
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΕΩΝ

1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ

Συνεχίσθησαν καί εφέτος (’Ιούλιον καί Αύγουστον 1961), δαπάναις τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, αί έντός του άγροκτήματος του Δημοσίου άνασκα- 
φικαί έργασίαι τής Άκαδημείας, περιορισθεισαι κυρίως καί πάλιν το μέν εσω
τερικούς τοϋ « 'Ιππάρχου τειχίου » τό δέ ύπο την 'Ιεράν Οικίαν των γεωμετρι
κών χρόνων.

’Εντός του τειχίου ώλοκληρώθη ή άπό τοϋ προπαρελθόντος φθινοπώρου 
άρξαμένη διά δοκιμαστικών τάφρων έξερεύνησις εις βάθος τοϋ καθ’ ολην την 
εκτασίν του άποκαλυφθέντος ενταύθα άρχαίου στρώματος τής 5ηζ - 4η? π.Χ. 
έκατονταετηρίδος, έκ τής οποίας διεπιστώθη, συν τοϊς άλλοις, δτι τό παρά τό 
τειχίον τμήμα είχε χρησιμοποιηθή ως νεκροταφεϊον άπό τής ύστερογεωμετρι- 
κής έποχής.

Εις τό μέρος τοΰτο, άνασκαφέν καί έρευνηθέν ήδη πλήρως, άπεκαλύφθησαν, 
ώς γνωστόν, αρκετοί καί ένδιαφέροντες τάφοι, καταλαμβάνοντες ( είκ. 1 ) 
την μεταξύ τοϋ σημείου ένθα ή 51 11 άντηρίς τοϋ τειχίου καί τών λειψάνων τοϋ 
« Γραμματοδιδασκαλείου » έ'κτασιν, μήκους μέν 40 μ., πλάτους δέ 5.10 μ.

Πρόκειται περί κεκαυμένων γενικώς νεκρών, γεωμετρικών καί άρχαϊκών 
χρόνων. Ούτοι - έξαιρέσει μόνον δύο —άνήκουν εις παιδία, άτινα καέντα επί 
παρακειμένης επί τοϋ εδάφους πυράς έτέθησαν έντός άμφορέων καί πίθων. 
Τά ταφικά άγγεϊα ήσαν άποτεθειμένα εις βαθέα ορύγματα, κεκλιμένα καί 
καλώς πωματισμένα διά λίθινης, συνήθως, πλακός, έ'φερον δέ έντός καί ένίοτε 
εκτός κτερισματικά άγγεϊα ( σκυφάρια, οίνοχοΐσκας, κύλικας καί ληκύθια). 
Ό προσανατολισμός αύτών ήτο άπό Β. προς Ν. καί άπό Ν. προς Β.

Ή έντός τοϋ χώρου τούτου έργασία, περιορισθεΐσα έφέτος εις την διάνοιξιν 
τών άπαραιτήτων τάφρων, μετά την άνασκαφήν βεβαίως τής παρά τό τειχίον 
παραμεινάσης άσκάπτου έπιχώσεως ( είκ. 2 ), ήτις δέν περιεΐχεν άρχαΐα λείψα
να, έληξε μέ την άποκάλυψιν τής τελευταίας παρά τό τειχίον ταφής (βλ. Τ. 12, 
είκ. 1 ), άνηκούσης εις τά μέσα τοϋ 7ου π.Χ. αίώινος.

