
5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΒΡΑΥΡΩΝΙ

At έφετιναί έν Βραυρώνι άνασκαφαί υπήρξαν μικραί, περιορισθεΐσαι κυ
ρίως εις έρευνας κατά τον χώρον όπισθεν τοΰ λεγομένου Μικρού Ίεροΰ, δστις 
έν μέρει άνεσκάφη κατά την περυσινήν περίοδον. Είχε δέ διαπιστωθή πέρυ- 
σιν δτι οΰτος, ευρισκόμενος μεταξύ των βράχων τής άκροπόλεως άφ’ ενός 
καί τοΰ μεγάλου προς βορράν βράχου άφ’ ετέρου, άπετέλει κατά την αρχαιό
τητα σπηλαιοειδή χώρον, τοΰ οποίου είχε καταρρευσει ή φυσική στέγη καλύ- 
■ψασα τά έκεϊ ευρισκόμενα κιήρια *. Εφέτος άφηρέθησαν καί οι λοιποί έκ τής 
καταρρεΰσεως βράχοι καί άνεσκάφη ολόκληρος έκτασις άπό τοΰ Μικρού Ίε
ροΰ προς δυσμάς μέχρι τής Ίεράς Οικίας προς άνατολάς (είκ. 1). Καί δυτι
κούς μέν τοΰ πέρυσιν άνασκαφέντος μικροΰ κτίσματος (πίν. 9α) άπεκαλύφθη 
καί έτερον δωμάτιον Α, έχον είσοδον προς νότον καί έκτεινόμενον προς δυ
σμάς μέχρι τοΰ άνατολικοΰ οπισθίου τοίχου τοΰ Μικροΰ Ίεροΰ. ’Έχει δέ τό 
δωμάτιον τούτο μήκος 4 μ. περίπου καί χωρίζεται διά μεγάλου άνοίγματος 
εις δύο μέρη. 'Ολόκληρον τό δάπεδον τοΰ δωματίου έκαλύπτετο διά τεφροχω
μάτων, άτινα έξετείνοντο έν μέρει καί προς άνατολάς έντός τοΰ μικροΰ κτί
σματος καί προς δυσμάς έντός τοΰ Μικροΰ Ίεροΰ.

Κατά δέ τό μέσον τοΰ δωματίου άνευρέθη λάκκος άρκούντως ευμεγέθης 
πλήρης τέφρας, καλυπτόμενος διά χαλίκων καί μικρών πετρών. Ό νότιος τοί
χος τοΰ δωματίου τούτου ήτο έν μέρει κατεστραμμένος καί δη κατά τό δυτι- 
κώτερον αυτού άκρον, δπου παρετηρήθη δτι αί έπιχώσεις άπετελοΰντο έκ λα
τύπης προερχομένης έξ έπεξεργασίας πώρου λίθου. Έκ τούτου καθίσταται φα
νερόν δτι ή παλαιοτάτη αύτη οικία έξετείνετο κατ’ άρχάς καί περαιτέρω προς 
δυσμάς έντός τοΰ Μικροΰ Ίεροΰ, δπου ύπήρχον, ως εΐπομεν, κατά την δυτικήν 
πλευράν τεφροχώματα, καταστραφεΐσα έκ τής πτώσεως τής στέγης. Τότε δέ φαί
νεται δτι κατεσκευάσθη εις τον έμπροσθεν τοΰ σπηλαίου προς τον ναόν έλεύ- 
θερον έν μέρει χώρον τό Μικρόν Ιερόν, εις άντικατάστασιν τής καταστρα- 
φείσης καί κατακαλυφθείσης υπό τών βράχων παλαιοτέρας οικίας. Παρετη
ρήθη δέ δτι καί ό ανατολικός τοίχος τοΰ δωματίου τούτου, ό διαχωριστικός 
μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ μικροΰ κτίσματος δυτικώς, είναι μεταγενέστερος καλύ- 
πτων τμήμα πυράς, ήτις έκτείνεται καί κατά τά δύο δωμάτια. Ουτω δυνάμεθα 
νά άναπαραστήσωμεν τήν παλαιάν, προ τής καταρρεύσεως τής στέγης τοΰ

