
Α. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΕΩΝ

1, ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ

At άνασκαφικαί έργασίαι εις τον χώρον τής Άκαδημείας Πλάτωνος εγέ- 
νοντο εφέτος ούχί μόνον εντός τού αγροκτήματος τοϋ Δημοσίου, ή έξερεΰ- 
νησις τοϋ οποίου ήρξατο από τοϋ 1956, άλλα καί εις σημεία έκτος αυτοΰ, 
οπού κατά την διάνοιξιν θεμελίων ή διά τής συνεχιζόμενης εις την περιο
χήν ταύτην εντατικής χωματοληψίας είχον έλθει εις φως ενδιαφέροντα αρ
χαία λείψανα.

Δέον νά σημειωθή, δτι τής εφετινής άνασκαφής είχον προηγηθή ή δα
πάνη τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών άποκατάστασις τών έκ τής πλημμύρας τοϋ 
παρελθόντος χειμώνος προξενηθεισών ζημιών εις την γεωμετρικήν 'Ιεράν 
Οικίαν καί την πρωτοελλαδικήν «τοϋ Άκαδήμου» καί δ διά χρημάτων τής 
'Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καθαρισμός τών ανεσκαμμένων γενικώς χώρων 
τής Άκαδημείας, προς τουτοις δέ καί ή έκ νέου άποκάλυψις τών έν αύτοΐς 
διασωθέντων ά'λλων αρχαίων κτηρίων.

Ένταϋθα θά άναφέρωμεν έν δλίγοις μόνον τά τοϋ καθαρισμού τής 
Ίεράς Οικίας, δστις έδωκεν αφορμήν εις τινας παρατηρήσεις, αξίας ιδιαι
τέρας μνείας.

'Ως γνωστόν, ή είρημένη οικία, ως έκ τοϋ υλικού τής κατασκευής της, 
ήτο ή καί περισσότερον πληγεΐσα έκ τής νεροποντής. Ή παραμονή τών 
πλίνθο τοίχων έπί τετραήμερον έντός τοϋ ΰδατος είχεν ως αποτέλεσμα τήν 
ολοσχερή ή μερικήν διάλυσιν αυτών, καθ’ ΰψος κυρίως καί δλιγώτερον κατά 
πάχος. Τό διαλυθέν υλικόν μετά τήν άπορρόφησιν τών ϋδάτων είχεν έπι- 
καθήσει έπί τοϋ δαπέδου καί εκατέρωθεν τών λειψάνων τών διαλυθέντων 
τοίχων. "Οτε δέ, με τήν πάροδον τοϋ χρόνου, ή δλη έπιφάνεια έξηράνθη, 
λόγω τής ίδιότητος τοϋ άπαξ ξηρανθέντος πηλοϋ νά μή ένοποιήται ευκόλως 
μέ οίανδήποτε νέαν προσθήκην έκ τοϋ αυτοΰ ΰλικοϋ, έδημιουργήθησαν 
έπ’ αυτής ρωγμαί, διαγράφουσαι σαφώς τά περιγράμματα τών δωματίων, 
ως καί τών ά'λλων τής οικίας κτισμάτων (αυλακών θυσιών, βωμοϋ κλπ.), 
εις τρόπον, ώστε νά είναι δυνατή καί εύκολος ή άπομάκρυνσις τής ουτω 
έπικαθησάσης ίλΰος, ά'νευ κινδύνου νά προξενηθοΰν ζημίαι καί εις καίρια 
σημεία τοϋ κτίσματος. Έκ τών ανωτέρω γίνεται νοητόν πώς καί κατά τήν 
άνασκαφήν τοϋ έν λόγφ κτίσματος διεγράφοντο οί τοίχοι καί ήκολουθοΰντο 
υπό τών ειδικευμένων εργατών τά ίχνη των, σαφώς διακρινόμενα τής έκ 
κεραμίτιδος γής άποτελουμένης έπιχώσεως, ήτοι τοϋ ύλικοΰ, έξ οΰ ήσαν 
κατεσκευασμέναι καί αί ωμαί πλίνθοι.
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6 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1962