Πρόκειται περί τοϋ δευτέρου ένταΰθα ευρισκομένου τεφροδόχου πίθου 
( είκ. 3 )', δστις εκειτο βορείως τοϋ « Γραμματοδιδασκαλείου », εις βάθος 
0.75 άπό τής θεμελιώσεως τοϋ τειχίου καί εις άπόστασιν 0.715 άπ’ αΰτοΰ. 
Εύρέθη τεθραυσμένος, άλλά πλήρης καί τεθειμένος όριζοντίως έντός λάκκου, 
μέ κατεύθυνσιν άπό Βορρά προς Νότον, ένθα καί τό διά μεγάλης λίθινης στρογγύ-

1 "Ομοια άκριβώς ταφικά άγγεϊα έχομεν έκ τής παρά τό Δέλτα τοϋ Φαλήρου
άνασκαφής τοϋ Β. Πελεκιδου (βλ. ΑΔ 1916, σ. 25).
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Είκ. 1. Ό εντός τοϋ «'Ιππάρχου τειχίου», ερευνήσεις χώρος των ταφών.
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Φοίβου Δ Σταυροπούλλου : Άνασκαφαι ’Αρχαίας Άκαδημείας 7

λης πλακός έσφραγισμένον στόμιόν του. Κοσμείται μόνον περί τον λαιμόν 
Si’ έκτύπου δακτυλίου, εκατέρωθεν του όποιου άνά μία λεπτή επίσης περιφερι
κή ζώνη έξ έγχαράκτων φύλλων. Είναι κα
κής όπτήσεως, έχει ύψος 0.70 καί διάμετρον: 
κοιλίας 0.48, βάσεως 0.15, στομίου 0.33 
καί πώματος 0.37. Εις τό βάθος αύτοΰ, παρά 
τον πυθμένα, ύπήρχον ΐχνη τέφρας του νε
κρού καί τα έν πίν. Ια κτερισματικά αγγεία, 
ήτοι δύο οίνοχοίσκαι, μετά στρογγύλου στο
μίου (υψ. 0.11 καί 0.068), καί σκυφάριον 
( διάμ. 0.07 ).

’Εν τώ είρημένω χώρω εύρέθησαν συνο- 
λικώς δώδεκα ταφαί, ών ένδεκα παρά το 
τειχίον καί μία ( Βλ. Τ-6 εΐκ. 1 ) επί τής 
πλαγιάς τοϋ γηλόφου, έφ’ ής τό κτίσμα IV.
Σημειοϋμεν, ήδη, ότι εις ταύτας δέοννάπροσ- 
τεθώσι καί αΐ κατά τό 1957 - 8 άνακαλυ- 
φθεΐσαι εις άπόστασιν 38 καί 32.60 μ. ΒΑ. 
τής ΠΕ οικίας τέσσαρες ταφαί γεωμετρικών 
χρόνων (βλ. ’Έργον 1958, σ. 10), διότι καί 
αδται, ως άπεδείχθη άπό τήν γενομένην έν 
συνεχεία έξερεύνησιν του τομέως τούτου, 
προέρχονται έκ τής δυτικής κλιτύος τού γηλό
φου, επί τής παρυφής τοϋ οποίου κατεσκευά- 
σθη τό «'Ιππάρχου τειχίον ».

Γενικώτερον, ως προς τον έντός τοϋ τει- 
χίου χώρον, διά των διανοιχθεισών τάφρων 
διεπιστώθη, ότι 1) τό φυσικόν έδαφος καλύ
πτεται έξ ολοκλήρου ύπό άφθονων, σχετικώς, 
γεωμετρικών οστράκων, εύρίσκεται εις βάθος 
1.40-1.50 μ., όπου καί τό δάπεδον τοϋ ύπό 
τό τειχίον γεωμετρικοδ κτίσματος V, καί 
παρουσιάζει κλίσιν άπό ΒΑ. προς ΝΑ. καί 
2 ) ύπό τό στρώμα τοϋ 5°υ - 4ου π.Χ. αί. 
ύπάρχει ή γνωστή πλέον εις ήμάς, έκ τής 
άνασκαφής τής όλης περιοχής, έξ άμμου καί 
άμμοχαλίκων παχεϊα ( 1.20μ. ) πρόσχωσις τοϋ Κηφισού, ή γενομένη πιθα- 
νώτατα τό β' ήμισυ τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος, εις ήν καί οφείλονται τά ένταΰθα

Είκ. 2. Αί έντός τοϋ τειχίου δια- 
νοιγεΐσαι τάφροι καί ή παρ’ αυτό 

άφαιρεδ’εΐσα έπίχωσις.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:22:56 EEST - 52.90.75.110



8 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1961

άποκαλυφθέντα καί κατά τάς έφετινάς εργασίας, μετά σχετικήν ερευνάν, διαλυ- 
θέντα λείψανα III.