> ΠΑΕ 1956, σ. 76.
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σπηλαίου, μορφήν τοΰ κτηρίου τοΰτου, άποτελουμένου έξ ενός μεγάλου προ
στώου πιθανώς δωματίου, βλέποντος προς δυσμάς καί μήκους περίπου 5 μέ
τρων, καί έξ ενός μικρότερου Γ (πίν. 9α), μήκους 3 μέτρων, δπερ άπετέλει τό 
μέγαρον, τό κυρίως δηλαδή δωμάτιον διαμονής. Άργότερον τό μικρόν τοϋτο 
δωμάτιον διεχωρίσθη από τοΰ δωματίου Α δι’ εγκαρσίου τοίχου, δστις έκά- 
λυψεν, ώς εΐπομεν, τάς ύπαρχοΰσας πυράς, ένφ τό δωμάτιον Α διεχωρίσθη εις 
δυο διαμερίσματα Α και Β. Όταν ή στέγη τοΰ σπηλαίου κατέρρευσε κατά 
τά μέσα τοΰ 5ου αί. π.Χ., κατεσκευάσθη παρά τήν είσοδον τοΰ σπηλαίου τό 
Μικρόν 'Ιερόν έκ πωρίνων κιβωτιοσχήμων λίθων, διαιροΰμενον εις πρόδομον 
καί σηκόν, δστις κατέλαβε καί τό δυτικόν τμήμα τοΰ δωματίου Α, ώς δυνά- 
μεθα νά συμπεράνωμεν εκ τών παλαιοτέρων πυρών, αΐτινες εύρίσκονται κά
τωθεν τοΰ άνατολικοΰ τοίχου (πίν. 9β).

Άνατολικώτερον τοΰ δωματίου Γ άπεκαλΰφθησαν μετά τήν άφαίρεσιν 
τών καταπεσόντων βράχων καί ετερα δυο δωμάτια Δ καί Ε, εξ ών τό έν 
έχει μήκος 5 μέτρων τό δε ετερον 3 μέτρων. Άμφότερα δετά δωμάτια ταΰτα 
συνεκοινώνουν μετά τών λοιπών διά διαδρόμου διήκοντος έκ δυσμών προς 
άνατολάς καθ’ ολην τήν νοτίαν πλευράν τών δωματίων πλησίον τοΰ βρά
χου (πίν, 10α). Τό δάπεδον τών δωματίων τούτων εύρίσκεται εις επίπεδον ολί
γον ΰψηλότερον τών προς δυσμάς, εύρέθησαν δε καί εντός αυτών πυραί έκ 
προσφορών καί εντός τών τεφροχωμιάτων πλήθος οστράκων καί ειδωλίων. 
Κατά τήν νοτίαν πλευράν τοΰ δωματίου Δ εύρέθη καί λάκκος περιγραφόμε- 
νος διά λίθων πλήρης άμιαυρών χωμάτων. ’Αλλά καί εντός τοΰ διαδρόμου 
εύρέθη αύλαξ πλήρης μελανών χωμιάτων καταλήγων εις μικρόν βόθρον, εντός 
τοΰ οποίου μάλιστα υπήρχε θαλασσία ά'μμος καί χάλικες, δεν γνωρίζω διά 
ποιον σκοπόν. Φαίνεται δέ δτι μεταξύ τοΰ αύλακος τοΰτου τοΰ διαδρόμου καί 
τοΰ εντός τοΰ δωματίου Δ βόθρου ύπήρχεν επικοινωνία, διότι εύρέθη οπή 
κατά τήν νοτίαν πλευράν τοΰ τοίχου πλησίον τοΰ βόθρου διά τήν εισαγωγήν 
προφανώς τών υγρών σπονδών.

Γενικώς ολόκληρος ούτος 6 σπηλαιοειδής χώρος (σχεδιογρ. εικ. 1) είναι 
φανερόν δτι ήτο Ιερός καί αί έφετιναί άνασκαφαί ένίσχυσαν τήν γνώμην 
μου, ήν έξέφρασα ήδη εις προηγουμένας εκθέσεις μου ‘, δτι τά άνευρε- 
θέντα εντός τοΰ σπηλαίου κτίσματα καί τό Μικρόν 'Ιερόν συνεδέοντο προς 
τήν παράδοσιν τής έν Βραυρώνι λατρείας τής ’Ιφιγένειας καί τό παραδιδό- 
μενον ήρφον «κενήριον» τής ήρωίδος. ΙΙρός τό ύποτιθέμενον δέ τοΰτο έν- 
διαίτημια καί τον τάφον τής ’Ιφιγένειας συνεδέετο καί ή άνατολικώς άποκα- 
λυφθεΐσα 'Ιερά Οικία καί οί πλησίον αυτής άνευρεθέντες τάφοι άνήκοντες εις 
ίερείας τινάς, αΐτινες είχον τήν κατοικίαν των πλησίον τοΰ ένδιαιτήματος τής 1

