
Α. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΕΩΝ

1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ

Συνεχίσθησαν καί εφέτος εις τον χώρον τής αρχαίας Άκαδημείας αί άνα- 
σκαφικαί έργασίαι, διεξαχθεϊσαι, δπως καί κατά τό παρελθόν έτος, τόσον εντός 
τοϋ αγροκτήματος του Δημοσίου, δσον καί εντός των γειτονικών ιδιωτικών 
κτημάτων Βενέτα (ΠΑΕ 1962, σ. 8-11) καί Μαυρίκη (εϊκ. 1).

Είς τό άγρόκτημα τοϋ Δημοσίου ή έρευνα περιωρίσθη νοτίως τής 'Ιεράς 
Οικίας, ήτοι είς τον μεταξύ τοϋ Στεγάστρου καί τής προεκτάσεως τής όδοΰ 
Κρατύλου χώρον. 'Η έξερεύνησις τοϋ τμήματος τούτου έκρίθη άναγκαία, 
διότι κατά την κατασκευήν τοϋ Στεγάστρου καί δη κατά τάς εργασίας τής 
διανοίξεως τών θεμελίων τής νοτίας αύτοϋ πλευράς, εΐχον άποκαλυφθή έντός 
τών χανδάκων λείψανα πυρών-θυσιών, ύστερογεωμετρικών χρόνων, δίδοντα την 
έντύπωσιν, δτι αί έκτος τής 'Ιερας Οικίας έπί ανοικτού χώρου τελεσθεισαι 
θυσίαι έπεξετείνοντο ετι περαιτέρω προς Νότον.

Κατά την εφετινήν άνασκαφικήν περίοδον είς τό σημεΐον τοϋτο καί είς 
έκτασιν 15.20x11.70 μ. άφηρέθη κατά στρώματα έπίχωσις ύπερβαίνουσα συν
ολικούς τά τρία μέτρα, μέ αποτέλεσμα νά εύρεθή, είς βάθος 0.95 μ. άπό τής 
σημερινής επιφάνειας, βυζαντινόν στρώμα, πάχους 0.40 μ., κάτωθεν δ’αότοΰ καί 
μέχρι βάθους 2.20 μ. ρωμαϊκόν καί ελληνιστικόν, ώς καί αρκετά λείψανα κτι- 
σμάτων — μικρών δωματίων — χωρούντων υπό τήν παρακειμένην οδόν καί 
σωζομένων μόνον κατά τήν έκ λιθαρίων θεμελίωσίν των (πίν. 1). Εντεύ
θεν έκτος τών άφθονων οστράκων είχομεν καί ευάριθμα χαλκά νομίσματα1 
ώς Βανδάλων 5ου μ. X. αί. ’Αθηνών 3ου καί 2ου π. X. αί., ών έν κληρούχων 
’Αθηναίων Πεπαρήθου (255-229 π. X.), πρβλ. Svoronos, Les Monnaies 
d’Athenes, πίν. 25, άρ. 36-42 1 2, Κορίνθου 3°υ π. X. αί., καί ’Αθηνών τέλους 
4ου 7u. X. αί. Τέλος είς βάθος τριών μέτρων καί πλέον, τή βοήθεια δοκιμαστι
κών τάφρων, διεπιστώθη ή υπαρξις εκτεταμένου γεωμετρικού στρώματος συνε-

1 'Ο χαρακτηρισμός των εφετινών νομισμάτων οφείλεται είς τήν διευθύντριαν τοϋ 
Νομισματικού Μουσείου κ. Ειρήνην Βαρούχα - Χριστοδουλοπούλου καί τήν κ. Μάντω Κα- 
ραμεσίνη - Οίκονομίδου.

2 *0 Μ. Thomson έν Some Athenian Cleruchy Money, Hesperia 10, 1941, 
σ. 199-236, άναθεωρεϊ τον ΣβΟΡΩΝΟΝ καί κατατάσσει τούς άπεικονιζομένους είς τόν 
πίνακα 25 τύπους τής Πεπαρήθου, Σκιάθου καί Έλευσΐνος (Δήμητρα καί κέρνος είς τήν 
όπισθίαν πλευράν) είς τήν σειράν τών χαλκών νομισμάτων τής εποχής τών αρχόντων. Πι
στεύει δέ δτι είναι κοπαί τοϋ άθηναϊκοΰ νομισματοκοπείου.
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Είκ. 1. Τά ύπό έξερεύνησιν ιδιωτικά άγροκτήματα «Χωματερής» Μαυρίκη (Α,Β,Γ) καί 
Βενέτα (Δ) εν σχέσει πρός τό άγρόκτημα τοΰ Δημοσίου (Ε) καί τούς άρχαιολογικούς 

χώρους της Άκαδημείας (Ζ).
Α καί Β = Δεξαμεναί ρωμαϊκών χρόνων.

Γ = Νεκρικός περίβολος.
Δ = Οικία Άκαδημείας Πλάτωνος Έλληνιστικήςέποχής. 
Ε = Στέγαστρον οικίας Άκαδήμου καί ίερας οικίας.
Ζ = Άρχαιολ. χώρος άνασκαφής Άκαδημείας.
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χιζομένου επίσης κάτωθεν της οδού, ώς καί πυράς καταλαμβανούσης έκτα- 
σιν 0.70x0.50 (πίν. 1β).

’Επί τη βάσει των άνωτέρω δύναται νά λεχθή από τοΰδε, ότι ό γήλοφος, 
έφ’ ου καί ή 'Ιερά Οικία, έπεκτείνεται άρκετά προς Νότον καί θά έχρησιμο- 
ποιήθη ώς χώρος άνοικτών θυσιών, χωρίς νά άποκλείεται ότι μεταξύ αύτών 
ύπάρχουσι καί νεώτεραι του 6°υ π. X. αίώνος (ΠΑΕ 1962, σ. 7).

Καθ’ δλον τό έτος 1963 συνεχίσθη άνελλιπώς ή παρακολούθησις τών. γε- 
νομένων εις την περιοχήν ταύτην χωματοληπτικών εργασιών καί ή άνασκα- 
φική έξερεύνησις τών κατ’ αύτάς άποκαλυπτομενών αρχαίων λειψάνων. Εις τό 
εργον τούτο άντιμετωπίσαμεν πολλάς δυσκολίας. Τό πλέον δυσάρεστον είναι 
ότι είς τά εΐρημένα άγροκτήματα, λόγω τής αχανούς έκτάσεώς των καί τών 
άσαφών ορίων των — πρόκειται περί χώρων εκτός σχεδίου Πόλεως κειμένων—, 
ώς καί τών μεγάλων μεταβολών τών δημιουργουμένων επί τής επιφάνειας των 
έκ τής διά μηχανικών μέσων καί μέ ταχύτατον ρυθμόν γινομένης έκσκαφής καί 
δή κατά ποικίλα επίπεδα συγχρόνως, αί μετρήσεις δι’ άποτύπωσιν είναι δυσ- 
χερέσταται, άν μή καί άδύνατοι, διά τον μή εχοντα γνώσεις τοπογραφίας. 
Τούτου δ’ ενεκεν άκριβώς είς την περίπτωσιν τής «Χωματερής» Βενέτα ήναγ- 
κάσθημεν νά περιορισθώμεν είς εν πρόχειρον τοπογραφικόν διάγραμμα (είκ. 2), 
έφ’ οό έσημειώθη κατά προσέγγισιν ή θέσις τών διαφόρων αρχαίων, φρον- 
τίσαντες παραλλήλως νά καταχωρίσωμεν έν τώ ήμερολογίω τής άνασκαφής 
τό βάθος τής εύρέσεως αύτών άπό τής σημερινής επιφάνειας ώς καί την κατά 
τό δυνατόν μεταξύ αύτών σχέσιν.

Είς τό άγρόκτημα τών άδελφών Βενέτα (είκ 1, Δ) έγένοντο εφέτος 
καί άλλα άξιόλογα ευρήματα (ΠΑΕ 1962, σ. 8), μεταξύ τών όποιων καί 
άλλο φρέαρ (βλ. είκ. 2, Φ8), μέ μονόλιθον πώρινον περιστόμιον, όπερ άπεκα- 
λύφθη είς βάθος τριών περίπου μέτρων άπό τής σημερινής επιφάνειας. ’Άξιον 
σημειώσεως είναι ότι τό φρέαρ τούτο (πίν. 2) άρχικής κατασκευής τού 4ου 
π.Χ. αίώνος, ώς άπεδείχθη καί έκ τής διατηρουμένης είς βαθύτερα σημεία 
γνωστής πηλίνης έπενδύσεώς του, έχρησιμοποιήθη καί είς πολύ μεταγενε
στέρους χρόνους, μέχρι καί τής πρωτοχριστιανικής περιόδου, άφ’ οδ άνυψώθη 
τό στόμιόν του μέχρι τής τότε έπιφανείας τού έδάφους, διά παντός είδους 
λίθινου καί μαρμάρινου υλικού, κυρίως δέ έκ κατεστραμμένων αρχαίων μνη
μείων. Προς διάσωσιν καί μελέτην τών τελευταίων άπεφασίσθη ή διάλυσις τού 
νεωτέρου στομίου τού φρέατος μέχρι καί τής άρχικής πηλίνης έπενδύσεώς του 
(πίν. 2β, 3α καί β). ’Εντεύθεν περισυνελέγησαν : 1) Πλείστα όσα άρχιτεκτονικά 
μέλη (πίν. 4α)— κίονες μέ ραβδώσεις καί άρράβδωτοι, τμήματα δόμων μαρμάρι
νων, τινές τών οποίων παρουσιάζουν δείγματα μεταγενεστέρας χρήσεως, ώς έγ- 
χάρακτον σταυρόν μέ Α καί Ω εκατέρωθεν κλπ. 2) Πέντε τεμάχια,πάντα σχε
δόν συναρμόζοντα καί προερχόμενα έκ θαυμάσιου έπιτυμβίου αναγλύφου τού
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8 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1963

4ου π. X. αΐώνος, μέ παράστασιν γυναικείας μορφής καθημένης προ στήλης 
(πίν. 4β καί 5), έφ’ ής (πίν. 5β) ή έπιγραφή:

ΙΠΠΥΛ[ΛΟΣ]
I Α ΣΟ Ν [ΟΣ ]
Ε I Ρ Ε Σ I Δ[ Η Σ]
ΛΥΣΙΠΤΤΙΔΗ[Σ]
I Α ΣΟ Ν Ο Σ 
Ε I Ρ ΕΣI Δ Η Σ

Ώς προς την έπιγραφήν, ευκόλως συμπληρωθεϊσαν κατά τό έλλεΐπον μι
κρόν αυτής μέρος, παρατηροϋμεν τά κάτωθι: Τό όνομα "Ιππυλλος — καί δή 
’Αθηναίος — είναι γνωστόν μέχρι τοϋδε έκ του Άριστοφάνους (Σφήκες 1301). 
"Ιππυλλον επίσης έχομεν καί επί τής ύπ’ άριθ. 3734 μαρμάρινης ληκύθου τοϋ 
Έθν. Άρχ. Μουσείου, μέ Ικτυπον παράστασιν κρανοφόρου άνδρός μεταξύ δύο 
άλλων μορφών (βλ. ΑΕ 1939-41, Χρονικά, σ. 15, είκ. 25). 'Η προέλευσις 
τοΰ προσκτήματος τούτου είναι, ώς φαίνεται, άγνωστος. Πάντως ή άνωθεν 
των μορφών έπιγραφή είναι, ΙΠΠΥΛΛΟΣ ΙΠΠΥΛΛΟΣ ΑΝΑΙΤΙΟΣ καί 
ούχί, ώς έσφαλμένως έδημοσιεύθη, ιππυλλος ΙΠΠΥΛΟ...ΙΛΠΟΣ.

Τό δημοτικόν Είρεσίδης, έκ τοΰ παρά τον Κηφισόν τοποθετουμένου καί 
εις την Άκαμαντίδα φυλήν άνήκοντος Δήμου Εΐρεσιδών, μεταγενεστέρως γρά
φεται καί μέ η ήτοι η ρ Ε Σ ι Δ Η Σ (βλ. IG II’ 5997 neikiac αφρο- 

Δ I C IΟ [ Υ ]. ΗΡΕΟΙΔΗΟ) 3) Τμήμα άναγλύφου, μέ σκηνήν άμαζονομαχίας 
(πίν. 6α), προερχόμενον προφανώς έκ τοϋ έκεΐ που πλησίον—· δυτικώς τοϋ 
Φ8 — άνακαλυφθέντος πέρυσι τεμαχισμένου σώματος τής σαρκοφάγου, ώς καί 
ολοκλήρου τοΰ κλινομόρφου καλύμματος της, μέ τό ήμιεξηπλωμένον ζεΰγος 
άνδρός καί γυναικός (βλ. ΠΑΕ 1962, σ. 9-11, πίν. 4γ, 5 καί 6) καί τάς 
εϊς τά άκρα του έμφανιζομένας διά πρώτην φοράν παραστάσεις (πίν. 7α).

Λεπτομερής έξέτασις τών αποτυπωμάτων τής άμαζονομαχίας ή έ'στω 
καί προσπάθεια προς συναρμολόγησιν αυτών δέν έγένετο άκόμη, καί κατ’ 
άκολουθίαν άγνοεϊται τό άνακαλυφθέν ήδη μέρος τοΰ σώματος τής σαρκο
φάγου. Τά έκ τών τελευταίων άνασκαφικών έρευνών άνευρεθέντα γενικώς άρ- 
χαΐα έξησφαλίσθησαν, ώς γνωστόν, εις ειδικήν άποθήκην, κατόπιν τών έπι- 
δρομών, αίτινες έσημειώθησαν έσχάτως έκ μέρους τών άρχαιοκαπήλων εις τά 
Μουσεία καί τάς άρχ. Συλλογάς. Έλπίζομεν όμως, ότι τά έλλείποντα άποτμή- 
ματα τής σαρκοφάγου θά είναι κεχωσμένα εις τά παρακείμενα άγροκτήματα, 
όπόθεν εϊχομεν καί ευάριθμα μικρά τεμάχιά της κατά τό παρελθόν έτος.

’Έχοντες πάντως ύπ’ όψει τά άνωτέρω σημειωθέντα, ώς καί τήν τοΰ συν
αδέλφου κ. Β. Καλλιπολιτου σχετικήν έναίσιμον διατριβήν1, δυνάμεθα νά εί-

1 Χρονολογική κατάταξις τών μετά μυθολογικών παραστάσεων αττικών σαρκοφά
γων τής ρωμαϊκής έποχής, Άθήναι 1958.
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πωμεν, ότι ή τεχνοτροπία των αναγλύφων τούτων — μορφαί έντόνως έκτυποι, — 
καί ή σύνθεσις των συμπλεγμάτων, μέ την συμπύκνωσήν καί την πλήρωσιν 
του βάθους, δπερ καλύπτεται εντελώς, άντιστοιχοΰν προς τά παραδείγματα 
τής όμάδος III (σ. 24, άριθ. 114-124) καί μέ άλλα τής Ιδίας δμάδος, μέ παρά- 
στασιν μάχης μεταξύ πολεμιστών ή τής Τρωικής μάχης παρά τά πλοία (έ.ά. 
σ. 22, άριθ. 94-113α). ’Αλλά το κόσμημα τής κορωνίδος είναι δμοιον μέ ώρι- 
σμένα παραδείγματα άνήκοντα εις την αυτήν ομάδα III δηλ. μαίανδρο ς= 
άριθ. 94 (Μουσ. Τάραντος), άριθ. 107 (’Έφεσος), άριθ. 110 (Κέρκυρα). 
Λ έ σ β ι ο ν καί ’Ιωνικόν κυμάτιον = εις δλα γενικώς τά παραδείγματα 
τής III όμάδος.

'Η σαρκοφάγος μας τέλος δύναται χρονολογικώς νά τοποθετηθή εις την 
στροφήν άπό τοϋ 2°υ προς τον 3°ν μ. X. αιώνα (190-210 μ. X.).

’Αμέσως κατωτέρω θά έκθέσωμεν έν περιλήψει τά άποτελέσματα τής 
κατά τάς έφετινάς εργασίας ώλοκληρωμένης άνασκαφής τών ήμιεξερευνηθέν- 
των άλλων δύο όμοιων προς τό 3 φρεάτων, βόθρων καί κτισμάτων (ΙΙΑΕ έ'.ά. 
σ. 9-11 καί ’Έργον 1963, σ. 9-17). Συγχρόνως θά γίνη μνεία τών άνακαλυ- 
φθέντων ευρημάτων, διαφόρων τάφων κλπ., άτινα, έπισημανθέντα εις τήν κατά 
μήκος τοϋ άγροκτήματος άπό ΝΔ. προς ΒΔ. διανοιχθεΐσαν διά τοϋ μηχανι- 
κοΰ έκσκαφέως εύρυτάτην — διά τήν κίνησιν τών προς άποκομιδήν τοϋ χώ
ματος αυτοκινήτων — καί βαθεΐαν αΰλακα (έφθασεν εις βάθος 9-11 μ.), ση- 
μειοϋνται άπαξάπαντα έν τω οίκείω τοπογραφικώ διαγράμματι (είκ. 2).

'Η χρήσις μηχανικών μέσων είς χώρους παρουσιάζοντας άρχαιολογικόν 
ενδιαφέρον είναι δντως καταστρεπτική. 'Ημείς, πάντως, παρακολουθοΰντες 
συνεχώς τήν είς τήν περιοχήν ταύτην χωματοληψίαν, έπεσημάναμεν εγκαίρως 
διάφορα σημεία, έπετύχομεν τήν διακοπήν τών εργασιών καί έξηκολουθήσα- 
μεν τήν έ'ρευναν αύτών διά τών εργατών τής άνασκαφής.

Φρέαρ 2. Τοΰτο έθεωρήθη κατ’ άρχήν ώς χείλος «μεγάλου πίθου». Έπρό- 
κειτο βεβαίως περί τοϋ περιστομίου του. Ή χωματοληψία, χωρήσασα και εν
ταύθα είς βάθος 10 περίπου μέτρων άπό τής έπιφανείας, είχεν ώς άποτελεσμα 
τήν άποκάλυψιν είς τήν πορείαν τής αυλακος σχεδόν τής μιας αύτοΰ πλευράς, 
ώς ήδη έλέχθη (ΠΑΕ 1962, σ. 9), κεκαλυμμένης βεβαίως ακόμη διά λίθων καί 
άλλου ύλικοΰ, άτινα χρησιμοποιούνται πάντοτε προς πλήρωσιν τοϋ μεταξύ τής 
πηλίνης έπενδύσεως καί τών τοιχωμάτων τοϋ φρέατος σχηματιζομένου κενού.

'Η πηλίνη έπένδυσίς του άπεκαλύφθη είς βάθος 5.40 μ. άπό τής έπι
φανείας τοϋ έδάφους (ΠΑΕ έ'.ά. είκ. 2), δηλ. βάθος είς δ άνεμένετο διά φρέαρ 
τοϋ 4ο» π. X. οά.? δεδομένου ότι ή έπίχωσις τοϋ Κηφισού ή διαχωρίζουσα τό 
κλασσικόν άπό τό άρχαϊκόν στρώμα συναντάται ένταΰθα είς βάθος 6.70 μ. άπό 
τής έπιφανείας. 'Η άπογύμνωσις τοϋ φρέατος κατά τήν δυτικήν αύτοΰ πλευ
ράν έ'φθασεν είς βάθος έξ δακτυλίων. 'Έκαστος δακτύλιος άποτελεΐται έκ
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τριών τεμαχίων, μετά μηνοειδούς έντμήσεως. Διάμετρος δακτυλίου = 0.88. 
"Εκαστον τεμάχιον τοϋ δακτυλίου έχει: δψος 0.65, μήκος 0.95 καί πάχος άνω 
μέν (μετά τής ένισχύσεως) 0.045, κάτω δέ 0.035.

ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΒΕΝΕΤΑ

Είκ. 2. Πρόχειρον τοπογραφικόν διάγραμμα «Χωματερής» Βενέτα.

Φ 1-3 = Φρέατα. Β 1-3 = Βόθροι. Τ 1-7 = Τάφοι. Δ = Πώμα σαρκοφάγου, 
α-ε = Χώροι εύρέσεως άρχαίων.

Αί μηνοειδείς έντμήσεις των πλακών είναι άνόμοιαι ως προς τδ μέγεθος. 
Βέβαιον είναι, δτι εις τά έρευνηθέντα μέχρι τοϋδε τοϋ αύτοΰ τύπου φρέατα 
ό μηνίσκος άποκλίνει τοϋ μέσου τής πλακδς — τοποθετείται δηλ. αριστερά ως
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προς τον θεατήν —, έν φ σχεδόν πάντοτε ή ευθεία αύτοΰ πλευρά συμπίπτει προς 
τδ ύψος τής πλακάς.

Είναι λυπηρόν δτι παρά τάς προσπάθειας μας δέν κατωρθώθη ή άπό- 
σπασις των δακτυλίων — ή μάλλον των μερών αυτών — άκεραίων. Τούτο δ’ 
οφείλεται εις την υγρασίαν, άλλά καί την ποιότητα του πηλοϋ, δστις είναι άκά- 
θαρτος καί ένίοτε ούχί έκ τοϋ αύτοΰ χώματος.

Τά έκ τοϋ φρέατος 2 προελθόντα όστρακα άνήκουν γενικώς εις μεγάλα 
άγγεΐα κοινής χρήσεως, ώς καί εις μικρά μελαμβαφή Ελληνιστικών χρόνων. 
Έξ αύτοΰ επίσης έ'χομεν άρκετά τεμάχια κονιαμάτων λευκοΰ, έρυθροΰ ή κί
τρινου χρώματος, άρκετούς μεγάλους αργούς λίθους καί ευμεγέθη τμήματα 
μωσαϊκοΰ δαπέδου, στερεας ή μάλλον καλής κατασκευής, άνευ δμως διακοσμη- 
τικών στοιχείων. Τά τελευταία μάλιστα τούτων έπλήρουν τον τρίτον δακτύ
λιον τής πηλίνης έπενδύσεως, δηλ. τό σημεΐον τοϋ φρέατος άπδ τοΰ οποίου 
ήρχισαν νά σπανίζουν τά κεραμεικά ευρήματα.

Παραλλήλως προς την διάλυσιν τής λιθοδομής καί την άφαίρεσιν αύτής 
ταύτης τής έπενδύσεως έπεχειρήθη καί στρωματογραφική έξέτασις εις την 
εκατέρωθεν τοΰ φρέατος πορείαν τοΰ σκάμματος, κατ’ αύτήν δέ παρετηρήσα- 
μεν τά κάτωθι:

1) Παρά τον πρώτον (έκ τών άνω) δακτύλιον εύρέθησαν ένσφράγιστος 
λαβή, μέ άκαθόριστον θέμα, ώς καί τεμάχια κονιάματος λευκοΰ καί έρυθροΰ 
χρώματος. 2) Παρά τον δεύτερον δακτύλιον συνελέγησαν ολίγα όστρακα αγ
γείων έλ?^ηνιστικών ώς καί κοινής χρήσεως. 3) Παρά τον τέταρτον δακτύλιον 
έλάχιστα όστρακα κοινά καί δύο μελαμβαφή, ών τό εν σαφώς κλασσικόν, ώς 
έκ τής ποιότητος τοΰ βερνικιού. 4) 'Ο πέμπτος δακτύλιος κεΐται έντός τοΰ 
διαχωριστικοΰ στρώματος κλασσικής καί άρχαικής περιόδου δηλ. εις την άμ- 
μώδη ένταΰθα έπίχωσιν τοΰ Κηφισοΰ, ήτις εις άλλα μέρη τής «Χωματερής», 
ώς καί άλλαχοΰ, άποτελεΐται έκ μικρών ποταμίων χαλίκων — τοϋ «σώρου» — 
καί φθάνει τό πάχος τοΰ ενός μέτρου. Χαρακτηριστική είναι ή εμφανής δια
φορά τοΰ τρόπου κατασκευής τοΰ χείλους τών πλακών τοΰ πέμπτου δακτυλίου 
έν σχέσει προς τό τών άλλων, ώς καί ή ποιότης, άλλά καί τό χρώμα τοΰ πη- 
λοΰ (ό τοΰ πέμπτου δακτυλίου είναι υπέρυθρος, έν ώ τών άλλων κίτρινος). 
Λόγω δέ τής καλυτέρας διατηρήσεώς του κατέστη δυνατή καί ή άνάγνωσις 
όλων τών επί τοΰ χείλους έντύπων στοιχείων. 5) Παρά τον εκτον τέλος δα
κτύλιον έπεσημάνθη έκτεταμένον καί παχύ στρώμα, μέ λείψανα λίαν έντονου 
καύσεως. Κατά τήν διανοιχθεΐσαν ένταΰθα μεγάλην τάφρον συνελέξαμεν άρκετά 
προϊστορικά όστρακα έκ τεφροΰ άκαθάρτου πηλοΰ, εν μέ λείαν καί στιλπνήν 
έπιφάνειαν (Urfirnis) καί τρία τεμάχια όψιανοΰ, ών τά δύο σαφώς έκ λεπίδων.

'Η πηλίνη έπένδυσις τοΰ φρέατος εύρίσκεται ήδη κατατεθειμένη εις τάς 
άποθήκας τής Άκαδημείας καί θά μελετηθή έν καιρώ.
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Φρέαρ 1. Είναι τδ τρίτον τής κατηγορίας ταύτης — μετά πηλίνης έπεν- 
δύσεως του αγροκτήματος Βενέτα. Κείμενον δυτικώς καί εις άρκετήν άπόστα- 
σιν άπδ τοϋ Φ2, άπεκαλύφθη διά του μηχανικού έκσκαφέως εις βάθος 9 μ. 
άπδ τής σημερινής επιφάνειας. Πρόκειται περί τοϋ έναπομείναντος κατά τήν 
χωματοληψίαν κατωτάτου μέρους αύτοΰ—τοϋ πυθμένος — καί σώζει κατά χώ
ραν τδ ήμισυ μόνον τοϋ τελευταίου δακτυλίου τής πηλίνης έπενδύσεώς του καί 
τής περιβαλλούσης αυτήν λιθοδομής, τής οποίας μάλιστα τδ άνώτερον μέρος 
άποτελεϊται έκ λίθων ισοπαχών καί κανονικώς λελαξευμένων, ώστε νά συνεχί
ζεται τδ σχήμα τοϋ κύκλου (πίν. 6β). Τούτων ούτως έχόντων, κακώς φέρεται 
τδ φρέαρ έν τώ ήμερολογίω τής άνασκαφής «ώς καταστραφέν κατά τήν αρ
χαιότητα)). Τδ διασωθέν ευτυχώς ήμισυ τοϋ πήλινου δακτυλίου μάς δίδει τήν 
διάμετρον τοϋ φρέατος τών 2.10 μ. Είναι επομένως τδ δεύτερον εις μέγεθος 
φρέαρ τής περιοχής τής Άκαδημείας, μετά τδ εις τήν «Χωματερήν» Π. Μπου- 
τζέγια άνακαλυφθέν καί άποκατασταθέν τελικώς εις τδ αγρόκτημά μας, μέ 
διάμετρον 2.30 μ. (ΠΑΕ 1959, σ. 10, πίν. 2).

Κατά τήν έπακολουθήσασαν άνασκαφήν άπεδείχθη δτι τοΰτο έχώρει εις 
βάθος 5.40 μ., χωρίς νά άκολουθήται καί ύπδ τής έπενδύσεώς του.

Έξ αύτοΰ έκτδς τής συνήθους κεραμεικής — τεμάχια πίθων, όξυπυθμέ- 
νων αμφορέων, ένσφραγίστων'λαβών, άφθονων μελαμβαφών, ελληνιστικών άγ- 
γείων ώς κυπέλλων, πινακίων καί λύχνων — εΐχομεν καί τεμάχια μωσαϊκού 
δαπέδου, χαλκά καί σιδηρά άντικείμενα, ώς καί πέντε νομίσματα ήτοι δύό ’Α
θηνών (297 - 255 π. X.), έν Έλευσΐνος (287-265 π. X.) καί δύο πάλιν ’Α
θηνών (255-229 π. X.).

Καί ήδη έρχόμεθα εις τάς ταφάς, τάς οποίας εΐχομεν έπισημάνει τδ μέν 
παρά τδ Φ3, τδ δέ επί τών δύο εκτεταμένων καί επαλλήλων άρχαίων στρω
μάτων, τά όποια σαφώς διεκρίνοντο περί τδ μέσον τής είρημένης «Χωματερής» 
(ΠΑΕ 1962, σ. 9). Αύται κατά τήν σειράν τής εύρέσεώς των έχουν ώς εξής:

Ταφή 1η (είκ. 2, Τ,). Πρόκειται περί κάλπης χαλκής όστεοδόχου, 
κυκλικού πεπλατυσμένου σχήματος, άνευ βάσεως, αλλά μέ ώμους επιπέδους 
καί βραχύν κάθετον λαιμόν, μετά πώματος χαλκού επίσης καί στρογγύλου, 
συγκρατουμένου διά τεσσάρων ήλων, ών οί τρεις ήσαν εις τήν θέσιν των. 
'Η διάμετρος αύτής κατά τήν κοιλίαν είναι 0.30 μ. κατά δέ τδ πώμα 0.20 μ. 
'Η κάλπη ΐσχυρώς κατιωμένη, εΐχεν ύποστή μικράν σχετικώς ζημίαν, κατα- 
πεσοΰσα κατά τήν χωματοληψίαν έκ σημείου κειμένου εις βάθος 5.1/2 μ. άπδ 
τής σημερινής έπιφανείας. Περιεΐχεν οστά παιδιού καί τά κάτωθι κτερισμα- 
τικά αγγεία1:

1 Τά άγγεϊα της άνασκαφής, μή καθαρισθέντα ακόμη, δέν έφωτογραφήθησαν.
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α) Λήκυθον μελανόμορφον, άκεραίαν, μέ παράστασιν Θησέως καταβάλ- 
λοντος τον Μαραθώνιον ταύρον. 'Ο ήρως γυμνός, γενειών καί έστεφανωμένος 
συλλαμβάνει τον ταύρον διά δεσμών. Εις εν των εκατέρωθεν τής κυρίως παρα- 
στάσεως (όπισθεν αύτοϋ) δενδρυλλίων είναι άποτεθειμένα ό χιτών καί τό ρό- 
παλον του Θησέως. 'Η άπόδοσις του τελευταίου είναι έπιμεμελημένη καί λε
πτομερής, έν ώ άντιθέτως ή τοϋ ταύρου βεβιασμένη καί άσαφής. Λεπτομέ
ρειας ώς ή γενειάς καί 6 στέφανος τοϋ ήρωος καί τά δεσμά τοϋ ταύρου, άπο- 
δίδονται δι’ έρυθροΰ χρώματος. Σχετικάς παραστάσεις βλ. καί άλλαχοΰ, άλλα 
καί εις Jose Dorig, Sunionfriesplatte 13 έν AM 73, 1958, σ. 88-93, 
πίν. 68-70. 'Ο ήρως γενειών καί εις την ύπ’ άριθ. 586 λήκυθον τοϋ Έθν. 
Άρχ. Μουσείου.

