
7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΥΛΙΔΟΣ

Αί εφετινά! εις την Αόλίδα άνασκαφαί περιωρίσθησαν, ένεκα και του 
άνεπαρκοΰς της πιστώσεως, εις την έξερεύνησιν της μεταξύ της νοτίας πλευράς

Είκ. 1. Κάτοψις τής έν Αΰλίδι έξερευνηθ-είσης περιοχής μετά τοΰ ναοϋ 
τής Άρτέμιδος, των προς Ν. αύτοΰ κτηρίων καί τής "Ιερας Κρήνης.

τοΰ ναοϋ και τοΰ κτηρίου Ν περιοχής (σχεδ. είκ. 1), όλοκληρωθείσης σχεδόν 
κατ’ αότον τον τρόπον τής προς την πλευράν ταύτην έρεύνης.
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’Εδώ καί άκριβώς μεταξύ της νοτιοδυτικής γωνίας του ναοΰ καί της 
βορειοδυτικής του κτηρίου Ν άπεκαλύψαμεν άλλο, μικρότερου των προηγουμέ
νων, κτήριον, τό όποιον ώνομάσαμεν Λ.

'Η κάτοψις τοϋ νέου αύτοϋ κτηρίου, τό όποιον άποτελεϊται έκ τριών δωμα
τίων, μάς δίδει περίπου τό σχήμα τοϋ έλληνικοΰ γράμματος Γ μέ τό έν σκέλος 
έστραμμένον προς Βορράν, τό δέ άλλο προς Άνατολάς.

Ή είσοδος αύτοϋ, πλάτους 1.60 μ., εύρίσκεται είς τό άνατολικόν άκρον 
τής νοτίας πλευράς του, έκεΐ δέ, ως κατωφλιού, φαίνεται, τής θύρας, έχρησιμο- 
ποιήθη μαρμαρίνη έπιτύμβιος ενεπίγραφος στήλη διαστάσεων : ύψους 1 μ., 
πλάτους 0.29 μ. καί πάχους 0.20 μ., επί τής οποίας άναγιγνώσκεται ή άρχή 
τοϋ ονόματος καί πιθανόν καί τό τέλος κα........... Η. 'Ύψος γραμμάτων: 0.035 μ.

Είς άπόστασιν 0.60 μ. προς Άνατολάς τοϋ κατωφλιού εύρέθη τετράγωνος 
βάσις κίονος (;), διαστάσεων 0.48 X 0.48 μ.

Καί τό κτήριον Λ, ώς καί τα προς Νότον αύτοϋ παλαιότερον άνασκαφέντα, 
φαίνεται δτι άνήκει είς τούς ελληνιστικούς χρόνους, δπως δεικνύουν οχι μόνον 
ή τοιχοδομία του αλλά καί ή εντός αύτοϋ άνεύρεσις έφθαρμένου χαλκιδικοΰ νο
μίσματος τοϋ τέλους τοϋ 3ου ή τών αρχών τοϋ 2°υ π.Χ. αίώνος.

Τό πρώτον άπ’ Ανατολών δωμάτιον, δπου ή είσοδος τοϋ κτηρίου, έσωτε" 
ρικών διαστάσεων: ανατολικής πλευράς 4.30 μ., βορείου 3.40 μ., δυτικής 4.35 μ. 
καί νοτίας 2.83 μ., συγκοινωνεί μέ τό προς Δυσμάς αύτοϋ δωμάτιον δι’εισόδου 
πλάτους 0.83 μ. Τοϋ δευτέρου αύτοϋ δωματίου αί διαστάσεις είναι : βορείου 
πλευράς 2.92 μ., νοτίας 2.55 μ., δυτικής 5.15 μ. καί ανατολικής 4.56 μ., 
δύο δέ γωνίαι αύτοϋ, ή βορειοδυτική καί ή νοτιοανατολική, κλείονται διά καμπύ
λων τοιχαρίων, καθ’ δν τρόπον συνηντήσαμεν ήδη καί κατά τάς προηγουμένας 
άνασκαφάς μας είς δωμάτια τών γειτονικών κτηρίων Μ, Π καί Ν.

