
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ

ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ1

Το πρώτον δεκαήμερον τοΰ Μαρτίου 1955 άνεφέρθη εις την Α'. Εφορείαν 
Άκροπόλεως, δτι είς την κρυπτήν τής Ί. Μητροπόλεως ’Αθηνών είχον άνευρεθή 
αρχαία αγγεία. Έπεμβάσα ή Υπηρεσία διεπίστωσεν δτι τά αγγεία αυτά ήσαν πρω
τογεωμετρικά. Τό έκτελοΰμενον είς την κρύπτην εργον ήτο διάνοιξις φρέατος κυ
κλικού, βάθους 2 μ. και διαμέτρου 2 μ., προς κατασκευήν βαπτιστηρίου. Τά αγ
γεία εύρίσκοντο είς βάθος 0.80-1.00 μ. υπό την επιφάνειαν τοΰ εδάφους τής κρύ
πτης καί έν μέρει έντός φυσικού εδάφους (κιμιλιάς) προς τούτο λαξευμένου. Δυσ
τυχώς, οί έργάται δεν άντελήφθησαν την ΰπαρξιν αρχαίων, παρά μόνον δταν πα- 
ρετήρησαν είς τάς παρειάς τού φρέατος δύο αμφορείς κειμένους απέναντι άλλήλων. 
Τό έν τφ μεταξύ διάστημα είχεν ήδη σκαφή, ούτω δε ήτο αδύνατον πλέον νά 
άποκατασταθή τό σχήμα τών τάφων. Ή υπηρεσία περισυνέλεξε τούς αμφορείς και 
προέβη αμέσως δι’ ειδικού συνεργείου είς τον καθαρισμόν τών χωμάτων καί την 
περισυλλογήν τών κατεσπαρμένων οστράκων. Καί. πάλιν, δυστυχώς, μέρος τών χω
μάτων είχεν ήδη άπορριφθή υπό τών εργατών τοΰ φρέατος προ τής άφίξεως τής 
υπηρεσίας, ούτω δε έ'λειψαν μικρά τμήματα τών αμφορέων και μεγαλύτερα τών αγ
γείων, τά όποια καίονται με τον νεκρόν καί συνοδεύουν αυτόν είς τον τάφον 2 (άν 
καί τών αγγείων αυτών συχνά λείπουν πολλά όστρακα, διότι οί οικείοι τοΰ νεκρού 
δεν έκοπίαζον νά συλλέξουν έπιμελώς δλα τά όστρακα από τήν πυράν). Οί δύο αμ
φορείς περιέκλειον τήν τέφραν και τά οστά δύο νεκρών.

Τά περισυλλεγέντα αγγεία είναι:
1) Άμφορεύς με καθέτους λαβάς (είκ. 1), ύψος 0.419, διάμ. στομ. 0.155. Έπί 

τών ώμων μεταξύ τών λαβών: Άνά δύο συστήματα ομοκέντρων ημικυκλίων, σχε
διασμένων μέ τον διαβήτην και χωριζομένων άπό κόσμημα, άποτελούμενον από δύο 
καθέτους γραμμάς καί θλαστήν γραμμήν εκατέρωθεν αυτών.

Τήν διακόσμησιν αυτήν ορίζει προς τά κάτω ταινία μεταξύ δύο οριζοντίων 
γραμμών. Τρεις οριζόντιοι παράλληλοι γραμμαί ορίζουν καί τήν κοιλίαν είς τό 
κάτω μέρος.

1 Ευχαριστώ θερμώς τον Διευθυντήν τοΰ Μουσείου
Άκροπόλεως κ. Γ. Μηλιάδην διά τήν παρασχεθεΐσαν 
άδειαν δημοσιευσεως, τόν κ. Ί. Τραυλόν διά τήν έκ-

πόνησιν τοΰ σχεδιογραφήματος καί τέλος τήν δίδα 
Smithson τής Αμερικανικής Αρχαιολογικής Εχολής. 

2 Kerameikos I, σελ. 181' βλ. καί IV, σ. 2.
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90 Γεωργίου Σ . Δ ο ν τ «

Εις τάς κάτω λαβάς: Γραμμαί χιαστ'ι τεμνόμεναι καί τρεις οριζόντιοι, έγκάρ- 
οιοι γραμμαί.