β) Λήκυθον άκεραίαν, μελανόμορφου ρυθμοΰ, μέ διάκοσμον κατά την 
κοιλίαν έκ τριών έπιμήκων ανθεμίων, έναλλασσομένων προς λογχοειδή φύλλα. 
"Υψ. 0.168 μ.

γ καί δ) Δύο ληκύθους τοϋ αύτοϋ τύπου. "Υψ. 0.13 καί 0.125 μ. 
ε) Τό άνω μέρος ληκύθου διαφορετικού τύπου έν σχέσει μέ τάς προηγου- 

μένας, μέ χείλος πεπλατυσμένον καί ώμους οριζοντίους, περί τούς οποίους 
εγκυκλα άνθέμια διά μέλανος βερνικιού έπί υποκίτρινου έπιχρίσματος.

στ) ’Αλάβαστρον άκέραιον — έρυθρομόρφου ρυθμοΰ — ΰψ. 0.15 (περί- 
πτωσις άνήκουσα εις την περίοδον συμβιώσεως τών δύο ρυθμών, 520-480 π. X.). 
’Επί τής κοιλίας είκονίζονται δύο γυναικεΐαι μορφαί, ών ή άριστερα 
προς τον θεατήν είναι άσκεπής, μέ ποδήρη καί χειριδωτόν χιτώνα έκ λεπτού 
διαφανούς υφάσματος, φέρουσα κρόταλα εις τάς χεϊρας καί όρχουμένη. 'Η έτέρα 
μορφή παρίσταται εις αυστηροτέραν στάσιν, μέ βαρύ πτυχωτόν ίμάτιον ύπέρ 
τον χιτώνα, κρήδεμνον εις τήν κεφαλήν, ύπό τον όποιον διαγράφεται ή κόμ- 
μωσις καί έπ’ αυτής είδος χαμηλού στέμματος (ιέρεια;), τείνουσα άπλώς τήν 
δεξιάν χεΐρα προς τήν χορεύουσαν. Προφανώς λατρευτική σκηνή.

Ταφή 2α (εΐκ. 2, Τ2). ’Ολίγον βορειότερον τής προηγουμένης ταφής 
καί εις βάθος 4.1/2 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας άπεκαλύφθη λάρναξ έκ 
λίθου κογχυλιάτου, διαστ. 2x0.95 μ. Τό έκ τού αύτοϋ υλικού πώμα, θραυσθέν, 
είχε πέσει έντός τού τάφου μέ άποτέλεσμα νά ύποστώσι ζημίαν καί τά έν 
αύτώ κτερισματικά αγγεία. Ταύτα ήσαν πέντε λήκυθοι μελανόμορφοι (δέν 
φαίνεται νά είναι έλλιπεΐς). Τών άγγείων τό έν ήτο παρά τούς πόδας τού νε
κρού, τά δέ υπόλοιπα περί τήν κεφαλήν. Έκ τής λάρνακος συνελέγησαν ικα
νός άριθμός οστράκων, ών τινα πάλιν διαφόρου τής τών πέντε ληκύθων έπο- 
χής· προφανώς έπεσαν έντός κατά τήν ύποχώρησιν τού καλύμματος.

Ταφή 3η. Ταύτης, κειμένης παρά τήν ΒΔ. γωνίαν τής «Χωματερής», 
ένθα είχε διαμορφωθή κλΐμαξ εισόδου, έλάχιστα λείψανα τών τοιχωμάτων της 
έσώζοντο κατά χώραν, όταν ημείς έπενέβημεν. Πάντως έπρόκειτο περί κιβω-
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τιοσχήμου τάφου, έπενδεδυμένου διά μαρμάρινων πλακών, ών μία μόνον εύρέθη 
κατά χώραν. Τμήμα τοΰ κρανίου του νεκρού άνεκαλύφθη εις βάθος τεσσάρων 
μέτρων, έντός των παρ’ αυτόν σωζομένων χωμάτων. Κατεύθυνσις του τάφου 
άπό Β. προς Ν.

Ταφή 4η. Δυτικούτερον τής προηγουμένης καί εις τό αυτό περίπου 
βάθος — 4 μ. — άπεκαλύφθη μαρμάρινη όστεοδόχος κάλπη, ήμιωοειδοΰς σχή
ματος, μέ ελαφρώς κυρτόν, καί καλώς έφηρμοσμένον πώμα. Είναι κατεσκευα- 
σμένη έξ άδρώς είργασμένου ύποφαίου μαρμάρου καί περιείχε μόνον άκαυστα 
οστά νεκρού. Παρά τήν κάλπην υπήρχε πυξιδοειδές άγγεΐον, μελαμβαφές, σχε
δόν άκέραιον, μέ εύρεΐαν κυλινδρικήν κοιλίαν καί άνευ πώματος. Κάλπη καί 
άγγεΐον δεν αποκλείεται να είναι σχετικά.

Τ α φ α ί 5η, 6η καί 7η. Εύρεθεΐσαι παρά τό Φ„, πρέπει νά έξετασθώ- 
σιν έν συναρτήσει, ώς άμέσως γειτνιάζουσαι καί άνήκουσαι πιθανώτατα εις 
άτομα τής αυτής οικογένειας. ’Έκειντο έν μέτρον βαθύτερον τοΰ χείλους του 
φρέατος (δηλ. εις βάθος 4 μ. άπό τής σημερινής επιφάνειας), εΐχον μεταξύ των 
κοινάς πλευράς καί κατηυθύνοντο αί μέν δύο άπό Β. προς Ν. ή δέ τρίτη άπό 
Δ. προς Α. Έξ αυτών πάλιν ή 5η, κιβωτιόσχημος, μέ έπενδεδυμένας δι’ άρ- 
γολιθοδομής καί έπικεχρισμένας διά κονιάματος τάς πλευράς, είχε παραβια- 
σθή κατά τήν ΒΔ. αυτής γωνίαν, κατά τήν άνακατασκευήν πιθανώς τοΰ παρα
κειμένου φρέατος. ’Εντός τής ταφής ταύτης ούδέν εύρέθη. 'Η μικρών διαστά
σεων 6η άρχικώς έθεωρήθη παιδική ταφή, αλλά, ώς άπεδείχθη έκ τοΰ περιε
χομένου της (δύο κρανίων), είχε χρησιμοποιηθή δι’ άνακομιδήν. Μεταξύ τών 
τεταραγμένων άρκετών οστών εύρέθησαν δύο χρυσοί κτερισματικοί δακτύλιοι, 
μικρά πηλίνη οίνοχοΐσκη άβαθής, μέ έκτυπον διάκοσμον έκ περιφερικών κύ
κλων καί θραύσμα ύαλίνου άγγείου. 'Η τελευταία, ή καί μεγαλυτέρα, 7η έφε- 
ρεν έσωτερικώς έπένδυσιν έκ λεπτών μαρμάρινων πλακών, τών οποίων τινές 
προήρχοντο έξ ιωνικού έπιστυλίου καί διέσφζον τάς ταινίας, εις δέ τό δυτικόν 
άκρον τής πλακός τοΰ πυθμένος έσχηματίζετο προσκεφάλαιον.

Παρά τάς ώς άνω γενικώς ταφάς, άλλά καί εις άλλα σημεία τής «Χωματε
ρής» Βενέτα, εύρέθησαν διάφορα κινητά καί άκίνητα άρχαΐα, τών οποίων 
θά σημειώσωμεν κατωτέρω τά άξιολογώτερα.

