ επιχρί

σματος. Ό .πηλός περιέχει άμμον καί λι
θάρια καί ή όπτησις φαίνεται ανομοιο
μερής, διότι τό χρώμα τής επιφάνειας συ
χνά παραλλάσσει άπό τού μελανού προς 
τό ανοικτόν κατά τόπους.

Σΰνηθες σχήμα είναι ή βαθεΐα φιάλη, 
πατούσα επί τού ισοπεδωμένου πυθμένος 
(είκ. 5), σπανιώτερον δ’ απαντούν στενό- 
λαιμα αγγεία καί δακτυλιοειδείς βάσεις. 
Γενικώς πρόκειται περί κεραμεικής πρω
τογόνου έμφανίσεως καί «ΰπονεολιθικών» 
χαρακτηριστικών, εις την οποίαν όμως δια- 
κρίνονται προδρομικαί μορφαί σχημάτων 

τής κατόπιν ώριμου ΙΙΕ κεραμεικής (χείλη ενίοτε προς τά έσω νεΰοντα, αποφύσεις 
τετρημέναι ή άτρητοι υπό τά χείλη κ.ά.). Μερικά όστρακα είναι εγχάρακτα, τρία δέ 
φέρουν στιλβωτήν διακόσμησιν γραμμικήν, όμοίαν προς τήν τών νεολιθικών τής 
Αίγίνης1 καί δεικνύουν ότι ή πρώτη επί τού ακρωτηρίου έγκατάστασις τών φο
ρέων τού πολιτισμού τής Χαλκοκρατίας έγένετο αμέσως μετά τό τέλος τής Νεο
λιθικής Εποχής.

Ή κεραμεική αύτη ομοιάζει προς τήν άρχαιοτάτην κυκλαδικήν κατά τήν 
τεχνικήν (π. χ. τά ερυθρά έστιλβωμένα αγγεία τής Νάξου), ασφαλώς δέ είναι σύγ
χρονος προς τά παλαιότερα πρωτοκυκλαδικά αγγεία2.

Είκ. 5. ΠΕ I άγγεϊον (βαθεΐα φιάλη).

1 Πρβ. G. WELTER, Aigina, είκ. 2 εξ.Ελάχιστα όμοια 
όστρακα παρετήρησα καί εις τό νεολιθικόν υλικόν τής 
’Αγοράς τών ’Αθηνών. “Οτι τα διά στιλβωτής κοσμήσεως 
όστρακα τών τελευταίων νεολιθικών χρόνων δέν είναι 
άποκλειστικώς μελανά, πιστοΰται έκ πλείστων θέσεων.

2 Σχετικώς προσφάτως έπεχειρήθη καί πάλιν υψη
λότερα χρονολόγησις τών πρωίμων κυκλαδικών αγ
γείων (όμάς τοϋ Πηλοΰ), θεωρηθέντων συγχρόνων 
ακόμη καί πρός τά αρχαιότερα νεολιθικά - οίονεί διά

νά καλυφθή τό κενόν τής άγνοιας μας περί τοΰ νεολι
θικού πολιτισμού τών Κυκλάδων. Ούτως ό weinbkrg 

έν EHRICH, Relative chronologies in Old World Archae
ology, 86 εξ., πίναξ 1 σελ. 101, θεωρεί ταϋτα άρχαιό- 
τερα τής Νεωτερας Νεολιθικής. Τοιαύτη χρονολόγησις 
είναι βεβαίως λανθασμένη. ’Αγγεία τοϋ τύπου τοΰ Πη
λοΰ εΰρέθησαν έν Παλαιφ Κοκκινια όμοΰ μετά ΠΕ I 
αγγείων, ύψηλότερον δέ τών μελανών τών έσχάτων 
νεολιθικών χρόνων. "Ώστε ή όμάς αΰτη δέν δύναται
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Πρέπει επίσης νά σημειώσωμεν την απουσίαν χαρακτηριστικών ΠΕ σχημά
των, ως τής ραμψοστόμου φιάλης (sauce-boat) κα'ι άφ’ ετέρου την παντελή έλλει- 
"ψιν τής τυπικής μελανής κεραμεικής των εσχάτων νεολιθικών χρόνων (ή οποία 
ήδη είναι ευρέως γνωστή εξ ’Αττικής), ως άπόδειξιν τοΰ αμιγούς χαρακτήρος 
τής κεραμεικής τής πρωίμου ταύτης ΠΕ φάσεως1, τήν όποιαν γνωρίζομεν πλη- 
ρέστερον εκ τής Παλαιάς Κοκκινιάς (πρβλ. ΠΑΕ 1951, 93 εξ.) σποραδικώς δε καί 
εξ άλλων θέσεων τής ’Αττικής (Μαραθών, Βραυρών, Άθήνατ, Κερατσίνι κ.ά.).