2) Άμφορεύς μέ οριζόντιας λαβάς (είκ. 2). Ύψ. 0.41, όιάμ. στομ. 0.174. Λεί
πουν μερικά τεμάχια, τα όποια συνεπληρώθησαν μέ γύψον.

Ό λαιμός φέρει καστανομέλαν γάνωμα, έκτος έδαφόχρου ζώνης, φερούσης 
τρεις οριζοντίους γραμμάς.

Έπί τών ώμων (μεταξύ δύο οριζοντίων γραμμών καί θλαστής γραμμής άνω 
καί ταινίας μεταξύ δύο γραμμών κάτω): Επτά συστήματα έξ εννέα ομοκέντρων

ημικυκλίων σχεδιασμένων μέ διαβήτην, εις 
τό κέντρον τών οποίων κόσμημα εν ειδει

Είκ. 1. Άμφορεύς μέ καθέτους λαβάς. Είκ. 2. Άμφορεύς μέ οριζόντιας λαβάς.

άκΐδος. Εις έν σημεΐον ή έξ ημικυκλίων καί θλαστής γραμμής διακόσμησις δια
κόπτεται υπό «κοσμήματος περιδέραιου» εξ κρεμαμένων μελών. Ύπό τάς λαβάς 
τρεις οριζόντιοι γραμμαί. Τάς λαβάς διακοσμεί γραμμή, διήκουσα καθ’ όλον τό 
μήκος των, καί άλλαι περιοριζόμεναι εις τά άκρα των. Αί γραμμαί αύταί τών λα
βών φέρονται λοξώς προς τάς προαναφερθείσας οριζοντίους γραμμάς.

3) Οίνοχόη (είκ. 3), ΰψ. 0.333, ελλιπής την λαβήν καί αρκετόν μέρος τής έπι- 
ψανείας καί συμπεπληρωμένη μέ γύψον.

Τό χείλος φέρει καστανομέλαν γάνωμα, έν μέρει έφθαρμένον. Τού λαιμού τό 
κάτω μέρος περιβάλλεται ύπό τριών γραμμών καί θλαστής γραμμής έπί τής άνω- 
τέρας έξ αύτών Έπί τών ώμων: Τέσσαρα συστήματα έκ δώδεκα ομοκέντρων ήμικυ-
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Άναβκαφη ύπβ τον 'Ιερόν Ναβν τής Μητροπόλεως των ’Αθηνών 91

κλίων, σχεδιασμένων μέ διαβήτην, εις το κέντρον τών οποίων κόσμημα έν εϊδει άκί- 
δος. Τα συστήματα τών ημικυκλίων χωρίζονται υπό διπλής καθέτου γραμμής, εκατέ
ρωθεν τής οποίας θλαστή γραμμή. Τό υπόλοιπον μέρος τού σώματος φέρει γάνωμα, 
έκτος ζώνης έδαφόχρου, κειμένης ολίγον κάτωθεν τής μεγαλυτέρας περιφερείας 
τής κοιλίας καί κοσμουμένης υπό δύο δριζοντίων γραμμών.

4) Μικρά λήκυθος (είκ. 4): Ύψ. 0.135, διάμ. στομ. 0.047. Σπάζεται μικρόν 
μέρος αυτής. Τό χείλος, έξωτερικώς καί έσωτερικώς, φέρει γάνωμα. Έπί τής καθέ
του λαβής πολλαί οριζόντιοι γραμμαί.
Πέντε οριζόντιοι γραμμαί περιβάλλουν

Είπ. 3. ΟΙνοχόη. Είπ. 4. Λήκυθος.

τον λαιμόν. Έπί τών ώμων σφζεται τρίγωνον πεπληρωμένον δικτυωτοΰ, ώς καί 
μικρά τμήματα άλλων δύο. Άρχικώς τά τρίγωνα ήσαν ασφαλώς τέσσαρα. Ύπό την 
διακόσμησιν αυτήν τρεις οριζόντιοι γραμμαί. Όλον τό κάτω μέρος τού αγγείου, 
ώς καί ή χαμηλή κωνοειδής βάσις, φέρουν γάνωμα.