Τοϋ τρίτου τέλος δωματίου, τοϋ προς Βορράν, δέν κατωρθώσαμεν νά καθορί- 
σωμεν την θέσιν τής εισόδου. 'Ο τοίχος τής βορείου αύτοϋ πλευράς, διαφόρων 
τών υπολοίπων τοίχων τοϋ κτηρίου έκτισμένων δι’ άργών λίθων καί πηλοΰ, 
είναι πολυγωνικός όμοιάζων κατά την τοιχοδομίαν προς τούς τοίχους τοϋ 
ναοΰ. Κατά τό δυτικόν αύτοϋ άκρον κάμπτεται προς Βορράν είς ορθήν γωνίαν 
καί ανήκει προφανώς είς παλαιότερον οικοδόμημα, σύγχρονον κατά πάσαν 
πιθανότητα ή ολίγον νεώτερον τοϋ ναοΰ.

Αί έσωτερικαί διαστάσεις τοϋ τρίτου δωματίου είναι : βορείου πλευράς 
2.53 μ., δυτικής 2.73 μ., νοτίας 3.05 μ. καί άνατολικής 2.60 μ.

Τό οικοδόμημα Λ ήτο έστεγασμένον, δπως φανερώνει τό πλήθος τών κερά
μων στέγης τό εΰρεθέν εντός τών τριών αύτοϋ διαμερισμάτων. Είναι δέ καί 
τοΰτο, δπως καί τά παλαιότερον άνασκαφέντα Π καί Ν, έργαστήριον κερα- 
μεικής. Τοΰτο συνάγομεν έκ τών έντός αύτοϋ εύρεθέντων υπολειμμάτων πηλοΰ.
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Μεταξύ των ευρημάτων συγκαταλέγονται χαλκά νομίσματα, όστρακα 
πήλινων άγγείων, θραύσματα ύάλινα καί μολύβδινον ποτήριον, παρά δέ την 
μαρμαρίνην ένεπίγραφον στήλην, την προ τής εισόδου τοϋ κτηρίου κειμένην, 
εύρέθη καί χαλκή αιχμή βέλους.

Εις τον προς Άνατολάς τοϋ κτηρίου Λ χώρον ούδέν άλλο σχεδόν εύρέθη 
πλήν ελάχιστων ύπολειμμάτων τοίχου καί λιθοστρώτου — διά μικρών λιθα- 
ρίων — δαπέδου, πιθανόν τμήματος λιθοστρώτου όδοΰ, παρά το άνατολικον 
άκρον τής νοτίας πλευράς τοϋ ναοΰ. ’Ασαφή ίχνη τοίχου εύρέθησαν επίσης προ 
τοϋ νοτίου άκρου τοϋ προστφου. ’Εδώ όμως άνεύρομεν καί ολίγα όστρακα 
γεωμετρικής έποχής.

Συγχρόνως μέ την άνασκαφήν τοϋ κτηρίου Λ ήρευνήθη καί το εις τήν 
είσοδον τοϋ κτηρίου Π κατά τάς περυσινάς άνασκαφάς άποκαλυφθέν καί έν 
μέρει άνασκαφέν φρέαρ.

Ή έπίχωσις τοϋ φρέατος δεν ήτο μεγάλη, διότι το δλον βάθος του είναι 
5.20 μ., περιείχε δέ θραύσματα όξυπυθμένων άμφορέων, στάμνων, άτρακτοει- 
δών ληκυθίων, μεγαρικών σκύφων, οστά ζώων καθώς καί αρκετά τεμάχια 
ξύλων.