Ουτω μετά την άφαίρεσιν (μάλλον τήν άπόσπασιν) της ίλύος διεγράφη 
καί πάλιν τό σχέδιον τής οικίας, παρουσιαζούσης βεβαίως μεγάλην διάβρω- 
σιν, κυρίως εις τινα ευπαθή σημεία, άλλα ικανής ετι νά δώση μίαν ιδέαν 
τής αρχικής μορφής καί τουλάχιστον πειστικωτέρας οίασδήποτε άνακατα- 
σκευής ή έστω καί έπιδιορθώσεως. Διότι πλήν τούτων δόμοι αλλεπάλληλοι 
πλίνθων έμφανισθέντες ήδη μετά τόν καθαρισμόν είς πολλά σημεία τοΰ 
χτίσματος, κυρίως όμως είς τήν εσωτερικήν πλευράν τοΰ βορείου τοίχου τοΰ 
δωματίου α', ένθα διακρίνονται καθαρά τόσον οί οριζόντιοι δσον καί οι κά
θετοι αρμοί των κατά κανονικούς στοίχους (φορμηδόν) τοποθετημένων πλίν-

Είκ. 1. Δωματιον α1 'Ιερής Οικίας.
Δόμοι πλίνθων έμφανισθέντες εις τήν εσωτερικήν πλευράν τοΰ βορείου τοίχου.

θων (εΐκ. 1, πίν. Ια, καί 1β), δίδουν σαφή εικόνα τής κατασκευής καί πεί
θουν περί τής διά πλίνθων, διαστάσεων 0.45 X 0.45X 0.10 μ., κατα
σκευής των τοίχων, δπερ ύπεστηρίξαμεν κατά τό παρελθόν επί τή βάσει 
δμως μόνον τών επί τής εξωτερικής βορείου πλευράς τής 'Ιεράς Οικίας δια- 
φανέντων (καί φωτογραφηθέντων) οριζοντίων δόμων καί τοΰ πάχους τής 
εντός τοΰ δωματίου δ αυτής εύρεθείσης άκεραίας πλίνθου (βλ. ΙΙΑΕ 1958, 
σ. 6 καί 7).

Δευτέρα παρατήρησις, γενομένη ακριβώς έξ αφορμής τής καταστροφής, 
ήτο ή διαπίστωσις τής χρησιμοποιήσεως τοΰ χώρου τούτου προ τής κατα
σκευής τοΰ χτίσματος, διά θυσίας επί ελευθέρου εδάφους, επί τή βάσει τών 
λειψάνων θυσιών (αγγείων κλπ.), άτινα εΰρέθησαν υπό τούς τελείως διαλυ- 
θέντας τοίχους τοΰ δωματίου δ, ως καί τών πυρών, ών τά ίχνη παρακο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:38 EEST - 52.90.75.110



Φοίβου Α. Σταυροπούλλου : ’Ανασκαφαί ’Αρχαίας Άκαδημείας 7

λουθοΰνται διερχόμενα υπό τά σφζόμενα έτι λείψανα τοίχων τής δυτικής 
πλευράς τοΰ αυτοΰ δωματίου καί αλλαχού. Εις έπίρρωσιν τοΰτου έχομεν καί 
τό γεγονός τής άνευρέσεως προ τής 'Ιεράς Οικίας πλείστων δσων θυσιών.

Λείψανα πυρών καί θυσιών άπεκαλΰψθησαν κατά τον καθαρισμόν καί 
εις ά'λλα σημεία τής οικίας, επί τοΰ δαπέδου ή καί εντός τών διαβρωθέν- 
των τοίχων. Τό τελευταίου τοϋτο επιτρέπει νά πιστεύωμεν, δτι καί επί τών 
τοίχων έτελοϋντο θυσίαι, είτε δτε ή στάθμη του άνήρχετο διά τής λατρευ
τικής χρήσεως μέχρι τοΰ έκάστοτε υψους αυτών, είτε καί άμα τή κατασκευή 
αυτών, δΤ άλλους λόγους.