Μετά την άποκατάστασιν του τομέως τούτου διά τής έπιχώσεως των 
τάφρων καί τής παρά το τειχίον άνασκαφείσης έκτάσεως καί τής άπομακρύν- 
σεως των επί πλέον χωμάτων, αί έργασίαι συνεχίσθησαν εις την ΝΔ. γωνίαν 
τής ύπό το στέγαστρον Ίεράς Οικίας. Συγκεκριμένως άνεσκάφησαν καί 
ήρευνήθησαν εις βάθος τά διαμερίσματα δ' καί δ ( είκ. 4 ). Εις άμφότερα 
καί εις το αύτό βάθος ( 0.30 μ. άπδ του διά τής άνασκαφής δημιουργηθέντος 
δαπέδου του κτίσματος τούτου ) συνηντήθη άνά μία πλήν έκτεταμένη θυσία,

πάχους 0.25 μ., άποτελουμένη έκτέφρας, 
έκ τής οποίας συνελέγησαν άρκετά γεω
μετρικά όστρακα, μετά ή άνευ διακό
σμου, σκύφος, οστά ζώων, μικρός χαλ
κούς ήλος κ.λ.π. Αί θυσίαι πρέπει νά 
θεωρηθώσιν ώς άνήκουσαι είς τό διά 
δοκιμαστικής τομής έν τώ διαμερίσματι δ 
άποκαλυφθέν πέμπτον εις βάθος στρώμα 
των επαλλήλων θυσιών (πίν. 1β). Επειδή 
δέ καί αί δύο συνεχίζονται μέ κατεύθυνσιν 
από Δ. προς Α. κάτωθι του δυτικού καί 
τού ανατολικού τοίχου τού διαμερίσμα
τος δ, ήτοι ή τού δ' έπεκτείνεται εντός τού 
χώρου τού δ, ή τούτου δέ πάλιν έντός 
τού διαδρόμου, πρέπει νά δεχθώμεν, ότι 
άρχικώς αί θυσίαι έτελοΰντο είς άνοικτόν 
χώρον καί ότι τά διαμερίσματα κατε-

Είς τό κατώτερον μέρος τού διαμερίσματος δ' ( είς βάθος 1.10-1.30 μ., 
λόγω τής κεκλιμένης άνω επιφάνειας αυτού ) άπεκαλύφθη περί τό μέσον μέν 
ή έπισημανθεϊσα κατά τό παρελθόν έτος ( βλ. ’Έργον 1960, σ. 8 ) λίθινη θεμε- 
λίωσις, άποτελοΰσα προφανώς συνέχειαν τών κατά τήν κατασκευήν τού προ
στατευτικού περιβόλου έλθόντων είς φώς τοιχαρίων, προς Άνατολάς δέ αύτοΰ 
καί κάτωθι άκριβώς τού ύπό τής μεγάλης θυσίας καταλαμβανομένου χώρου 
άλλα λείψανα καί λιθάρια κυκλοτερώς διατεταγμένα ( είκ. 4 καί πίν. 2α ).

