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bezirk (XIII) hinziehen, sind durch Eilmanns 
Grabung 1932 bekannt geworden; wieder an- 
dere werden bei frUheren Erdbewegungen oder 
Ausgrabungen einfach beseitigt worden sein. 
Auf der Kuppe des Hugels fallt die Bodenhohe 
der jiingeren Graber mit der der alteren un- 
gefahr zusammen, dagegen liegt sie nach Siiden 
im Bereich des Schnitts E nun hoher. Die jiin- 
geren Graber sind hier in eine liber dem Siid- 
hang des Hugels aufgehaufte Schottermenge 
gebettet, und die Hohenunterschiede im Ge- 
lande wurden dementsprechend geringer. Der 
archaische Hiigel hob sich von seinem siidli- 
chen Vorgelande nur noch als massige Erhe- 
bung ab.

Die jiingeren Graber waren meist mit Ziegeln 
gedeckt. Ihrer ausseren Kennzeichnung dien- 
ten die bekannten Saulchen nahezu gleichblei- 
bender Form mit dem Namen oder Namen- 
stelen, von denen drei insgesamt an Ort und 
Stelle lagen oder standen, wo sie auch jetzt 
noch oder wieder stehen. Mitgegeben waren 
den Verstorbenen Unguentarien in Spindel- 
oder Beutelform, dazu, fast regelmassig, ent- 
weder eine Strigilis oder ein bronzener Spie
gel. Soweit diese Dinge und einige verstreute 
Miinzen ein Urteil erlauben, gehoren die jiin
geren Graber der Wende vom 4. zum 3. Jh. 
v. Chr., dem friiheren 3. Jh. und nur ausnahms- 
weise der spateren hellenistischen Zeit an.

U. KNIGGE. F. WILLEMSEN

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Λίαν διαφωτιστική είς συμπεράσματα καί Ικα
νοποιητική εις εύρήματα ύπήρξεν ή κατά τό 1963 
παρακολούθησις τών έντός τής ύπό τής καθ’ ή- 
μας έλεγχομένης ζώνης των ’Αθηνών έκσκαφέν- 
των προς άνοικοδόμησιν οίκοπέδων, ώς και ή 
έν αύτοίς γενομένη άνασκαφική ερευνά.

Ή ερευνά μας έπεξετάθη καί εις άλλους χώρους, 
ένθα έξετελέσθησαν δημόσια έργα (τοποθέτησις 
ήλεκτροφόρων άγωγών, καλωδίων, ύδραγωγών 
σωλήνων κ.λ.π.), διεξήχθη δέ, ύπό τήν άμεσον 
έποπτείαν καί καθοδήγησιν ήμών, δι’ ειδικευμέ
νων έργατών έπιβλεπομένων συνεχώς ύπό συνερ
γείου έπιστημονικών βοηθών άποτελουμένου έκ 
τών κκ. X. Λοΐσιου, Άπ. Άλεξάκη, Εύαγγ. Πεντά-

ζου καί τών δδ. Φ. Καλούδη, Κ. Κρυστάλλη καί 
Γ. Λαζανά.

Τά πλούσια αποτελέσματα αυτής οφείλονται 
είς τήν συστηματοποιηθεΐσαν έτι περαιτέρω πα- 
ρακολούθησιν τών άνασκαπτομένων χώρων καί 
είς τά ύπό τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας λη- 
φθέντα μέτρα ήτοι : α) διηυρύνθησαν οί ύφ’ 
ήμών έλεγχόμενοι χώροι, ώστε νά περιλαμβάνη- 
ται έντός αυτών όλόκληρος ή ύπό τών τειχών 
τής έποχής Άδριανοϋ-ΒαλεριανοΟ (124-260 μ.Χ.) 
περικλειομένη περιοχή, μετά ζώνης είς βά
θος δύο οικοδομικών τετραγώνων πέριξ αύτής, 
β) έδημιουργήθη έτερος τομεύς περιλαμβάνων τόν 
άπό Διπύλου μέχρι τής ’Αρχαίας Άκαδημείας 
χώρον, πρός προστασίαν τής κάτωθεν αυτού διερ- 
χομένης άρχαίας πρός Άκαδήμειαν όδού. Παραλ- 
λήλως δέ διετή ρήθησαν οί τομείς τής ’Αρχαίας 
Άκαδημείας — Λόφων Κολωνοϋ καί Σκουζέ, ώς 
καί τού περί τό Στάδιον χώρου καί γ) έξεπο- 
νήθησαν νέοι είδικοί χάρται, έν οίς σημειοΰνται 
οί ώς άνω έλεγχόμενοι τομείς, βάσει τών όποιων 
χορηγούνται ήδη άδειαι οίκοδομήσεως είς τούς 
ίδιώτας ύπό τού Σχεδίου Πόλεως, μετά προηγου- 
μένην γνωμάτευσιν τής ’Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας. Τοιουτοτρόπως δέ γνωρίζοντες έκ τών προ- 
τέρων τά σημεία, όπου θά διενεργηθώσιν έκσκα- 
φαί, έπεμβαίνομεν έγκαίρως, χωρίς νά άναμένω- 
μεν τήν άπό μέρους τών ιδιοκτητών σχετικήν εί- 
δοποίησιν περί ένάρξεως τών έργασιών θεμελιώ- 
σεως, είς τήν όποιαν συνήθως καί δι’ εΰνοήτους 
λόγους άποφεύγουν νά προβώσιν.