Το ύδωρ τοϋ φρέατος, καίτοι τοΰτο εύρίσκεται όχι μακράν τοϋ λιμένος 
Μικροΰ Βαθέος, είναι, καθώς καί το τής 'Ιεράς Κρήνης, πόσιμον, έξ αύτοΰ δέ θά 
ύδρ εύοντο οί έργάται τοϋ άρχαίου έργαστηρίου, όπως μετά τον καθαρισμόν 
του ύδρεύοντο καί οί έργάται τής σημερινής άνασκαφής.

Νά είναι άρά γε το φρέαρ τοΰτο εν τών περιφήμων « Άγαμεμνονείων 
φρεάτων », τά όποια κατά τήν παράδοσιν άνώρυξεν ό βασιλεύς τών Μυκηνών 
είς τήν Αύλίδα πέριξ τοϋ στρατοπέδου του, διά νά μή άνιά καί συγχρόνως νά 
δίδη εις τούς άνδρας του κάποιαν άπασχόλησιν, καθ’ όν χρόνον άπρακτοι άνέ- 
μενον τον ουριον άνεμον

Τέλος έντος τοϋ κτηρίου Π κατά τάς γενομένας έργασίας καθαρισμού τοϋ 
κεντρικού αύτοΰ χώρου, όπου ή λιθόστρωτος τράπεζα ( βλ. ’Έργον τής Α.Ε. 
1960, σ. 51 ), εύρέθη πηλίνη μήτρα άνδρικής πωγωνοφόρου μορφής μετά 
ώτων όνου καί δύο κεράτων. Τοιαΰται μορφαί συνήθως έχρησιμοποιοΰντο 
προς διακόσμησιν πυραύνων.

Έκ τός όμως τών ειδωλίων εύρέθησαν και άρκετά ενεπίγραφα, διά σφραγΐ- 
δος, τεμάχια κεράμων, μερικά έκ τών όποιων σώζουν τά γράμματα τής 
άρχής ονόματος Κ A Ρ Π .... καί Κ A Ρ Π I A .... καί τό τέλος... Δ Ο Υ . Διά 1

1 ΗΣΥΧΙΟΣ είς τήν λέξιν ’Αγαμεμνόνεια φρέατα’ ίστοροϋοι τον 3 Αγαμέμνονα περί την 
Ανλίδα καί πολλαγον της 'Ελλάδος φρέατα όρνξαι. Κλείδημος δέ έν τη δωδέκατη τής 3 Ατ· 
έλιδος (fr. 9 Μ ) καί 'Έλληνες Παροιμιογράφοι : ΖΗΝΟΒΙΟΣ, 3 Αγαμεμνόνεια φρέατα : επί 
τών μεγάλων έργων. *Ιστοροϋοι γάρ τον 3Αγαμέμνονα περί τήν Ανλίδα και πολλαχοϋ τής 
eΕλλάδος φρέατα όρνξαι.
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των ένεπιγράφων κυτών τεμαχίων, έν συνδυασμώ καί μετά τοϋ κατά τό πα
ρελθόν έτος άνευρεθέντος έντός του αύτοϋ κτηρίου Π τέλους ονόματος.... Π ι Α- 

Δ Ο Υ, άποκαθιστώμεν ήδη, σχεδόν μετά βεβαιότητος, τό όνομα τοϋ ιδιοκτήτου 
τοϋ κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους άκμάσαντος εργαστηρίου εις καρπιαδου 

αντί [αςκληπ] ΙΑΔΟΥ, όπως άνεπιτυχώς εϊχομεν τότε κατ’ εικασίαν 
συμπληρώσει τό όνομα. Έκτος εάν οί ενεπίγραφοι αυτοί κέραμοι αποτελούν 
τά λείψανα παραγγελίας προς τό έργαστήριον τοιούτων κεράμων φερόντων 
τό όνομα τοϋ αρχοντος τής πόλεως

I. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

Βλ. Hesperia 19, 1950, σ. 53 κα 125 — 127.
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