
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΕΩΝ

1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΟΤΙΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΤΤΟΛΕΟΣ

Ε!ς τάς συνεχιζομένας από ετών δι* εμοϋ άνασκαφάς Νοτίως τής Άκρο- 
πόλεως ή ερευνά έστράφη κατά τό παρελθόν έτος εις τον τετράπλευρου χώρον

Είκ. 1. Τοπογραφικόν διάγραμμα τής άνασκαφής τοϋ 1957 νοτίως τοϋ Ωδείου τοϋ Ήρώδου.

τον έκτεινόμενον έμπροσθεν τοΰ Ωδείου τοϋ 'Ηρώδου καί μέχρι τής νέας 
λεωφόρου Διονυσίου Άρειοπαγίτου (είκ. 1).

Βοηθοϋντος τοϋ έπιμελητοϋ κ. Σ. Χαριτωνίδη και τής πτυχιοϋχου τής

»
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24 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1957

αρχαιολογίας Δ^ος Μ. Τσώνη, άνεσκάφη έκτασις έμβαδοΰ 2.000 τετρ. μέτρων 
περίπου, ή δέ άνασκαφή υπήρξε πλουσιοπάροχος και είς διδάγματα και εις 
ένα άφαντάστως μεγάλον αριθμόν κινητών ευρημάτων, κυρίως πήλινων εξαί
ρετου τέχνης.

Διεπιστώθη απολύτως δτι το φυσικόν έδαφος (κιμιλιά) παρουσιάζει δι
πλήν κλίσιν, άφ’ ενός από Β. προς Ν., ήτις κλιμακοϋται είς τρία επίπεδα, 
άφ’ ετέρου από Α. προς Δ. Είς τό δυτικόν τμήμα τής έκτάσεως ταύτης έχρειά- 
σθη νά όδηγηθη ή σκαπάνη μέχρι βάθους επτά μέτρων διά νά συνάντηση 
τό φυσικόν έδαφος.

Ή κλιμάκωσις τοϋ χώρου από Β. προς Ν. εις τρία ά'νδηρα ανάγεται 
τουλάχιστον είς τούς κλασσικούς χρόνους, επ’ αυτών δέ διεπιστώθησαν τρεις 
οικοδομικά! γραμμαι μέ κατεύθυνσιν από Α. προς Δ. Τά εύρεθέντα επάλληλα 
στρώματα κα! ερείπια οικοδομών άποδεικνύουν οϊκησιν τοϋ μέρους τουλάχι
στον από τών κλασσικών χρόνων κα! συνεχώς μέχρι τής Τουρκοκρατίας (είκ. 1). 
Τό τοπογραφικόν διάγραμμα παρουσιάζει τήν κατάστασιν μετά την άφαίρε- 
σιν τών ερειπίων τής Βυζαντινής εποχής, τά όποια έσχεδιάσθησαν ιδιαιτέ
ρως. Ή χρήσις δμως τοΰ χώρου είναι πολύ παλαιοτέρα, διότι εις τήν κιμι- 
λιάν άπεκαλύφθησαν κα! προσεκτικώς έμελετήθησαν πέντε πρωτογεωμετρικά! 
κα! εξ γεωμετρικά! ταφα! μετά κτερισμάτων, κυρίως αγγείων, εσημειώθησαν 
δμως κα! λαξεύματα, τά όποια ά'λλοτε θά ήσαν επίσης γεωμετρικό! τάφοι. Ό 
μεγάλος γεωμετρικός άμφορεύς, υψους 1.05 μ. (πίν. Ια), ό φέρων επ! τοΰ λαι
μού έν μετόπη μεγάλην παράστασιν οπλίτου —’ίσως τήν μεγαλυτέραν γνω
στήν (ύψος 0.22 μ.)—ήτο τάφος, εντός δ’ αυτού εύρέθη ό σκελετός κα! ά'λλα 
αγγεία.

Αί οϊκίαι τών κλασσικών χρόνων, βαίνουσαι έπ! τής κιμιλιας, διακρίνον- 
ται είς δύο συστάδας είς τό Β. κα! τό Ν. ά'νδηρον ιδίως κατά τήν Άν. πλευ
ράν τής άνασκαφής. Χρονολογούνται δ’ αΰται δχι μόνον διά τών ευρημάτων 
αλλά κα! έκ τής τοιχοδομίας ήτις, διασωθεΐσα ενιαχού κα! κατά τό κατώτατον 
μέρος, είναι πολυγωνική διά καλώς πελεκημένων λίθων «τής Άκροπόλεως». 
Ή βορειοτέρα συστάς έκαλύφθη μεταγενεστέρως υπό πλατείας τινός, επ! δέ 
τής νοτιωτέρας έπεκτίσθησαν οίκίαι ρωμαϊκών χρόνων, είς δωμάτιά τινα τών 
οποίων διετηρήθη τό κονίαμα κα! ή έγχρωμος τοιχογράφησις. Εις τάς αύλάς 
τών οικιών ύπήρχον πολλά φρέατα, τινά τών οποίων κατά συστάδας επικοι
νωνούν έσωτερικώς.

