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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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