Τά ώς άνω άποκαλυφθέντα τήν τελευταίαν ήμέραν τής άνασκαφής δέν 
ήρευνήθησαν περαιτέρω. Δέν άποκλείεται όμως νά είναι μεγίστης σημασίας 
καί νά συνδέωνται, ουχί άμέσως άλλ’ εμμέσως, μέ τήν τόσον ένδιαφερουσαν 
Ίεράν Οικίαν. Τούτο δέ, διά τούς κάτωθι λόγους : 1) Έκ τής μέχρι τοΰδε 
σκαφής ή έκ λιθαρίων θεμελίωσις τών τοίχων παρουσιάζεται μόνον είς τό

Είκ. 3. *0 πίθ-ος τοϋ ύπ’ άρι/θ·. 12 
τάφου.

σκευάσθησαν μεταγενεστέρως.
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10 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1961

διαμέρισμα β, άλλά καί έδώ μερική. 2) Εις τον ύπδ τάς θυσίας των διαμερι
σμάτων δ' καί δ χώρον έσημειώθη εφέτος παντελής έλλειψις οστράκων. 3) Τα 
έντδς τοϋ δ' άποκαλυφθέντα τοιχάρια εύρίσκονται εις τό έπίπεδον, έφ’ ού 
καί ή ΠΕ οικία τοϋ Άκαδήμου.

’Ενταύθα σημειοϋμεν, δτι ή εφετινή θεομηνία τής 6ης Νοεμβρίου έπροξέ- 
νησε ζημίας εις τούς άνεσκαμμένους χώρους τής Άκαδημείας, οΐτινες μετε- 
βλήθησαν εις πραγματικάς λίμνας. Σημαντικώτατα έπλήγη ή Ιερά Οικία, 
εκ τής επί τριήμερον παραμονής της εντός των ύδάτων. Ή επιφάνεια αύτής 
καί είδικώτερον το νότιον τμήμά της σχεδόν έπολτοποιήθη (πίν. 2β καί 3α ). 
Έλπίζομεν, πάντως, δτι επί τή βάσει των ύπαρχόντων, εύτυχώς, στοιχείων 
( σχεδίων, φωτογραφιών κ.λ.π. ) θά καταστή δυνατή ή άνακατασκευή αυτής.

Τέλος, παραλλήλως προς τήν έ'ρευναν τής Τέρας Οικίας, ήρχισεν ή άνα- 
σκαφή ένος άλλου φρέατος, τής κατηγορίας τών φερόντων πηλίνην έπένδυσιν, 
δπερ άπεκαλύφθη κατά τήν διάλυσιν τοϋ μεταξύ τοϋ Στεγάστρου καί του 
'Ιππάρχου τειχίου παραμείναντος « μάρτυρος », ύψος 2.50 μ. ( πίν. 3β ).

'Ολόκληρος ό δγκος τοϋ « μάρτυρος », μέχρι βάθους 2μ., άπηρτίζετο έκ 
ποταμίων λίθων καί κεράμων, μεταξύ τών όποιων συνελέγησαν καί άρκετά 
όστρακα ελληνιστικών καί γεωμετρικών χρόνων. 'Η ΰπαρξις τοϋ φρέατος 
έγένετο άντιληπτή μετά τήν άφαίρεσιν ένος άκόμη στρώματος ( πάχους 
0.50 μ. ), τής αύτής έκ λίθων καί κεράμων συστάσεως, ολίγον δ’ έτι βαθύτερον
ήρχισε νά άποκαλύπτεται καί ή έπένδυσίς του.