Πλήν τών φρεάτων αληθώς θέας άξιοι είναι οι μεγάλοι υδραγωγό! οί φε- 
ρόμενοι από Β. προς Ν., διαμέτρου ενός μέτρου, οΐτινες, όμού μέ τούς κατά 
τό παρελθόν έτος άποκαλυφθέντας άνατολικώτερον, άποδεικνύουν σαφώς δτι 
κατά τήν ελληνιστικήν εποχήν —αν δ'χι κα! παλαιότερον — κατεβλήθη σοβαρω- 
τάτη προσπάθεια νά συγκεντρωθούν ύδατα από τά νότια πρανή τού ιερού
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βράχου διά νά διοχετευθοΰν προς τήν πάλιν. 'Ολόκληρον το υδραυλικόν τοΰτο 
σύστημα μετά τών φρεατίων έπισκέψεως είναι λίαν άξιομελέτητον. Τήν αυτήν 
φροντίδα διά τό ύδωρ άποδεικνυουν αί δυο άποκαλυφθεΐσαι μεγάλαι ρωμαϊ- 
καί δεξαμεναί, ή μία εις τό Άν. ά'κρον τής άνασκαφής, παρά τήν λεωφόρον, 
ήτις κατεστράφη πιθανώτατα υπό τών Έρουλων, και ή ά'λλη εις τό Δ. ήτις 
ήτο καμαροσκέπαστος. Πλήθος ρωμαϊκών άγγείαιν, λύχνων και ειδωλίων, εύ- 
ρέθη εν αϋταϊς.

’Όπισθεν τής δυτικής δεξαμενής βαίνει από Α. προς Δ. εις σωζόμενον 
μήκος 35 μέτρων μέγας άνολημματικός τοίχος παρέχων όψιν μόνον προς Ν. 
και εκτισμένος διά μεγάλων πωρολίθων δρομικών και εμβατικών διαστάσεων. 
Ό άναλημματικός οΰτος τοίχος, σωζόμενος εις ύψος τριών μέτρων ανάγεται 
εις τάς άρχάς τοϋ 4ου π.Χ. αί. και σκοπός του ήτο νά συγκράτηση τήν ϋπερ- 
θεν δι’ έπιχώσεως σχηματισθεΐσαν μικράν πλατείαν, ήτις έκάλυψεν οικίας τοϋ 
5ου π.Χ. αί.

Νοτίως τοΰ τοίχου τοιίτου 6 χώρος ήτο ιερός. Τό από τοϋ πρώτου έτους 
τής άνασκαφής αναμενόμενον, λόγιο τών ευρημάτων, ιερόν, άνεκαλύφθη τώρα 
κατά τρόπον άναμφισβήτητον. Πρόκειται περί αμάρτυρου υπαίθρου ίεροϋ 
αφιερωμένου χαρακτηριστικώς εις τήν Νύμφην και ουχι εις τάς Νύμφας.

Τό ΝΔ. τμήμα τοΰ περιβόλου του, διασωθέν εις ολον τό λίθινον ύψος 
του 1.10 μ. (διότι τό άνώτερον μέρος ήτο εκ πλίνθων), φέρει δυο θΰρας καί 
πατεϊ έν μέρει εις τήν κιμιλιάν καί εν μέρει επί αρχαιότερου στρώματος με
λανόμορφων αγγείων. Ό περίβολος περιέκλειε τον βωμόν, ίχνη τοΰ ιθεμελίου 
τοΰ όποιου διακρίνονται, καί αναθηματικός στήλας μαρμάρου, δυο τών οποίων 
ευρέθησαν κατά χώραν αν καί ό'χι άκέραιαι. Μία ενεπίγραφος αναθηματική 
πλάξ: ... ]δεα ΔΙΙ ΜΙλ:[χιΩι (πίν. 1 β), τοΰ τέλους τοΰ 4ου ή τών αρχών τοϋ 
3ου αί. π.Χ. μέ άνάγλυφον όφιν, εύρέθη επί τής κι μιλιάς.