Τά κατωτέρω έκτεθησόμενα άνασκαφικά δε
δομένα — άνεύρεσις κτηρίων, όδών, ύδραγωγείων, 
ταφικών χώρων —, ή έπιχειρουμένη τοπογραφική 
ένταξις τούτων, ώς καί τά πλούσια κινητά εύρή
ματα καθιστώσι φανεράς τάς, έκ τού τρόπου τού
του έρεύνης, ύπαρχούσας έλπίδας διασαφήσεως 
καί συμπληρώσεως τών γνώσεων ήμών, περί τής 
μορφής τού αρχαίου άστεως, καταδεικνύουσι δέ 
έπίσης σαφώς όποιας προσοχής δέον νά τύχη τό 
έργον τούτο έκ μέρους τής ’Αρχαιολογικής 'Υ
πηρεσίας.

Οί έρευνηθέντες χώροι θά έξετασθώσιν έν σχέ- 
σει πρός τήν έντός ή έκτος τών άρχαίων τειχών 
θέσιν των καί σημειοΰνται είς τό παρατιθέμενον 
Σχέδ ιο ν 1.

Άπαντα τά έντεΰθεν προελθόντα κινητά ευρή
ματα εύρίσκονται ήδη κατατεθειμένα, ήριθμη- 
μένα καί περιγεγραμμένα είς τήν Μουσεια
κήν Συλλογήν τής Γ’ Αρχαιολογικής Περιφέ
ρειας.
Ή παρούσα έκθεσις έγένετο έπί τή βάσει τών 

ύπό τού συνεργείου τηρηθέντων ήμερολογίων
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άνασκαφής, συνέβαλον δέ είς αύτήν καί αί δδ. 
Κ. Κρυστάλλη, καί Φ. Καλούδη.

Εύχαριστίαι θερμαί έκφράζονται καί έντεϋθεν 
εις τόν φίλον αρχιτέκτονα κ. Ί. Τραυλόν, όστις 
διά τής άφειδώς καί προθύμως προσφερομένης 
πάντοτε πολυτίμου συνδρομής του συνέβαλεν 
είς τήν άξιοποίησιν τών άποκαλυφθέντων αρ
χαίων κτισμάτων, ώς καί είς τούς ίδιώτας τούς 
οπωσδήποτε ύποβοηθήσαντας τό δύσκολον εργον 
τής διερευνήσεως των οικοπέδων, ιδιαιτέρως δέ 
είς τούς κκ. Γ. Καμίτσην, Λ. Σιμόν, Μηχανι
κούς, Γ. Δημητροκάλλην, ’Αρχιτέκτονα, καί 
Βρούτσην, έργολάβον.

Καρυατιδών II

Ή άνασκαφική έξερεύνησις τού έπί τών όδών 
Ρ. Γκάλλι-Καρυατίδων 11 καί Καβαλλότι οικο
πέδου ύπήρξεν ή άξιολογωτέρα τών περιπτώσεων 
τού 1963 καί λόγφ τής θέσεως τού άκινήτου άπό 
άπόψεως αρχαίας τοπογραφίας (άποτελεΐ συνέ
χειαν τής νοτίας κλιτύος τής Άκροπόλεως), άλλα 
καί δι’ αυτά ταύτα τά άνασκαφικά άποτελέσματα.

Ή συστηματική έρευνα τού χώρου τούτου, είς 
ήν ώδηγήθημεν άπό τά κατά τήν διάνοιξιν τών 
πρώτων «πέδιλων» έπισημανθέντα ύφ’ ημών αρ
χαία λείψανα, ήρχισεν έκ τού ύπό τών Μηχανι
κών τής οικοδομής κκ. Γ. Καμίτση καί Λ. Σίμου 
διαμορφωθέντος κατ’ αρχήν έπιπέδου, δπερ έκει- 
το είς βάθος 0,80 μ. άπό τοϋ καταστρώματος τής 
όδοϋ Καβαλλότι.

’Ενταύθα καί μετά τήν άφαίρεσιν έπιχώσεως 
μόλις 0,30 μ. άπεκαλύφθησαν τά λείψανα λουτρι- 
κής έγκαταστάσεως ρωμαϊκών χρόνων, άποτε- 
λουμένης έξ ενός κεντρικού κυκλικού πυρήνος — 
συμπίπτοντος περίπου πρός τό κέντρον τού οικο
πέδου — περί τόν όποιον είναι διατεταγμένα τά 
διάφορα διαμερίσματα τού λουτρού. Τά λείψανα 
ταύτα, καταλαμβάνοντα ολόκληρον τό οίκόπεδον, 
συνεχίζονται ύπό τάς παρακειμένας όδούς καί 
τήν γειτνιάζουσαν πρός άνατολάς μοναδικήν 
παλαιάν οικοδομήν.

Περί τού είς καλήν κατάστασιν διατηρηθέντος 
Βαλανείου (Σ χ έ δ. 1, άρ. 1 καί Σ χ έ δ. 2), τό 
όποιον δέν άποκλείεται νά άποτελή μέρος ένός 
μεγαλύτερου συγκροτήματος, μετά τήν πλήρη 
άποκάλυψιν τών έπί μέρους διαμερισμάτων του, 
κυρίως δέ τών δεξαμενών καί ύποκαύστων ( Π ί ν. 
41α - β) μέ τά είς βαθότερον σημεΐον τοϋ τής 
κυκλικής αιθούσης κείμενα δάπεδά των, παρατη- 
ρούμεν τά έξής:

Ή είσοδός του, πρέπει, έπί τή βάσει τών ύπαρ- 
χόντων ήδη στοιχείων, νά εύρίσκεται πρός άνα

τολάς (Γ καί Δ-Δ), ήτοι κάτωθεν τής προαναφερ- 
θείσης παλαιάς οικίας.