Τό φρέαρ ήρευνήθη έφέτος εις βάθος τεσσάρων μέτρων ήτοι μέχρι τοϋ 
6°υ δακτυλίου τής πηλίνης έπενδύσεώς του ( εΐκ. 5 ). Έξ αότοΰ συνελέγησαν 
όστρακα κατά κανόνα έλληνιστικά καί άγγείων κοινής χρήσεως, κατ’ έξαίρεσιν 
δέ τρία μελανόμορφα, προφανώς, συνανήκοντα καί εν γεωμετρικόν ( πίν. 4α ). 
’Εκ τοϋ είρημένου φρέατος καί τοϋ διαλυθέντος « μάρτυρος » έχομεν έπίσης 
τμήματα πήλινων ειδωλίων καί λύχνων, άγνύθας καί σφονδύλια ( πίν. 4β ), ως 
καί τρεις πηλίνας ενσφραγίστους λαβάς ( πίν. 5α ), α'ίτινες εύρέθησαν μεταξύ 
τοϋ 5ου καί τοϋ 6°υ δακτυλίου. Τούτων ή μία φέρει εντός πλαισίου αμφορέα, 
πέριξ δ’ αύτοΰ επιγραφήν, ήτις, έπί τή βάσει όμοιων της δημοσιευομένων εις 
Hesperia 1956, Suppl. X, Pnyx. Grace, Stamped Wine Jar Fragments, 
σ. 134,πίν. 56 καί εις Etudes Thasiennes δέον νά συμπληρωθή [Ίσχυτή (ς) 
Θασι] άγγείον ’Άμφα [ ν(δρος)], έπί τή βάσει δέ τής ιδίας δημοσιεύσεως 
δέον νά καταταγή εις τάς πρωίμους Θασιακάς ( τέλη 5ου - α' ήμισυ 4ου 
αΐώνος ).

Αί άλλαι δύο φέρουσαι ρόμβον έγγεγραμμένον εις κύκλον, μέ διαγώνιον 
είς τό κέντρον του κάθετον προς τήν κατεύθυνσιν τής λαβής ( βλ. Α είκ. 6 ). 
Σφραγίδες μέ τό αύτό θέμα ή μέ τό παρόμοιον ( βλ. Β είκ. 6) εχουσι συλ-
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Είκ. 5. α) Οί πρώτοι τρεις δακτύλιοι τοΰ φρέα- 
τος ΣΤ' μετά των έπ’ αυτών διακρινομένων 
γραμμάτων, β) Κατακόρυφος τομή τοΰ φρέα- 

τος ΣΤ'.
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12 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1961

λεγή, κατά πληροφορίαν τής κ. Μ. Σαββατιανού - Πετρακοπούλου 1 έκ τής 
’Αρχαίας Αγοράς των ’Αθηνών καί έξ άλλων περιοχών ( Πέλλας ), περί αυτών, 
όμως, δεν υπάρχει επί τοϋ παρόντος σχετική κατατοπιστική δημοσίευσις.

Περί τοϋ υπό έξερεύνησιν φρέατος παρέχομεν συμπληρωματικώς τα 
κάτωθι :

Έχει διάμ. στομίου 1.28 μ. καί εύρίσκεται εις τό αύτό επίπεδον, έφ’ οδ 
καί τό εις μικράν άπόστασιν βορειότερου άποκαλυφθέν τό 1958 εντός τοϋ 
άγροκτήματός μας ( βλ. Γ εΐκ. 1 ), τό στόμιόν του δέ, ώς καί εκείνου ( πίν 5β. ), 
συνεχίζετο .υψηλότερου τής πηλίνης έπενδύσεως καί τοϋ πέριξ έδάφους διά

Β
Είκ. 6. Έκ των ενσφραγίστων λαβών τοϋ φρέατος ΣΤ'.

περιστομίου έκ ξηρολιθοδομής. Ή έπένδυσίς του άποτελεϊται έξ έπαλλήλων 
δακτυλίων, έκ τεσσάρων έπίσης τεμαχίων έκάστου, μήκους 1μ. καί ΰψ. 0.65. 
Έκάστη πλάξ, πάχους 0.05 μ. άνω καί 0.03 κάτω, φέρει εις τό μέσον τοϋ 
υψους αυτής καί μέ έλαφράν άπόκλισιν προς τά δεξιά, τήν γνωστήν μηνοειδή 
έ'ντμησιν, μήκους 0.15 μ. καί ϋψος 0.05. Εις τήν είκ. 5α βλέπομεν τά όριζοντίως 
έπί τοϋ χείλους ώρισμένων άκαλύπτων τεμαχίων τών τριών πρώτων δακτυλίων 
γράμματα, τά χαραχθέντα, ώς γνωστόν, έπ’ αύτών προς καθοδήγησιν τής 
άκριβοΰς έκάστου τεμαχίου τοποθετήσεως.