5) Σκύφος (είκ. 5). Ύψ. 0.107, διάμ. 0.116. Ελλείπει τμήμά του. Βάσις κωνοειδής. 
Εις τήν μόνην μεταξύ τών λαβών έδαφόχρουν ζώνην ή εκ μαύρου βερνικιού διακόσμη- 
σις έχει φθαρή μέχρι τού σημείου νά μή διακρίνεται πλέον τό σχήμα τής διακοσμήσεως.

Πλήν τών αγγείων αύτών περισυνελέγησαν σιδηρά αιχμή λόγχης καί σιδηροΰν 
ξίφος κεκαμμένον καί προσκεκολλημένον εις τήν αιχμήν, ώς έμφαίνεται εκ τής πα- 
ρατιθεμένης είκόνος 6.
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92 Γεωργίου Σ. Δβντά

Τά ανωτέρω αντικείμενα καί αγγεία ανήκουν ασφαλώς εις δύο τάφους. ”Αν πι- 
στεΰσωμεν μάλιστα την θεωρίαν τοϋ Desborough \ βασιζομένην επί των κτερί- 
σμάτων πολλών τάφων, ό άμφορεύς μέ τάς καθέτους λαβάς περιείχε πιθανώς λεί
ψανα άνδρός, ένφ ό άλλος, μέ τάς όριζοντίας λαβάς, λείψανα γυναικός. Έάν τούτο 
είναι αληθές, τότε τά όπλα πρέπει φυσικά νά αποδοθούν εις τον τάφον τού άμφο- 
ρέως 1. Ή αιχμή τής λόγχης φαίνεται νά προσεκολλήθη είς τό ξίφος τυχαίως 
κατά την διάρκειαν τής καύσεως τού νεκρού, είς την οποίαν οφείλεται καί ή παρου
σία λίπους καί λειψάνων οστών επ’ αυτών 
καί ιδίως επί τής αιχμής τής λόγχης. Κα
τωτέρω θά ίδωμεν διατί τό ξίφος συν- 
εστράφη κατά τόσον ιδιόρρυθμον τρόπον.
Είς ποΤον τάφον πρέπει νά άποδοθή έκαστον 
εκ τών άλλων αγγείων; Προς τούτο χρή
σιμος είναι ή χρονολογική έξέτασις αυτών.

Είκ. 5. Σ κυφός. Εικ. G. Σιδηρά αΙχμή λόγχης καί ξίφος

Ο αμφορευς 1 ανήκει εις την ώριμον περίοδον. Τό σώμά του δεν έχει πλέον 
το ογκηρον σχήμα τών αμφορέων τής πρωίμου περιόδου ’ δεν έχει όμως ακόμη 
τό ραδινόν σχήμα τών αμφορέων τής υστέρας περιόδου 3 Τό σχήμά του πλησιάζει 
π. χ. προς τό σχήμα τού όμοιου κατά τήν διακόσμησιν άμφορέως 1069 τού τάφου 
34 τού Κεραμεικού ή άνήκοντος είς τήν ώριμον περίοδον 5 άν καί είς τό κάτω μέ
ρος του είναι ακόμη εύρύτερος αυτού.

"Οτι δύναταινά άναχθή είς παλαιοτέραν εποχήν μαρτυρεί επίσης καί ή ύπαρξις ανεπτυ
γμένης ηδη δακτυλιοειδούς βασεως6 ως και το μεταξύ τών ημικυκλίων κάθετον κόσμημα7.

1 Protogeometric Pottery, σ. 5 κέ., 20, 36.
2 Kerameikos IV, πίν. δ, άριί). 915 τοϋ τάφου 2δ.
3 desborough, αύτόϋΊ ο. 8 κε. κυρίως ο. 14 καί 

19' Kerameikos I, σ. 150' βλ. π.χ. Ker. IV, πίν. 5, 
άρ. 2008 καί 906 καί πίν.. 6, 7 καί 8.

