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Άκροπόλεως εις τήν άποθήκην Φετιχιέ-Τζαμί 
καί έκ ταύτης των όμάδων ’Αθηνών εις τήν άπο
θήκην τής Βιβλιοθήκης Άδριανοΰ ό χαρακτήρ 
τής πρώτης ώς αποθήκης τής εύρυτέρας ζώνης τής 
Άκροπόλεως προσδιωρίσθη άκριβέστερον. Είς 
ταύτην όμως παρέμεινον ώρισμέναι μεγάλαι όμά- 
δες, ώς τοϋ οίκοπέδου Άγγελοπούλου καί τοΟ 
Ίεροϋ τοϋ Παγκράτους. 'Ολόκληρον τό ύλικόν 
τό προερχόμενον έκ τών άνασκαφών Ν τής Άκρο- 
πόλεως 1955-1960, Ιδίως τό έκ τοϋ σημαντικοϋ 
Ίεροϋ τής Νύμφης (περί τά 200 κιβώτια) 
συνεκεντρώθη είς τήν άποθήκην ταύτην. Ή τα- 
ξινόμησις τοϋ ύλικοϋ έγένετο κατά τρόπον λίαν 
συστηματικόν, οϋτως ώστε, τά μέν άγγεΐα, ειδώ
λια, λύχνοι καί άλλα άντικείμενα νά έκτίθενται 
κατά χαρακτηριστικός όμάδας καί κατά χρονο
λογικήν σειράν έπί τών ρυμών, τά δέ όστρακα νά 
έκτίθενται ταξινομημένα εις ειδικά συρτάρια, 
έπιτρέποντα τήν εΰχερή μετακίνησιν καί μελέτην. 
Έν τω μεταξύ συνεχίσθη ύπό τήν έπιστημονικήν 
καθοδήγησιν τοϋ Εφόρου, ώς καί τοϋ έπιτίμου 
διευθυντοϋ Άκροπόλεως κ. Γ. Μηλιάδη, διά τών 
έπιστημονικών βοηθών X. Κανελλοπούλου, Μ. 
Τσώνη, Π. Μαντζώρου καί Ε. Ζαγανιάρη ή δελ- 
τιοποίησις τοϋ έν άποθηκεύσει ύλικοϋ. Τά δελ
τία περιλαμβάνουν καί ένταϋθα πλήρη στοιχεία, 
βιβλιογραφίαν, φωτογραφίας, σχέδια καί ένδεί- 
ξεις συσχετίσεως μετά τών ήμερολογίων. Παραλ- 
λήλως καταρτίζεται πλήρες φωτογραφικόν άρ- 
χείον, τόσον τών κυρίων άντικειμένων όσον καί 
τών άνασκαφών, έξ ών προήλθον ταϋτα.

Παραλλήλως μέ τήν όργάνωσιν τών άποθηκών 
κατεσκευάσθη νέον έργαστήριον, άντικαταστή- 
σαν παλαιότερον ύπόστεγον κατά τήν νοτίαν 
πλευράν τοϋ Μουσείου. Έλήφθη φροντίς, όπως 
παραμείνη τοϋτο κατά τό δυνατόν άθέατον καί 
έλαφρόν διά συνδυασμού κατασκευής ζευκτών 
έλασμάτων Dexion, σιμεντοπλίνθων, ύελοστα- 
σίων καί στέγης έκ φύλλων άλουμινίου. Αί έσωτε- 
ρικαί έγκαταστάσεις έπιτρέπουν τόν εύχερή κα
θαρισμόν καί τήν άποκατάστασιν διά συγκολλή- 
σεως τών άγγείων, τής μελέτης γιγνομένης έπί 
τών μεταλλικών καί ξύλινων τραπεζών.

Συμπληρωματικός έξοπλισμός διά μεταλλικών 
γραφείων καί καθισμάτων έγένετο τόσον είς τό 
γραφεϊον τών έπιμελητών όσον καί είς τά τών 
άρχιφυλάκων καί λογιστών. Τό τελευταϊον τοϋτο 
διά δρυίνου διαχωρίσματος μετά ύελωμάτων άπε- 
μονώθη άπό τάς άποθήκας.

Διά τήν βιβλιοθήκην τής ’Εφορείας ήγοράσθη- 
σαν έπιστημονικά συγγράμματα άξίας 15000 δρα
χμών, πολλά δέ άλλα άπεκτήθησαν διά δωρεών 
ή άποστολών έκ τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας.

II. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α' Έπί τής Άκροπόλεως :

Διά τήν τακτοποίησιν τοϋ έπί τής Άκροπό
λεως ύλικοϋ, άρχιτεκτονικοϋ καί έπιγραφικοϋ, 
έφηρμόσθη ή άρχή νά παραμένη τοϋτο έπί τό
που, τακτοποιούμενον κατά μικράς όμάδας. Πά- 
σαι αί έπί τοϋ βράχου έπιγραφαί, ταξινομηθεΐσαι 
έπί τόπου, κατεγράφησαν καί άπεδελτιώθησαν 
ύπό τοϋ Έπιμελητοϋ Π. Καλλιγά, τής θέσεώς των 
σημειωθείσης έπί τοπογραφικοΰ χάρτου. Ό περί 
τήν Πύλην Beule χώρος ηύπρεπίσθη καί αί έπί 
τοϋ κτηρίου ταύτης ήλεκτρικαί έγκαταστάσεις 
άφηρέθησαν άντικατασταθεϊσαι ύπό υπογείων. 
Τά διάσπαρτα τεμάχια μαρμάρου περί τό βό
θρον Άγρίππα συνεκεντρώθησαν είς όμάδα βο- 
ρείως τοϋ βάθρου. ’Επίσης, έτακτοποιήθη τό ύλι- 
κόν τής περιοχής Προπυλαίων άπαλλαγέντος 
τοϋ χώρου τής Πινακοθήκης τών προσθέτων ύλι- 
κών, άφηρέθη δέ καί ή άκαλαίσθητος σιδηρά Ού
ρα. Πρό τής Πινακοθήκης έτοποθετήθησαν άρ- 
χιτεκτονικά τεμάχια καί έπιγραφαί. Τοπογραφι
κόν σχέδιον τής θέσεως τών άνηκόντων είς τά 
Προπύλαια λίθων κατήρτισε καί παρέδωκεν είς 
τήν Υπηρεσίαν, συμπληρών έργασίαν τοϋ πα- 
τρός, ό άρχιτέκτων κ. Dinsmoor.

Εις τόν υπόγειον χώρον τοϋ Πύργου τής Άθη- 
νάς Νίκης έγένοντο ώρισμέναι έπισκευαί καί έξα- 
σφάλισις τής κλίμακος καθόδου διά σιδηροϋ ένι- 
σχυμένου καλύμματος. ’Επίσης έλήφθησαν μέ
τρα διά τό ύδατοστεγές τοϋ χώρου καί πρός άπο- 
στράγγισιν τών ύδάτων τών βλαπτόντων τάς προσ
όψεις τοϋ Πύργου. Παρά τό κυκλώπειου τείχος 
έταξινομήθη τό ύλικόν καί έχωρίσθησαν τά τε
μάχια τά άνήκοντα είς τό κτήριον τών Προπυ
λαίων.

Ή πρόχειρος τακτοποίησις τοϋ ύλικοϋ έπεξε- 
τάθη μέχρι τοϋ βάθρου τής Προμάχου, τοϋ όποιου 
τό σχετικόν ύλικόν έμελέτησε καί πάλιν ό καθη
γητής κ. Homer Thompson. Μερική τακτοποίη- 
σις ύλικοϋ έγένετο είς τήν περιοχήν τοϋ Έρε- 
χθείου, μάλιστα τών λίθων τής σίμης τοϋ κτηρίου. 
Άπό τήν τεχνικήν Υπηρεσίαν τοϋ Υπουργείου 
έζητήθη νά μελετηθή τό θέμα τής στηρίξεως τής 
προστάσεως, ύφισταμένης τόν κίνδυνον σημαντι
κής φθοράς, λόγφ τής όξειδώσεως τών σιδηρών 
συνδέσμων.

Περιωρισμένης κλίμακος στερεωτικοί καί άνα- 
στηλωτικαί έργασίαι έγένοντο διά τής Διευθύν- 
σεως Άναστηλώσεως είς τόν Παρθενώνα, όπου 
συνεπληρώθησαν μαρμάριναί τινες πλάκες τοϋ
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δαπέδου καί λίθοι τοϋ νοτίου τοίχου. Κατά τήν 
νοτίαν καί άνατολικήν πλευράν τοΟ κτηρίου άν- 
τικατεστάθησαν ώρισμέναι των ίσχυρώς βεβλαμ- 
μένων βαθμιδών καί συνεπληρώθησάν τινες έλ- 
λείπουσαι. Ό καθηγητής κ. Brommer δι’ ειδικού 
συνεργείου συνέχισε τήν έργασίαν τής έπί τό
που κατασκευής έκμαγείων των μετοπών τής Β 
πλευράς.

Έν συσχετισμώ μέ τήν ύπό τοϋ άρχιτέκτονος 
κ. Binder γενομένην έργασίαν έξ όπ’ άρχής με
λέτης τοϋ ναοΰ τής Ρώμης, έγένετο τακτοποίη- 
σις τών άρχιτεκτονικών μελών καί έπί τόπου με
ταφορά άλλων τμημάτων άνηκόντων είς τό μνη- 
μεϊον, άλλ’ εύρισκομένων είς άλλα σημεία τοϋ 
βράχου. ’Επίσης περισυνελέγη καί άπετέθη είς 
τάς άποθήκας τοϋ Μουσείου γλυπτόν τεμάχιον 
έκ μηροϋ γυναικείου άγάλματος ύπερφυσικοΰ με
γέθους, δπερ κατά τήν άρχαιολόγον Perlzweig 
άνήκει είς έν τών άετωμάτων τοϋ Παρθενώνος. 
Τέλος, έτακτοποιήθη ό νοτίως τοϋ Μουσείου χώ
ρος, Ιδίως μάλιστα ή έπί τοϋ νοτίου τείχους διά
βασης, τών γλυπτών χωρισθέντων είς ομάδας άνα- 
λόγως τοϋ χαρακτήρός των. Ώρισμένα τών γλυ
πτών καί έπιγραφών άπετέθησαν είς τάς συλλο- 
γάς τών άποθηκών τοϋ Μουσείου.