Περί τούς παρά τήν πρώτην ταφήν χώρους (είκ. 2, χώροι α, β καί γ) 
συνελέγησαν : α) Εύμεγέθη τεμάχια έκ μαρμάρου — άρχιτεκτονικά μέλη — μέ 
κανονικήν λάξευσιν. β) Τμήμα μαρμάρινου άναγλύφου, σφζον τό περί τούς μη
ρούς (μέχρι σχεδόν τών γονάτων) μέρος ίσταμένης άνδρικής μορφής, έν κατα
τομή καί μάλλον ένδεδυμένης, μέ τήν άριστεράν χεΐρα (διακρίνεται ή άκρα 
της) καθειμένην κατά μήκος τοΰ σώματος. ’Εργασία καλών χρόνων. Σφζ. 
υψ. 0.22 μ.
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Νοτίως τής δευτέρας ταφής, παρ’ αυτήν καί επί ύψηλοτέρου — βάθος 
3 μ. —επιπέδου εύρέθησαν: α) 'Η έν ΠΑΕ 1962, σ. 9, πίν. 4α κεφαλή νεα
ρού άνδρός, Ρωμαϊκών χρό
νων. Είναι έκ λευκοΰ μαρ
μάρου, άποκεκρουμένη δέ 
μόνον κατά τήν ρίνα. Σωζ. 
ύψος 0.26. β) Λευκή άτ- 
τική λήκυθος, ελλιπής άνω 
καί μέ παράστασιν μάλλον 
έξίτηλον. Σφζ. ΰψ. 0.166. 
γ) 'Ο Β3 ήτοι μικρός βυ
ζαντινός βόθρος (άποθέτης, 
μέ όστρακα διάφορα, χαρα
κτηριστικά τής έποχής καί 
τινα χαλκά μικροαντικείμε- 
να άπροσδιορίστου χρήσε- 
ως, ως καί τρία χαλκά νο
μίσματα (Νικ. Κατελοϋζος 
1459-1462, Μανουήλ Α'
Κομνηνός καί Κώνστας Β'
7«υ αΐώνος). δ) Εις βάθος 
4.30 μ. από τής επιφάνειας 
εύρέθησαν: Λήκυθος άττική 
λευκή, τεθραυσμένη καί 
ελλιπής κατά τήν βάσιν, 
ώς καί κάτοπτρον χαλκοΰν 
(εΐκ. 3), μέ ώραΐον άνθέ- 
μιον εις άμφοτέρας τάς ό
ψεις κατά τήν έλλείπουσαν 
λαβήν. Διάμ. 0.18.

’Από τον χώρον δ, 
εις βάθος 2 μ. από τής ση
μερινής επιφάνειας, προέρ
χονται : α) 'Η έν ΠΑΕ 1962, σ. 9, πίν. 4β μαρμάρινη κεφαλή γενειοφόρου 
άνδρός (αύτοκράτορος ή μάλλον ίερέως), Ρωμαϊκών χρόνων, β) Βάσις μαρ
μάρινη επιτύμβιου άγάμου, φέρουσα έντός έγκοίλου ορθογωνίου πεδίου άνάγλυ- 
φον λουτροφόρον, άνωθεν δ’ αύτοϋ τήν επιγραφήν ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΕΛΕΣΤΟΥ. 
Έπί τής άνω επιφάνειας γόμφος (πίν. 7β). γ) Δεξιόν τμήμα μαρμάρινου 
έπιτυμβίου αναγλύφου, 2ου μ.Χ. αΐώνος, μέ παράστασιν έντός πλαισίου καί

Είκ. 3. Χαλκοΰν κάτοπτρον 
«Χωματερής» Βενέτα.
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16 Πρακτικά τής’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1963

κάτωθεν τοξοειδούς πύλης, καθημένης γυναικός (πίν. 8α). δ) Βάσις μαρμά
ρινης λουτροφόρου και μαρμάρινη κεραμίς — καλυπτήρ — εις δύο τεμάχια.

'Απαξάπαντα τά άνωτέρω εύρέθησαν ύπό στρώμα κατάμεστον έξ ο
στράκων άγγείων, έλληνιστικών μέχρι βυζαντινών, καί ευαρίθμων χαλκών

Είκ. 4. Σφράγισμα έπί λαβής 
άμφορέως Κνιδίων.

Είκ. 5. Σφράγισμα έπί λαβής 
άμφορέως Θασίων.

νομισμάτων. Έκ τοϋ στρώματος τούτου έχομεν καί την ενσφράγιστον λαβήν 
(είκ. 4) άμφορέως Κνιδίων (βλ. όμοίαν X. Μακαρονας, ΑΔ 1960, Άνα- 
σκαφαί Πέλλης, σ. 82).

ΝΑ. τής τρίτης ταφής καί εις βάθος 3.80 μ. άπό τής σημερινής επιφάνειας 
άπεκαλύφθη ό πρώτος βόθρος (BJ. Έπρόκειτο προφανώς περί μικρού απο
θέτου, Ρωμαϊκών χρόνων, υπό μορφήν άκανονίστου σχήματος καί μικρού βάθους 
(0.80), καλύπτοντος εκτασιν ένός τετραγωνικού μέτρου. Τά έξ αύτοΰ έξα- 
χθέντα ήσαν όστρακα μεγάλων άγγείων κοινής χρήσεως, ελληνιστικά μελαμ- 
βαφή έκ πινακίων καί άλλων άγγείων, μέ έκτυπον διάκοσμον έκ καθέτων ρα
βδώσεων, έντυποι βάσεις, δύο άγνΰθες καί δύο λαβαί άμφορέων ενσφράγιστοι, 
ών ή μία (είκ. 5), σαφώς θασιακής καταγωγής, φέρει παράστασιν λύχνου, 
οδτινος ή λαβή έχει σχήμα κεφαλής νήσσης.

Ό τελευταίος ένταΰθα βόθρος (Β2) εΐχεν έπισημανθή βορείως τού φρέα- 
τος I, εις βάθος 8 περίπου μέτρων άπό τής σημερινής έπιφανείας. Τά έξ 
αύτοΰ συλλεγέντα όστρακα είναι λίαν άξιόλογα: Τμήματα μελαμβαφών καί με
λανόμορφων κυλικών, ών άρκετά συνανήκουν, όστρακα άλλων άγγείων καλής 
ποιότητος, δύο τεμάχια μελανόμορφου πινακίου μέ ένδιαφέρουσαν παράστα- 
σιν, άφθονία μεγαλυτέρων άγγείων κοινής χρήσεως, έν οΐς όστρακον έκ τού 
κάτω μέρους κοιλίας άρχαϊκοΰ άμφορέως μέ άκτινωτόν κόσμημα, δύο δίδυμοι 
λαβαί άμφορέων μέ διακόσμησιν έκ γραμμών ευθειών (διά μέλανος βερνικιού 
έπί υποκίτρινου πηλού), στόμιον τριφυλλοσχήμου οίνοχόης, καθώς καί τρεις 
άγνΰθες διαφόρου μεγέθους καί μία σφαίρα έκ μίγματος (μωσαϊκού;) φέρου- 
σα Λ έγχάρακτον.
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Εις την ΒΑ. γωνίαν της πέμπτης ταφής (Τ,) καί παρά το χείλος αύτής 
άνευρέθησαν: α) εικονιστική κεφαλή άνδρός (πίν. 8β) Ρωμαϊκής εποχής, μετά 
μικρού γενείου, μακροΰ μύστακος καί διαδήματος στρογγύλου περί τήν κό
μην. Τό άπλοΰν τοΰτο διάδημα, «δίκτυον έστριμμένον» κατά τον Ε. Har- 
rison (The Athenian Agora I, σ. 13 καί σημ. 3. F. Poulsen, Melan
ges Glotz, σ. 752) χαρακτηρίζει τον ιερέα, ή τοιαύτη δέ κόμμωσις εις κε- 
φαλάς μικρών παιδιών είναι τό στρόφιον (Κ. Κουρουνιρτης, ΑΔ 8, 1923, 
σ. 155 καί έξής). Κατά ταΰτα φρονοΰμεν ότι πρόκειται περί ίερέως, ως τοι- 
οΰτος δέ δύναται νά χαρακτηρισθή καί ό άλλος, ό μετά στροφίου γενειοφόρος 
(ΠΑΕ 1962, σ. 9, πίν. 4β). "Άξιον σημειώσεως είναι, ότι πιστόν άντίγραφον 
τής κεφαλής τής έν τω άγροκτήματι Βενέτα εύρεθείσης εχομεν τό έν τω 
Εθνικοί Άρχ. Μουσείω ύπ’ άριθ. βιβλ. εισαγωγής 26 (ΑΕ 1939-41, Νέα 
προσκτήματα τοΰ ΕΑΜ, σ. 15, εΐκ. 23) προερχόμενον μάλιστα έκ τής περιο
χής τής ’Ακαδημείας (πίν. 9). β) Δυτικώτερον καί εις βάθος 2.70 μ. άνα- 
θηματικόν άνάγλυφον Κυβέλης εις σχήμα ναΐσκου, μέ παραστάδας, έπιστύ- 
λιον καί αέτωμα (πίν. 10). 'Η θεά Κυβέλη εΐκονίζεται κατά τον συνήθη τύ
πον ενθρονος καί κατ’ ενώπιον, φέρουσα κάλαθον επί τής κεφαλής καί κρα
τούσα διά τής δεξιάς φιάλην καί διά τής έτέρας τύμπανον. Έπί τού κόλπου 
της έξηπλωμένος μικρός λέων. Αί παραστάδες φέρουσι κάτω, έν προστύπω 
άναγλύφω, άνά μίαν μικράν μορφήν ήτοι άριστερφ μέν τον Έρμήν- Καδμΐ- 
λον, δεξιά δέ τήν Κόρην (Έκάτην), ήτις κρατεί διά τής δεξιάς φιάλην καί 
διά τής άλλης μακράν λαμπάδα στηριζομένην έπί τοΰ εδάφους. Διαστ. : όψ.
0.27 καί πλ. 0.15.

"Ομοια άνάγλυφα έ'χομεν τά ύπ’ άριθ. 1554, 3538 τοΰ Έθν. Άρ. Μου
σείου καί τό ύπ’ άριθ. 1767 τοΰ Μουσείου Πειραιώς (πρβλ. AM 21, 1896, εΐκ. 
έν σ. 278, 279. Ο. Walter, Beschreibung der Reliefs im kleinen Akro- 
polis Museum in Athen, No 129-131 καί 138. Blumel, Katalog. III).