1 ΠΑΕ 1955, σ. 118 κ έ. 1956, σ 76 κ έ.
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πρώτης ίερείας τής Άρτέμιδος καί έθάπτοντο ωζ διάδοχοι αυτής πλησίον τοΰ 
νομιζομένου τάφου της.

Εύρέθησαν δέ και εφέτος κατά την άνασκαφήν πλήθος οστράκων έξ αγ
γείων τοΰ 7ου μέχρι τοΰ 5ου αΐ. π.Χ. (πίν. ΙΟβ) και πήλινα ειδώλια και ά'λλα 
μικρότερα αντικείμενα μάλιστα δέ καί χαλκά κάτοπτρα (πίν. 1 Ια), δακτύλιοι καί 
άλλα άνήκοντα εις τον κόσμον των γυναικών, δπερ καί επαληθεύει την πα- 
ράδοσιν περί των πολυτίμων αφιερωμάτων, άτινα αί επίτοκοι γυναίκες άφιέ- 
ρουν εις την ’Ιφιγένειαν1. Εύρέθησαν επίσης πολλά τεμάχια γλυπτών καί επι
γραφών τοΰ 4ου π.Χ. αί.

Μικράν άνασκαφήν έξετέλεσα εφέτος καί επί τοΰ προς δυσμάς τοΰ ϊεροΰ 
τής ’Αρτέμιδος λόφου «Καψάλα», δπου κατά τον παρελθόντα χειμώνα είχον 
παρατηρήσει λαθραίαν σκαφήν τάφου γεωμετρικών χρόνων. Εΐχομεν δέ τότε 
περισυλλέξει πολλά δ'στρακα εκ δυο αμφορέων τής τελευταίας γεωμετρικής πε
ριόδου καί τινα έξ αγγείων τής κλασσικής περιόδου.

Άνεσκάφησαν δέ εκεί 6 λακκοειδεΐς τάφοι έσκαμμένοι εντός τοΰ μαλα
κού βράχου, έξ ών οί δυο εύρέθησαν σεσυλημένοι. Ό εις τούτων είχε μήκος 
1.95 μ., πλ. 0.85 καί βάθος 0.84 μ. Περιείχε δέ 20 περίπου αγγεία τοΰ 
α' ήμίσεος τοΰ 5ου π.Χ. αί. Μεταξύ τούτων ωραιοτάτη είναι έρυθρόμορφος 
κΰλιξ μετά παραστάσεως κωμαστοΰ (πίν. 11 β) καί μικρά στρογγυλή πυξίς, έπί 
τοΰ πώματος τής οποίας έξωτερικώς υπάρχει έγχάρακτος έπιγραφή Ευάρχης 
καί έτέρα έπί τοΰ πυθμένος Ενάρχης είμΐ εόοκε Χαριτύλος (πίν. 12α καί β). 
Εύρέθησαν δέ τά αγγεία άνωθεν ίσχυράς πυράς, έφ’ ής είχε καή ό νεκρός. Έκ 
των λοιπών τάφων εις περιείχε 3 ληκύθια καί μίαν πυξίδα οί δέ άλλοι ήσαν 
πτωχοί περιέχοντες έκαστος έν ή δυο ληκΰθια μετά παραστάσεων ανθεμίων. 
Εις τινας μόνον έξ αυτών παρετηρήθη καΰσις.