Ή διά σιμέντου έπίστρωσις τής προσβάσεως 
άπό τής είσόδου τοϋ χώρου Άκροπόλεως μέχρι 
τοϋ βράχου κατά τήν βάσιν τής μεγάλης κλίμα- 
κος τών Προπυλαίων άντικατεστάθη διά λιθο
στρώτου έκ μικρών λίθων, συνδεθέντος μέ τόν 
είς πολλά σημεία έπιπολάζοντα βράχον.

Β' Νοτιά κλιτύς Άκροπόλεως :

α) Έργασίαι διαμορφώσεως δυτικώς ’Ασκλη
πιείου

Αί κατά τό παρελθόν έτος άρξάμεναι έργασίαι 
διαμορφώσεως τής περιοχής τοϋ 'Ασκληπιείου 
έπεξετάθησαν δυτικώτερον μέχρι τής άνατολικής 
πλευράς τοϋ ’Ωδείου καί τής περιοχής τοϋ ίεροΰ 
τής ’Αφροδίτης. Ό χώρος είχε παραμείνει είς 
τήν κατάστασιν είς ήν εύρίσκετο μετά τάς πρώ- 
τας άνασκαφάς τοϋ 1876 υπό Στεφάνου Κουμα- 
νούδη ( Π ί ν. ΙΟβ ). Ή πληθωρική βλάστησις, 
έπικαλύψασα τό κατάσπαρτον άρχιτεκτονικόν καί 
έπιγραφικόν υλικόν, έδημιούργει τήν έντύπωσιν 
πλήρως έγκαταλελειμμένου άρχαιολογικοϋ χώ
ρου, ένθα μόλις διεκρίνοντο συγκεχυμένα τινά 
κτήρια. ’Ακόμη καί τά στοιχεία τά άποκαλυφθέν- 
τα διά τών μάλλον προσφάτων μικρών άνασκαφών 
τής ’Ιταλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής τοϋ 1922 
είχον καταστή άθέατα. Ή διαμόρφωσις άπέβλε- 
ψεν είς τήν άπαλλαγήν άπό τάς έπιχώσεις καί τά

άπερριμμένα Ολικά ώς καί άπό τήν πλεονάζουσαν 
βλάστησιν, μάλιστα τών πλημμυρούντων τόν χώ
ρον κακτοειδών. Άποκατεστάθησαν, όπου ήτο 
δυνατόν, τά άρχικά έπίπεδα, τά όποια κατέστη
σαν προσιτά διά έπικλινών προσβάσεων. Σήμε
ρον ό έπισκέπτης δύναται, άνερχόμενος άπό τοϋ 
χώρου τοϋ Διονυσιακοϋ Θεάτρου διά τής κατά 
τό άνατολικόν άκρον τής στοάς τοϋ ΕΟμένους 
προσβάσεως, νά άκολουθήση είτε τόν άποκατα- 
σταθέντα κατά μήκος τής στοάς Περίπατον είτε 
τόν δημιουργηθέντα διά μέσου τοϋ ’Ασκληπιείου 
δρομίσκον, ϊνα φθάση είς τήν είσοδον τής Ά- 
κροπόλεως. Έν τών βασικών έργων διαμορφώ- 
σεως ύπήρξεν ή σύνδεσις τοϋ άρχαιολογικοϋ χώ
ρου νοτίας κλιτύος μέ τήν είσοδον τής Άκροπό- 
λεως, πραγματοποιηθεϊσα διά τής μετατοπίσεως 
τοϋ σιδηροΰ κιγκλιδώματος δυτικώτερον καί τής 
κατασκευής πλακοστρώτου κλιμακωτής άνόδου, 
ήτις φθάνει μέχρι τοϋ νέου έκδοτηρίου (Π ί ν. 
11α). Τό τελευταίον τοΰτο, κατασκευασθέν κατά 
τρόπον ώστε νά μή είναι λίαν έμφανές, έλέγχει 
πλέον καί τήν μεταξύ τών δύο χώρων δίοδον, ού
τως ώστε νά είναι εύχερής ή έν συνεχεία έπίσκε- 
ψις τούτων.

Ή συστηματική τακτοποίησις τοϋ άτάκτως 
άπερριμμένου έφ’ ολοκλήρου τοϋ ώς άνω χώρου 
γλυπτικού καί δομικοϋ ύλικοϋ συνεχίσθη, τών 
έμφανιζόντων όπωσδήποτε ένδιαφέρον ταξινομη- 
θέντων έντός τοϋ Βυζαντινού προσκτίσματος τής 
Στοάς τοϋ ’Ασκληπιείου. Μεταξύ τών περισυλλε- 
γέντων μαρμάρινων τεμαχίων ύπάρχουν άρκετά 
ένεπίγραφα, τών όποιων τό μάλλον σημαντικόν 
είναι τμήμα στήλης έκ πεντελικοΰ μαρμάρου, 
διαστάσεων ύψους 0,265, πλάτους 0,21 καί πά
χους 0,16, περιέχον μέρος ψηφίσματος ( Π ί ν.
11 β) μέ ώραίαν στοιχηδόν γραφήν, έχον ώς 
άκολούθως:
]ΤΕΣΑΙΡΕΣΕΟΣ 
] ΣΕΤΑΧΣΑΤΟΧΡ 
] ΕΦΙΣΜ ΑΤΟΔΕΕΣ 
] ΕΤΟΕΜΠΟίΕΙΠ 
] ΑΠΕΡΚΈΕΟΝΥΜ 
] ΟΙΣΟΣΙΑΘΕΝΑ 
]ΕΜΟΝΕΧΦΕΡΕΝ 
]ΝΕΔΟΧΣΕΝΤΕΙ 
1ΠΡΥΤΑΝΕΥΕΠΟ 
]ΝΟΝΕΠΕΣΤΑΤΕ 
] ΑΤΟΠΡΟΤΕΡΟ 

] Ε Σ Τ Ο [

Τό έπί τόπου παραμείναν ΐδίμ δομικόν ύλικόν 
έταξινομήθη καθ’ όμάδας, ούτως ώστε νά μή πα- 
ρέχηται έντύπωσις άταξίας καί νά γίνουν περισ-
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σότερον έμφανή τά άρχιτεκτονικά λείψανα. Αί 
κυριώτεραι όμάδες έσχηματίσθησαν ύπό τόν κα- 
τακόρυφον βράχον τής Άκροπόλεως καί κατά 
μήκος τοϋ παρά τήν στοάν του Εύμένους «Περι
πάτου» (Π ί ν. 12α). Τό ύπόλοιπον υλικόν, κατά 
τό πλεΐστον άνεπεξέργαστον ή άδρώς έπεξειρ- 
γασμένον, άπετέθη έντός τής μεγάλης Βυζαντι
νής δεξαμενής τής περιοχής τοΟ ’Ασκληπιείου. 
Πρός τόν σκοπόν τούτον άπηλλάγη αυτή τής Ισχυ- 
ράς έπιχώσεως καί τών έντός αυτής λιμναζόντων 
ύδάτων, κατέστη δέ οϋτω δυνατόν νά μελετηθή 
έπιμελέστερον καί νά σχεδιασθή διά τής άρχιτέ- 
κτονος Μ. Φίλιππα, έν κατόψει καί τομαϊς (Σ χ έ δ. 
1 ). Οϋτω διά πρώτην φοράν άπεκαλύφθη, έστω 
καί όχι έν τή όλότητί του, τό διά μεγάλων όρθο- 
γωνίων κεράμων πλακόστρωτον δάπεδον μετά 
τού κεντρικού ήμισφαιρικοΰ βόθρου. Πρός έξα- 
σφάλισιν τής στεγανότητος έκαλύφθησαν διά 
σιμεντοκονίας τμήματα των τοίχων Ιδίως κατά 
τάς μακράς πλευράς, έστερεώθη ή όροφή της, 
άποκατεστάθη ή βορεία πλευρά τής καμάρας, 
άπεμονώθη ό έντός αύτής έκβάλλων άγωγός, ό 
καταλήγων είς τοξωτόν παραθυρόσχημον άνοι
γμα, καί κατεσκευάσθη χαμηλόν τοιχίον κατά 
μήκος τής άνατολικής πλευράς πρός παρεμπόδι- 
σιν εισροής έντός αύτής ύδάτων (Π ί ν. 12β ).

Κατά τήν διαμόρφωσιν τού ώς άνω χώρου άπε- 
καλύφθησαν πολλά νέα στοιχεία, τά όποια κατέ
στη άναγκαίον νά διερευνηθοΰν περαιτέρω. Ση- 
μειοΰνται ένταΰθα τά κυριώτερα, παρεχομένων 
τών άναγκαίων έπιστημονικών διασαφήσεων, 
τούλάχιστον έκείνων, αΐτινες προκύπτουν διά 
τής μέχρι σήμερον γενομένης έπεξεργασίας άπο- 
καταστάσεως τού υλικού.

Δυτικώς τής άρχαϊκής κρήνης άπεκαλύφθη ση
μαντικός βόθρος Μεσοελλαδικών χρόνων (Σ χ έ δ. 
2, 3· Π ί ν. 13α-β ) λαξευθεΐς έντός τού φυσικού 
βράχου είς βάθος 2.06 μ. καί μέ διάμετρον 0,75. 
Τό άνω τμήμα τού βόθρου άπεκόπη κατά τήν 
κατασκευήν κτίσματός τίνος, τού όποιου έσώθη 
μόνον τό ΒΔ τμήμα, μέ τμήμα τού δαπέδου κατά 
τήν σχηματιζομένην γωνίαν, άνήκον είς τούς 
όστέρους έλληνιστικούς ή πρωίμους ρωμαϊκούς 
χρόνους. Ό δυτικός τοίχος σφζεται είς μήκος 
2.30 μ. καί είς ύψος 0,40 μ., ύπό τούτον δέ άνε- 
φάνη έτερος μέ τήν αυτήν σχεδόν κατεύθυνσιν 
άμελεστέρας κατασκευής, σωζόμενος εις ύψος 
0,72 μ. Μερική διατάραξις τών κτισμάτων τού
των προήλθεν έκ νεωτερικοϋ άσβεστολάκκου. 
Έπί τού τελευταίου τοιχίου άνευρέθη τμήμα κυ
κλικού ένεπιγράφου βάθρου (Πίν. 13γ), άφιε- 
ρώματος είς τήν θεάν Ύγιείαν, τού 4ου π.Χ. αίώ- 
νος, προερχομένου πιθανώς έκ τού γειτονικού

’Ασκληπιείου, τού όποιου ή έπιγραφή έχει ώς 
άκολούθως:

ίε] Ρ Ε Υ Σ

1ΗΜΟΣΦΡΟΥΡΑΡΧΟ 

]0 ΥΣΙΟΣ ΥΓΙΕΙΑΙ

Κάτω τού διαταραχθέντος μέχρι βάθους 0,62 μ. 
στρώματος τού βόθρου, ύπήρχον έν διαδοχή δύο 
άλλα στρώματα, έν έκ σκληρών καστανών χω
μάτων μέχρι βάθους 1.83 μ. καί έτερον έκ μαλα
κών χωμάτων καί όλίγων λίθων μέχρι τού φυσι
κού βράχου. ’Αρκετοί άνθρακες καί όστά καί θα
λάσσια δστρεα ήσαν συνανάμικτα μετά χαρακτη
ριστικής μεσοελλαδικής κεραμεικής· έλάχιστα 
όστρακα άνήκον είς προγενεστέρας περιόδους, 
ώς νεολιθικά, έρυθρά έστιλβωμένα καί όλίγα 
πρωτοελλαδικά Urfirnis, μεταξύ τών όποιων προ- 
χοή καί τμήματα έμβαμματοδόχης (sauce-boat). 
'Ικανά ήσαν τά τεφρά μινύεια. Τό σημαντικώτερον 
εύρημα υπήρξε τμήμα χαρακτηριστικού μεσοελ- 
λαδικού πίθου (Πίν. 14α), τού γνωστού πρός 
τά κάτω διευρυνομένου σχήματος μέ πρός τά έξω 
έκκλϊνον χείλος ύπό τό όποιον δύο μικραί κάθε
τοι λαβαί- συνεκροτήθη έξ όστράκων. Ή άμαυ- 
ρόχρωμος διακόσμησίς του συνίσταται είς καθέ- 
τως διατεταγμένα συστήματα έντός διαχώρων δι
πλών κύκλων καί τεθλασμένων γραμμών, έπί δέ 
τών χειλέων έκ συστημάτων έξ έναλλήλων τόξων. 
Τά λοιπά έντός τού βόθρου άνακαλυφθέντα, σχε
δόν άκέραια ή έκ τεμαχίων άνασυγκροτηθέντα, 
άγγεϊα είναι τά άκόλουθα (Πίν. 14β):

1) Μικρός, σχεδόν άκέραιος, μινύειος κάνθα
ρος μέ ύπερυψουμένας τού χείλους καθέτους λα- 
βάς.

2) Βομβυλιόσχημος άκέραιος άσκός μέ λοξό- 
τμητον ραμφόσχημον προχοήν καί τετρημένας 
άποφύσεις άντί λαβών κατά τό μέσον, καλυπτό
μενος ύπό μέλανος βερνικιού.

3) Έν σχετικώς καλώς διατηρούμενον άμφορο- 
ειδές εύρύστομον σκεύος μέ πρός τά έξω νεύοντα 
χείλη, καλυπτόμενον ύπό καστανωποΰ έπιχρί- 
σματος.

4) Πρόχους έκ τεμαχίων άπαρτισθείσα, μέ βρα
χύ καί εύρύ ράμφος, άνευ έπιχρίσματος.

5) Τό κάτω μέρος εύμεγέθους άγγείου μέ έξί- 
τηλον λευκάζον έπίχρισμα.

6) Τμήματα εύρέος λεκανοειδούς σκεύους μέ 
έρυθρόν έστιλβωμένον έπίχρισμα.

Μετ’ αύτών περισυνελέγησαν:
7) Δύο σφονδύλια, έν άμφικωνικόν καί έν κω

νικόν έκ πηλού μέ διακοσμητικά χαράγματα.
8) Μαχαιρίδιον άμφίστομον έκ λεπτού έπεξερ-
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γασμένου όστοδ, καταλήγον είς τήν πτέρναν του 
είς τρισχιδή έκβλάστησιν έξαρτήσεως, συνολι
κού μήκους 0,115 μ.

9) Μικρόν έργαλεΐον πριονωτόν έκ πυρίτου 
λίθου.

Έκ χώρου δυτικώτερον κειμένου, μεταξύ δύο 
άναλημματικών τοίχων, αί έπιχώσεις άφηρέθη- 
σαν ύπεράνω τής απαραβίαστου άνασκαφικώς 
στρώσεως, έπί τής έπκρανείας τής όποιας περισυ- 
νελέγη μικρά πηλίνη κεφαλή γυναικείου είδω- 
λίου ύψους 0,05 μ., διατηρούσα μέρος τού λευ
κού έπιχρίσματος τού προσώπου καί τού πορτο- 
καλόχρου τής στεφάνης, χρονολογουμένη εις 
λίαν πρωίμους κλασσικούς χρόνους ( Π ί ν. 14γ). 
Τής περιοχής ταύτης έξηρευνήθησαν μόνον οί 
παρατυχόντες βόθροι καί φρέατα. Οΰτω παρά τήν 
ΝΑ γωνίαν τού πολυγωνικού άναλημματικού τοί
χου ήρευνήθη μικρός βόθρος τών ύπονεολιθικών 
χρόνων, άνορυχθείς έντός τού φυσικού βράχου 
μέ διάμετρον 0,90 μ. καί διασιρζόμενος μέχρι βά
θους 1.20 μ. (Σ χ έ δ. 4). Άδιατάρακτος ήτο ή 
άπό βάθους 0,85 μ. έντός αύτοΰ έπίχωσις περιέ- 
χουσα σποραδικά όστρακα τών ύπονεολιθικών 
χρόνων καί ίκανήν ποσότητα όστρέων καί όστών. 
Ή κεραμεική διακρίνεται έκ τού έρυθρού ή μέλα- 
νος έπιχρίσματος, έν μέρει άπολεπιζομένου, έπί 
τού όποιου είς πολλάς περιπτώσεις έγένετο γραμ
μική διακόσμησις διά στιλβωτήρος. Χαρακτηρι
στικά! μικραί κάθετοι λαβαί ή τρηταί άποφύσεις 
συνδέονται ενίοτε μέ έξεχούσας ταινίας (Π ί ν. 
15α-β). 'Υπάρχουν καί τινα όστρακα μέ γραμμι
κήν διακόσμησιν δι’ έρυθρού ή μέλανος χρώματος 
έπί άνοικτού βάθους. Πλεϊστα δέ είναι τά όστρα
κα άκοσμήτων χονδροειδών άγγείων. Έκ τών 
όστράκων πιθανόν θά συγκολληθοΰν τμήματα 
άγγείων, ήδη δέ συνεκροτήθη μόνωτον ήμισφαι- 
ρικόν κύπελλον μετά διακεκριμένης βάσεως καί 
περιχειλώματος, έπί τού όποιου βλαστάνουν κε- 
ρατοειδείς άποφύσεις (Πίν. 16α). Έκ τών μι
κρών άντικειμένων άξια μνείας είναι τεμάχια 
όψιανού, μικρός σφαιρικός τριπτήρ, όστέϊνον 
χαρακτικόν έργαλεΐον, τμήμα όστεΐνης ράβδου 
μέ μόλις διακρινομένην θλαστήν χαρακτήν δια- 
κόσμησιν, καί πήλινον πεπλατυσμένον κωνικόν 
σφονδύλιον.

Είς τήν αυτήν περιοχήν ήρευνήθησαν έπίσης 
δύο βυζαντινοί σιροί, σχεδόν κυλινδρικοί τό 
σχήμα, λαξευτοί έντός τού βράχου, ό είς έπεν- 
δεδυμένος διά κεκονιαμένης λιθοδομής. Αί δια
στάσεις των είναι άντιστοίχως: βάθος 0,80 μ. καί 
0,90 μ. καί διάμετρος 1.80 καί 1.60 μ. Μεταξύ 
τών περισυλλεγέντων όστράκων ύπάρχουν ικα
νά έφυαλωμένα.

Είς άπόστασιν 11.50 μ. δυτικώς τού πολυγω
νικού άναλημματικού τοίχου, πρός τόν βράχον 
τής Άκροπόλεως, άνεσκάφη διπλοΰν όκτωειδοΰς 
περίπου σχήματος όρυγμα έντός τού φυσικού 
βράχου μήκους 4.10 μ., μεγίστου πλάτους 1.40 μ. 
καί βάθους 1.17 μ. (Σχέδ. 5). Τεμάχια πήλι
νων μητρών, άνθράκων καί σκωριών χαλκού ώς 
έπίσης ίχνη ίσχυρας πυράς μετά τέφρας, συνα- 
νάμικτα έντός τών κιμιλοχωμάτων, άποτελούν 
άσφαλεΐς ένδείξεις έπί τόπου λειτουργίας μικρού 
χαλκουργείου, χρονολογουμένου, ώς συνάγεται 
έκ τής κεραμεικής, είς τόν 4ον π.Χ. αιώνα.

Έντός γειτονικού χώρου άνεκαλύφθη καί ήρευ
νήθη βαθύ φρέαρ, εισχωρούν είς βάθος 17 μ. 
έντός τού φυσικού βράχου μέ διάμετρον 1.10 μ. 
Ή έντός αυτού έπίχωσις είχε διακεκριμένος στρώ
σεις διαδεχομένας άλλήλας μέχρι βάθους 9.20 μ., 
όπόθεν ήρχιζεν ή ένιαία έπίχωσις τού ύδροφόρου 
στρώματος (Σχέδ. 6). Είς βάθος 12.80 μ. ήδη 
τό ύδωρ άνέβλυζεν άφθόνως. Ή κεραμεική τών 
διαδοχικών στρωμάτων γενικώς ήτο μάλλον πτω
χή, άπό βάθους δέ 15 μέτρων άφθονα ήσαν τά τε
μάχια κεράμων. Τά όστρακα άνήκον είς διαφό
ρους περιόδους, άπό τών προϊστορικών μέχρι 
τών κλασσικών ύστέρων χρόνων. Ή πρός τόν 
πυθμένα όμως εύρεθεΐσα κεραμεική άνήκεν είς 
μίαν καί μόνην περίοδον, τών προκεχωρημένων 
κλασσικών χρόνων μέχρι τών μέσων περίπου 
τού 4ου π.Χ. αΐώνος. Έκ τών όστράκων τού πυ- 
θμένος άπηρτίσθησαν τινά καλής ποιότητος με- 
λαμβαφή άγγεϊα (Πίν. 16β-δ), ώς κύλιξ έπί 
χαμηλού δισκοειδοΰς ποδός, ήμισφαιρικόν δο- 
χεΐον, λοπαδοειδές δοχεΐον φρουτοδόχης έπί 
ποδός άποκρουσθέντος, ώραϊος λύχνος, μονόμυ- 
ξος δισκοειδής μέ έπίπεδον περιχείλωμα, τμήμα 
εύρείας λεκάνης μελανόμορφου μέ άναθύρωσιν 
διά τήν προσαρμογήν πώματος, μετά μεγάλης 
ταινιωτής λαβής όριζοντίας σιγμοειδώς έλισσο- 
μένης καί διακοσμουμένης διά πτηνών, ίσως κατά 
μετόπας, καί μέ άνθέμιον ύπό τήν λαβήν. Τό ση- 
μαντικώτερον εύρημα έκ τού φρέατος, έκ βάθους 
5.25 μ., ήτο άρχαϊκόν πώρινον κιονόκρανον δω
ρικού ρυθμού μετά τού άβακος (μήκος 0,70 μ., 
ύψος 0,125 μ.), τού πεπλατυσμένου μέ έπικλινεϊς 
πλευράς έχίνου μετά τών ίμάντων καί τού ύποτρα- 
χηλίου του (ύψος 0,225 μ.), διασωζόμενον είς 
τμήμα πλέον τού ήμίσεος· λευκωπόν έπίχρισμα 
διατηρείται έν μέρει έπί τής έπιφανείας του (Πίν. 
17α).