Ή περί τό κέντρον τού οικοπέδου άποκαλυ- 
φθεϊσα κυκλική αίθουσα (Α), διαμέτρου 8.60 μ., 
διατηρούσα καί άρκετά λείψανα τοϋ ψηφιδωτού 
δαπέδου (Π ί ν. 42β ), άποτελεΐ τόν πυρήνα τής 
όλης άρχιτεκτονικής συνθέσεως καί δύναται νά 
ταυτισθή μέ εν είδος προθαλάμου (χώλλ) διά 
τά κυρίως διαμερίσματα τοϋ λουτροϋ.

Οΐ βορείως τής αιθούσης ταύτης χώροι Β καί 
Ζ, μέ τήν ένισχυμένην τοιχοδομίαν, τό κονίαμα 
τών τοίχων, τό πλακόστρωτον δάπεδον κλπ. εί
ναι αί δεξαμεναί διά ψυχρά λουτρά (Frigidaria) 
( Π ί ν. 42α, 43α ).

Οί έν συνεχεία τούτων χώροι Θ, Κ, Ν, δυτικώς 
καί νοτίως κείμενοι τής αιθούσης, είναι οί τών 
θερμών λουτρών (Caldaria), ώς σαφώς άποδει- 
κνύεται άπό τά είς τούς Κ καί Ν σορζόμενα ύπό- 
καυστα ( Π ί ν. 41α, 42α).

Έκ τών άνωτέρω δέ χώρων πρέπει νά δεχθώμεν, 
ότι τό δωμάτιον Θ ήτο προωρισμένον διά κατ’ 
άτομον λοϋσιν, ένφ τά έν κανονικφ έξαγώνφ Κ 
καί έν ήμικυκλίφ Ν δι’ όμαδικά λουτρά.

Κατά τήν ΝΔ. γωνίαν τοϋ οικοπέδου άπεκαλύ
φθησαν οί τής έστίας ύπόγειοι θάλαμοι (Φοϋρνοι) 
τών ύποκαύστων Λ-Μ, σφζοντες έν μέρει τήν διά 
δακτυλίων έκ καθέτως τοποθετημένων όπτοπλίν- 
θων καμαρωτήν όροφήν των.

Τέλος, ή κατά τήν ΝΑ. γωνίαν έπιμήκης αίθου
σα, μέ τήν πρός δυσμάς αψιδωτήν άπόληξιν (Ε) 
καί τό είς τό ύψος τοϋ τής κεντρικής αιθούσης 
δάπεδον, δυνατόν νά χαρακτηρισθή ώς αίθουσα 
αναμονής τοϋ Βαλανείου.

Οί τοίχοι τού κτηρίου σφζονται μέχρι τοϋ ύ
ψους 0-0,10 μ. άπό τοϋ δαπέδου τής κυκλικής αι
θούσης, θεμελιοϋνται δέ έντός παλαιοτέρων έπι- 
χώσεων τοϋ χώρου καί είναι κατεσκευασμένοι 
κατά τήν χαρακτηριστικήν τής έποχής τοϋ Βα
λανείου τοιχοδομίαν μόνον είς σημεία ένθα τά 
δάπεδα κεϊνται βαθύτερον (δεξαμεναί κ.λ.π.) οί 
έξωτερικοί τοίχοι, διά λόγους άνθεκτικότητος, 
είναι κατεσκευασμένοι διπλοί, δηλ. έσωθεν καί 
έξωθεν έκτισμένοι δι’ οπτόπλινθων, τοϋ μεταξύ 
τών δύο σειρών πλίνθων κενοϋ πληρουμένου δι’ 
άσβέστου καί λίθων.

Έκ τών κινητών ευρημάτων τών συλλεγέντων 
άπό τάς ύπέρ τό λουτρόν έπιχώσεις άναφέρω έν- 
ταΰθα σπουδαιοτάτην σειράν πήλινων λύχνων 
( Π ί ν. 45α-β ), απάντων χρησιμοποιημένων, ών 
οί πλείονες (περί τούς διακοσίους) εύρέθησαν 
μεταξύ τών χώρων Θ καί I, άγαλμάτιον μαρμάρι- 
νον Κυβέλης (Π ί ν. 44β ) έλλιπές τήν κεφαλήν 
καί ψηφίδας ύαλίνας καί έκ φυσικού λίθου, έγ-
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χρώμους καί χρυσάς, μαρτυρούσας περί ψηφιδω
τής διακοσμήσεως τών καταστραφέντων ύψηλο- 
τέρων μερών τοϋ λουτροϋ.

Όλοκληρωθείσης τής άνασκαφής τοϋ Βαλα- 
νείου, τό κτήριον έσχεδιάσθη καί έφωτογραφήθη, 
ακολούθως δέ διηυρύνθησαν ώρισμένα «πέδιλα» 
εις τούς χώρους Α, Γ, Δ, Ε, πρός διασάφησιν 
τών είς τό βάθος (τών πέδιλων) αύτών διαπιστω- 
θέντων λειψάνων παλαιοτέρων έποχών.

