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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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στοιβάζοντο μέχρι τινός είς εν δωμάτιον οϊκί- 
σκου κατά τήν περιοχήν τής Βιβλιοθήκης 'Αδρια- 
νού. Τνα καταστή δυνατή ή έξασφάλισις καί 
κατάταξις τούτων φκοδομήθη εύρύχωρος απο
θήκη παρέχουσα ικανόν χώρον διά τήν ταξινό- 
μησιν, τήν έργαστηριακήν έπί τών εύρημάτων 
έργασίαν καί τήν έν γένει μελέτην τούτων. Πρός 
τούτο έφωδιάσθη ή άποθήκη διά συστήματος ρυ
μών συναρμολογουμένων τρητών έλασμάτων τύ
που Dexion, ώς καί διά τραπεζίων τού αύτοϋ συ
στήματος. Συνεκεντρώθη δέ εις τήν άποθήκην 
όλόκληρον τό ύλικόν (κεραμεική, ειδώλια, γλυ
πτά καί άρχιτεκτονικά μέλη), τό όποιον άπέ- 
κειτο είς διαφόρους άποθήκας τής Α' καί Γ' Πε
ριφέρειας. Πλεΐστα όσα άντικείμενα καί μάλι
στα κεραμεική έταξινομήθησαν έντός ειδικών 
κιβωτίων, μεταξύ δε τούτων τά σημαντικά ευρή
ματα τών άνασκαφών τής όδοΰ Πειραιώς (1961) 
καί τής όδοϋ Αιόλου (1962). Πλεΐστα όσα άγγεΐα 
άποκατεστάθησαν συγκολληθέντα καί συμπλη- 
ρωθέντα. ’Επίσης άποκατεστάθησαν τά εύρήματα 
τών έρευνών είς τά οικόπεδα τών όδών Συγγρού- 
Βούρβαχη (1958), Εύδαίμονος (1958), Μητροπό- 
λεως-Βουλής (1959), Άρίωνος-Καραϊσκάκη (1962), 
Εΰάδνης (1960), 'Αγίου Άνδρέου Πετραλώνων 
(1962-1963), προπαρεσκευάσθη δέ ή έργασία διά 
πλείστας όσας άλλας ομάδας. Παραλλήλως έγέ- 
νετο άρχή συγκροτήσεως φωτογραφικού άρχείου 
καί ήρχισεν ή καταγραφή τών όμάδων άντικει- 
μένων. Είς τάς έργασίας ταύτας είργάσθησαν αί 
έπιστημονικοί βοηθοί Φανή Καλούδη καί Καλ
λιόπη Κρυστάλλη, ώς συγκολλητής δέ, περί τό 
τέλος τού έτους, ό Άργύριος Μαρίνης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

*

DIE AUSGRABUNGEN ΙΜ KERAMEIKOS 
1963

1. Heilige Strasse

Die Ausgrabungen am neu gewonnenen Ab- 
schnitt der HI. Strasse (vgl. Deltion 18 (1963): 
Chron. 27ff.) wurden im August 1963 abge- 
schlossen mit der Untersuchung des Innenrau- 
mes der auf der Siidseite der Strasse freigeleg- 
ten Grabterrassen des 4. Jhs. v. Chr. ( T a f. 
32-33; Plan 1 ). T a f. 32 zeigt die neue 
Ansicht der die HI. Strasse saumenden Anlagen. 
Im Anschluss an den schon 1932 aufgedeckten 
Grabbezirk der Antidosis (im Bilde links mit 
Inschriftstele; vgl. AA. 1932, 190) sind funf 
Terrassen unterschiedlicher Technik und Aus-

dehnung erkennbar. Als einziges Grabdenkmal 
aus klassischer Zeit steht der Korper einer 
Relieflekythos wieder auf der zugehorigen run- 
den Basis. Von einem Anthemienpfeiler wie 
dem des Agathon im Herakleoten-Bezirk an 
der sog. Graberstrasse ist (im Bilde gleich rechts 
der Lekythos) nur die marmorne Basis mit 
Einlassung auf ihrem Fundament erhalten. 
Ein gewaltiges Einzelfundament von 3,50 x 1,50 
m. Grosse ( T a f. 32 Mitte ) muss ein ausser- 
gewohnlich grosses Grabdenkmal getragen ha- 
ben. Nahe dem westlichen Ende der Grabung 
wurden liber den zugehorigen Grabern sieben 
hellenistische Grabsaulen teilweise noch auf- 
rechtstehend gefunden ( T a f. 32r. ;35 rechts ).

Klassische Grabbaulen

Alle funf Grabfassaden (I-V) und auch der 
Grabbezirk der Antidosis erheben sich auf 
ungefahr gleicher Strassenhohe, das heisst, 
sie entstammen einer enger begrenzten Bau- 
periode. Diese Bauperiode wurde bereits im 
Deltion 17 ( 1961/62 ): Chron. 19f. nach dem 
allgemeinen Befund im Strassenraum auf das 
dritte Viertel des 4. Jhs. v. Chr. festgelegt; 
a.a.O. ist die Pliinderung alterer Anlagen, die 
durch die aufgedeckten neuen Grabbauten 
ersetzt wurden, mit den lykurgisch-demosthe- 
nischen Mauerbaumassnahmen von 338 v. 
Chr. in Zusammenhang gebracht worden. 
Diese fiir die Geschichte der spatklassichen Ne- 
kropole vor dem HI. Tor grundlegenden Beob- 
achtungen wurden durch den stratigraphi- 
schen Befund im Inneren der Grabbauten auf 
der Siidseite der HI. Strasse bestatigt. Eine 
nach der Pliinderung der alteren Graber 
eingebrachte Starke Lage blauen und griinen 
Mergelschotters, die sich weit hinter den Grab
terrassen und bis in den Strassenraum hinein 
ausbreitet, lasst darauf schliessen, dass das 
verwahrloste Gelande vor und wahrend der 
Wiedererrichtung der Terrassen einheitlich 
planiert worden ist. Die Ausbreitung dieses 
scherbenlosen Schotters, der von K. Kiibler 
auch weiter sudlich beobachtet worden ist, 
lasst sich zeitlich auf das dritte Jahrhundert- 
viertel eingrenzen. Die vom Schotter bedeckten 
Bestattungen sind nach Ausweis der Grabbei- 
gaben kaum jiinger als die Mitte des 4. Jhs., 
und die auf dem Schotter liegenden oder in 
ihn einschneidenden Begrabnisse reichen an- 
dererseits nicht bis zur Mitte des Jhs. hinauf 
und scheinen iiberdies auf eine grundsatzliche

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:04 EEST - 3.236.241.27