2. Πρωτοελλαδική II κεραμεική: Καί ή κεραμεική τής μέσης φάσεως τής 
Περιόδου είναι έλλιπώς γνωστή εκ τοΰ Άσκηταριοϋ, διότι μέχρι τοϋδε δεν άνε- 
σκάφη επαρκής έ'κτασις τοΰ αντιστοίχου στρώματος.

Χαρακτηριστική όμως είναι ή αλλαγή τής τεχνικής, ήτοι ή χρήσις τοΰ γανώ- 
ματος Urfirnis, τό όποιον αντικαθιστά — χωρίς όμως 
καί νά έκτοπίζη παντελώς — τό έστιλβωμένον επίχρι
σμα τής προηγουμένης φάσεως. Τό γάνωμα συνδέεται 
στερεώς μετά τοΰ πηλού (όστις είναι τώρα πολύ κα- 
θαρώτερος καί καλύτερον ώπτημένος) είναι δε ενίοτε 
τόσον ανθεκτικόν καί στιλπνόν, ώστε παραβάλλεται 
προς τό γάνωμα τών κλασσικών χρόνων. Τό χρώμα 
είναι μελανόν ή ερυθρωπόν, ενίοτε παραλλάσσον.

Έκ τών σχημάτων τό πρώτον εμφανίζεται ή sauce
boat, ήτις μετά τοΰ επίσης συχνού μικρού κυάθου (bowl) 
μετά δακτυλιοειδούς βάσεως, αποβαίνουν συν τώ χρόνω 
τά συνηθέστερα σχήματα τής ΠΕ κεραμεικής.

’Ολίγα όστρακα φέρουν ώραιον καί στιλπνόν επί
χρισμα χρώματος υπόλευκου, μεγαλύτερα δε αγγεία, 
ώς πίθοι καί αμφορείς, δεν φέρουν γάνωμα άλλ’ 
απλήν έπάλειψιν στρώματος καθαρωτέρου πηλού.

Τέλος απαντούν καί γραπτά αγγεία τού τύπου τής Σύρου καί τής Νάξου, 
έκ τού τέλους δε τής παρούσης φάσεως προέρχεται ή ώραία γραπτή πρόχους τής 
είκόνος 6, ή όποια έχει ύψος μόλις 0.125 μ., κοσμείται δε διά τριγώνων άνηρτη-· 
μένων καί περιωρισμένων εντός ζώνης, τά όποια πληρούνται διά δικτυωτού καί 
παραλλήλων γωνιών εναλλάξ. Ό πηλός είναι ανοικτός κεραμόχρους τό δε στιλ
πνόν γάνωμα παραλλάσσει από τού μελανού προς τό ερυθρόν. Τά διακοσμητικά 
στοιχεία είναι βεβαίως γνωστά έκ τών Κυκλάδων, ή όλη όμως διάταξις αυτών καί 
τό σχήμα ένθυμίζουν μεσοελλαδικά καί πολύ μεταγενέστερα (πρωτογεωμετρικά!)

Είκ. 6. Γραπτή πρόχους 
(τέλος ΠΕ II).

νά χρονολογηθή πολύ πέραν τών αρχών τής ΠΕ I 
περιόδου ή τοΰ τέλους τής Νεωτέρας Νεολιθικής τής 
2τερεάς.