’Αποτέλεσμα τής συμπληρωματικής ταύτης 
έρεύνης ύπήρξεν ή έν μέρει άποκάλυψις μιας 
άξιολογωτάτης κλασσικής οΙκίας, έχούσης τήν 
συνήθη διάταξιν τών άρχαίων οίκιών, μέ τήν 
όρθογώνιον έσωτερικήν αυλήν καί τά πέριξ αυ
τής διατεταγμένα διαμερίσματα, άλλα μεγαλυ- 
τέρας τής συνήθους καί πολυτελεστέρας, ώς δύ- 
ναταί τις νά συμπεράνη έκ τής τοιχοδομίας τών 
σωζομένων σημείων. ’Εντός τής αύλής άπεκαλύ- 
φθησαν δύο δεξαμεναΐ (δΐ καί 82), τών όποιων 
τά μονόλιθα περιστόμια έκειντο κατά χώραν. 
Είς τόν πέριξ τών δύο περιστομίων χώρον έσφ- 
ζοντο λείψανα έπιμεμελημένης πλακοστρώσεως 
( Π ί ν. 43β).

'Ως πρός τά διαμερίσματα τής οικίας, ή έρευνα 
κατέστη δυνατόν νά έπεκταθή είς τόν νοτίως καί 
άνατολικώς τής αύλής χώρον καί ένταϋθα τόσον 
μόνον, όσον ήρκεσε νά διαπιστωθή ή ΰπαρξις 
τεσσάρων δωματίων κατά τήν άνατολικήν καί 
δύο κατά τήν νοτίαν πλευράν, ώς καί ίχνη άφ’ 
ένός συνεχείας τής νοτίας καί άνατολικής πτέ- 
ρυγος, άφ’ έτέρου δέ ύπάρξεως καί βόρειας.

Ίχνη δαπέδου τής οικίας δέν διεσώθησαν εί 
μή μόνον είς τό νοτιώτερον τών τεσσάρων δω
ματίων τής άνατολικής πτέρυγος, όπου παρά τόν 
δυτικόν τοίχον τοϋ δωματίου διεσφζετο μικρόν 
τμήμα μωσαϊκού δαπέδου συγκειμένου έκ μικρών 
(βοτσάλων) θαλασσίων χαλίκων.

’Εκ τών πέριξ κινητών εύρημάτων καί τών ύπό 
τήν θεμελίωσιν τής οικίας έπιχειρηθεισών δοκι
μών, ή μέν κατασκευή τής οικίας δέον νά τοπο- 
θετηθή εις τό β' ήμισυ καί ίσως περί τά τέλη τοϋ 
5ου π.Χ. αΐώνος, ή δέ καταστροφή αύτής είς τά 
τέλη τοϋ 3ου π.Χ. αΐώνος.

Διά τών γενομένων είς βαθύτερα στρώματα δο
κιμών, έπεσημάνθησαν καί τά στόμια τριών φρε- 
άτων — τών Φ1-Φ2-Φ3 — έκ τών όποιων τό μέν 
πρώτον άνήκει είς τούς γεωμετρικούς, τά δέ άλλα 
δύο είς τούς ΥΕ χρόνους. Τά φρέατα ταΰτα, έρευ- 
νηθέντα μέχρις έξαντλήσεως, άπέδωσαν άξιόλο- 
γον κεραμεικήν κυρίως άπό άπόψεως χρονολο- 
γήσεως τής εποχής χρήσεως αυτών δι’ ϋδρευσιν 
καί τής έν συνεχεία άχρηστεύσεως αύτών καί 
μετατροπής των είς άποθέτας ( Π ί ν. 44α ).

Ή όλη άνασκαφική έξερεύνησις παρουσίασεν 
ιδιαίτερον ένδιαφέρον, άφ’ ένός μέν διά τήν δια- 
πιστωθεΐσαν χρήσιν τοϋ χώρου είς χρονικόν διά
στημα έκτεινόμενον άπό τής ύστεροελλαδικής 
μέχρι τοϋ 6ου μ.Χ. αΐώνος καί άφ’ έτέρου διά τήν 
είς τό σημεΐον τοϋτο άποκάλυψιν τών δύο ΥΕ 
φρεάτων, τών όποιων ή παρουσία ένταϋθα έπε- 
κτείνει τήν μέχρι τοϋδε μόνον έως τό νοτιώτερον 
σημεΐον τοϋ οικοπέδου Άγγελοπούλου (ήτοι 
μέχρι τής όδοϋ Καλλισπέρη) έξικνουμένην άκτΐ- 
να τοϋ κατά τήν μυκηναϊκήν έποχήν κατιρκημέ- 
νου χώρου καί δή κατά τήν νοτίαν αύτής κλιτύν.

Συμπληροϋντες τήν περί τής όδοϋ Καρυατι
δών 11 σύντομον έκθεσιν σημειοΰμεν, ότι έλήφθη 
ήδη ύπό τοϋ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου άπό- 
φασις πρός διάσωσιν τών άποκαλυφθέντων σημαν- 
τικωτάτων άρχαίων κτισμάτων είς τά ύπόγεια τής 
ήδη άνεγειρομένης ένταϋθα πολυκατοικίας, μετά 
τήν άποπεράτωσιν τής όποιας ό χώρος ούτος θά 
τύχη τής δεούσης μεταχειρίσεως, θά έρευνηθώσι 
περαιτέρω καί τινα κατά τάς παρειάς τοϋ άκινή- 
του ένδιαφέροντα σημεία, τελικώς δέ θά ληφθώσι 
τά κατάλληλα μέτρα διασφαλίσεώς του καί δή 
κατά τρόπον τοιοϋτον, ώστε νά καταστή έπισκέ- 
ψιμος.