Τό δτι ή οικία εχρησιμοποιήθη δΤ εντατικήν λατρείαν, καθ’ ήν τά τών 
θυσιών λείψανα διατηροΰνται κατά στρώματα εντός αυτής, γίνεται αντιλη
πτόν ήδη καί από τά στενά τών θυσιών, δπου α) θραύσματα αγγείων —λεί
ψανα παλαιοτέρων προφανώς θυσιών — άπεκαλΰφθησαν εις την διαβρω- 
θεΐσαν βορείαν πλευράν αυτών (τών στενών) καί δή εις τό υπό την σωζο- 
μένην πήλωσιν τής τελευταίας φάσεως αυτών έδαφος, β) κατά τήν δυτικήν 
πλευράν αυτών έφάνησαν εις σημεΐον βαθύτερου καί τών δύο επαλλήλων 
σωζομένων σειρών δύο στρώσεις λεπταί εξ υποκίτρινου πηλοϋ, αϊτινες ακο
λουθούν τήν αυτήν μέ τά ΰπερθεν αυτών διατηρηθέντα γνωστά στενά κλί- 
σιν καί έκτασιν καί πιθανώς αποτελούν έπίστρωσιν (πήλωσιν) τών δύο πρώ
των —- τών παλαιοτέρων δηλ. —- στενών θυσιών τής οικίας. ’Άλλη έξ αφορ
μής επίσης τής καταστροφής γενομένη διαπίστωσις ήτο ή άποκάλυψις τής 
βάσεως, μετά τμήματος τής κοιλίας, εύμεγέθους πήλινου αγγείου κάτωθι 
ακριβώς τοΰ διαλυθέντος περιχειλώματος τοΰ εν τώ δωματίφ ζ βωμού.

Σημειοΰμεν τέλος, δτι τό επί τής ΒΔ. γωνίας τοΰ εν λόγα) δωματίου, 
αλλά επί πολύ ύψηλοτέρου επιπέδου, άποκαλυφθέν κατά τό πρώτον έτος 
τής άνασκαφής τοΰ είρημένου χώρου καί διατηρηθέν κατά χώραν περίερ
γον μικρόν λίθινου κτίσμα, δπερ έκ τών έπ’ αυτοΰ εύρεθέντων θραυσμά
των είχε χρονολογηθή περί τό 600 π. X. καί τό όποιον μετά τήν πλήρη 
άποκάλυψιν τής 'Ιεράς Οικίας εΐχομεν χαρακτηρίσει ως τό μόνον διασω- 
θέν δείγμα τών μετά τούς γεωμετρικούς χρόνους συνεχισθεισών ένταΰθα 
θυσιών, κατέπεσε δυστυχώς καί διελύθη καί θά είναι γνωστόν μόνον έκ 
τοΰ ύπάρχοντος ευτυχώς σχεδίου του καί τών σχετικών φωτογραφιών 
(πίν. 2α καί 3α).

Μετά τήν περάτωσιν τοΰ καθαρισμοΰ καί τήν άποκατάστασιν τής 
'Ιεράς Οικίας ήνοίχθησαν κατά τήν εφετινήν άνασκαφήν καί μερικαί δοκι
μαστικοί τάφροι, ών μάλιστα άνά μία εις τά δωμάτια γ καί ε καί τρίτη 
εις τον χώρον τών κυκλοτερώς διατεταγμένων λίθων, μεταξύ δηλαδή τών 
δωματίων δ καί δ' (βλ. σχ. εις τό ’Έργον 1961, σ. 6).

Διά τών τάφρων τούτων άπεδείχθη, δτι κατά τήν γεωμετρικήν περίο
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δον ό χώρος ενταύθα και μάλιστα βαθύτερον τοΰ σημείου, ένθα άπεκαλύφθη 
τό πρώτον — εκ τών κάτω προς τα άνω — στρώμα θυσιών, δεν έχρησιμο- 
ποιήθη. Είς μεγαλΰτερον βάθος, αντιστοιχούν προς τό δάπεδον τής γειτνια- 
ζοΰσης πρωτοελλαδικής οικίας, ευρέθησαν ευάριθμα μόνον ΠΕ όστρακα.

Κατά τάς έφετινάς εργασίας ώλοκληρώθη επίσης και ή ερευνά τοΰ 
Φρέατος Στ' ι. Άποτελείται έκ δέκα τεσσάρων επαλλήλων πήλινων δα
κτυλίων, διατηρούμενων πάντων — πλήν τοΰ πρώτου — εις λίαν ικανο
ποιητικήν κατάστασιν καί χωρεΐ είς βάθος 10 μ., οπού συνηντήθη βραχώ
δες έδαφος.

Έκτος τών έν αφθονία εύρεθέντων τεθραυσμένων διαφόρων αγγείων 
(έν οις καί μικρόν μέ χρυσήν διακόσμησιν) ύπάρχουσι καί αρκετά ειδώλια, 
άγνΰθες κλπ. τοΰ 4ου καί τοΰ 3ου π, χ. αίώνος.