1 Ώς γνωστόν ό weinberg, AJ A LI, 1947, 169 έξ. 
καί ό ματζ, Historia I, 173 έξ. υπεστήριξαν τον συγ
χρονισμόν Νεωτ. Νεολιθικής καί ΠΕ I. Άντιθέτως

ό milojcic, Jdl EXV-LXVI, 1950-51, 1 έξ., σελ. 
49, τελευταίως όέ καί δ schachermeyr, Die alte- 
sten Kulturen Griechenlands, 1955, 33, φρονούν, 
όρθώς, ότι ή αρχή τής ΠΕ περιόδου είναι πάντως 
μεταγενέστερα τοΰ τέλους τής Νεωτέρας Νεολιθικής 
(Διμήνι - Λάρισα).
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γραπτά αγγεία. Συνήθως ή ΙΤΕ γραπτή κεραμεική πιστεύεται δτι ανάγεται εις 
την τελευταίαν φάσιν τής Περιόδου (εις την Ευτρησιν όμως είναι γνωστή άπό 
των αρχών αυτής!)· άλλ’ ή άνασκαφή τού Άσκηταριοΰ παρέσχε στοιχεία πρωι- 
μωτέρας χρονολογήσεως και συσχετισμού προς τά Κυκλαδικά. Διότι πλήν των γρα
πτών, εγχάρακτα τινα όστρακα τής φάσεως ταύιης είναι πιθανώς Κυκλαδικής 
προελεύσεως (έντυπα τρίγωνα κλπ.).

3. Πρωτοελλαδική III κεραμεική: Κατά τήν τελευταίαν φάσιν τής Πε
ριόδου ή ΓΙΕ κεραμεική φθάνει εις τό κορύφωμά της. Τά σχήματα χαρακτηρίζει 
εύγραμμία καί ασφάλεια και αξιοθαύμαστος ποικιλία (είκ. 7)- τυπολογικώς δεν υπάρ
χει διαφορά μεταξύ τής παρούσης καί τής προηγούμενης φάσεως, άλλ’ άντιθέτως 
ομαλή έξέλιξις καί περαιτέρω άνάπτυξις. Τούτο φαίνεται εκ πρώτης όψεως άντί- 
θετον προς τήν έξέλιξιν τής κεραμεικής άλλων ΠΕ συνοικισμών (π.χ. τής Εύτρή-

Είκ. 7. Πρωτοελλαδικά III αγγεία εξ ενός δωματίου οικίας τοϋ "Ασκηταριοΰ.

σεως), όπου ή τελευταία φάσις τής Περιόδου χαρακτηρίζεται άπό τήν προϊούσαν 
παρακμήν τής κεραμεικής.

Τύ βαθύ καί άνθεκτικόν γάνωμα τής μέσης φάσεως βαθμηδόν έγκαταλείπε- 
ται, άντ’ αυτού δε γενικεύεται ή χρήσις υδαρούς καί στιλπνού επιχρίσματος, άνοι- 
κτού πάντοτε χρώματος (τεφρού, κιτρινερύθρου, ερυθρωπού), επί τού οποίου εις 
τό πρώιμον τμήμα τής φάσεως έπαλείφεται βαθύτερον γάνωμα, όπερ καλύπτει μέ
ρος μόνον τού άγγείου (partially-glazed ware). Ό πη?ώς είναι εις τά λεπτότερα 
άγγεϊα καθαρώτατος καί ή όπτησις τελεία καίτοι ούχί πάντοτε ισχυρά.

Γενικώς, τά φέροντα τό τυπικόν θεωρούμενον, βαθύχρουν συνήθως καί διά χρω- 
στήρος έπαλειφόμενον, γάνωμα (Urfirnis) άγγεϊα, είναι είς τό Άσκηταριό πολύ ολίγα 
(ούτε 10%) καί ταύτα περιορίζονται χρονικώς είς τήν μέσηνΠΕ φάσιν κατά τόπλεΐστον.

Είς τά συνηθέστερα σχήματα τής λεπτής κεραμεικής καταλέγεται εν πρώτοις 
ή μικρά φιάλη μετά χειλέων προς τά έ'σω νευόντων καί ταπεινής δακτυλιοειδούς 
βάσεως (ενίοτε υψηλής), μέσης διαμέτρου κατά τά χείλη 0.10 εως 0.15 μ. (είκ. 12).