Έρεχθείου 33

Είς τό έπί τής όδοϋ Έρεχθείου άριθ. 33 (Σ χ έ δ. 
1, άριθ. 2) οίκόπεδον Ν. Δημακοπούλου, μέ πρόσ- 
οψιν έπί τής όδοϋ 10.40, κατά τήν διάνοιξιν θε
μελίων τής άνεγερθείσης ήδη πολυκατοικίας 
άπεκαλύφθη ύπό τών έργατών τμήμα άρχαίου 
άγωγοϋ. Κατά τήν έν συνεχείς ύφ’ ημών άναλη- 
φθεΐσαν μικράν έρευναν έκαθαρίσθησαν τά έν
διαφέροντα σημεία καί διεπιστώθη ότι: α) Τό έκ 
κιμιλιάς φυσικόν έδαφος τοϋ οικοπέδου εύρί- 
σκετο είς μέν τό έσωτερικόν του είς τό αύτό σχε
δόν ϋψος πρός τήν έπιφάνειαν τής όδοϋ, ένφ 
πρός τήν οδόν Έρεχθείου κατέπιπτεν άποτόμως, 
μέ σαφή γραμμήν πτώσεως κατευθυνομένην άπό 
ΒΔ. πρός ΝΑ. Είς τό σημεΐον τοϋτο, καί είς βάθος 
1.65 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας, άνεκαλύ- 
φθη τοίχος σωζόμενος είς ύψος ένός δόμου, μή
κους μέν 11.20 μ., πλάτους δέ κυμαινομένου με
ταξύ 0,35-0,60 μ. καί τοϋτο διότι οί έκ κροκαλο
παγούς λίθου καί όρθογωνίου σχήματος όγκό- 
λιθοί του ήσαν κατά μέν τά άκρα τοϋ άποκαλυ- 
φθέντος τμήματος κατά μήκος (δηλ. δομικώς) 
τοποθετημένοι κατά δέ τό μέσον κατά πλάτος. 
Παρά τήν τοιαύτην, όμως, κατασκευήν τοϋ τοί
χου, ή Ανατολική πλευρά του ήτο εύθυγραμμι- 
σμένη, ή δέ άνωμαλία παρουσιάζετο μόνον κατά 
τήν δυτικήν. Ό τοίχος πάντως ήδράζετο έπί τοϋ
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φυσικοΟ ύπεδάφους, τό όποιον, λόγφ τής παρου- 
σιαζομένης ένταϋθα, ώς έλέχθη, κλίσεως άπό 
ΒΔ. πρός ΝΑ., είχε λαξευθή καταλλήλως διά νά 
τόν ύποδεχθή. β) Άνατολικώς τοΰ τοίχου ή ύπαρ- 
ξις άρχαίας όδοϋ, κατά τόν άξονα τής όποιας διε
τή ρεΐτο εις τό αύτό βάθος καί παραλλήλως πρός 
τόν τοίχον βαίνων ό άρχικώς άποκαλυφθείς άπο- 
χετευτικός άγωγός, δστις είναι έλλειψοειδοϋς το
μής καί έχει έσωτερικώς ΰψος 0,91 μ. καί μεγ. 
πλ. 0,45 μ. Οδτος Βκειτο όλίγον βαθύτερον τοϋ ση
μείου θεμελιώσεως τοΰ τοίχου, κατά τήν συνεχιζο- 
μένην κλίσιν τοΟ έδάφους καί ήτο έσωτερικώς 
πλήρης χωμάτων, έξ ών συνελέγησαν έλάχιστα 
όστρακα χαρακτηριστικά τών χρόνων τής κατα
στροφής του.

Ή προέκτασις τής όδοΟ ταύτης πρός νότον 
διέρχεται διά τής πύλης, τήν όποιαν άνέσκαψεν 
ό κ. Μηλιάδης τό 1955 πρό τοϋ ΰπ’ άριθ. 25 άκι- 
νήτου τής όδοϋ Έρεχθείου (ΠΑΕ 1955 σ. 43-45).

Εόρισκόμεθα δηλ. πρό τής γνωστής ήδη (Ί. 
Τραυλοϋ, Πολεοδομική έξέλιξις τών ’Αθηνών, 
σ. 53-54) ώς άρχαιοτάτης όδοϋ, ήτις διά τών 
"Αλαδε πυλών έφερε πρός τόν Φαληρικόν λιμέ
να. 'Ως έκ τούτου άξιον σημειώσεως έπίσης εί
ναι, ότι κατά τόν άξονα τής πύλης εύρέθη τότε 
όμοιος άγωγός, όστις προφανώς άπετέλει συνέ
χειαν τοϋ κατά τάς έργασίας μας άποκαλυφθέντος.