Ώς υλικόν πληρώσεως τοϋ μεταξύ τής πηλίνης έπενδύσεως καί τών 
τοιχωμάτων τοϋ φρέατος ύπάρχοντος κενοΰ χώρου έχρησιμοποιήθησαν κατά 
τό πλεΐστον τμήματα παλαιοτέρων βεβαίως στρωτήρων καί καλυπτήρων κερά
μων καί ολίγα λιθάρια, εις τήν διάλυσιν δέ καί τήν καταστροφήν τοϋ περιστομίου 
τοϋ φρέατος καί τήν έκ τής μερικής καταστροφής τής έπενδύσεώς του πτώσιν 
έντός αΰτοΰ τοϋ έκ κεράμων ύλικοΰ οφείλεται κατά μέγα μέρος τό περιε
χομένου τοϋ άνασκαφέντος « μάρτυρος ».

1 Τήν κ. Μ. Σαββατιανού — Πετρακοπούλου εύχαριστοϋμεν θερμώς διά τάς παρα- 
σχεθείσας ήμιν σχετικάς πληροφορίας.
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Τήν ανεύρεσή τόσων φρεάτων του 4°υ π.Χ. αΐώνος, έντός τής ύφ’ ημών 
άνασκαφείσης ενταύθα τήν τελευταίαν έξαετίαν περιορισμένης σχετικώς 
περιοχής καί την ΰπαρξιν μάλιστα μεταξύ αυτών τεσσάρων μέχρι σήμερον, 
μετά πηλίνης έπενδύσεως, θεωροϋμεν ώς ενδειξιν του ότι εύρισκόμεθα εις τον 
χώρον τής Πλατωνικής Άκαδημείας.

ΦΟΙΒΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΤΤΟΥΛΛΟΣ
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ΠΑΕ 1961. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΑΞ 1

α. Τά κτερισματικά αγγεία τοΰ τάφου 12

β. Πλίνθινα χτίσματα τής Ίεράς Οικίας. Ή εις τό διαμέρισμα δ άνοιχθεϊσα 
τετράγωνος τάφρος μέ τήν εντός αυτής παλαιοτέραν γεωμετρικήν θυσίαν.
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ΠίΝΑΞ 2 ΠΑΕ 1961.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ

β. Ή κατάστασις τής Ίεράς Οικίας μετά τήν θεομηνίαν τής βυϊ Νοεμβρίου 1961.
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ΠΑΕ 1961. —1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΑΞ 3

α. ‘Η καταστροφή τής Ίερας Οικίας μετά τήν θεομηνίαν τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1961.

β. ’Άνω δομάς, ό «μάρτυρας», εντός τοΰ οποίου άπεκαλΰφθη τό φρέαρ Στ' 
και κάτω τό μεταφερθέν εξ ιδιωτικού οικοπέδου είς άπόστασιν 150 μ. 

Βορείως τής σκαφής φρέαρ Ε'.
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ΠίΝΑΞ 4 ΠΑΕ 1961.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ

α. ’Όστρακα συλλεγέντα έκ τοΰ φρέατος ΣΤ'.

din ' 1.1 i'·'-' 'm

β. Τμήματα ειδωλίων, λύχνων, ώς καί άγνυθες καί σφονδΰλια. 
Έκ τοΰ φρέατος ΣΤ'.
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ΠΑΕ 1961.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΑΞ 5

α. Πήλιναι ενσφράγιστοι λαβαί. Έκ τοΰ φρέατος 2Τ'.

Τό φρέαρ Γ' μετά τοΰ περιστομίου του.
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