’Έπειτα ή βαθεΐα φιάλη μετά ραμφοσχήμου προχοής καί δακτυλιοειδούς βάσεως 
(sauce-boat)—το κατ εξοχήν «πρωτοελλαδικόν» σχήμα—ή οποία είναι συνηθεστάτη. 
Τά τελειότερα παραδείγματα—καί τά πρωιμώτερα—είναι μερικώς έπειλημμένα διά 
γανώματος (partially-glazed ware)· είς μίαν περίπτωσιν τό γάνωμα είναι βαθύ 
ερυθρόν επί τού άνοικτού κεραμόχρου επιχρίσματος, άλλοτε δε μέλαν επί τεφρού.

Διά τήν κομψότητα τού σχήματος—ή οποία παρουσιάζεται ώς πρώιμος έκδή-
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λωσις τής αττικής χάριτος—όμιλοΰν εύγλώττως ιά είκονιζόμενα δείγματα (είκ. 8-10):

Είκ. 8. Βαθεΐα ραμφόστομος φιάλη.

Τής φιάλης τής είκ. 8(=πίναξ I), ή 
προχοή προβάλλεται τόσον έ'ξω τοϋ 
κέντρου βάρους τοΰ σώματος, ώστε 
τό άγγεΐον είναι αδύνατον νά στα- 
θή, εις άλλα όμως παραδείγματα 
(είκ. 9) ή προχοή είναι πολύ βραχύ
τερα καί η φΐα?0] βαθύτερα το σχη- Είκ. 9. Βαφεία ραμφόστομος φιάλη

μα όμως κερδίζει τώρα εις ευστά
θειαν ό,τι χάνει εις κομψότητα. ’Άλλο σπανιώτερον σχήμα είναι ή πρόχους, εξ ών ή
τής είκ. 11α-β κοσμείται κατά την λαβήν

j. . ·*

Ε’ικ. 10. ΒαΦεΐα ραμφόστομος φιάλη.

δι’ εγχαράκτου ίχθυακάνθης καί είναι 
επίσης μερικώς έπηλειμμένη διά 
γανώματος.

Έκ των λοιπών σχημάτων ά- 
] ναφέρομεν φιάλας μετ’ αποφύσεων 
I ολίγον κατωτέρω τοϋ χείλους, τό ό

ποιον είναι ενίοτε πεπλατυσμένον, 
ώς καί πινάκια.

Τά χονδροειδή αγγεία έκ τρα- 
χυτέρου καί ακαθάρτου ώς επί τό 
πλεΐστον πηλού είναι άφθονα, έκ 
τών σχημάτων δέ πάλιν ή φιάλη 
(μετά λαβής ή άνευ καί μετ’αποφύ
σεων καί δακτυλιοειδούς βάσεως) 
είναι τό συνηθέστερον σπανιώτε- 
ρα πολν είναι τά πινάκια καί αί 
φιάλαι άνευ βάσεως (είκ. 13).

Τά αγγεία ταύτα είναι βεβαίως 
οικιακά σκεύη καθημερινής χρή-
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σεως, ενώ μερικά τουλάχιστον τών λεπτότερων φαίνονται αγγεία πολυτελείας και
έπιδείξεως. Χωριστήν 
κατηγορίαν αποτελούν 
αί μαγειρικαι χύτραι— 
βαθεΐαι και μεγάλαι 
φιάλαι, συνήθως άνευ 
βάσεως, ενίοτε δμως 
καί μετά βάσεως (είκ. 
14 και 15) — έκ πηλοΰ 
περιέχοντος λιθάρια, 
μή άσβεστολιθικά, ώ
στε νά παρέχουν αντο
χήν εις τήν καΰσιν.

Αί πρόχοι δεν εί
ναι σπάνιαι, είναι δέ

Είκ. 11α - β. Πρόχους ΠΕ III. μΐκ<?αί (ε1κ· 16) ^
γαλΰτεραι (είκ. 17) καί

έχουν σφαιρικόν σώμα καί λαιμόν υψηλόν ή χαμηλόν, λοξώς άποτετμημένον 
άνω. ’Απαντούν επίσης μικρά σικυόμορφα σφαιρικά αγγεία μεθ’ υψηλής λαβής,

Είκ. 12. Φιάλαι ΠΕ III.