Λείψανα τοίχων καί τοιχαρίων εύρέθησαν καί 
εις άλλα σημεία τοΰ οίκοπέδου, άναφέρομεν δέ 
ένταϋθα μόνον τό κατά τήν βορείαν πλευράν αύ- 
τοΰ τμήμα τοίχου ρωμαϊκών χρόνων, έκ μικρών 
λίθων, θεμελιούμενον όμως έπί όγκολίθων (πλά
τους 0,80 περ. καί ϋψους 1.87 μ.), μετά πηλίνης 
πλακοστρώσεως έξικνουμένης είς μήκος 1.50 μ. 
πρός άνατολάς.

Άμφικτόονος-Ήρακλειδών

Είς τό κατά τήν συμβολήν τών ώς άνω όδών 
(Σχέδ. 1, άρ. 3 ) έρευνηθέν οίκόπεδον Ά. Ά- 
στεριάδου, κείμενον έντός τών τειχών καί σχεδόν 
κατά τόν άξονα τών Πειραϊκών Πυλών, αί όποϊαι 
καθωρίσθησαν ύπό τοϋ μακαρίτου Θρεψιάδου 
είς τήν γωνίαν τών όδών Έρυσίχθονος καί Ήρα- 
κλειδών (ΠΑΕ 1953 σ. 63-65 είκ. 2), άπεκαλύφθη 
είς τό βάθος αύτοϋ (ΝΑ. άκρον) γωνία άρχαίου 
κτηρίου, σφζομένη κατά μέν τό δυτικόν σκέλος 
είς μήκος 3.20 μ., κατά δέ τό άνατολικόν είς 4.10 μ. 
Καί τά δύο σκέλη συνεχίζονται προφανώς ύπό 
τάς σχετικάς μεσοτοιχίας, τοϋ δέ άνατολικοΰ 
άρκετόν μέρος είχε καταστραφή παλαιόθεν, κατά 
τήν διάνοιξιν έκεΐθεν διερχομένου ύπονόμου.

Ή γωνία αϋτη εύρέθη είς βάθος 0,80 μ. άπό τής 
σημερινής έπιφανείας καί άποτελεΐται έκ μεγά

λων όγκολίθων, έχόντων μήκος 1.30 μ. καί πά
χος 0,50 μ., πλήν τμήματός τίνος τοϋ άνατολικοΰ 
σκέλους, τό όποιον είναι έκτισμένον διά μικρο- 
τέρων λίθων, συμμετρικώς όμως τοποθετημένων.

Βορείως τοΰ κτίσματος τούτου, άπεκαλύφθη 
πήλινος άγωγός, έλλειψοειδοδς τομής (ϋψους 
0,80 έσωτερικώς), μέ διεύθυνσιν άπό Α. πρός Δ. 
καί παραλλήλως πρός τήν όδόν Ήρακλειδών. 
Ό άγωγός εύρέθη είς βάθος 1μ., έσφζετο είς μή
κος 21 μ., κατά τό πρός Δ. δέ άκρον του ήνοΰτο 
μετ’ άλλου άγωγοϋ βαίνοντος ΝΑ.

Έκ τοϋ τρόπου τής τοιχοδομίας τής γωνίας 
ταύτης, άλλ’ καί έξ όστράκων άγγείων καί λύ
χνων εύρεθέντων παρά τάς έσωτερικάς πλευράς 
τών σκελών της, συμπεραίνεται, ότι πρόκειται 
περί τμήματος κτηρίου τοϋ 4ου π.Χ. αί.

Είς τό πρός τήν όδόν Ήρακλειδών τμήμα τοΰ 
οίκοπέδου έπεσημάνθησαν καί άλλοι λιθόδμη
τοι τοίχοι, πάχους 0,60 καί 0,65 μ., ώς καί ύδα- 
ταγωγός όρθογωνίου τομής, άνήκοντες είς ΰστε- 
ρορρωμαϊκούς χρόνους.

Χριστοκοπίδου 21

Σημαντική είς άποτελέσματα άνασκαφική έρευ
να έπεχειρήθη καί είς τό ΒΑ. τοϋ χώρου τής Άρ
χαίας ’Αγοράς, έπί τής όδοϋ Χριστοκοπίδου άρ. 
21 (Σχέδ. 1, άρ. 4) οίκόπεδον, ιδιοκτησίας 
Περ. καί Άγγελ. Φραγκούλη. Ένταϋθα διά τών 
έργασιών διανοίξεως θεμελίων άνεφάνησαν άρ
χικώς τμήματα άρχαίων τοίχων, ώς καί τμήμα 
άγωγοϋ. Ή ύφ’ ήμών άμέσως έπιχειρηθεϊσα συ
στηματική έξερεύνησις άπέδειξεν, ότι οί τοίχοι 
οδτοι άνήκον είς έν έλλιπέστατα σφζόμενον όρ
θογωνίου σχήματος άρχαϊον κτίσμα, έχον κα- 
τεύθυνσιν άπό ΒΔ. πρός ΝΔ.

Συγκεκριμένος, τοϋ κτίσματος τούτου έσφζοντο 
ή βορεία γωνία παρά τήν πρός τήν πλευράν 
τής όδοϋ Χριστοκοπίδου παρειάν τοΰ οίκοπέδου, 
διασφζουσα παρ’ αύτήν καί μικρόν τμήμα τοΰ έκ 
κιτρινωποΰ κονιάματος καί μικρών χαλίκων μω
σαϊκού δαπέδου τοΰ κτηρίου· έπίσης, έν τμήμα 
τοϋ τοίχου τής νοτιοανατολικής πλευράς τοϋ κτη
ρίου, σφζομένου ύψους 1.20 μ. (=2 δόμοι) καί 
άποκαλυφθέντος μήκους 2.60 μ. (διότι προφανώς 
τοϋτο έσυνεχίζετο ύπό τήν πρός ΝΑ. γειτνιάζου- 
σαν ιδιοκτησίαν) καί τέλος ή εύθυντηρία τής 
νοτιοδυτικής πλευράς τοΰ οίκοδομήματος ( Π ί ν. 
46α ).