Δύο έτερα φρέατα τής αύτής περιοχής, τό έν 
νοτίως τού μνημονευθέντος, τό έτερον βορειότε- 
ρον κατά τήν ρίζαν τού βράχου, προφανώς τό είς 
τόν χάρτην D’Ooge (The Acropolis of Athens
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Ν. Ύόρκη, 1908, Plan VI) σημειούμενον, τό μέν 
πρώτον ούδόλως ήρευνήθη, τό δέ δεύτερον, άπο- 
χωματωθέν μέχρι βάθους 3.50 μ., δέν ήρευνήθη πε
ραιτέρω, διότι άπεδείχθη ότι είχε παλαιότερον 
άνασκαφή· άνεφάνησαν πέντε καί μέρος έκτου 
έκ τών δακτυλίων έσωτερικής έπικαλύψεως, μέ 
ήμιελλειψοειδεΐς έγκοπάς κατά τά μέσα των πρός 
διευκόλυνσιν της καθόδου (Π ί ν. 17β ). Ή διά
μετρος τοϋ τελευταίου φρέατος είναι 0,80 μ.

όψιανοϋ. Ή διαδοχή τών στρωμάτων κατά τήν 
νοτίαν πλευράν καί καθ’ δλον τό μήκος τό διή- 
κον ετι δυτικώτερον μέχρι τής υπό τών ’Ιταλών 
άνασκαφείσης νεολιθικής οικίας περιεΐχον κατά 
τό πλεϊστον όστρακα αγγείων τής ΠΕ καί ΜΕ 
περιόδου, τά δέ βαθύτερα ήσαν καθαρώς νεολι
θικά, άποδώσαντα, πλήν χαρακτηριστικής κερα- 
μεικής, ίκανήν ποσότητα τεμαχίων όψιανοϋ, 
όστά καί όστέϊνα έργαλεϊα. Ή κατασκευασθεΐσα

Τό τμήμα τοϋ άρχαϊκοϋ μεγαλιθικοϋ τοίχου, 
τοϋ άτόπως άποκληθέντος Πελαργικοϋ, τό κατά 
τήν μεγάλην Βυζαντινήν δεξαμενήν, μεταξύ τών 
λίθων τοϋ όποιου εύρίσκεται έσφηνωμένον τό 
όρόσημον ΗΟΡΟΣΚΡΕΝΕΣ, όπεστηρίχθη 
καί κατά τάς δύο αύτοϋ πλευράς δι’ άντερεισμα- 
τικοϋ τοίχου άποτελέσαντος κρηπίδα, άφοΰ προ
ηγουμένως ήρευνήθησαν τά ύποκείμενα τούτου 
στρώματα (Π ί ν. 17γ, 18α). Κατά τήν βορείαν 
αύτοϋ πλευράν, τήν πρός τό άνοιγμα τής δεξαμε
νής, άπεκαλύφθη τοίχος, βαίνων βαθέως παραλ- 
λήλως πρός τόν άρχαϊκόν τοίχον. Κατά τήν πε
ριοχήν ταύτην ή κεραμεική ήτο σαφώς τών προϊ
στορικών χρόνων, κατά τό πλεϊστον χαρακτηρι
στική μυκηναϊκή, μεθ’ής ΰπήρχον συνανάμικτα 
νεολιθικά, ΠΕ καί ΜΕ δστρακα καί τινα τεμάχια

άντερεισματική κρηπΐς άπέβλεψεν καί είς τό νά 
έπιτρέψη τήν έλευθέραν δίοδον τών έπισκεπτών 
τοϋ χώρου, άκολουθούντων τήν τροχιάν τοϋ πε
ριπάτου, δστις άπεχωματώθη κατά τό τμήμα τό 
βαΐνον άνωθεν τής Στοάς Εύμένους. Κατά τήν 
πορείαν τής έργασίας πρός ύποστήριξιν τοϋ άρ- 
χαϊκοϋ τοίχου έλήφθη φροντΐς περισυλλογής 
όστράκων έκ τής ύπό τόν τοίχον έπιχώσεως. Οΰ- 
τω διεπιστώθη δτι τά ύποκείμενα δστρακα είναι 
μόνον προϊστορικά καί έπομένως θά ήτο δυνατόν 
νά γίνη δεκτόν δτι ή πρώτη κατασκευή τοϋ τοί
χου έγένετο, ώς έδέχθη ό Α. Κεραμόπουλλος, κατά 
τούς ύστέρους μυκηναϊκούς χρόνους, άναπροσαρ- 
μογή δέ μόνον τούτου έγένετο κατά τήν άρχαϊκήν 
περίοδον. Διατεταραγμένη ήτο ή έπίχωσις μόνον 
κατά τό τμήμα είς τό όποιον προεξέχει ή νοτία
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πλευρά τής Βυζαντινής δεξαμενής, ένθα δέν ήσαν 
σπάνια καί τά έφυαλωμένα βυζαντινά όστρακα. 
Όλίγα τινά μέτρα δυτικώς τής δεξαμενής σχημα
τίζεται διά μέσου τοΰ περιβόλου δίοδος διά καθέ

των τοίχων, των όποιων μικρά τμήματα σφζονται. 
Είς τό σημεϊον είς τό όποιον διακόπτεται δ άρχα- 
ϊκός τοίχος, όχι μακράν τής διόδου ταύτης, ύπό- 
κειται γωνία οικοδομήματος, προφανώς προϊστο
ρικών χρόνων, του όποιου έλάχιστον τμήμα τοΰ 
δαπέδου διασφζεται (Π ίν. 18β). Ύπό τό έπί- 
πεδον τούτου ή κεραμεική είναι καθαρώς νεολι
θική.

Τό μάλλον σημαντικόν τών έρευνηθέντων φρε- 
άτων άπεκαλόφθη είς άπόστασιν 3.65 μ. άπό τής 
νοτιοδυτικής γωνίας τής Βυζαντινής δεξαμενής 
καί μόλις 0,80 μ. άπό τής νοτίας πλευράς τοΰ άρ- 
χαϊκοΰ τοίχου (Σ χ έ δ. 7, Π ί ν. 19α-β ). Τοϋτο 
ήρευνήθη είς όλόκληρον αύτοΰ τό βάθος ήτοι 
13.40 μ. καί ή έπίχωσίς του ήτο καθ’ όλοκληρίαν 
μυκηναϊκών χρόνων. Άνωρύχθη διά μέσου όπο- 
νεολιθικοΰ στρώματος μέχρι βάθους 2 μ., περαι
τέρω δέ διέτρησε τόν φυσικόν βράχον μέ διά
μετρον 1.17 μ. Τό άνώτερον τμήμα τής έπιχώσεως 
κάτω τής στάθμης τοΰ βράχου καί μέχρι βάθους 
1.80 μ. έσχηματίζετο ύπό ποικίλου υφής διαστρώ
σεων μετά χαλίκων ή άμμου. Τά στρώματα ταΰτα 
έσχηματίσθησαν, ώς φαίνεται, μετά τήν έπίχωσιν 
τοΰ φρέατος, εις δέ βόθρος κατά τήν ΒΑ τοΰ φρέα- 
τος πλευράν, άνορυχθείς κατά τούς έλληνικούς 
χρόνους, διετάραξε έν μέρει ταΰτα. Τό βάθος τοΰ 
βόθρου τούτου είναι 3.60 μ. μέ διάμετρον 0,70 μ. 
Ή έπίχωσίς τοΰ μυκηναϊκού φρέατος είναι ένι- 
αία μέχρι βάθους 10 μέτρων περίπου, άποδώσασα 
άφθονον κεραμεικήν, έσχηματίσθη δέ προφανώς 
δι’ άπορρίψεως έντός τοΰ φρέατος χωμάτων μετά 
άγγείων καί όστών, προελθόντων ίσως έκ καθα
ρισμού χώρου τινός. ΟΟτω συνεκολλήθησαν 
όστρακα άγγείων προερχόμενα έκ διαφόρου βά
θους, ένφ άντιθέτως κάτω τών δέκα μέτρων τά 
όστρακα ήσαν άσχετα πρός τά τοΰ άνω στρώματος 
καί έν πολλοΐς διαφόρου χαρακτήρος, μέχρι μέν 
βάθους 12.50 μ. έκ κεραμεικής μάλλον χονδροει
δούς, οίκιακών κατά τό πλεΐστον σκευών, κατά δέ 
τόν πυθμένα έκ κεραμεικής έκλεκτής καί έν μέ- 
ρει διακοσμήτου..’Εν γένει ή κεραμεική ή άνευ- 
ρεθεϊσα έντός τοΰ φρέατος άπεδείχθη έξόχως 
σημαντική. Χρονολογείται είς περίοδον άρχομέ- 
νην άπό τής YE II ληγούσής περιόδου μέχρι τής 
YE III Α2, υπάρχουν όμως καί τινα όστρακα τής 
YE I περιόδου. Είναι ή μάλλον σημαντική σειρά 
μυκηναϊκής κεραμεικής όλοκλήρου τής ζώνης 
τής Άκροπόλεως, τόσον ώς πρός τήν ποιότητα 
όσον καί ώς πρός τήν ποσότητα. ΟΟτω άντιπρο- 
σωπεύονται οί πλεϊστοι τών χαρακτηριστικών τύ
πων (πρόχοι ραμφόστομοι, γεφυρόστομοι ή 
μετά στρογγύλου στομίου, άμφορίσκοι μέ λαβάς 
είς τόν λαιμόν ή κατά τούς ώμους, λεκανίδες καί 
λοπάδια, κύπελλα καί κύαθοι, άρυτήρες καί Ιδίως 
άφθονοι κύλικες τοΰ μετά χαμηλοΰ ποδός τύπου, 
άρτόσχημα άγγεΐα, ώς καί Ιδιόρρυθμα σκεύη μέ 
ήμιτρήτους πυθμένας ή μέ κυλινδρικά στελέχη 
τρητά, ίσως πύραυνα ή πυριατήρια). Ή διακόσμη- 
σις πολλών έκ τών άγγείων είναι λίαν ένδιαφέ- 
ρουσα καί χαρακτηριστική ( Π ί ν. 20α-β, 21α). 
ΟΟτω έπί κυλικών έφυραϊκοΰ τύπου ύπάρχουν
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θέματα ροδάκων, ναυτίλων, κρινοειδών κλπ., 
τών τελευταίων κοσμούντων καί άλλα άγγεϊα καί 
τριώτους άμφορίσκους καί πρόχους. Συχνά είναι 
τά θέματα τών συνδεομένων θεουσών σπειρών,