σπανιώτερα δέ είναι τά αγγεία μετά σωληνωτής προχοή; καί καλαθοειδοΰς λαβής 
(είκ. 18), πώματα καί πυξίδες.

Τά αποθηκευτικά αγγεία είναι έξαιρετικώς άφθονα εν Άσκηταριώ. Πίθοι
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καί μεγάλοι αμφορείς διαφόρων σχημάτων εύρέθησαν πολλοί εντός έκάστης οί-

Είκ. 13. Βαθεΐα φιάλη. Εϊκ. 14 Βαφεία φιάλη μετά ποδός.

κίας. Οί πίθοι έχουν το γνωστόν άμφικω- 
νικόν σχήμα τής περιόδου', άξιολογώτε- 
ρος δ3 αυτών είναι ό εύρεθείς εντός τής

Εΐκ. 15. Βαφεία φιάλη (χύτρα).

Εΐκ. 17. Μεγάλη πρόχους.

ΕΙκ.

οικίας Ε, δστις φέρει ο
λίγον κατωτέρω τοϋ χεί
λους σκιαγραφίαν κυνός, 
γενομένην προ τής όπτή- 
σως. Τό ζωον άπεδόθη 
μέ καταπλήσσουσαν λι
τότητα καί δεξιότητα, ή 
παρουσία του δέ επί τοϋ 
πίθου, ώς φΰλακος τρό
πον τινά τοϋ οικογενεια
κού ταμιεύματος, είναι 
εύστοχος καί γραφική

10. Πρόχους έκ τής οικίας Α.

1

Εΐκ. 18. ΠΕ αγγείον μετά 
προχοής και καλαμοειδούς λαβής.

1 Πρβ. blkgen, Zygouries, 119-20, εΐκ. 111-112 κ. ά.
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(είκ. 19 α, β). ”Αν κρίνωμεν εξ όμοιων παραστάσεων (Αίγυπτος), τό χάραγμα δυ
νατόν να έπέχη και Όέσιν ιδεογράμματος.

Οί αμφορείς (είκ. 20, 22) είναι πολύ περισσότεροι και διαφόρων σχημάτων
ή τύπων. Τινές έχουν σώμα φοειδές 
ή σφαιρικόν, φέρουν δε δύο κυλιν
δρικός λαβάς κατά την εύρυτέραν 
διάμετρον και λαιμόν στενούμενον 
κατά τό μέσον, στερούνται δέ βάσεως. 
Περίεργον είναι τό σχήμα ενός αυ
τών, τού όποιου τό ευρύ στόμιον έσχη- 
ματίσθη αφού έθραύσθη ό λαιμός 
τού αγγείου. Τέλος επί ενός άμφο- 
ρέως διακρίνεται εγχάρακτος αγκυ
λωτός σταυρός (swastika).

Χωριστήν κατηγορίαν αποτε
λούν άμφορείς επί βάσεως, τετράω- 
τοι, ώς ύδρίαι, τών οποίων τό σώμα 
είναι κατά μέν τό άνω ήμισυ σφαι
ρικόν κατά δέ τό κατώτερον κωνι
κόν, άλλοτε δέ πάλιν περισσότερον 
σφαιρικόν καί πεπιεσμένον- έχουν έν 
γένει χαμηλόν λαιμόν καί τέσσαρας 

λαβάς, ών δύο κάθετοι καί δύο οριζόντιοι (είκ. 21).
Τού αυτού περίπου σχήματος είναι τό άγγεΐον τής είκόνος 23, τό όποιον φέρει 

σωληνωτήν προχοήν (άποπε- 
σούσαν, συμπληρωθεΐσαν δέ 
κατά τό υπόδειγμα άλλης με
μονωμένης προχοής) παρά τήν 
βάσιν είναι προφανές, ότι 
τό άγγεΐον έχρησιμοποιεΐτο 
διά τήν διήθησιν υγρών, γάλα
κτος ίσως ή άλλων, ώς συνά
γεται τουλάχιστον εκ τής χρή- 
σεως παρομοίων αγγείων καί 
σήμερον έν Έλλάδι1.