’Έτι δυτικώτερον τών ταφών καί εις χώρον τεθέντα εύγενώς εις τήν διά- 
θεσιν τής άνασκαφής έκ μέρους τών ΐδιοκτητριών άδελφών Βενέτα, άνελήφθη 
έφέτος ή διενέργεια συστηματικής άνασκαφής, δαπάνη τής Υπηρεσίας ’Αρχαιο
τήτων (πίν. 11). ’Αφορμήν εις τοΰτο έ'δωσαν τά κατά τό 1962, διά τής χωμα- 
τοληψίας, άνακαλυφθέντα έχει ύπό κεκαυμένον στρώμα, λείψανα τοΰ βαλα- 
νείου άρχαίας οικοδομής (πίν. 13α). Μέχρι τοΰδε άνεσκάφη πλέον τοΰ ήμίσεος 
τοΰ χώρου τούτου μέ άποτέλεσμα τήν άποκάλυψιν, εις βάθος μέτρων τινών 
άπό τής σημερινής έπιφανείας, τοΰ μεγαλυτέρου μέρους — τοΰ νοτίου — μιας 
έκτεταμένης οικίας (πίν. 12 καί 13β) κατευθυνομένης άπό Α. προς Δ. καί 
έχούσης καί βαλανεΐον, οδτινος διατηρούνται τά ύπόκαυστα (εΐκ. 1, Δ καί 
πίν. 14β). Έν τώ παρατιθεμένω σχεδίω (εΐκ. 6) δηλοΰται τό τμήμα τής 
άποκαλυφθείσης οικίας καί ότι αΰτη συνεχίζεται έ'τι προς Βορράν. "Εχομεν
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18 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1963

ήδη προ ήμών δέκα δωμάτια, σχετικώς ευρύχωρα. Οί εις άρκετόν ύψος σω- 
ζόμενοι τοίχοι διατηρούνται καθ’ δλην σχεδόν την έκτασιν αυτών, ώς έκ πε
ρισσού δέ σημειοϋται δτι ή μερική καταστροφή των οφείλεται κατά το πλεϊ-

Είκ. 6. Οικία 'Ελληνιστικών χρόνων Σχολής Άκαδημείας Πλάτωνος. 
(Σχέδ. Έλσης Σπαθάρη)

στον εις τον μηχανικόν έκσκαφέα. Ώς προς το κτήριον δέ τούτο, τού οποίου 
δεν είναι γνωστός εΐσέτι ό τύπος, ούτε καί ή είσοδος αυτού, έχομεν νά προσ- 
θέσωμεν, επί τή βάσει των έκτελεσθεισών έν τώ μεταξύ διαφόρων μικρο- 
ερευνών εις βάθος, τα κάτωθι:

Οί τοίχοι ή μάλλον τά θεμέλια αυτών άποτελοΰνται άπό μικρούς λίθους 
καί πηλόν. Εις πολλά δωμάτια φαίνεται ότι έχουν χρησιμοποιηθή υλικά έκ 
παλαιοτέρων κτισμάτων, όπως εις τά ύπό στοιχεία ΣΤ' καί Ζ', όπου υπάρ
χουν κροκαλοπαγείς ογκόλιθοι. Επίσης εις τό δωμάτιον Ζ' κάτωθεν τού τοί
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χου Κ εχομεν θεμελίωσιν παλαιοτέρου τοίχου, είς δύο δέ σημεία των αύτών 
ώς άνω δωματίων υπάρχει, πλακόστρωσές. Οί του βαλανείου τοίχοι εύρίσκον- 
ται 3.50 μ. περίπου από της έπιφανείας τής όδοϋ. 'Ο τοίχος λ παρουσιάζεται 
ήδη ώς ό περίβολος καί ό χώρος ΙΒ' — ό καί μεγαλύτερος — εχει δύο βάσεις 
έκ στηλών (βλ. μ καί ν), δεξαμενήν καί φρέαρ.

Ή θέσις τοϋ είρημένου κτηρίου, κειμένου πλησίον τής Άκαδημείας, ήτις 
κατά Παυσανίαν (I 29.2) χωρίον ποτέ άνόρός Ιδιώτου, γυμνάσιον δέ έπ 
έμοϋ, άλλα καί τό μέγεθος αύτοΰ, μάς έπιτρέπουν μετά βεβαιότητος νά ύπο- 
στηρίξωμεν, ότι εύρισκόμεθα προ τής Πλατωνικής Άκαδημείας καί μάλιστα 
προ κατασκευάσματος ούχί Ρωμαϊκών άλλά Ελληνιστικών χρόνων, λαμβανο- 
μένου επί πλέον ύπ’ όψιν του τρόπου τής κατασκευής των μέχρι του δαπέδου 
έρευνηθέντων δωματίων τινών, καί των γενομένων έν αύτοΐς ευρημάτων εις 
κεραμεικόν υλικόν καί νομίσματα.

Ή άνασκαφή καί ή πλήρης άποκάλυψις τής περιφήμου ταύτης οικίας θά 
γίνη είς πρώτην εύκαιρίαν.

Καθ’ όλο ν σχεδόν τό έτος 1963 παρηκολουθήθησαν ύφ’ ήμών παραλ- 
λήλως, δαπάνη καί πάλιν τής 'Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων, αί άπό του Φεβρουά
ριου άρξάμεναι έκσκαφικαί έργασίαι είς τήν «Χωματερήν» Μαυρίκη, κειμέ- 
νην δυτικώς τής μικράς άνωνύμου όδοϋ, ήτις συνδέει τήν προέκτασιν τής 
όδοϋ Κρατύλου μέ τήν λεωφόρον Καβάλας (είκ. 1 καί 7).

Τά πρώτα παρουσιασθέντα ένταΰθα άρχαΐα ήσαν δύο τάφοι βυζαντινών 
χρόνων άκτέριστοι καί μέ κατεύθυνσιν άπό Α. προς Δ. ’Έκειντο είς τό μέσον 
περίπου τοϋ κτήματος καί είς βάθος τριών μέτρων άπό τής επιφάνειας τοϋ 
εδάφους. 'Ο εις έκτισμένος έκ παντοίου ύλικοΰ καί ήμικατεστραμμένος πε- 
ριεΐχεν άνήλικον, ό δ’ άλλος, καλυβίτης, ήτο παιδικός.

’Όπισθεν άκριβώς τών τάφων καί προς Νότον αύτών άπεκαλύφθη, είς βάθος 
5 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας, ή βόρειος πλευρά ίσχυροΰ τοίχου διατη
ρούμενου είς μήκος μέν 25 μ. είς όψος δέ 2.50 μ. Ό τύπος δομής του τοίχου 
τούτου ήτο ό τής έναλλασσομένης άργολιθοδομής μετά σειρών οπτόπλινθων, 
εσ<ρζε δέ καθ’ όλον τό μήκος τής βόρειας του πλευράς καί κατά κανονικά δια
στήματα λείψανα άντηρίδων ή κατεστραμμένων διαχωρισμάτων (πίν. 15α). 'Η 
κατεύθυνσίς του ήτο άπό Α. προς Δ., δηλαδή περίπου κάθετος προς τήν προ 
τοϋ άγροκτήματος «Χωματερής» διερχομένην μικράν άνώνυμον οδόν. 'Ο τοίχος 
οδτος άποτελεΐ προφανώς συνέχειαν τών κατά τό 1962 (ΠΑΕ 1962, σ. 8) 
έν τώ παρακειμένω άγροκτήματι Βουτσαρά έπισημανθέντων αναλημμάτων διά 
τον έκεΐθεν διερχόμενον άλλοτε παραπόταμον τοϋ Κηφισού.

Είς άπόστασιν 13.50 μ. δυτικώς αύτοΰ άπεκαλύφθη υπό τοϋ έκσκαφέως 
άπερριμμένος έκεΐ έπιτύμβιος κυλινδρικός βωμός έκ λευκοΰ μαρμάρου (πίν. 
14α), ΰψος 1.41 μ. καί μεγ. διάμ. 0.98 μ., κεκοσμημένος δι’ άναγλύφων κυ-
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ματιών, βουκρανίων, έγκάρπων κλπ. καί φέρων δύο επιγραφας, ών νεωτερα 
μέν είναι ή έπί του κυρίου σώματος

Ο ΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 
C Τ Ε I Ρ I Ε Υ C

παλαιοτέρα δέ ή έπί τής άνω ταινίας: ολυμπιοδωρος CTEIPIEYC.

Έπί τής ταινίας υπάρχει καί άλλη έπιγραφή δυσανάγνωστος . Πρόκειται 
περί έργου τοϋ 2ου μ.Χ. αΐώνος.

’Άξια μνείας μεταξύ των διά τοϋ μηχανικού έκσκαφέως έλθόντων εις φως 
άπό διάφορα σημεία τής «Χωματερής» πολυαρίθμων άρχαίων είναι: 1) Τό 
έν πίνακι 16α έκ δύο τεμαχίων άπαρτισθέν αναθηματικόν άνάγλυφον, φέρον 
την γνωστήν παράστασιν, είς δύο όμως έπαλλήλους ζώνας, τοϋ Έρμοΰ καί 
των Νυμφών. "Υψ. 1.30 καί πλ. 0.76 μ. Σημειωτέον ότι τό άνω τμήμα, τό 
άποδίδον τάς μορφάς κατά τον άρχαϊστικόν τρόπον, εύρέθη εις βάθος 5 μ. άπό 
τής σημερινής έπιφανείας, τό δ’ έτερον, τό καί ελλιπές κατά τό άριστερόν αύ- 
τοΰ μέρος, είς άλλο σημεΐον καί είς βάθος 3.50 μ.