4 Ker. IV, πίν. 5.
5 Βλ. αύτόθ-ι, σ. 13.
6 Ker. I, σ. 196 καί IV, σ. 150.
7 Ker. IV, σ. 150.
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”Ας ίδωμεν τά άλλα αγγεία.
Ό άμψορεΰς, με τάς όριζοντίας λαβάς, 2, διά τό σχήμα τοΰ λαιμού ανήκει εις την 

κατηγορίαν I (with high neck and everted lip) τού Desborough φαίνεται δε νά είναι 
μεταγενέστερος τοΰ άμφορέως 1, αν καί όχι πολύ. "Αν συγκριθή προς τούς αμ
φορείς 544, τοΰ τάφου 15 τοΰ Κεραμεικοΰ ή καί 560, τοΰ τάφου 18 2, ανήκοντας εις 
την ώριμον περίοδον, είναι στενότερος αύτών εις τό κατά τάς λαβάς μέρος, ό δέ 
λαιμός, μεγαλύτερος ήδη, έχει αναλογίαν προς τό σώμα προδίδουσαν μεταγενέστερον 
στάδιον έξελίξεως3, τό σχήμα δέ τοΰ άμφορέως είναι όμοιον προς τό τοΰ άμφορέως 
1073, τοΰ τάφου 37 τοΰ Κεραμεικοΰ 4 άνήκοντος εις τήν υστέραν περίοδον τοΰ ρυ
θμού δ. Εις αυτόν παρατηροΰμεν τάς αύτάς άρμονικάς άναλογίας 6 όπως εις τον άμφο- 
ρέα τής Μητροπόλεως. Επίσης χαρακτηριστικόν είναι ότι αί τρεις γραμμαί τής κοι
λίας κεϊνται εξ ίσου υψηλά καί εις τά δύο άγγεΐα καί ότι άπό τήν κοιλίαν έχουν ήδη 
έξαφανισθή αί κυματοειδείς γραμμαί, αί όποΐαι συνηθέστατα κοσμούν τό μέρος 
αυτό. Τούτο δέ συμβαίνει άρκετά συχνά μόνον εις τήν υστέραν περίοδον 7.

Ούτε όμως πολύ χαμηλά δΰναται νά χρονολογηθή ό άμφορεύς 2. Τό κάτω 
μέρος του είναι άκόμη άγάνωτον8 καί τό σχήμά του δέν είναι τόσον «ρευστόν» 
όσον εις τινας αμφορείς τής τελευταίας φάσεως9. Ή διακόσμησις τοΰ λαιμού μέ 
τρεις στενάς ταινίας επί έδαφόχρου ζώνης δέν έχει άκόμη έξακριβωθή άπολύ- 
τως άν έχη χρονολογικήν σημασίαν 10.

Άξιοσημείωτον, καί έφ’ όσον γνωρίζω μοναδικόν, είναι τό κόσμημα «άκϊδος». 
Είναι άρά γε απλή παραλλαγή τοΰ συνηθεστέρου τριγώνου11, ή μήπως τούτο κατάγεται 
άπό τήν όμοίαν ενίοτε διαμόρφωσιν τοΰ κέντρου τοΰ παπυροειδοΰς κοσμήματος τής 
Μυκηναϊκής εποχής12 καί άλλων ανεξαρτήτων ημικυκλίων τής ιδίας εποχής13;

Άπό τά άλλα άγγεΐα, ή οίνοχόη παρουσιάζει τό αυτό κόσμημα εντός των ημι
κυκλίων. Κατά τό σχήμα ομοιάζει προς τήν οίνοχόην 1077 τοΰ εις τήν υστέραν πε
ρίοδον άνήκοντος τάφου 37 τοΰ Κεραμεικοΰ 14. Καί αυτή όμως δέν πρέπει νά κα- 
τέλθη πολύ χαμηλά, διότι εις τό τέλος τής περιόδου συνηθίζονται άγγεΐα εξ ολο
κλήρου γανωμένα, πλήν μικράς ζώνης είς τήν κοιλίαν15 ή άγγεΐα άπό τά όποια 
εξαφανίζεται τό κάθετον κόσμημα καί άφήνονται ελεύθερα τά ημικύκλια 16 17. Τό άγ- 
γεΐον λοιπόν αύτό μάλλον είς τον τάφον τοΰ άμφορέως 2 άνήκει, όπως καί τό 
ληκύθιον, τό όποιον διακοσμείται ήδη μέ τρίγωνα δικτυωτά, άντί των ημικυκλίων, 
τά όποια συνηθίζοντο πρίν, ενώ πάλιν δέν είναι άκόμη εξ ολοκλήρου γανωμένον 
όπως συνηθίζεται είς τό τέλος τής πρωτογεωμετρικής περιόδου 1Γ.