Τό κτήριον έθεμελιοΰτο έπί τοϋ μαλακοΰ βρά
χου τοϋ ύπεδάφους («κιμιλιάς», κειμένης ένταϋθα 
είς βάθος 3.50 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας), 
έπαρουσίαζε δέ τόσον άπό πλευράς τοιχοδομίας 
(βλ. Σχέδ. 3, Τομήν), όσον καί άπό πλευράς δια-
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χάξεως τοΟ χώρου, τήν συνήθη τής κλασσικής πε
ριόδου μορφήν ναοσχήμου κτηρίου, άποτελουμέ- 
νου έκ προδόμου καί σηκοΟ (Σ χ έ δ. 3, Κάτοψις ). 
Τοΰ έσωτερικοΰ διαχωριστικοΟ τοίχου βεβαίως 
δέν έσφζετο ούδέν ίχνος, άλλ’ ή συμπλήρωσις 
αύτοϋ δέον νά θεωρηθή μάλλον άσφαλής, έκ τοΰ 
γεγονότος ότι λάξευμα κατεσκευασμένον έπί τοΟ 
τελευταίου σιρζομένου όγκολίθου τοΰ νοτιοανα- 
τολικοΰ τοίχου, διά νά ύποδεχθή τόν κάθετον έ- 
σωτερικόν, σημειοί τήν θέσιν αΰτοΰ.

Ώς πρός τήν εύθυντηρίαν τής νοτιοδυτικής 
πλευράς, άξιον σημειώσεως είναι, ότι αΰτη άπε- 
τελεϊτο έκ σειράς μεγάλων άργών λίθων, τών 
όποιων μόνον ή άνω έπιφάνεια είχε καταλλήλως 
λαξευθή διά τήν ύποδοχήν τών ήδη έλλειπόντων 
όγκολίθων (Π ί ν. 46β). Τό λάξευμα δέ τοϋτο 
ακριβώς, σχηματίζον γωνίαν έπί τοΰ τελευταίου 
πρός Ν. λίθου τής εύθυντηρίας, προσδιορίζει 
έπακριβώς καί τήν θέσιν τής νοτίας γωνίας τοΰ 
κτηρίου καί έν συνεχείς, δι“ αυτής καί τής σω- 
ζομένης βόρειας, καθορίζονται τά όρια όλοκλήρου 
τοΰ κτηρίου.

Ή διά τής εύθυντηρίας όριζομένη πλευρά τοΰ 
κτηρίου άπετέλει καί τήν πρόσοψιν αύτοΰ, τοΰτο 
δέ βεβαιοΰται τόσον έκ τής έπιμελεστέρας θε- 
μελιώσεως τής πλευράς αυτής καί τής όλης δια- 
τάξεως τοΰ κτηρίου, όσον καί έκ τοΰ γεγονότος 
ότι κατά τήν πλευράν ταύτην άπεκαλύφθησαν τά 
σιρζόμενα λείψανα άρχαίας όδοΰ, παρουσιαζού- 
σης περισσοτέρας τής μιάς φάσεις, ών ή παλαιο- 
τέρα, κειμένη μόλις 0,20 μ. ύψηλότερον τής εύ
θυντηρίας, πρέπει νά ήτο ή σύγχρονος πρός τό 
κτήριον.

Κατά τήν έσωτερικήν πλευράν τής νοτίας γω
νίας τοΰ κτηρίου άπεκαλύφθη είς μικρός άποθέ- 
της, βάθους 1.10 μ., όστις έρευνηθείς άπέδωσε κε- 
ραμεικά εύρήματα άνήκοντα είς τούς 6ον καί 5ον 
π.Χ. αιώνας. Έξ αύτών άναφέρομεν ένταΰθα συγ- 
κεκολλημένον καί συμπεπληρωμένον νΰν πανα
θηναϊκόν άμφορέα, έπί τών δύο κυρίων όψεων 
τοΰ όποιου σώζονται μερικώς παραστάσεις πά
λης άνδρών καί Άθηνάς άντιστοίχως ( Π ί ν. 
47α), μελανόμορφον λήκυθον μέ παράστασιν 
έπιστροφής όπλιτών ( Π ί ν. 47β), κύλικας τής 
όμάδος τοΰ Πίθου, κοσμουμένας έσωτερικώς δΓ 
έν μεταλλίψ άσαφώς άποδιδομένης παραστάσεως 
καθημένης μορφής μέ τιάραν (;) ( Π ί ν. 47γ ), ά- 
σκόν κεκοσμημένον κατά τήν άνω αύτοΰ έπιφά- 
νειαν διά μελανόμορφου παραστάσεως δύο σατύ- 
ρων, εύμεγέθη ύστεροκορινθιακήν πυξίδα κεκο- 
σμημένην κατά τήν κοιλίαν διά πλοχμοΰ έξ έναλ- 
λασσομένων άνθεμίων καί άνθέων λωτοΰ (Π ί ν. 
48 β), άπάντων άνηκόντων είς τούς περί τά τέλη

τοΰ 6ου π.Χ. αί. χρόνους· έπίσης, έρυθρόμορφον 
άλάβαστρον (Π ί ν. 48α), ώς καί τμήμα κοιλίας 
εύμεγέθους έρυθρομόρφου άμφορέως, διασφζον- 
τος τό κάτω ήμισυ σατύρου κρατοΰντος θύρσον 
(άρχαΐ 5ου αί. π.Χ.).