Παρόμοιον άνάγλυφον τό τής Θάσου (ό Ρ. Devambez, BCH 70, 
1946, 164, πίν. VIII παραπέμπει είς Manuel d’archeologie : Sculpt, ar- 
chaique, σ. 305, σημ. 2. Ένταΰθα ό Picard δέχεται ότι ή κατάταξις 
αότοΰ τοϋ ε’ίδους έ'χει την καταγωγήν της έξ Αίγυπτου καί Ανατολής. Τά πλέον 
τυπικά παραδείγματα είς τό 'Ηρώον τής Τρύσης, τό Μνημεΐον των Νηρηίδων, 
Μαυσωλεΐον), τό όποιον όμως είναι ακαθόριστον τόσον ώς προς τάς μορφάς, 
όσον καί ώς προς τήν χρονολογίαν πάντως δεν φαίνεται άρχαϊστικόν. 2) Ά
γαλμα νεαρού άνδρός, Ρωμαϊκών χρόνων, έλλιπές τήν κεφαλήν καί τό κάτω 
μέρος (πίν. 16β). Φέρει χλαμύδα καταπίπτουσαν άπό τοϋ άριστεροΰ ώμου 
καί συγκρατουμένην διά τών χειρών. Άπό τής άριστεράς χειρός κρέμαται καί 
λήκυθος. Εύρέθη είς βάθος 5 μ. καί έχει διαστ. 0.65x0.27 μ. 3) Βάσις έκ 
λευκοΰ μαρμάρου μέ παράστασιν Τρίτωνος, έφ’ οδ έρωτιδεύς, καί προ αότοΰ τό 
κάτω μέρος τών ποδών ίσταμένης Νηρηίδος ή Αφροδίτης (πίν. 15β). Διαστ. 
0.55x0.30x0.25 μ. 4) Δεξιόν τμήμα μαρμάρινου έπιτυμβίου άναγλύφου, σώ- 
ζον καθημένην γυναικείαν μορφήν καί προς άριστερά βλέπουσαν. Διαστ. 
0.38x0.21 μ. Εύρέθη είς βάθος 9-10 περ. μέτρα. 5) Έκ τοϋ αύτοΰ βάθους 
τμήμα άναγλύφου μέ παράστασιν δύο άμφορέων. Διαστ. 0.59x0.23. 6) Έπι- 
τύμβιον άνάγλυφον, έλλιπές άνω καί κάτω, μέ παράστασιν δύο άνδρικών μορ
φών δεξιουμένων άλλήλας. Φέρει άνω καί έπιγραφήν ούχί πλήρη :

[Φ] I Λ Ο Μ Η Λ Ο Σ 
A A Ν

Διαστ. 0.42x0.32 μ. 7) Τμήμα έπιτυμβίου άναγλύφου σώζον τήν έπιγραφήν 
ΜΙΚΥ. Διαστ. 0.28x0.30 μ. 8) Άγαλμάτιον Κυβέλης έν Ναΐσκω, καθημένης
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A = Δεξαμενή Ρωμαϊκών χρόνων.
Β = » » »
Γ = Λείψανα δεξαμενής Ρωμαϊκών χρόνων.
Δ = Νεκρικός περίβολος παρά τήν σαρκοφάγον.
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22 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1963

καί κατ’ ενώπιον. Σώζονται τά 2/3 αυτού κατά πλάτος (πίν. 17α). 9) Υψηλή 
επιτύμβιος στήλη, άποκεκρουμένη άνω καί κάτω, φέρουσα εν έγκοίλιρ τετρα- 
γώνω πρόστυπον παράστασιν γυναικός καθημένης δεξιίχ επί θρόνου, ήτις, έν- 
δεδυμένη ποδήρη χιτώνα καί ίμάτιον, διά τής άριστερας μέν ΰπεγείρει τό 
ίμάτιον παρά τον ώμον, διά δέ τής έτέρας εξάγει τι από την πυξίδα, την 
όποιαν κρατεί ή προ αυτής ίσταμένη θεραπαινίς δι’ άμφοτέρων των χειρών.

’Άνωθεν τής παραστάσεως λείψανα τής επιγραφής. ’Έργον Ελληνιστικών χρό
νων (πίν. 17β). Τό άνάγλυφον τούτο ώς καί τά ύπ’ άριθ. 5, 6 καί 7 εύρέθησαν 
εις βάθος 9 μ.

Μετά την άποκάλυψιν τών ώς άνω άρχαίων λειψάνων έζητήθη από τούς επί 
κεφαλής τών χωματοληπτικών έργασιών, όπως άπομακρύνωσι τάς νοτίως τού 
άναλήμματος έπιχώσεις, ΐνα διερευνηθή έν συνεχείφ ό χώρος καί διασαφηθή καί 
ή χρήσις τού άναλήμματος. Ή διενεργηθεϊσα ενταύθα έργασία ούδέν άξιόλο- 
γον ώς προς τό άνάλημμα επί πλέον άπέδωσε, συνέβαλεν όμως εις την άπο-κά- 
λυψιν τάφου έπιμεμελημένης κατασκευής (πίν. 18α), έντός τού όποιου εύρέθη 
σχεδόν επί τής σιαγόνος τής νέκρας χρυσοΰν κυκλικόν έ'λασμα (πίν. 20α), φέ- 
ρον έκτύπωμα εΐλημμένον άσφαλώς έξ ύπάρχοντος νομισματοσήμου τού Κα- 
ρακάλλα (τού ευρήματος τού Άβουκίρ), μέ τήν παράστασιν πεπλοφόρου γυ- 
ναικός, τής Δήμητρος ή τής λεγομένης «Όλυμπιάδος». Τούτο έφέρετο ώς 
κόσμημα καί ήτο έπερραμμένον έπί τού ενδύματος νέκρας, ώς φαίνεται καί
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Φοίβου Δ. Σταυροποΰλλου: Άνασκαφαί ’Αρχαίας Άκαδημείας 23

έκ των τεσσάρων οπών, τάς όποιας έχει εις τά άκρα αύτοΰ καί δη εις σημεία 
ίσον άπέχοντα μεταξύ των. Δεν αποκλείεται δμως νά έχρησιμοποιήθη έν προ- 
κειμένω άντί δανάκης (ώς προς την παράστασιν βλ. σχετικώς Σβορωνον, ΔΕΝΑ 
10,1907, πίν. XIII, άρ. 1). 'Ο τάφος,ώς φαίνεται καί έν πίνακι 18α, έφήπτετο 
του ΝΑ. άκρου του είρημένου άναλήμματος, είχε δέ έσωτερικώς μήκος 1.87, 
πλ. 0.56 καί βάθος 0.62 μ. ’’Ητο έκτισμένος διά πλίνθων, λίθων καί ασβέστου, 
διά του αότοΰ δέ όλικοΰ έκαλύπτετο καί τό πώμα αύτου, δπερ άπετελεΐτο έκ 
χονδρών μαρμάρινων πλακών. Διά μαρμάρινων ωσαύτως πλακών — άνά 4 κατά

ΤΟΜΗ Δ 2

Είκ. 9. Τομαί δεξαμενής Α.

τάς μακράς πλευράς πάχους 0.12 μ. καί μίαν κατά τάς στενάς πάχους δμως 
0.54 μ.— ήτο έπενδεδυμένος έσωτερικώς. Μία τών τοϋ πώματος πλακών προ
έρχεται έξ άναγλύφου, τοϋ όποιου πάλιν συνανήκον τμήμα εόρέθη ένεκτισμέ- 
νον εις τό έν συνεχεία διαλυθέν άνάλημμα τοϋ Κηφισού. Τά δύο ταΰτα τεμά
χια προσαρμόζοντα τελείως προέρχονται έκ προστύπου άναγλύφου καί δια
τηρούν παράστασιν ζώου καί τό κάτω μέρος μορφής. Διαστ. 0.38x0.21 μ.

'Ο άνωτέρω τάφος, κατά τά έπί τοϋ αύτοΰ έπιπέδου άνακαλυφθέντα άλλα 
αρχαία λείψανα, δεν πρέπει νά χρονολογηθή πέρα τοϋ 3ου μ.Χ. αΐώνος.

'Ως σπουδαιότερον τέλος μεταξύ τών πολλών καί διαφόρου έποχής κατα
τεμαχισμένων άρχαίων, τά όποια ειχον χρησιμοποιηθή ώς οικοδομικόν υλικόν 
εις τό άνάλημμα τοϋ ποταμού, θεωρείται τό έν πίνακι 18β μεγαλύτερον μέρος
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24 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1963

επιτύμβιου άναγλύφου έπιστεφομένου ύπό γείσου, φέρον παράστασιν γυναι- 
κός κρατούσης έν τη άριστερα πτηνόν καί δεξιουμένης τον δεξιά πωγωνοφό-

ρον άνδρα. Διαστ. 0.47 Χθ.45 μ. Είναι Ιργον καλής έποχής, αλλά άποκεκρου- 
μένον κατά τδ πρόσωπον κυρίως τής γυναικός.

Αί έν συνεχείς άνασκαφικαί έργασίαι υπήρξαν άποδοτικώταται. Σημειοϋ- 
μεν ένταΰθα τήν άποκάλυψιν: 1) Τριών δεξαμενών (εΐκ. 7, A, Β καί Γ) δια
φόρου σχήματος καί μεγέθους (εΐκ. 8, 9, 10 καί 11). *Ησαν κατεσκευα- 
σμέναι έξ όπτολίνθων καί εφερον εις μίαν τών γωνιών τοϋ διά πήλινων τε
τραγώνων πλακών έστρωμένου δαπέδου . ήμισφαιρικόν κοίλωμα μέ πηλίνην
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Φοίβου Δ. Σταυροπούλλου : Άνασκαφαΐ 'Αρχαίας Άκαδημείας 25

έπένδυσιν. Οί τοίχοι των Α καί Β κεκαλυμμένοι 8ι’ άσβεστοκονιάματος έσώ- 
ζοντο εις άρκετόν (1.25 μ.) ΰψος. ’Εντός αυτών έκτος των άλλων εύρέθησαν

& 0.40*h Λ

δ

V __^ υ.οά J)--------.

# 0.32 4

2.00 & 0.40 & 120 & 040$

Είκ. 11. ΤομαΙ δεξαμενής Β «Χωματερής» Μαυρίκη.

καί νομίσματα του 2ου καί τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος. 2) Ενός ετι φρέατος μετά πή
λινης έπενδύσεως, διαμ. 1.64 μ., έρευνηθέντος μέχρι, τοΰ πέμπτου εις βάθος 
δακτυλίου καί από το όποιον εϊχομεν ρωμαϊκήν καί ελληνιστικήν κεραμεικην 
καί 3) Διαφόρων άλλων άρχαίων (άρχιτεκτονικά μέλη, έπιτυμβίους ένεπι-
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26 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1963

γράφους κιονίσκους, ληνόν μαρμάρινον, άλλους τμηματικώς σφζομένους ένε- 
πιγράφους λίθους κλπ.).