τρων κύκλων δσον καί τού τροχοειδούς κοσμή
ματος. Έκ τών όστράκων άποκατεστάθησαν ίκα- 
νά άγγεϊα τών ώς άνω χαρακτηριστικών σχημά
των, τά πλεΐστα λίαν έπιμελοϋς κατασκευής, άν

Τ.Μ r0.5ΟΧ 0>0ξ 0.20

Σχέδ. 7. Φρέαρ Ε' περιοχής Δ. ’Ασκληπιείου

τών φολιδωτών κοσμημάτων, τών γλωσσοειδών 
άπλών ή περιστίκτων (rock pattern), τών στολι
δώσεων καί τής πυκνής διά σφόγγου στίξεως, 
Ιδίςι έπί κυαθίσκων. Ύπό τούς πυθμένας τών άρ- 
τοσχήμων ύπάρχουν τόσον συστήματα όμοκέν-

καί άκόσμητα. Ταϋτα άποτελοϋν εν σύνολον έν- 
τυπωτικόν ( Π ί ν. 21β-γ, 22α-β ). Πολλά τών άγ- 
γείων άναγνωρίζονται ώς άργολική παραγωγή. 
Είς άλλα είναι έμφανής ή έπιβίωσις ΜΕ στοι
χείων. Μετά τών όστράκων άνευρέθη καί ικανή
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ποσότης οστών καί θαλασσίων όστρέων. Άξιο- 
σημείωτον είναι τμήμα πλαστικού άγγείου εις 
μορφήν ζώου Ισως προβάτου.

Περί τό κέντρον περίπου τοϋ ύπό διαμόρφωσιν 
χώρου μέγα καί βαθύ χάσμα τοϋ βράχου είχε 
πληρωθή άπορριμμάτων, ποικίλων λίθων καί κα
νονικών δόμων έκ κροκαλοπαγοϋς λίθου ή πώ
ρου (Π ί ν. 23α). Πυκνή βλάστησις μάλιστα 
κακτοειδών φυτών είχε καταστήσει τόν χώρον 
σχεδόν άπρόσιτον. Είς τά παλαιότερα σχέδια 
καί τήν άνασκαφικήν έκθεσιν τοϋ Σ. Κουμανούδη 
(ΠΑΕ 1877-8, σ. 8) ό χώρος σημειοϋται ώς «έρ- 
γαστήριον βαναύσου τινός τέχνης, έν οίς πϋρ καί 
ύδωρ ένήργουν, κναφεϊα τυχόν ή χωνευτήρια με
τάλλων». Άδρώς ταϋτα περιγράφονται, άλλ’ ού- 
δέν τούτων πλήρες σχέδιον έδόθη. Έκρίθη δθεν 
απαραίτητον, όπως, πρός ένταξιν τοϋ χώρου τού
του είς τήν γενικήν διαμόρφωσιν, προηγηθή πλή
ρης έξερεύνησις καί μελέτη δΓ άποτυπώσεως καί 
φωτογραφήσεως. Άφαιρεθεισών τών νεωτέρων 
έπιχώσεων, έκαθαρίσθησαν μέ έπιμέλειαν καί 
κατέστησαν σαφή τά διασφζόμενα είσέτι λεί
ψανα έργαστηριακών έγκαταστάσεων, τά όποια 
άπεδείχθησαν έξαιρετικώς σημαντικά ( Σ χ έ δ. 
8, 9’ Π ί ν. 23β, 24α ). Διά τής έρεύνης άπεδεί- 
χθη ότι πρόκειται περί χαλκουργείου τών προ- 
κεχωρημένων κλασσικών χρόνων, αν κρίνη τις 
άπό τήν άνευρεθεΐσαν κεραμεικήν είς τά άδια- 
τάρακτα σημεία τοϋ κάτω στρώματος καί μάλι
στα είς τομήν γενομένην παρ’ ήμών πρός διερεύ- 
νησιν είς μικράν άπόστασιν άπό τής κυρίας έγ- 
καταστάσεως καί μέχρι τοϋ φυσικοϋ βράχου, είς 
βάθος 1.80 μ. ( Π ί ν. 24β). ’Ανήκει αϋτη είς τόν 
4ον π.Χ. αίώνα καί είς τήν αύτήν περίοδον, φαί
νεται, άνήκει τό έκεϊ εύρεθέν μικρόν έφθαρμένον 
χαλκοϋν ελληνικόν νόμισμα. Ή άνακαλυφθεΐσα 
έγκατάστασις πάντως είναι μία τών σημαντικω- 
τέρων τοϋ είδους. Τό χάσμα βράχου έντός τοϋ 
όποιου έγκατεστάθη τό χαλκουργεϊον έχει μήκος 
20.90 μ. άπό Β πρός Ν καί 8.20 μ. πλάτος μέγι- 
στον άπό Δ πρός Α, ένώ τό βάθος έξικνείται τά 
τρία περίπου μέτρα. Ή έγκατάστασις ήτο προσι
τή διά τριών στενών κλιμακίδων καταβάσεως 
λαξευτών είς τόν βράχον είς τό βόρειον, τό δυ
τικόν καί τό νότιον άκρον. Ή τελευταία, καλύ
τερον τών άλλων διατηρουμένη καί έχουσα 13 
βαθμίδας, άπεκαλύφθη νϋν τό πρώτον. Είς τήν 
περιοχήν της κατά τούς νεολιθικούς χρόνους είχεν 
άνορυχθή είς βάθος 3.65 μ. μέ διάμετρον 0,90 μ. 
βόθρος χρησιμοποιηθείς διά τήν άπόρριψιν ά- 
χρήστων σκευών ή άλλων άντικειμένων ( Π ί ν. 
25α). Ό βόθρος είχεν άποκοπή λοξώς κατά τήν 
διάνοιξιν τοϋ χάσματος. ’Εντός τών πληρούντων

τόν βόθρον κιμιλοχωμάτων περισυνελέγη κερα- 
μεική τών ύστέρων νεολιθικών χρόνων (Π ί ν. 
25γ) ώς καί όλίγα όστά, θαλάσσια δστρεα καί 
τεμάχια όψιανοϋ.

Αί έγκαταστάσεις έγένοντο είς δύο διαδοχικά 
στρώματα, τό άνώτερον είς βάθος 2.40 διατηρούν 
όλίγα μόνον λείψανα πρός τό ανατολικόν άκρον 
τοϋ χάσματος καί τό έτερον κατά τόν ίσοπεδω- 
θέντα πυθμένα. Κατά τό άνατολικόν κράσπεδον αί 
έγκαταστάσεις τοϋ άνωτέρου κυρίως στρώματος 
διεταράχθησαν υπό φρέατος περιφεροϋς κατά τό 
άνώτερον αύτοϋ τμήμα καί όρθογωνίου κατά τό 
κατώτερον άπό βάθους 1.75 μ., άνορυχθέντος, ώς 
φαίνεται, κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ( Π ί ν. 
25β). Τό φρέαρ τοϋτο έπεκοινώνησε είς βάθος 
5.95 μ. διά σήραγγος μήκους 1.50 μ., ύψους 1.20 μ. 
καί πλάτους 0,55 μ. μετ’ άλλου βαθυτέρου (βάθους 
10.45 μ., διαμέτρου 1.50 μ.), άνοιγέντος άνατολι- 
κώτερον έξω τοϋ χάσματος. Τοϋτο πάλιν κατά 
τό κατώτερον αύτοϋ τμήμα έπεκοινώνησε μετά 
σήραγγος ύψους 1.30 μ. καί πλάτους 0,60 μ., 
κατευθυνομένης έκ Β πρός Ν. Είς τόν πυθμένα 
τής σήραγγος ταύτης, διερχόμενος καί διά τοϋ 
φρέατος, άνευρέθη άγωγός πλινθοπερίβλητος μέ 
κοίλας κεραμίδας έπιτρεπούσας τήν ροήν τοϋ 
ϋδατος, προφανώς περισυλλεγομένου έκ τών βρά
χων τής Άκροπόλεως ( Σ χ έ δ. 10 ). Καί ή έγκα- 
τάστασις αϋτη άνήκει είς τούς βυζαντινούς χρό
νους, άν κρίνη τις έκ τών θραυσμάτων μέ ύέλω- 
σιν καί δύο χαλκών νομισμάτων τοϋ 6ου μ.Χ. αί- 
ώνος. Άλλα εύρήματα έκ τοϋ φρέατος άνήκουν 
είς έλληνικούς χρόνους, ώς τεμάχια γλυπτών 
καί έπιγραφών, ών άξιον λόγου δεξιόν τμήμα 
στήλης έκ πεντελικοΰ μαρμάρου τής άρχής τοϋ 
4ου π.Χ. αίώνος μέ παράστασιν καθημένης έπί 
θρόνου Άθηνάς φερούσης αιγίδα καί έχούσης 
παρ’ αύτήν τήν άσπίδα καί έκτεινούσης τήν χεϊ- 
ρα, Ινα λάβη παρ’ άλλης μορφής άποκρουσθεί- 
σης προσφερόμενον στέφανον (μέγιστον πλάτος 
0,255 μ., ύψος 0,355 μ. καί πάχος 0,095 μ. ) ( Π ί ν. 
26α). Τό άνώτερον στρώμα τών έγκαταστάσεων 
διασωθέν, ώς έλέχθη, είς μικράν μόνον έκτασιν, 
περιλαμβάνει έγκατάστασιν ύπό μορφήν σκάφης 
πηλοχρίστου μετά κεκλιμένου έπιπέδου χύσεως 
τοϋ ύλικοϋ κατεργασίας (Π ί ν. 26β). Αΰτη 
είχε βλαβή κατά τάς παλαιοτέρας έργασίας.