1 Ker. I, πίν. 55.
2 Αυτόθι, πίν. 58.
3 Βλ. Ker. I, σ. 158. desborough, σ. 26.
4 Ker. IV, πίν. 10a. desborough, πίν. 5.
5 Ker. IV, σ. 23. desborough, σ. 25.
6 Ker. IV, σ. 15.
7 desborough, σ. 28, 30, 36.
8 Αυτόθι σελ. 26, 30, 36.
9 Ker. IV, πίν. 11, άρ. 1096 καί 1098.

10 desborough, σ. 26.

11 furumark, σ. 261, είκ. 33 κόσμημα 11 τής ΥΜ III 
Β καί C εποχής.

12 Αυτόθι σ. 345 είκ. 58, κόσμημα 43,9 κε.' βλ. καί 
Hesperia, 8, 1939, σ. 368, είκ. 46 άπό τήν Μυκη
ναϊκήν δεξαμενήν είς τήν Β. κλειτύν τής Άκροπόλεως.

13 Ker. IV, πίν. 13. desborough, πίν. 7.
14 Ker. IV, σελ. 23. desborough, σ. 49-50.
15 Βλ. desborough, σ. 48 κέ.

16 Αυτόθι, σελ. 50, 51, 53.
17 desborough, σ. 76.
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Τοϋ σκύφου ή διακόσμησις έχει σχεδόν τελείως φθαρή, σώζεται δμως ή γά- 
νωσις εις τό άνω και τό κάτω μέρος τοϋ αγγείου, καταλειπομένης στενής μάλλον 
διακοσμητικής ζώνης εις τό μεταξύ τών λαβών τμήμα. Έκ των ιχνών δΰναταί τις 
να συμπεράνη, δτι ή ζώνη αύτή ορίζεται από μίαν ή δΰο γραμμάς άνω καί ίσως 
άλλας τόσας κάτω. Μεταξύ αυτών διακρίνονται ίχνη πυκνής συνεχούς διακοσμή- 
σεως, δπως ’ίσως έπ'ι τού σκύφου άρ. 20L1 τοϋ τάφου 40 τοϋ Κεραμεικοΰ 1 (δπου 
δμως τό κάτω μέρος τού κυρίου σώματος είναι άγάνωτον), προς τον όποιον άλλωστε 
ομοιάζει κατά τό σχήμα. Ό τάφος 40 χρονολογείται εις την υστέραν περίοδον.

Όλα λοιπόν τα μικρότερα αγγεία ανήκουν, δπως ό άμφορεύς 2, εις την υστέ
ραν περίοδον τού πρωτογεωμετρικού ρυθμού, όχι δμως εις την τελευταίαν φάσιν 
του. Ταϋτα θά ανήκουν μάλλον εις τον αμφορέα 2 παρά εις τον αμφορέα 1, εις 
τον όποιον ανήκουν μόνον τα δπλα. Ή χρονολογική άπόστασις τών δύο τάφων 
δεν φαίνεται πάντως νά είναι μεγάλη, διότι ή περίοδος τής ωρίμου φάσεως υπήρξε 
βραχεία 2.

Έδώ πρέπει νά εΐπωμεν ολίγα τινά περί τών δπλων. Τό σχήμα τής αιχμής 
τής λόγχης είναι παρόμοιον προς τό τής αιχμής τοϋ τάφου 34 τοϋ Κεραμεικοΰ3, 
άνήκοντος εις την εποχήν τοϋ ώριμου ρυθμού4.