Τέλος, τή συνεργασία τών έπιμελητών δίδος Όλγας Άλεξανδρή καί 
κ. Β. Πετράκου, έξεκαθαρίσθη έφέτος καί άπετυπώθη ό άποκαλυφθείς πέρυσι 
ναός τής Ταυροπόλου Άρτέμιδος εις τάς Άλάς Άραφηνίδας, την σημερινήν 
Λούτσαν βορείως τής Βραυρώνος (είκ· 2). Διεπιστώθη δτι ό ναός ούτος ήτο 
δωρικός περίπτερος μετά 13 κιόνων έφ’ έκατέρας τών μακρών καί 6 έπί τών 
στενών πλευρών, έ'χων μήκος κατά τον στυλοβάτην 19.30 μ. καί πλάτος 12.20 μ. 
περίπου. Ό δέ σηκός έχει 13 μ. μήκος καί πλάτος 7 μ·, διαιρείται δέ διά 
τοίχου εις δυο μέρη. Κατά μικράν σκαφήν προς τό ανατολικόν θεμέλιον τής 
κρηπΐδος εύρέθησαν δ'στρακα ούχΐ παλαιότερα τοΰ 4ου π.Χ. αί. Αλλά κατά 
τήν νοτίαν πλευράν εύρέθη τοίχος ετέρου οικοδομήματος έκτεινομένου προς Ν., 
πιθανώς βωμοΰ. Πλησίον δέ αύτοΰ εύρέθησαν δ'στρακα παλαιοτέρας έποχής.

Σπουδαιότατον δμως εύρημα διά τά έν Άλαΐς τελούμενα Ταυροπόλια 1

1 ΕΥΡΙΠ. Ίφιγ. έν Τ. στ. 1464 κ.έ.
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αποτελεί ψήφισμα τοϋ 4ου π.Χ. αί. επι δίρχοντος Νικομάχου, εύρεθέν εις άπό-

ο S
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Είκ. 2. Κάτοψις τοΰ ναοΰ των Άραφηνίδων 'Αλών, 

στάσιν 500 περίπου μέτρων δυτικώς τοϋ ναοΰ τής Άρτέμιδος. Έν τοΰτφ
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άναφέρονται αγώνες τελούμενοι κατά τά Διονυσία έν 'Αλαΐς, έξ οΰ δυνάμει)» 
να συμπεράνωμεν την υπαρξιν καί ά'λλου παρά τό της Άρτέμιδος ίεροΰ, τοΰ 
Διονύσου. Έτελοΰντο δε καί Διονυσία καί έν Βραυρώνι κατά την διασωθεΐσαν 
παράδοσιν, οργιαστικοί δέ τελεταί έτελοΰντο καί έν Βραυρώνι καί έν 'Αλαΐς 
καί δη κατά τά Ταυροπόλια, αΐτινες έγένοντο ήμΐν γνωστοί κυρίως έκ τών 
«Έπιτρεπόντων» τοΰ κωμικοΰ ποιητοΰ Μένανδρου. Ό άνασκάπτων παρετή- 
ρησε κατά την θέσιν, ένθα ευρέθη το ανωτέρω ψήφισμα, εκτεταμένα ερεί
πια αρχαίων οικοδομημάτων, άτινα, κατά πάσαν πιθανότητα, ανήκουν εις τό 
έν 'Αλαΐς Διονύσιον. Ουχί μακράν τοΰ χώρου τών άνασκαφών εις άπόστασιν 
2 χιλιομέτρων προς Ν. ευρέθη καί τό έν πίνακι 12γ είκονιζόμενον τεμάχιον 
άρχαϊκοΰ αναγλύφου έκ παραστάσεως γυναικείας πιθανώς μορφής, έξ ής διε- 
σώθη μέρος τής χειρός μετά τοΰ ίματίου. Τό γλυπτόν χρονολογείται από τοΰ 
τέλους τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΓΑΤΤΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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α. Μικρόν κτίσμα Γ μετά των πρός Δυσμάς και Άνατολάς δωματίων.

β. Γενική άποψις τής άνασκαφής από Δυσμών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:18:02 EEST - 52.90.75.110
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β. ’Όστρακα αγγείων (β) 6°ν καί (α) δον rc.X. αίώνος.
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α. Χαλκοΰν κάτοπτρον έπί τόπου.

fi. ’Ερυθρόμορφος κύλιξ έκ τάφου επί τοϋ λόφου Καψάλα τής Βραυρώνος.
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ΙΙΐΝΑΞ 12 ΠΑΕ 1957.—5. αναςκαφαι εν βραυρων!

α. Πυξίδος (β) ό πυθμήν καί τό πώμα μετά τών εγχαράκτων επιγραφών.

β. Μελανόμορφος πυξίς έκ Βραυρώνος 
βλ. εικόνα α.

γ. Τμήμα αρχαϊκού αναγλύφου 
έξ 'Αλών Άραφηνίδων,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:18:02 EEST - 52.90.75.110