Εις άπόστασιν 150 μ. άπό του παρά τό βυζαντινόν άνάλημμα εύρεθέντος 
ενδιαφέροντος τάφου, ΝΑ. καί παρά την άνατολικήν πλευράν τής είρημένης 
«Χωματερής» ύπό τό έργοστάσιον Ραίκου ήλθεν εις φως περίφημος μαρμάρινη 
σαρκοφάγος, μετ’ αμφικλινούς πώματος (πίν. 19α), έδραζομένη έπί βάσεως
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Φοίβου Δ. Σταυροπουλλου : Άνασκαφαί Αρχαίας Άκαδημείας 27

(δψους 0.50 μ.) προχείρως έκτισμένης εις βάθος πέντε καί ήμίσεος περίπου μέ
τρων άπδ της σημερινής επιφάνειας (πίν. 19β). Ή σαρκοφάγος τοποθετη
μένη άπδ Β. προς Ν. είναι κατάκοσμος, φέρουσα καί επί των τεσσάρων πλευ
ρών άναγλύφους παραστάσεις. Εις την βόρειον στενήν πλευράν είκονίζεται ό 
Βελλεροφόντης προ του Πηγάσου (εΐκ. 19α), εις τήν άντίστοιχον νοτίαν έφιπ
πος θηρευτής γενειοφόρος καί προ αύτοϋ κάπρος έφορμών έκ δεξιών (πίν. 20β). 
Εις τήν άνατολικήν πλευράν σκηνή επίσης κυνηγίου λέοντος - πάνθηρος 
(πίν. 21α) καί εις τήν άντίστοιχον δυτικήν, τήν καί κυρίαν πλευράν, έρω- 
τιδεΐς ύποβαστάζοντες άνθοπλοκάμους καί γρυπές (πίν. 21 β). Αί παραστά
σεις περιβάλλονται άνωθεν καί κάτωθεν ύπό άναγλύφων κυματίων. Ή στέγη 
του πώματος είναι φολιδωτή, μέ άκρωτήριον έν εϊδει ανθεμίων κατά τάς 
γωνίας καί μέ στέφανον καί ταινίας ώς έναετίους παραστάσεις.

Εις τδ χείλος του σώματος τής σαρκοφάγου καί πρός τά έσω σχηματί
ζεται έξέχουσα χαμηλή ταινία πρδς εφαρμογήν του καλύμματος. Ή σαρκοφά
γος μας μεταφερθεΐσα άλλοθεν καί μέ οπήν εις τήν δυτικήν πλευράν του πώ
ματος (βλ. πίν. 21α) έτοποθετήθη ενταύθα εις δευτέραν τουλάχιστον χρή- 
σιν (έχομεν άλλωστε πολλά παραδείγματα δευτέρας καί τρίτης χρήσεως σαρ
κοφάγων), ανάγεται δέ εις τάς άρχάς του 3°υ μ.Χ. αΐώνος1.

Διά τής εντός τής σαρκοφάγου γενομένης έρεύνης άπεδείχθη ότι αδτη 
καί ενταύθα τοποθετηθεΐσα είχε παραβιασθή. Κατ’ αρχήν ήτο πλήρης χωμά
των, τών δέ δύο μεγάλων σχετικώς καί άκατεργάστων πλακών, α'ίτινες είχον 
χρησιμοποιηθή προς κάλυψιν, προφανώς, τής επί του πώματός της οπής, ή 
μία—διαστ. 0.31x0.29 μ.—εύρέθη εις βάθος 0.09 καί ή άλλη—0.35x0.34 μ.— 
εις βάθος 0.45 μ. Εις βάθος 0.50 μ. εύρέθησαν επίσης, οίνοχόη πηλίνη άνευ 
κόσμου καί ελάχιστα ελλιπής τδ στόμιον, όστρακα δευτέρας όμοιας καί θραύ
σματα ύαλίνου αγγείου, έτι δέ βαθύτερον πολλά όστα καί όδόντες τών έν αυτή 
ταφέντων.

Αί διαστάσεις τής σαρκοφάγου μετά του πώματος είναι: μήκος 2.55, 
πλ. 1.10 καί δψ. 1.56 μ., τής δέ λάρνακος δψ. 1.20 καί πάχος 0.215 εις 
τάς στενάς πλευράς καί 0.17 μ. εις τάς μακράς.

1 Τυπολογικώς σχετίζεται μέ σαρκοφάγους φερούσας διάκοσμον «γιρλάνδας» ύπο- 
στηριζομένης άπδ «έρωτιδεΐς».

Διά τδ θέμα τοϋ θηρευτοΰ, γρυπών κλπ. πρβλ. σαρκοφ. Έθν. Άρχ. Μουσείου, 
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ, Γλυπτά, σ. 200, άρ. 1177 καί Jdl 48, 1933, σ. 222 είκ. 13 καί πα
ραλλαγήν σαρκοφ. Πατρών (άνέκδοτος ακόμη).

Διά τδ θέμα τοϋ ίππέως θηρευτοΰ, βλ. Jdl 67, 1952, σ. 31 έξ. καί Β. ΚαΛΛΙ- 
ΠΟΛΙΤΗΝ, Χρονολογική Κατάταξις, σ. 31, άριθ. 192.

Τδ κόσμημα τής κορωνίδος (ίωνικδν κυμάτιον) χρονολογεί τήν σαρκοφάγον μας 
εις τάς άρχάς τοϋ 3°υ μ. X. αΐώνος.
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ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΑΞ 1

α-β. Τά άποκαλυφθέντα (έλληνιστικόν καί γεωμετρικόν)
τοϋ στεγάστρου.

ρωματα νοτιως
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ΠίΝΑΞ 2 ΠΑΕ 1963. — 1. αναςκαΦαι αρχαίας ακαδημειας

α. Τδ μετά πώρινου περιστομίου φρέαρ 3 τοϋ άγροκτήματος Βενέτα.

β. Τδ φρέαρ 3 τοϋ άγροκτήματος Βενέτα κατά τήν έναρξιν της διαλύσεώς του.
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ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΑΞ 3

α. Τό φρέαρ 3 της «Χωματερής» Βενέτα είς τό σημεΐον, 
καθ’ δ άρχεται ή πηλίνη έπένδυσίς του.

(3. Τδ φρέαρ 3 τοϋ άγροκτήματος Βενέτα μετά 
τήν διάλυσιν τοϋ περιστομίου του.
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Πιναξ“4 IlAE 1963. — 1. ΑΝΑ2ΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑ2 ΑΚΑΔΗΜΕ1Α2

α, Έπικρανΐτις μαρμάρινη μετ’ ανθεμίων καί άλλης φυτικής διακοσμήσεως 
έκτισμένη εις το φρέαρ 3 «Χωματερής» Βενέτα.

β. Λεπτομέρεια του έκ τοϋ φρέατος τής «Χωματερής» Βενέτα κλασσικού αναγλύφου.
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ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΑΞ δ
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ΠίΝΑΞ 6 ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ
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ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΛΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΑΞ 7

α. Πώμα μαρμάρινης σαρκοφάγου «Χωματερής» Βενέτα. Λεπτομέρεια: Ή δεξι^ 
(τφ προσβλέποντι έκ τής πρόσθιας οψεως) κεκοσμημένη γωνία τοϋ πώματος.

β. Βάσις έπιτυμβίου άναγλύφου μέ παράστασιν λουτροφόρου έν προστύπω άναγλύφω 
καί την επιγραφήν ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΕΛΕΣΤΟΥ «Χωματερής» Βενέτα.
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ΠίΝΑΞ 8 ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ
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ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΑΞ 9
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ΠΙΝΑ3 10 ΠΑΕ 1963, — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΛΗΜΕΙΑΣ

’Αναθηματικόν άνάγλυφον Κυβέλης έν να'ίσκφ ((Χωματερής» Βενέτα.
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ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΑΞ 11

Ό δυτικώς τοϋ φρεατίου 3 ϋπδ άνασκαφήν χώρος τοϋ άγροκτήματος Βενέτα.
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ΠίΝΑΞ 12 ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ

'Η άποκαλυπτομένη άρχαία οικία τοϋ άγροκτήματος Βενέτα.
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ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΑΞ 13

α. Τδ Βαλανεϊον της οικίας της «Χωματερής» Βενέτα.

β. "Αλλη δψις τής άνασκαπτομένης οικίας.
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ΠίΝΑΞ 14 ΠΑΕ 1963. — 1 ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ακαδημειας

α. ’Επιτύμβιος μαρμάρινος βωμός τοϋ 2«υ μ.Χ. αί., 
εύρεθείς εις τό άγρύκτημα Βενέτα.
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α. ’Ανάλημμα Βυζαντινών χρόνων «Χωματερής» Μαυρίκη.

β. Τρίτων καί προ αύτοϋ οί πόδες ίσταμένης Νηρηίδος ή ’Αφροδίτης 
έκ τής «Χωματερής» Μαυρίκη.
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ΠίΝΑΞ 16 ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ
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ΠίΝΑΞ 18 ΠΑΕ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΛΗΜΕΙΑΣ

α. Ό παρά τδν βυζαντινόν τοίχον άποκαλυφθείς τάφος ό περιέχων 
τδ νομισματόσημον τοϋ Καρακάλλα.

β. Έπιτύμβιον άνάγλυφον έκ τοϋ διαλυθέντος 
βυζαντινού άναλήμματος τοϋ ΚηφΊσοΰ.
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ΠΑΕΠ963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΑΞ 19

β. Ή προχείρως κατασκευασθεϊσα βάσις διά την τοποθέτησιν 
τής σαρκοφάγου.

α. Μαρμάρινη σαρκοφάγος άποκαλυφθεΐσα έν τώ άγροκτήματι Μαυρίκη. 
Ή στενή της πλευρά είκονίζει τον Βελλεροφόντην προ του Πηγάσου.
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ΠίΝΑΞ 20 ΠΑΒ 1963. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ

α. Κυκλικόν έλασμα μετ’ έκτυπώματος έκ νομισματοσήμου τοϋ Καρακάλλα, 
εΰρεθέν έντός τοϋ έν πίν. 18α είκονιζομένου τάφου.

β. 'Η Ιτέρα των στενών πλευρών της σαρκοφάγου (π£ν. 19α) μέ έφιππον θηρευτήν κάπρου.
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β. Ή κυρία δψις της σαρκοφάγου (πίυ. 19α) μέ έρωτιδεις υποβαστάζοντας άνθοπλοκάμους.
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