Ή κάμψις τοϋ ξίφους έγινε σκοπίμως κατά τήν καϋσιν τού νεκρού πολεμι- 
στοΰ. Κεκαμμένα ξίφη απαντούν καί εις άλλους πρωίμους τάφους, συχνά συν
εστραμμένα περί τον λαιμόν τοϋ τεφροδόχου άμφορέως5. Έδώ δμως τό ξίφος έχει 
σχήμα λατινικού S. Παρόμοιον σχήμα έχουν πολλά ξίφη εύρεθέντα εις προϊστορι
κούς Γερμανικούς τάφους πολεμιστών 6.Ή συνήθεια λοιπόν νά κάμπτωνται τα ξίφη 
τών πολεμιστών μετά τον θάνατον αυτών καί νά άποτίθενται είς τον τάφον, οΰτω 
συνεστραμμένα, είναι ίνδογερμανική, άπαντά δε καί είς τούς Κέλτας, είς τούς όποιους 
δμως έχει άπλούστερον σχήμα. Αιτία τής συνήθειας αυτής είναι, δπως εξηγεί ό 
Jahn, ή πεποίθησις τών πρωτογόνων εκείνων λαών, δτι διά τής κάμψεως τού προσ
φιλούς δπλου τοϋ νεκρού πολεμιστοϋ φονεύεται καί τούτο, αναγκάζεται δε τοιου
τοτρόπως ή ψυχή του νά άκολουΰήση τήν ψυχήν τοϋ κυρίου του καί είς τήν μετά 
θάνατον ζωήν. Αί περισσότεροι τής μιάς συστροφαί τών ξιφών τών Γερμανικών 
τάφων εξηγούνται έκ τοϋ δτι οί τάφοι των ήσαν τάφοι καύσεως καί δχι τάφοι 
απλής ταφής, δπως ήσαν οί Κελτικοί, καί συνεπώς μικρότεροι, στερούμενοι έπαρ-

τάφον καύσεως.
Ή περισσότερον ενδιαφέρουσα πλευρά τοϋ ευρήματος τής Μητροπόλεως είναι 

ίσως αύτή αυτή ή θέσις τών τάφων, διότι διά πρώτην φοράν αποκαλύπτονται είς 
τό μέρος αυτό τής πόλεως πρωτογεωμετρικοί τάφοι. Με τήν ελπίδα, λοιπόν, νά εύ- 
ρεθοϋν καί άλλοι, ήρευνήθη κατά τό δυνατόν ή κρύπτη τής Μητροπόλεως.Ή έρευνα

1 Ker. IV, πίν. 22.
2 Βλ desborough, σ. 291 καί 294.
3 Ker. IV, πίν. 38, άρ. Μ 8.
4 Λ ύτόίΗ, σελ. 13, βλ. καί τον αμφορέα, πίν. 5

άρ. 1069.
5 Βλ. π. χ. Ker. ενίΚ άν. πίν. 38, Μ 51 καί Μ 52.
6 Βλ. Μ. jahn, Die Bewaffnung der Germanen 

in der alteren Eisenzeit, Wurzburg 1916, a. 16 κέξ.
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όμως δεν απέδωσε παρά μόνον μεταγενέστερα αρχαία, βυζαντινά και μεταβυζαντινά οι
κοδομικά λείψανα (είκ. 7). Φυσικά πρέπει νά ληφθή ΰπ’ όψιν κα'ι ή πιθανότης, ότι ταϋτα 
κατέστρεψαν άλλους όμοιους τάφους. Των λειψάνων αυτών τό περισσότερον σημαντικόν 
καί άξιοπρόσεκτον ήτο τμήμα μεγάλου τοίχου, πιθανώτατα ελληνιστικού, έ'χοντος κα- 
τεύθυνσιν ΒΔ. - ΝΑ. διήκοντος δε λοξώς, καθ’ όλον τό πλάτος τής κρύπτης, και 
συνεχιζομένου ασφαλώς κα'ι πέραν αυτής προς άμφοτέρας τάς κατευθύνσεις. Τού τοί
χου αυτού έσώζετο πλήν τής έκ μικρών λίθων άποτελουμένης εύθυντηρίας, ό κατώ-

ΕΙκ. 7. Σχεδιογράφημα των υπό τόν 'Ιερόν Ναόν τής Μητροπόλεως των ’Αθηνών 
άνακαλυφθέντων ο’ικοδομικών λειψάνων.