Αί έγκαταστάσεις τοϋ κάτω στρώματος είναι 
περίκλειστοι έντός δύο χαμηλών περιφραγμάτων 
έξ όπτοπλίνθων, έλλειψοειδοϋς σχήματος, σχετι- 
κώς καλώς διατηρουμένων κατά τό μεγαλύτερον 
αύτών μέρος (Σ χ έ δ. 8). Καλύτερον διασώζεται 
τό νότιον, όπου καί ή κυριωτέρα έγκατάστα- 
σις, άμέσως προσιτή διά τής νοτίας κλίμακος
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(Π ί ν. 27α). Του περιφράγματος τούτου κα- 
τεστράφη τό βόρειον τμήμα. Κατά τό κέντρον, 
κατά τόν μικρότερον άξονα τού ελλειπτικού χώ
ρου, διασφζεται είς καλήν κατάστασιν τό όρθο- 
γωνίου σχήματος μέ έστρογγυλωμένας γωνίας 
χυτήριον χαλκών άγαλμάτων, τού όποιου δια
τηρείται όλόκληρος ή κρηπίς, έκ τριών επιπέδων 
στενώς συνηρμοσμένων πωρολίθων, περιβαλλο- 
μένη ύπό πηλίνου περιβλήματος, άφήνοντος με
ταξύ αύτοΰ καί τής κρηπϊδος αύλακα προεκτει- 
νομένην κατά τάς τέσσαρας έστρογγυλωμένας 
γωνίας είς προχϋσεις (Π ί ν. 25α). Ή μήτρα 
τού αγάλματος, τό όποιον θά ήτο μεγάλου με
γέθους, έτοποθετεΐτο όρθια, ό δέ τηκόμενος κη
ρός καί τό περισσεϋον μέταλλον έχύνετο διά τής 
αΰλακος καί τών προχύσεων. Άφθονοι σκωρίαι με
τάλλου, συνανάμικτοι μετά κεκαυμένων χωμάτων, 
έπλήρουν τήν αύλακα καί ήσαν διεσκορπισμέναι 
είς όλόκληρον τόν περιβάλλοντα χώρον, όπου 
άνευρέθησαν καί ίκανά τεμάχια πήλινων μητρών 
(Π ί ν. 27β ). ’Ισχυρά ήσαν πανταχού τά Ιχνη 
τής πυράς καί άφθονος τέφρα έκάλυπτε τό μεγα- 
λύτερον μέρος τού δαπέδου τού περιφράγματος.

Είς τό βόρειον περίφραγμα ή έγκατάστασις 
έχει διατηρηθή όχι καλώς, είναι δέ άλλου τύπου 
( Σ χ έ δ. 8" Π ί ν. 28α). Πρός τό νοτιώτερον μέ
ρος μία έλλειπτικοΰ σχήματος κρηπίς ήμικατα- 
στραφεϊσα περιβάλλεται κατά τήν άνατολικήν 
αύτής πλευράν ύπό αΰλακος διευρυνομένης κατά 
τά δύο αυτής άκρα καί ίσως άρχικώς προεκτεινο- 
μένης είς προχύσεις. Κατά τό δυτικόν πλευράν 
τού περιφράγματος μικρός βοθρίσκος περιφερής, 
διαμέτρου 0,50 μ. καί βάθους 0,40 μ., λαξευθείς έν- 
τός τού βράχου καί έχων άνοιγμα διά μέσου τού 
τοιχώματος τού περιφράγματος, έχρησίμευσε, 
φαίνεται, διά βοηθητικούς σκοπούς τής κεντρι
κής έγκαταστάσεως (τεμάχιον μεγάλης πηλίνης 
μήτρας καί τέφρα άνευρέθη έντός αύτού). Κατά 
τό βόρειον μέρος τού περιφράγματος, πρός τό 
μέρος τής κατερχομένης λαξευτής κλίμακος, 
άλλη έγκατάστασις έκ πλινθόκτιστων τοιχίων, έν 
μέρει καταστραφέντων, παραμένει άγνωστον είς 
τί έχρησιμοποιήθη. Ή κατά τό δυτικόν πλευρόν 
πρόσβασις διά λαξευτής κλιμακίδος έφερεν είς 
τόν μεταξύ τών δύο περιφραγμάτων χώρον, έπι- 
κοινωνούντα ίσως μετά τούτων δι’ εισόδων, αΐ- 
τινες δέν διεσώθησαν. Πρός προστασίαν τού 
συνόλου τών ώς άνω έγκαταστάσεων άπό τών είσ- 
ρεόντων ύδάτων κατεσκευάσθη κατά τό χείλος 
τού σκάμματος περιφερές τοιχίον. Διά τήν μάλ
λον ριζικήν τούτων διατήρησιν ίσως χρειασθή 
μελλοντικώς νά κατασκευασθή έπικαλύπτον τό 
χάσμα στέγαστρον.

Τέλος, κατά τό δυτικώτερον τμήμα τού ύπό 
διαμόρφωσιν χώρου, πλήν τής γενικής τακτοποι- 
ήσεως έγένετο στερέωσις τών διασφζομένων τοί
χων καί τών λειψάνων κτηρίου έλληνορρωμαϊκών 
χρόνων μέ δάπεδον έκ μικρών μαρμάρινων τεμα
χίων πρός δυσμάς ύπερκείμενον τής περιοχής 
τού ίεροΰ τής Πανδήμου ’Αφροδίτης, κατά τήν 
ρίζαν τού βράχου τής Άκροπόλεως, διαμορφω- 
θείσης είς άνδηρο ν. Κατά τό ανατολικόν πλευρόν 
τής άντηρίδος τού ’Ωδείου Ήρώδου τού ’Αττι
κού άπεκαλύφθησαν αί είς τάς δημοσιεύσεις άνα- 
φερόμεναι βαθμίδες τού Περιπάτου. Φαίνεται ότι 
μέρος τούτων κατεστράφη πρό έτών. ’Ολίγον άνα- 
τολικώτερον άπεκαλύφθη έκ νέου σύστημα ύδρα- 
γωγών πήλινων ήμικυκλικών σωλήνων, δστις 
περαιτέρω παρηκολουθήθη βορείως τής Στοάς 
τού Εύμένους, όπου μικρά σκαφή άπεκάλυψε τά 
είς τούς χάρτας σημειούμενα βάθρα καί τό ύπό 
τής άρχιτέκτονος-άρχαιολόγου Enrica Fiandra 
έρευνηθέν μυκηναϊκόν φρέαρ.

Αί ώς άνω έργασίαι διαμορφώσεως καί έρεύνης 
έγένοντο ύπό τήν έποπτείαν τού ’Εφόρου διά τής 
έπιστημονικής βοηθού ’Αλίκης Σολωμοΰ.

β) Άνεύρεσις αρχαίων λειψάνων και περισυλλο
γή άρχαιοτήτων εις χώρον κατεδαφίσεων άνα-
τολικώς Δ ιοννσιακοϋ Θεάτρου

Κατά τήν συνέχισιν τών έργασιών κατεδαφί- 
σεως έκ μέρους τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως 
τού οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ τών οδών 
Θρασύλλου, Ληναίων καί Διονυσίου ’Αρεοπαγί
του, προεκταθεισών δυτικώτερον καί βορειότερον 
μέχρι τής περιοχής τού ’Ωδείου τού Περικλέους, 
άπεκαλύφθησαν ίκανά λείψανα καί έγένετο πε
ρισυλλογή διαφόρων άντικειμένων, γλυπτών καί 
αρχιτεκτονικών μελών, έπιγραφών, κεραμεικής, 
κλπ., καίτοι άπεφεύχθη ή διενέργεια συστηματι- 
κωτέρων έρευνών. Τά σχετικώς άδιατάρακτα 
στρώματα άνέρχονται βαθμηδόν πρός βορράν, 
όπου κατά πρόχειρον γενόμενον καθαρισμόν 
ώρισμένου τμήματος άνεφάνη σαφώς ή διαδοχή 
τών στρωμάτων, περισυλλεγέντων όστράκων άπό 
τών προϊστορικών μέχρι τών προκεχωρημένων βυ
ζαντινών χρόνων. Τάς έργασίας έπέβλεψαν έκ 
μέρους τής ’Εφορείας ό ’Επιμελητής Πέτρος 
Καλλιγας καί ή έπιστημονική βοηθός ’Αλίκη 
Σολωμοΰ.

Τά περισσότερα εύρήματα έγένοντο είς τήν 
περιοχήν τής όδοΰ Ληναίων, όπου άνεφάνησαν 
ίκανοί τοίχοι έκ πωρολίθων ή κροκαλοπαγών λί
θων μέ προσανατολισμόν άπό Β. πρός Ν. ή έκ Δ. 
πρός Α. Σημαντικωτέρα ήτο ή κατά τό βόρειον 
τμήμα τής όδοΰ Ληναίων άνακάλυψις τής βάσεως
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36 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ

μνημείου, ίσως χορηγικού, όρθογωνίου σχήματος, 
διαστάσεων 8 x 3.70 μ. Ή όπόθεσις γίνεται μάλ
λον πιθανή, αν ληφθή ύπ’ όψιν δτι ή θέσις του εί
ναι κατά τήν προέκτασιν τής όδοΰ Τριπόδων. 
Πήλινοι αγωγοί σχήματος άνεστραμμένου Π 
διατρέχουν κατά διαφόρους διευθύνσεις όλόκλη- 
ρον τήν εκτασιν. Τά περισσότερα των περισυλ- 
λεγέντων τεμαχίων ή σαν έντετοιχισμένα εις τά 
κατεδαφισθέντα κτήρια. 'Ορισμένα άναγνωρίζον- 
ται ότι άνήκουν εις τήν σκηνήν τού Διονυσιακοί) 
Θεάτρου, άλλα δέ δέν είναι δυνατόν ευθύς αμέ
σως νά προσδιορισθοΰν είς ποια κτήρια άνήκουν. 
Κορινθιακά, ίωνικά καί δωρικά κιονόκρανα, με
γάλα ιωνικά έπιστύλια, γείσα, σπόνδυλοι κιό
νων κλπ. περισυλλεγέντα έτακτοποιήθησαν είς 
όμάδας έντός τοΰ χώρου. Όχι όλίγα καί έν πολ- 
λοϊς άξιόλογα είναι τά γλυπτά παλαιοχριστιανι
κών καί βυζαντινών χρόνων, άλλα μέν έπί τόπου 
παραμείναντα, άλλα δέ τοποθετηθέντα είς τόν 
περίφρακτον έντός τής Στοάς του ’Ασκληπιείου 
χώρον. Άξιον Ιδιαιτέρας μνείας είναι γεΐσον μέ 
πυκνήν έρπύζουσαν κληματίδα, έπί τής όποιας 
έν ίσχυροτέρο) άναγλύφφ άπεδόθησαν πτηνόν ραμ- 
φίζον κώνον πίτυος καί τετράπουν ζώον, τού 
όποιου σφζεται μόνον τό όπίσθιον μέρος ( Π ί ν. 
28γ). Έκ τών άρχαίων έλληνικών γλυπτών ση- 
μειούνται ένταϋθα τά ακόλουθα:

1) Γυναικεία κεφαλή τής όποιας άπεκρούσθη 
τό άπό τών χειλέων καί κάτω τμήμα, περιβαλλο- 
μένη άπό πλουσίαν κόμην, έκατέρωθεν διευρυνο- 
μένην. Τό πρόσωπον δπέστη Ισχυρόν φθοράν δι’ 
άποκρούσεων ( Π ί ν. 28β ).

2) Τό άνω τμήμα γυναικείου άγάλματος άπό 
τού μέσου καί άνω, άλλα άνευ τής κεφαλής, ήτις 
ήτο ένθετος, ένδεδυμένου μέ χειριδωτόν χιτώνα 
καί έζωσμένον κάτω τού στήθους ίμάτιον (Π ί ν. 
29β ).

3) Τό άνω τμήμα άπό τής όσφύος καί άνω έφη- 
βικοΟ γυμνού κορμού, ήκρωτηριασμένου τάς χεΐ- 
ρας καί τήν κεφαλήν, μέ τάς άκρας τών μακρών 
βοστρύχων τής κόμης κατερχομένας έπί τού στή
θους. Ίσως πρόκειται περί Διονύσου (Π ί ν. 29α ).

4) Τμήμα Ισχυρού άναγλύφου έκ μετόπης δια- 
σφζοντος τόν κορμόν νέου άπό τής ήβης μέχρι 
τοΰ λαιμού, μέ ήκρωτηριασμένας άμφοτέρας τάς 
χεϊρας. 'Ως άνεγνωρίσθη ύπό τής άρχαιολόγου 
Μ. Τομπροπούλου-Μπρούσκαρη, ήτις θά δημο- 
σιεύση τούτο, πρόκειται περί μορφής Λαπίθου 
μιάς τών μετοπών, άγνώστου μέχρι σήμερον πα- 
ραμεινάσης, τού Παρθενώνος ( Π ί ν. 28δ).

5) Τμήμα κεφαλής διασώζον τό άριστερόν μέ
ρος τοΰ προσώπου καί τής κόμης, άποκεκρουμένον 
όμως λοξώς τό άνω τμήμα. Ίσως πρόκειται περί

κεφαλής Διονύσου, άν κρίνη τις έκ τού ότι ή 
κόμη στέφεται ύπό φύλλων κισσού ( Π ί ν. 29δ ).

6) Τό άνω μέρος γυμνού κορμού άνδρικοΰ ά- 
γαλματίου ήκρωτηριασμένου τάς χεϊρας καί τήν 
κεφαλήν πολύ καλής έργασίας ( Π ί ν. 28ε).

7) Ήκρωτηριασμένον άγαλμάτιον Κυβέλης 
( Π ί ν. 29γ).

Έκ τών περισυλλεγεισών έπιγραφών άξιαι ση- 
μειώσεως είναι αί άκόλουθοι:

1) Έπί γείσου μέ προεξέχον άνω κυμάτιον 
(Πίν. 30α):

ΚΔΕΙΑΡΙΣΤΗ; ΛΩΡΟΘΕΙΟ- 
ΑΝΑΓΥΡΑΣ [ία (διορθ. Δωροθείο )

2) "Ανω τμήμα στήλης έκ μαρμάρου μή δια- 
σφζοντος άνω τό γείσωμά του καί περιέχοντος 
κατάλογον ονομάτων μετά τών δημοτικών ώς ά- 
κολούθως (Πίν. 31α):

]Ρ IΟ Υ Ε ΠI ] μελ [ Η Τ A I ΧΑΡΙΚΛΕ[ 

ΑΡΧΟΝΤΟΣΑΝ Ε]θηκ [ΑΝ

ΑΥΤΑΓΗΤΟΣ ΛΑΜΠΤΡΕΥΣ

ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ ΕΡΧΙΕΥΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

HP ΑΚΩΝ 

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ 

α ] Τ Ε Μ Ω Ν 

] Ρ A [

]ΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΘΕΝ

ΣΚΑΜΒΟΝΙΔΗΣ

ΒΕΡΕΝΙΚΙΔΗΣ

ΘΟΡΙΚΙΟΣ

ΛΑΚΙΑΔ ΗΣ

ΜΕΛΗΤΕ[ύς

Α Υ Ρ [

Φ[
3) Τμήμα μαρμάρινης πλακός τιμητικής είς τόν 

αύτοκράτορα Τραϊανόν έπιγραφής, διασφζούσης 
τό άριστερόν αυτής τμήμα ώς άκολούθως (Πίν. 
30β):

A ΥΤ Ο Κ Ρ Α[

ΠΑΡΘΙΚΟΙ

ΤΡΑΙΑΝΟΣΑ[

ΜΕΓΙΣΤΟΣΔ[

ΥΠΑΤΟΣΤΟ[

ΤΩΝΑΘΗΝΗ[

ΔΙΟΝ ΥΣΟΝΤΕ[
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Φ ΑΝΕΙΤΩΝ 

ΣΥΝΟΔΟΝΕΙΝΑΙΜΟΥΣ [

] ΤΡΟΝΜΕΤΕΧΟΝΤ [

Κατά τό ΝΔ. τμήμα τοΰ άπαλλαγέντος έκ των 
κτισμάτων χώρου άπηλευθερώθη είδος χαμηλού 
θυρώματος, συγκροτηθέντος κατά τούς μεσαιωνι
κούς, ώς (ραίνεται, χρόνους, άγνωστον διά ποιους 
λόγους, δΤ άρχαίου ύλικοϋ. Αί πλατεΐαι παραστά- 
δες, βαστάζουσαι έπίμηκες έπιστύλιον, φέρουν 
θυρίδια ( Π ί ν. 31 β ).

ΠΙ. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Α'. Όργάνωσις γραφείων :

Βάσει έγκριθέντων σχεδίων έγένετο ή διαρρύ- 
θμισις καί τακτοποίησις των νέων γραφείων τής 
’Εφορείας εις τόν ισόγειον όροφον τής Στοάς 
Άττάλου, χρησιμοποιηθέντος πρός τούτο μέρους 
τού άποθηκευτικού χώρου τού προοριζομένου 
διά τήν μελλοντικήν έπέκτασιν τοΰ Μουσείου 
τής ’Αγοράς. Τάς έργασίας ύπεβοήθησεν ή ’Αμε
ρικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών, ήτις καί 
κατέβαλε μέρος τής δαπάνης, μάλιστα τής δια- 
φώτου όροφής, είδικώς πρός τούτο παραγγελθεί
σης είς ΗΠΑ. Διά δύο έσωτερικών διαχωριστικών 
τοίχων διεμορφώθησαν δύο γραφεία, εν διά τόν 
Έφορον καί έν διά τούς Έπιμελητάς, μετά τού 
προθαλάμου των, τοΰ λοιπού τμήματος παραμεί- 
ναντος ώς μουσειακής άποθήκης. Τό εσωτερικόν 
άκολούθως έξωραΐσθη κατά τρόπον ώστε νά πα
ραμένουν όρατά πάντα τά άρχαΐα τμήματα καί 
βάθρα τών καταστημάτων τής Στοάς.

Β'. Αιαμόρφωσις χώρου ’Αρχαίας ’Αγοράς :

Τό μέγα παράπηγμα, τό χρησιμοποιούμενον 
ώς άποθήκη προχείρου υλικού τής άνασκαπτού- 
σης ’Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, καί 
καταλαμβάνον ουσιαστικόν χώρον πρό τής Στοάς 
Άττάλου κατά μήκος τής σήραγγος τοΰ ’Ηλε
κτρικού σιδηροδρόμου, διελύθη καί είς άντικατά- 
στασιν φκοδομήθη μικρότερα άποθήκη είς τό 
όπισθεν μέρος τής Στοάς καί κατά τό ΒΑ. ταύτης 
άκρον πρός έξυπηρέτησιν τών ύπαρχουσών άναγ- 
κών άποθηκεύσεως. Ό χώρος τού κατεδαφισθέν- 
τος παραπήγματος ίσοπεδώθη καί έπ’ αυτού άπε- 
τέθησαν τμήματα κορμών κιόνων καί άλλα άρχι- 
τεκτονικά μέλη τών οικοδομημάτων τής ’Αγοράς, 
ένφ τό ύπόλοιπον τμήμα τοΰ χώρου έφυτεύθη. 
Ό χώρος τής ΒΑ. γωνίας, όπισθεν τής Στοάς,

διεμορφώθη είς δύο επίπεδα, έξασφαλισθείσης 
τής καθόδου πρός τήν άποθήκην διά κλίμακος 
καί συμπληρωθείσης τής περιφράξεως.

Ή διαμόρφωσις τής νέας προσβάσεως είς τόν 
άρχαιολογικόν χώρον κατά τήν πλευράν τοΰ Α
γίου Φιλίππου συνεπληρώθη, όλοκληρωθέντων 
τών άντερεισματικών τοίχων καί δημιουργηθεί- 
σης ζώνης πρασίνου κατά τά πλαίσια. Μικρόν 
Belvedere, παρά τό έκδοτή ριον, άποτελεΐ ήδη 
τόπον άναπαύσεως καί άναψυχής τών έπισκεπτών 
μέ θέαν πρός τόν χώρον. Μικρός οίκίσκος τοΰ 
κηπουροΰ άπεκρύβη ύπό τόν άντερεισματικόν 
τοίχον τής κεκλιμένης προσβάσεως.