’Από τά λοιπά οικιακά 
σκεύη μνη μονεύομεν, έσχάραν 
(είκ. 24), λεκάνην (είκ. 27, έ;

1 Ό Τσούντας αναφέρει παρόμοιον σκεύος έκ τών επίσης άρμπε(γ)ός.
Κυκλάδων, καλούμενοι’ υπό τών συγχρόνων «άρμε- 2 Πρβ. τά τετραποδικά σκεύη τοϋ 'Αγίου Κοσμά,. 
γόν», έν 2κύρω δέ ήτο παλαιότερον έν χρήσει όμοιον mylonas, AJA XXXVIII, 1934, 258 έξ. είκ. 20. 
δοχεΐον διά τήν διήθησιν τοΰ γάλακτος, καλούμενον
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γανα (pans) καί πλάθανα. 'Ως εΐπομεν ανωτέρω, διεπιστώθη δτι τήγανα και πλά- 
θανα έχρησιμοποιοΰντο και ώς έστίαι ή πΰραυνα, έμπεπηγμένα εντός τοΰ δαπέ
δου έν τφ μέσω τοΰ "θαλάμου των οικιών.

Τα σκεύη δμως ταΰτα εύρέθησαν και παρά τούς ίπνούς, φέροντα ίχνη καύ-

ΕΙκ. 20. Άμφορεύς. Είκ. 21. Άμφορεύς μεθ’ ύψηλοΰ ποδός.

σεως, ώστε άναμφισβήτητον είναι, δτι ή αρχική χρήσίς των ήτο ή δπτησις τροφών.
Τό πλάθανον τής είκόνος 25, τό μοναδικόν πλήρες δείγμα τοΰ σχήματος, 

φέρει την γνωστήν Κυκλαδικήν κόσμησιν τών 
εντύπων άντικορύφων τριγώνων (Kerbschnit).

Τα εγχάρακτα όστρακα είναι ελάχιστα,

ΕΙκ. 22. Άμφορεΰς. ΕΙκ. 23.’Άα)Τος άμφορεύς μετά προχοής (ή'Θ’μός;).

τό άξιολογώτερον δε φαίνεται κυκλαδικόν έπείσακτον (είκ. 26). Ό πηλός αύτοΰ 
είναι τεφρός, ώς τών έκ τής Σύρου, ανάγεται δε εις τήν αρχήν τής ΠΕ III φάσεως.

Τα γραπτά επίσης όστρακα είναι σπανιώτατα, μοναδικόν δέ πλήρες δείγμα 
αυτών τό άγγεΐον τοΰ πίνακος II, τό όποιον είναι ασφαλώς έν τών σπουδαιοτέ- 
ρων γραπτών πρωτοελ?αχδικών αγγείων.

ίο
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Είκ. 24. Έσχάρα (συμπεπληρωμένη).

Τό σχήμα είναι κρατηρόσχημον (βαθεΐα φιάλη επί υψηλής βάσεως), ύψος δ’ 
έχει 0.30 μ. Ό πηλός είναι εντόπιος, ερυθρωπός, περιέχων καί άμμον αντί λα
βών εις τέσσαρας συμμετρικός θέσεις επί τής εύρυτέρας διαμέτρου υπάρχουν άνά 
τρία κάθετα πλαστικά ραβδία.

Ή διακόσμησις γράφεται δΓ άμαυροϋ έρυθροϋ χρώματος επί υπόλευκου επι
χρίσματος, όπερ έκάλυπτεν άρχικώς τό 
άγγεϊον, πλήν τής βάσεως, σήμερον ό
μως έχει άποπέσει κατά τό πλεΐστον 
είναι δε διατεταγμένη κατά ζώνας εις 
τό άνω ήμισυ τής φιάλης, ένφ τό κά
τω π?ιηροϋται διά δικτυωτού. Ή ά- 
νωτέρα των ζωνών άποτελεΐται έκ τρι
γώνων πληρουμένων διά λοξών πα
ραλλήλων γραμμών, ή επομένη διά 
καθέτων παραλλήλων γραμμών καί ή 
τρίτη εξ άντικορΰφων πεπληρωμένων 

τριγώνων, συνδεομένων δύ δριζοντίου γραμμής. Τό πεπλατυσμένον χείλος κοσμεί, 
τέλος, τεθλασμένη γραμμή.