Έν συνεχεία άνελήφθη άνασκαφική έρευνα είς τα κάτωθι μέρη :
1) Είς τό επί τών οδών Λένορμαν καί Βίαντος οίκόπεδον Κ. Μανια- 

τοποΰλου, δπου κατά την διάνοιξιν θεμελίων άπεκαλΰφθη καί άνεσκάφη 
συστάς εξ τάφων καί μιας δστεοδόχου κάλπης μαρμάρινης, τοΰ 2ου π. X. 
αίώνος, μέ αφθονίαν δακρυδόχων (εις τών τάφων περιείχε πλέον τών 
εξήκοντα) καί άλλων κτερισμάτων. Ευρέθησαν επίσης καί επιτύμβιοι ενεπί
γραφοι κιονίσκοι. Έσημειώθη ενταύθα ή ύπαρξις δύο τοίχων, αρκετού πά
χους, οί'τινες είναι άσχετοι προς τούς τάφους, μεταγενέστεροι αυτών καί 
προχωρούν κάτωθεν τής όδοΰ Λένορμαν.

2) Είς τό κτήμα Π. Βουτσαρά, κείμενον Δ. τοΰ Στεγάστρου καί είς 
άπόστασιν 500 - 600 μ. άπ= αύτοΰ, χωματοληπτικαί έργασίαι συνεχιζόμενοι 
από ετών έφερον είς φώς ανάλημμα Βυζαντινών χρόνων διά τον έκεΐθεν 
διερχόμενον άλλοτε παραπόταμον τοΰ Κηφισοΰ. Προ διετίας είχεν έπιση- 
μανθή ολίγον δυτικώτερον αύτοΰ τό αντίστοιχον τμήμα επί τής άλλης 
όχθης. Έκ τοΰ εφέτος άποκαλυφθέντος συνελέγησαν τεμάχια αρχαίων γλυ
πτών (αναγλύφων, λεκάνης), ως καί τό εν πίν. 2β ακέραιον αναθηματικόν 
άνάγλυφον (μήκους 0.54 καί ίίψ. 0.42) τοΰ τύπου τών καλουμένων νεκρο
δείπνων, άτινα είχον χρησιμοποιηθή είς τό ανάλημμα ως οικοδομικόν υλι
κόν. Είς την ιδίαν «χωματερήν» έσκάφησαν καί ολίγα φρέατα κοινά, από 
τα οποία προήλθε μεταξύ τών άλλων καί δεκάς βυζαντινών αγγείων άν- 
τλήσεως.

3) Είς τήν «χωματερήν» Βενέτα, κειμένην επί τής προεκτάσεως τής 
όδοΰ Κρατύλου καί άπέχουσαν 300 μ. περ. Δ. τοΰ Στεγάστρου, άπεκαλύ- 
φθη κατά τήν διά μηχανικοΰ έκσκαφέως ένεργουμένην χωματοληψίαν, ήτις

Βλ. IIAΕ 1961, σ. 11 εϊκ. 5.
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είχε φθάσει είς βάθος 10 περίπου μέτρων, φρέαρ μετά πηλίνης επίσης 
έπενδύσεως, τοΰ γνωστού πλέον τύπου τού 4ου π. χ. αίώνος μέχρι τού 6ου 
αυτού δακτυλίου, ως φαίνεται καί έν είκ. 2 καί πίν. 3β.

Τό φρέαρ τούτο άπεφασίσθη νά διαλυτή καί νά μελετηθή ως υλικόν. 
Έξ αφορμής τού φρέατος ήρευνήθησαν προχείρως καί τά τοιχώματα τοΰ 
σκάμματος της «χωματερής» μέ 
αποτέλεσμα τήν έπισήμανσιν καί 
έν συνεχεία τήν άνάληψιν τής 
έξερευνήσεως : α) ενός έτι φρέα
τος μετά πηλίνης έπενδΰσεως 
έλάχιστα σφζομένης καί έδρα- 
ζομένης επί ωραίας λιθοδομής, 
ήτις συνεχίζεται μέχρι βάθους
6.50 μ. Τούτου ή διάμετρος εί
ναι 2.10 μ. εις τό ύψος τής πη
λίνης έπενδύσεως, φθάνει δέ τά
2.50 μ. εις βαθύτερου σημεΐον.
Ή ερευνά του δεν έξηντλήθη.
’Απέδωσε μέχρι τοΰδε αξιόλο
γου κεραμικόν υλικόν, νομίσματα 
καί στλεγγίδα σιδηράν' β) αρι
θμού τίνος τάφων κειμένων εις 
αρκετά άπομεμακρυσμένα μετα
ξύ των σημεία καί άνηκόντων 
εις βυζαντινούς, ρωμαϊκούς καί 
κλασσικούς χρόνους' γ) δύο απο
θετών, ενός ρωμαϊκών καί ενός 
αρχαϊκών χρόνων, ών ό τελευ
ταίος άπέδωσεν ικανόν αριθμόν 
λίαν αξιόλογων αγγείων (μελα- 
νομύρφων κυλικών καί πινακίων θραύσματα, αλλά καί μεγαλύτερων—αμφο
ρέων—)' καί δ) δύο έπαλλήλων καί εκτεταμένων αρχαίων στρωμάτων, έξ 
ών προήλθον αρχιτεκτονικά μέλη διαφόριον εποχών, τμήματα επιτύμβιων 
αναγλύφων, δύο άνδρικαί κεφαλαί ρωμαϊκών χρόνων (πίν. 4α . β), ως καί 
ολόκληρον τό κάλυμμα κλινομόρφου σαρκοφάγου (πίν. 4γ καί 5α) τοΰ 
α ήμίσεος τοΰ 3°υ μ. X. αίώνος.