Τό άπροσδόκητον δμως ήτο ά'λλο: και εντός καί έκτος τοΰ περιβόλου 
υπήρχε παχυτατον στρώμα οστράκων, έσωτερικώς μέν μέχρις 1 μι., έξωτεόικώς 
δε μέχρι 2. ’Από τά στράιματα ταΰτα έξήχθησαν κατά δεκάδας χιλιάδων τά 
ο'στρακα θαυμάσιων αγγείων όλων τών εποχών, πρωτοαττικά, κορινθιακά, με
λανόμορφα, ερυθρόμορφα καί όλων τών ειδών, άρόβαλλοι, σκϋφοι, κοτόλαι, 
πινάκια, ληκυθια, λουτροφόροι, κάνθαροι, ΰδρίαι, έτι δέ ειδώλια αρχαϊκά, κλασ
σικά, ελληνιστικά, μελανόμορφοι πήλινοι πίνακες, σφονδιίλια, προσωπεία καί 
άλλα. Πλησίον εύρέόη εντοιχισμένον σκέλος υπερφυσικοΰ γυναικείου μαρμά
ρινου αγάλματος άρίστης τέχνης τής τελευταίας δεκαετίας τοΰ 5ου π.Χ. αί. 
(πίν. ΐγ)> τό όποιον δεν αποκλείεται νά είναι σπάραγμα τοΰ λατρευτικού 
αγάλματος. Λίαν σημαντική είναι ή έξηκριβωμένη παρατήρησις ότι ά'παντα 
τά εντός τοϋ περιβόλου αναθήματα κυμαίνονται από τοΰ 5ου μέχρι τοϋ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:17:57 EEST - 52.90.75.110



26 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1957

2ου π.Χ. αί., ενώ τά έκτος τοϋ περιβόλου είναι αρχαιότερα τοϋ 5ου αί. Ούδέν 
όμως όστρακον εΰρέθη νεώτερον τοΰ 2ου π.Χ. αί.

Είναι αδύνατον νά άπεικονισθοϋν όλα τά ευρήματα καί μόνον μερικά
αντιπροσωπευτικά δείγματα καθ’ ομάδας 
δυνάμεθα νά παρουσιάσωμεν (πίν. 2 - 4).

”Αν υπήρχε καί ή παραμικρά αμφι
βολία ότι πρόκειται περί ίεροΰ, διελύθη 
όριστικώς διότι ολίγον βορειότερον τοϋ 
περιβόλου εύρέθη εντοιχισμένη λιθίνη 
πλάξ φέρουσα ωραιοτάτην μεγαλογράμμα- 
τον επιγραφήν τοΰ τέλους τοϋ 5ου αί. π.Χ.: 
ΗΟΡΟΣ Η1ΕΡΟ ΝΥΜΦΗΣ (εΐκ. 2).

’Ίσως όμως μάς επιφυλάσσεται καί 
κάτι ακόμη σπουδαιότερον. Διότι κατά τάς 
τελευταίας ημέρας τής άνασκαφής, ολίγον 
ΒΔ. τοΰ περιβόλου, παρετηρήθη σκαλι
σμένη επί τής κιμιλιάς κλίμαξ φέρουσα 
προς τά κάτω, υπό τον πώρινον άναλημ- 
ματικόν τοίχον. Παρακολουθήσας την κλί- 

Εικ. 2. Ο δρος τοϋ ίεροΰ τής Νύμφης. μ<χκα εύρέθην προ υπογείου σπηλαιώδους
ανοίγματος άρκετοΰ βάθους, τό όποιον 

πρέπει ασφαλώς νά συνδέεται μέ την λατρείαν τοϋ ίεροΰ. Δεν ύπήρ- 
χεν όμως πλέον.: καιρός νά έρευνηθή τό σπήλαιον, διότι μετ’ όλίγας ημέρας 
ήρχιζεν ή περίοδος των έν τφ Ώδείφ εορτών. Διά τοΰτο ή σχετική ερευνά θά 
γίνη εφέτος.

I. ΜΗΛΙΑΔΗΣ
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ΠΑΪ; 1957.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΓίΝΑΞ 1

α. Γεωμετρικός άμφορεύς - τάφος.

β. ’Αναθηματικόν άνάγλυφον 
έκ τοΰ ίεροϋ τής Νύμφης.

γ. Σκέλος υπερφυσικού μαρμάρινου 
αγάλματος
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ΠίΝΑΞ 2 ΠΑΕ 1957.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕί’Σ

Μελανόμορφοι πίνακες έκ τοϋ ίεροϋ τής Νύμφης.
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tIAE 1957.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡ0ΠΟΛΕΩΣ ΠίΝΑΞ 3

α. ’Αρχαϊκοί κεφαλαί καί. πήλινα προσωπεία έκ τού Ιερού τής Νύμφης.

β. ΕΙδώλια έκ τού Ιερού τής Νύμφης.
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ΠίΝΑΞ 4 ΠΑΕ 1957.—1. ΑΝΑΣΚΛΦΙΙ ΝΟΤΙΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΟΣ

α. Πινάκια έκ του ίεροΰ τής Νύμφης.

ρ. Εκλογή κορινθιακών καί μελανόμορφων αγγείων έκ τοϋ ίεροΰ τής Νύμφης.
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