Κατά τό σχήμα τό άγγεϊον δΰναται νά παραλληλισθή προς εγχάρακτα Κυ
κλαδικά, ομοίως δε «Κυκλαδικά» θά ήτο δυνατόν νά χαρακτηριστούν καί τά 
στοιχεία τής κοσμήσεως· παρά 
ταΰτα τό άγγεϊον τού Άσκη- 
ταριοϋ είναι μοναδικόν, ή σημα
σία του δ’ έγκειται επί πλέον 
εις τό ότι είναι εντόπιον κα
τασκεύασμα άποδεικνΰον την 
ΰπαρξιν άττικοΰ εργαστηρίου κα
τασκευής πρωτοελλαδικών γρα
πτών αγγείων.

Αφθονα δείγματα προϊόν
των τού εργαστηρίου τούτου έ- 
χομεν έκ τής άνασκαφής τού 
ΠΕ συνοικισμού τής Ραφήνας

Είκ. 25. ΠλάΘ-ανον έκ τής οίκίας Ε τοϋ Άσκηταριοΰ.

(ΠΑΕ 1951, 77 έξ. είκ. 5-9), αλλά δυστυχώς ελλιπή.
Ως προς την τεχνικήν, δεν νομίζω ότι είναι συμπτωματική ή καταπληκτική 

— μέχρι ταύτότητος — όμοιότης τού αγγείου τού Άσκηταριού προς γραπτά νεο
λιθικά όστρακα τού γείτονος συνοικισμού τής Νέας Μάκρης (Α3β). Ό πηλός, τό 
επίχρισμα, ή βαφή (άμαυρά επίσης) είναι απαράλλακτα. ’Αλλά ή παρουσία γρα
πτών αμαυρό χρώμων αγγείων εις τό τέλος τής Πρωτοελλαδικής Περιόδου, δει
κνύει επίσης πού πρέπει νά άναζητήσωμεν τούς προδρόμους τής μεσοελλαδικής άμαυ- 
ροχρώμου κεραμεικής, είς την οποίαν δεν είναι επίσης άγνωστα (τουλάχιστον εν
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Αττική, μάλιστα είς τον μεσοελλαδικόν συνοικισμόν της Βραυρώνος) τό ύπόλευ- 
κον επίχρισμα καί το ερυθρόν χρώμα τής βαφής '.

IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Τα μετάλλινα είναι τα άξιολογώτερα, περιλαμβάνουν δε μίαν καρφίδα έκ 
καθαρού χαλκού, μήκους 0.08 μ., «χελώ- 
νην» μόλυβδου εις σχήμα φύλλου δάφνης, 
τμήμα χαλκού ελάσματος καί αύλοειδή μο- 
λΰβδινον σύνδεσμον. Τό μόνον μαρτύρων 
έπιτοπίου χαλκουργίας είναι μήτρα έκ σχι
στόλιθου, σωζομένου μήκους 0.125 μ., άπο- 
τε?ωύσα τό ήμισυ τής όλης μήτρας, ήτις 
προωρίζετο διά την έγχυσιν λογχών ή αι
χμών μετά στελέχους, τύπου γνωστού έκ 
τών Κυκλάδων. Ή μήτρα φέρει έγκοπήν 
διά την καλυτέραν σύνδεσιν τών δύο τμη
μάτων διά προσδέσεως.

’Από τά λίθινα ευρήματα πλήν άφθο
νων λεπίδων καί πυρήνων ότψανού καί τι- 
νων έκ πυριτόλιθου, άναφέρομεν τμήματα 
λίθινων αγγείων, μέρος μαρμάρινου ειδω
λίου βιολοσχήμου τύπου, λιθίνην έστιλβωμέ- 
νην άξίνην, τριπτήρας καί μυλολίθους.

V. ΤΑ ΜΥΚΗΝΑΪΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ

Τά αρχιτεκτονικά λείψανα είναι πενιχρά, διότι τά περισωθέντα τμήματα τοί
χων τής περιόδου εύρέθησαν αμέ
σως υπό την έπιφάνειαν. Φαίνε
ται πάντως δτι πρόκειται μάλλον 
περί μικρών οικημάτων ή περί ά- 
ξιολόγου τίνος μεγάρου.

Ή κεραμεική περιλαμβάνει 
πολύ ολίγα συμπληρούμενα αγ
γεία, ανάγεται δε κυρίως είς την 
YE II καί III A περίοδον έλά- 
χιστα όστρακα είναι δυνατόν νά 

θεωρηθούν ολίγον πρωιμώτερα ή μεταγενέστερα.

VI. ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ

Ταφή παιδύς έσημεκόθη έντός τού προδόμου τής οικίας Ε. Ό σκελετός άπε-

1 Ό Frankfort, ώς γνωστόν, υπεστήριξε την καταγωγήν τών ΠΕ Urfirnis και τών μεσοελλαδικών αμαυ-

Εικ. 26. Κυκλαδικόν έπεισακτον άγγεΐον.
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τέθη εις στάσιν συνεσταλμένην καί άκτέριστος, παρ’ αύτόν δμως εύρέθησαν τε
μάχια ήμίσεος πίθου, καλύπτοντος ίσως άρχικώς τά λείψανα1.

Τάφοι έπεσημάνθησαν επί τής χαμηλής, προβαλλοΰσης εντός τής θαλάσσης 
άκρας τοϋ ακρωτηρίου, άνατολικώτερον τής άκροπόλεως, δυστυχώς όμως δεν άνε- 
σκάφησαν μέχρι τοϋδε. Παρά τά επί τής έπιψανείας παρατηρηθέντα οστά σκελε
τού εύρέθη μικρόν τμήμα κυκλαδικοί τηγανοειδοΰς σκεύους (frying-pan), κο
σμούμενου δι’ εντύπων τριγώνων.

Ή άνασκαφή τοϋ Πρωτοελλαδικού συνοικισμού τού Άσκηταριού δεν συνε- 
πληρώθη, ώστε ή διατύπωσις γενικωτέρων συμπερασμάτων είναι καί ανέφικτος 
καί πρόωρος. Δυνάμεθα δμως νά σημειώσωμεν τον πλούτον των κεραμεικών λει
ψάνων καί την σημασίαν των αρχιτεκτονικών καί νά έκφράσωμεν την ελπίδα, δτι 
εκ τής όλοκληρώσεως τής άποκαλύψεως τής άκροπόλεως θά προωθηθούν σημαν
τικούς αί γνώσεις μας περί τού πολιτισμού τής περιόδου ταύτης εν ’Αττική.

Ή άκρόπολις τοϋ Άσκηταριού, ή μόνη άνασκαφεΐσα έν τή Στερεά, παρέχει 
σαψή εικόνα τής μορφής, την οποίαν θά είχε κατά τούς πρωίμους εκείνους χρό
νους καί αύτή ή Άκρόπολις τών Αθηνών—τον τύπον δηλ. ενός αττικού (οχυρω
μένου πολίσματος τής άρχαιοτέρας περιόδου τής Χαλκοκρατίας. “Οτι τό πόλισμα 
τούτο, μετά τοϋ γείτονος συνοικισμού τής παραλίας τής Ραφήνας, άπετέλεσε τον 
πυρήνα τοϋ δήμου Άραφήνος τών ιστορικών χρόνων, θεωρώ άναμφισβήτητον.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ροχρωμων από τών γραπτών νεολιθικών (Studies in 1 Ταφαί εντός οικημάτων (παίδων πάντοτε) ΠΕ 
early pottery of the Near East II, 11 έ|., 13/7. έξ.) είναι γνωσταί εκ τής Αίγίνης (welter, A. Α. 1938, 
νΑλλοι όμως δεν αποδέχονται την άποψιν ταυτην. 510) και έκ Θεσσαλίας (Ραχμάνι, Πυρασος).
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