τερος δόμος έκ μεγάλων πωροπλίνθων, πάχ. 0.49-0.50, άποτελουσών είδος ορθοστα
τών, κατά δε τό προς Β. τού πεσσού τής κρύπτης τμήμά του άλλοι μικρότεροι λί
θοι καί οπτόπλινθοι (ίσως έκ μεταγενεστέρας έπισκευής) υπέρ τούς όρθοστάτας. Εις 
τό σημεΐον, όπου ό αρχαίος τοίχος συναντά τόν Β. τοίχον τής κρύπτης, άνευρέθη- 
σαν έρριμμένα καί τμήματα πωροπλίνθων τού ίδιου τοίχου, άνακαλυφθέντα προφα
νώς την έποχήν τής κατασκευής τής κρύπτης. Τό δάπεδον τού ασφαλώς έπιβλη- 
τικού κτηρίου, εις τό όποιον άνήκεν ό τοίχος, εύρέθη προς δυσμάς αυτού κατά 
τό βορειότερον τμήμά του εις βάθος 1.22 από την έπιφάνειάν του, άποτελεΐται 
δέ από μαρμαρίνας πλάκας ακανόνιστου σχήματος, ρωμαϊκών χρόνων. Όμοιον δά
πεδον, άνήκον ασφαλώς εις τό αυτό κτήριον, άνευρέθη δυτικώτερον, μεταξύ τού 
3ου καί τού 4ου κεντρικού πεσσού τής κρύπτης, εις τό αύτό βάθος, ήτοι 1.60 
περίπου, υπό τό έκ καλντεριμίου σημερινόν δάπεδον τής κρύπτης.
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Έξωθεν τοΰ Ν. τμήματος τοΰ τοίχου, δηλαδή άνατολικώς αύτοΰ, και εις 
άπόστασιν 2.33 μ., εύρέθη άλλος τοίχος, κτιστός εκ λίθων καί πλίνθων, παράλ
ληλος προς τον πρώτον. Μεταξύ των δύο τοίχων έσχηματίζοντο αλλεπάλληλα δά
πεδα όδών. Τό ύψηλότερον π ρ ώ τ ο ν, εξ άσβεστου καί μικρών χαλίκων, καί τό δεύτε
ρον σκληρότατον δάπεδον, άπέχοντα μεταξύ των περί τα 0.10, εύρίσκοντο πε
ρίπου εις τό ύψος τής επιφάνειας τοΰ κυρίου πώρινου τοίχου, ανήκουν άρα εις 
μεταγενεστέραν εποχήν. Τό τρίτον δάπεδον, όμως, εύρίσκεται πολύ βαθύτερον 
καί αντιστοιχεί με την εύθυντηρίαν τοΰ τοίχου, άπετέλει δέ τό άρχικόν δάπεδον 
τής όδοϋ, σύγχρονον προς την εποχήν τοΰ κτηρίου.

Ή μελέτη τών οστράκων τής έπιχώσεως, μεταξύ 2ου καί 3ου (εις εν σημείον 
κεκαυμένου) δαπέδου, ώδήγησεν εις τό συμπέρασμα, δτι ή καταστροφή τοΰ μεγά
λου κτηρίου έπήλθεν ίσως τό 267 μ. X. κατά τήν εισβολήν τών Έρούλων. Πρά
γματι τα όστρακα ανήκουν κατά μέγα μέρος εις τον 3ον αί. μ. X., ένω εξ άλ
λου καί τά όστρακα, τά συλλεγέντα εκ τής έπιχώσεως τής καλυπτούσης τό μαρ- 
μαρόστρωτον δάπεδον είς τό βόρειον τμήμα τοΰ πώρινου τοίχου, άνήκον καθ’ ολο
κληρίαν εις τον 3ον καί τον 4ον αί. μ. X. Είς τήν μεταξύ τής δευτέρας καί τής τρί
της στρώσεως έπίχωσιν τής δδοΰ άνευρέθησαν δύο αγωγοί ύδατος, έ'χοντες καί 
αυτοί τήν ιδίαν μέ τούς τοίχους φοράν. Ό πρώτος είναι είς άπόστασιν 1.00 μ. 
άνατολικώς τοΰ πώρινου τοίχου καί είς βάθος 0,76 υπό τό σημερινόν δάπεδον 
τής κρύπτης καί άποτελεϊται άπό κυλινδρικούς σωλήνας. Διά τήν τοποθέτησιν τοΰ 
άγωγοΰ αύτοΰ είχεν άνοιχθή όρυγμα διά τής καταστροφής τοΰ 1ου καί τοΰ 2ου 
δαπέδου τής όδοΰ, άρα ό άγωγός είναι μεταγενέστερος αύτών καί άνήκει πι
θανώς είς τήν ύστάτην άρχαιότητα ή τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

Ό δεύτερος άγωγός κεΐται άνατολικώτερον, παρά τον δεύτερον τοίχον, είναι 
δέ κτιστός έκ πλίνθων καί κεκαλυμμένος δι’ ήμικυκλικών κεράμων. Ή άνω έπι- 
φάνειά του είναι είς βάθος 0.65 υπό τό σημερινόν δάπεδον, τό δέ εσωτερικόν 
του ύψος είναι 1.53. Ό άγωγός αυτός έχει καταστρέψει τό Ιον καί τό 2ον, ως 
καί τό άρχικόν (3ον) δάπεδον τής όδοΰ καί φθάνει μέχρι τοΰ βράχου.