Τήν συστηματικήν έξερεύνησιν τού χώρου τούτου άνελάβομεν δαπά- 
ναις τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων, άφ’ ής ήλθον εις φώς έπί πλέον διά
φοροι τάφοι, ως καί τά έν πίν. 5β καί 6 αρχιτεκτονικά καί ά'λλα γλυπτά

Είκ. 2. «Χωματερή» Βενέτα. Φρέαρ II.
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προερχόμενα προφανώς έκ τοΰ σώματος της προειρημένης σαρκοφάγου καί 
ών τά δεύτερα είκονίζουν άμαζονομαχίαν.

Εντεύθεν τέλος παρέστη πάλιν ανάγκη μελέτης τοΰ προ τοΰ Ναοΰ τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου χώρου, διότι οικοδομικοί έργασίαι τοΰ Υπουργείου Παι
δείας έγένοντο αφορμή νά άποκαλυφθή εκεί γνωστόν (έκ τής προ τριακον
ταετίας ενεργηθείσης εκεί ανασκαφής), άλλα καί άγνωστον τμήμα τής από 
Διπΰλου προς Άκαδήμειαν άγοΰσης αρχαίας όδοΰ, μέ νέους τάφους καί 
θυσίας (πίν. 7) παρά την οδόν Μοναστηριού.

Τό παρατιθέμενον σχέδιον (είκ. 3) παρέχει ιδέαν τής άλλοτε άνασκα- 
φείσης περιοχής καί των σήμερον έπισημανθέντων σημείων.

ΦΟΙΒΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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α. Ίερας Οικίας γεωμετρικών χρόνων δωμάτιον α'. Εσωτερική όψις 
βορείου τοίχου (λεπτομέρεια).

β. Ίερας Οικίας γεωμετρικών χρόνων δωμάτιον α*. Εσωτερική οψις 
βορείου τοίχου.
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ΙΙΐΝΛΞ 2 11ΑΕ 1962.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕ1ΑΣ

β. Μαρμάρινον αναθηματικόν άνάγλυφον έκ τής «χωματερής» Βοντσαρά.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:38 EEST - 52.90.75.110



ΠΑΚ 1962.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΑ1 ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΛΛΙΙΜΕΙΛΣ ΠίΝΛΞ 3
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ΠίΝΑΞ 4 IIAE 1962.—1. αναςκαφαι αρχαίας ακαδημειας

α. β. Μαρμάρινοι ανδρικοί κεφαλαΐ ρωμαϊκών χρόνων 
έκ τής «χωματερής» Βενέτα.

γ. Πώμα μαρμάρινης σαρκοφάγου έκ τής «χωματερής» Βενέτα. 
Πρόσθια δι|>ις.
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ΠΑΕ 1962.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΠίΝΛΞ 5

α. Πώμα μαρμαρίνης σαρκοφάγου έκ τής «χωματερής» Βενέτα. 
Ή υπό τό προσκεφάλαιον στενή κεκοσμημένη πλευρά.

β. Τμήμα έκ τής σαρκοφάγου τής «χωματερής» Βενέτα.
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ΙΙΐΝΑΞ 6 ΙΊΑΕ 1962.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΛΔΗΜΕΙΛΣ
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ΓΙΑΕ 1962.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ακααημειας ΠίΝΑΗ ^
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