Τό πρόγραμμα ένοποιήσεως τοΰ όλου χώρου 
καί συνδέσεώς του μέ τόν χώρον Άκροπόλεως 
συνεχίσθη συμπληρούμενον: α) διά καθαιρέσεως 
τοΰ έπιμήκους μανδροτοίχου τοΰ Άρείου Πάγου 
καί τής παλαιάς οίκίας τοΰ φύλακος- β) διά μετα- 
θέσεως τής περιφράξεως τής όδοΰ, ήτις διασχί
ζει τόν χώρον άπό Δ. πρός Α., πρός τήν περιοχήν 
τοΰ Άρείου Πάγου, καθ’ ό σημεϊον διέρχεται 
ή πρός τήν Άκρόπολιν έκ Δ. άνερχομένη όδός- 
γ) διά συνεχίσεως τής όδοΰ άνόδου πρός τήν Ά- 
κρόπολιν, άκολουθουμένης τής διαδρομής τής 
άρχαίας όδοΰ τών Παναθηναίων. Τήν έργασίαν 
ταύτην ύπεβοήθησεν ή Αμερικανική Σχολή έπι- 
βλέποντος τοΰ άρχιτέκτονος Ίωάννου Τραυλού- 
δ) διά τής περιφράξεως τοΰ τμήματος πρός τόν 
άρχαϊον οικισμόν δυτικώς τοΰ Άρείου Πάγου 
(οικισμόν Doerpfeld)· ε) διά τής τοποθετήσεως 
κιγκλιδωτών θυρών τόσον πρός τόν τελευταϊον 
οικισμόν όσον καί κατά τά δύο τέρματα τής δια- 
σχιζούσης τόν χώρον άπό Α. πρός Δ. άτραποΰ. 
Διά τών έργασιών τούτων διηυκολύνθη ή άμεσος 
έπικοινωνία τών δύο χώρων Αγοράς καί Άκρο
πόλεως καί κατέστη δυνατός ό άπόλυτος έλεγχος 
τοΰ άνω χώρου πρός τόν Άρειον Πάγον. Νέον 
έκδοτήριον είσιτηρίων, τοποθετηθέν κατά τήν 
περιοχήν τών Αγίων Αποστόλων, έπιτρέπει τοΰ 
λοιποΰ τήν έκεΐθεν είσοδον τών έκ τής Άκροπό
λεως κατερχομένων έπισκεπτών είς τόν χώρον 
τής Άρχαίας Αγοράς. Δέον νά σημειωθή ένταΰ- 
θα τό λυπηρόν γεγονός τής διά κλοπής άφαιρέ- 
σεως έκ τής Στοάς Άττάλου ένδιαφερούσης ει
κονιστικής κεφαλής, πιθανώς Έλευσινίου ίε- 
ρέως.

IV. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τά πλεϊστα τών άρχαίων ευρημάτων τών έρχο- 
μένων είς φώς κατά τάς οίκοδομικάς, άποχετευ- 
τικάς κλπ. έργασίας τής πόλεως Αθηνών συνε-
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ΠΙΝΑΞ 10 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1961)

Άθήναι: α. Τό Φετιχιέ-Τζαμί μετά τήν εξωτερικήν του διαμόρφωσης β. Ό Δ. τοϋ ’Ασκληπιείου χώρος, 
πρό τής διαμορφώσεως, κατά παλαιάν φωτογραφίαν

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 11

Αθήναι. Περιοχή Δ. ’Ασκληπιείου: α. Τό δυτικόν τμήμα τοϋ διαμορφωθέντος χώρου καί ή πρός τήν 
είσοδον τής Άκροπόλεως πλακόστρωτος άνοδος, β. Τμήμα επιγραφής άττικοΰ ψηφίσματος

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΠΙΝΑΞ 12 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ.- 19(1964)

Άθήναι. Περιοχή Δ. ’Ασκληπιείου: α. Άποψις τοΰ διαμορφωθέντος χώρου από τής Άκροπόλεως, 
β. 'Η μεγαλύτερα βυζαντινή δεξαμενή μετά τήν άποκατάστασίν της

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) Π1ΝΑΞ 13

Άθήναι: α-β. Ό ΜΕ βόθρος Δ. τής άρχαϊκής κρήνης κατά τήν άποκάλυψίν του, 
γ. Τμήμα μαρμάρινου ενεπίγραφου βάθρου αναθήματος Ύγιείας

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:01 EEST - 3.236.241.27



ΠΙΝΑΞ 14 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Άθηναι. Περιοχή Δ. ’Ασκληπιείου: α. Τμήμα πίθου έκ τοϋ ΜΕ βόθρου Δ. τής αρχαϊκής κρήνης, 
β. ΜΕ άγγεϊα έκ τοϋ αύτοϋ βόθρου, γ. Πηλίνη κεφαλή γυναικείου ειδωλίου

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 15

Αθήναι. Περιοχή Δ. ’Ασκληπιείου: α-β. 'Υπονεολιθικά όστρακα έκ βόθρου παρά τήν ΝΑ. γωνίαν
του πολυγωνικού άναλημματικοϋ τοίχου

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΠΙΝΑΞ 16 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Άθήναι. Περιοχή Δ. ’Ασκληπιείου: α. Κύαθος έκ βόθρου παρά τήν ΝΑ. γωνίαν του πολυγωνικού 
άναλημματικοϋ τοίχου, β. Άμφορεύς άκόσμητος, έλληνικός, έκ τοΰ φρέατος Α, γ. Τμήμα λεκάνης 

μελανόμορφου έκ του φρέατος Α, δ. Ελληνικά άγγεΐα καί λύχνος έκ τοΰ αύτοϋ φρέατος Α

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΓΝΑΞ 17

Άθήναι. Περιοχή Δ. 'Ασκληπιείου: α. Τμήμα πώρινου αρχαϊκού δωρικού κιονοκράνου έκ τοϋ 
φρέατος Α, β. Τό άνω τμήμα τοΰ φρέατος Β, γ. Τμήμα τοΰ καλουμένου «Πελαργικοϋ» εις κατάστασιν 

καταρρεύσεως πρό τής διαμορφώσεως τοΰ χώρου
Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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Π1ΝΑΞ 18 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Άθήναι: α. Τμήμα τού καλουμένου «Πελαργικοΰ» μετά τήν διαμόρφωσιν, β. Γωνία προϊστορικού 
οικοδομήματος υπό τό διασωζόμενον τμήμα τού καλουμένου «Πελαργικοΰ»

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 20 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Άθήναι. Περιοχή Δ. ’Ασκληπιείου: α-β. Χαρακτηριστικά όστρακα YE ΙΙ-ΥΕ III Α έκ τού μυκηναϊκού
φρέατος Ε

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

)β
 Α

.
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) Π1ΝΑΞ 21

Άθήναι. Περιοχή Δ. ’Ασκληπιείου: α. Χαρακτηριστικά όστρακα YE II-YE III Α έκ τοϋ μυκηναϊκού 
φρέατος Ε, β-γ. ’Αγγεία έκ τοϋ αύτοϋ φρέατος Ε

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΠΙΝΑΞ 22 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Άθηναι. Περιοχή Δ. ’Ασκληπιείου: α. ’Αγγεία έκ τοϋ μυκην. φρέατος Ε, β. YE II άρτόσχημον άγγεΐον
έκ τοϋ φρέατος Ε

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 23

Άθήναι. Περιοχή Δ. ’Ασκληπιείου: α. Τό κεντρικόν τμήμα τοΰ διαμορφωθέντος χώρου πρό τής δια- 
μορφώσεως· διακρίνεται τό χάσμα, οπού τό χαλκουργεϊον, β. Τό χαλκουργεΐον άπό τής Άκροπόλεως

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΠΙΝΑΞ 24 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)
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ΠΙΝΑΞ 26 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Άθ
ήν

αι
. Π

ερ
ιο

χή
 Δ

. ’Α
σκ

λη
πι

είο
υ:

 α. 
Τμ

ήμ
α 

αν
αγ

λύ
φο

υ σ
τή

λη
ς έ

κ 
το

δ φ
ρέ

ατ
ος

 Γ, 
β.

 Τ
ό 

άν
ω

 σ
τρ

ώ
μα

 τώ
ν έ

γκ
ατ

ασ
τά

σε
ω

ν τ
οΰ

 χα
λκ

ου
ργ

είο
υ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:01 EEST - 3.236.241.27



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 27

Άθήναι. Περιοχή Δ. 'Ασκληπιείου: 
β. Τεμάχια

α. "Οψις έκ ΒΑ. τής νοτιάς έγκαταστάσεως τοϋ χαλκουργείου, 
πήλινων μητρών έκ τοϋ χαλκουργείου

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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Π1ΝΑΞ 28 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Άθήναι: Ή Β. έγκατάστασις τοΰ χαλκουργείου περιοχής Δ. ’Ασκληπιείου, β-ε. Έκ τοϋ χώρου των 
κατεδαφίσεων ΝΑ. τοΰ Διονυσιακού θεάτρου (β. Γυναικεία μαρμάρινη κεφαλή, γ. Γλυπτόν γεϊσον 
βυζαντινού διαστύλου, δ. Γλυπτόν μετόπης Παρθενώνος, πιθανώς κορμός Λαπίθου, ε. Όπισθία όψις 

κορμού άνδρικοϋ άγάλματος κλασσικών χρόνων)
Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 29

Άθήναι. Έκ τοϋ χώρου των κατεδαφίσεων ΝΑ. τοΰ Διονυσιακού θεάτρου: α. Κορμός αγάλματος, 
πιθανώς Διονύσου, β. Κορμός γυναικείου αγάλματος, γ. Άνάγλυφον Κυβέλης, δ. Τμήμα κισσο

στεφούς μαρμάρινης κεφαλής κλασσικών χρόνων

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΠΙΝΑΞ 30 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Άθήναι. Έκ τοϋ χώρου των κατεδαφίσεων ΝΑ. τοϋ Διονυσιακού θεάτρου: α. Τμήμα ένεπιγράφου 
γείσου, β. Τμήμα στήλης τιμητικής εϊς Τραϊανόν

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 31

Αθήναι. Περιοχή κατεδαφίσεων ΝΑ. τοϋ ΔιονυσιακοΟ θεάτρου: α. "Ανω τμήμα ενεπίγραφου στήλης 
μέ κατάλογον ονομάτων, β. Μεσαιωνική πυλίς έξ αρχαίου ύλικοϋ

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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