Ή φορά τών εν λόγφ άγωγών άποδεικνύει, ότι ό άρχαΐος δρόμος έξηκο-
λούθει νά είναι έν χρήσει άρκετόν χρόνον μετά τήν καταστροφήν τοΰ μεγάλου
κτηρίου. Τοΰ άλλου κτηρίου, είς τό όποιον άνήκεν ό τοίχος (Β), δέν είναι γνω
στόν, ούτε τό σχήμα, ούτε ή τύχη, διότι ή άνασκαφή δέν έξετάθη είς τό μέρος
εκείνο, λόγω τής στενότητος τοΰ χώρου.

Τό εσωτερικόν τοΰ κυρίου κτηρίου κατελαμβάνετο υπό τής έπιχώσεως τής 
καταστροφής του, υπό μεταγενεστέρων άγωγών, κατευθυνομένων προς τον δρόμον καί 
υπό τοιχαρίων βυζαντινών καί μεταβυζαντινών κτισμάτων, τών όποιων τό σχήμα δέν 
ήτο δυνατόν νά άποκατασταθή καί πάλιν λόγφ τής έλλείψεως έπαρκοΰς χώρου, τής 
συσσωρεύσεως τών χωμάτων έκσκαφής καί τής παρεμβολής τών πεσσών τής συγχρόνου 
κρύπτης. "Ολαι αύταί αί μεταγενέστεροι ρωμαϊκαί, βυζαντινοί καί μεταβυζαντινοί έπι- 
χώσεις, έξαφανίσασαι κάθε παλαιότερον ίχνος, έφθανον μέχρι τοΰ βράχου. Έκ τών 
ευρημάτων σημειώνομεν ώς άξια λόγου, τμήμα άναγλύφου ρωμαϊκής εποχής (μέ πα-

Γεωργίου Σ. Δοντά
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ράστασιν βωμοΰ εις τό μέσον, βοός αριστερά καί χοίρου (;) δεξιά), δυο ίγδία, εκ 
τών όποιων τό έν είναι έσκαμμένον εντός παλαιοχριστιανικού κιονόκρανου φέροντος 
διακόσμησιν λογχοειδών φύλλων κ.λ.π. Ό προορισμός τοΰ μεγάλου κτηρίου δεν 
είναι γνωστός. Γνωρίζομεν βεβαίως, ότι είς την περιοχήν τής Μητροπόλεως ειχεν 
εύρεθή παλαιότερον προτομή τοΰ Σαράπιος ως καί έπιγραφαί άναφέρουσαι τον 
θεόν αύτόν1, ενώ άφ’ ετέρου ό Παυσανίας 2 όμιλεΐ περί ίεροΰ τοΰ Σαράπιος καί 
ίεροΰ τής Είλειθυίας είς τό μέρος αυτό τής πόλεως, ή δέ άνεύρεσις αναγλύφου 
με σκηνήν θυσίας φαίνεται ώς νά μαρτυρή τήν ΰπαρξιν κάποιου ίεροΰ εκεί πλη
σίον. 'Οπωσδήποτε υπό τάς σημερινός συνθήκας δεν είναι δυστυχώς δυνατή οία- 
δήποτε συσχέτισις τών άνακαλυφθέντων λειψάνων μέ τάς ανωτέρω ενδείξεις. Έκ 
τών μεταγενεστέρων τοιχαρίων μερικά είναι πιθανόν νά έχουν σχέσιν μέ τήν κατοι
κίαν τοΰ Μητροπολίτου, ή οποία εύρίσκετο είς τήν περιοχήν αυτήν επί Τουρκο
κρατίας καί ήρημώθη κατά τήν Έπανάστασιν.

Άνασκαφη ύπό τόν 'Ιερόν Ναόν τής Μητροπόλεως των Άβηνων “ I

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΟΝΤΑΣ

1 Βλ hill, Ancient City of Athens, σ. 104. 2 I, 18, 4 - δ.
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