Έκ τής κατηγορίας τών μελαμβαφών άναφέρο
μεν κύλικας έπί χαμηλοΰ ποδός καί μόνωτα κυά- 
θια (τέλη 6ου π.Χ. αί.) καί τέλος έν είδώλιον γυ
ναικείας καθημένης μορφής καί δύο μερικώς σο> 
ζομένας πηλίνας άναθηματικάς προτομάς θεοτή
των, μέ τάς χαρακτηριστικός πρός άνάρτησιν 
όπάς, τής Ιδίας χρονολογικής περιόδου (Π ί ν. 
48γ), ένδιαφεροόσας διά τό γεγονός ότι διά τής 
παρουσίας των ένταΰθα έπιβεβαιοΰν τήν διά λα
τρείαν χρήσιν τοΰ χώρου.

Έπί τοΰ παλαιοτέρου τούτου κτηρίου φκοδο- 
μήθη άργότερον καί συγκεκριμένως κατά τήν 
ρωμαϊκήν έποχήν έτερον κτίσμα, τοΰ όποιου τό 
έκ πολυχρώμων μαρμάρινων πλακών δάπεδον 
άπεκαλύφθη υπέρ τό άρχαιότερον, τό κατά τήν 
βορείαν γωνίαν τοΰ κλασσικοΰ κτίσματος άνευ- 
ρεθέν, καί είς Οψος 0,74 μ. ΰπερθεν έκείνου.

Είς τήν αυτήν περίοδον άνήκει καί ή νεωτέρα 
φάσις τής προ τοΰ κλασσικού κτηρίου διερχομέ- 
νης όδοΰ, ήτις προφανώς κατά τήν έποχήν αύτήν 
άνακατασκευάζεται, άφοΰ προηγουμένως έτοπο- 
θετήθη κατά τόν άξονα αύτής άποχετευτικός 
άγωγός έλλειψοειδοΰς τομής, τοΰ όποιου ό χάν- 
δαξ παραβιάζει τό κλασσικόν κατάστρωμα τής 
όδοΰ ( Π ί ν. 46δ ).

Ό άγωγός περιβάλλεται ύπό πλήθους όξυπυθμέ- 
νων άμφορέων, μέ σκοπόν τήν άνακούφισιν αύτοΰ 
έκ τοΰ βάρους τής ΰπερκειμένης έπιχώσεως, τέ
λος δέ ή όδός καλύπτεται διά νέου σκιροστρώτου 
δαπέδου, κειμένου 1.20 μ. ύψηλότερον τής εύθυν- 
τηρίας τοΰ κλασσικοΰ κτηρίου ( Π ί ν. 46γ ).

Τής φάσεως ταύτης τής όδοΰ διαπιστοϋται καί 
τό πλάτος (2.65 μ.) έξ ένός τμήματος τοίχου ρω
μαϊκού οικοδομήματος κειμένου κατά τήν δυτι
κήν πλευράν τής άρχαίας όδοΰ, τό όποιον τελι- 
κώς δέν κατέστη δυνατόν νά έρευνηθή περαιτέ
ρω, λόγφ τοΰ ότι έκειτο κατά τό πλεΐστον ύπό 
τάς γειτνιαζούσας πρός Ν. καί Δ. μεσοτοιχίας.

Άθηνάς 43-45-47

Είς τά έπί τής όδοΰ Άθηνάς άρ. 43-45-47 
(Σ χ έ δ. 1, άριθ. 5 ) οικόπεδα, ιδιοκτησίας ΟΤΕ, 
κατά τήν διάρκειαν έκσκαφικών έργασιών, άπε
καλύφθησαν τά λείψανα μιάς κατεστραμμένης, 
άλλ’ άξιολόγου ύδραυλικής έγκαταστάσεως, ήτις 
έρευνηθεΐσα έν συνεχείς παρουσίασε τήν έξής 
περίπου μορφήν.

Βασικώς έπρόκειτο περί ένός άγωγοΰ, τομής
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έλλειψοειδοΰς (ώς συμπεραίνομεν έκ δύο σημείων 
σωζόντων τήν οροφήν, διότι αϋτη είχε κατά τό 
πλεΐστον καταστραφή έκ παλαιοτέρων παραβιά
σεων τοΰ βραχώδους έδάφους) όρυχθέντος έν 
εϊδει σήραγγος έντός τοΰ μαλακού βράχου, έπι- 
κεχρισμένου έσωτερικώς δι’ ύδατοστεγοϋς κονιά
ματος καί έχοντος πλάτος μέν κυμαινόμενον άπό 
0,43 μ. έως 0,91 μ., ύψος δέ άπό 1.50 μ. έως 3.54 μ. 
Τού άγωγοϋ τούτου άπεκαλύφθησαν δύο σκέλη, 
μή συνδεόμενα μεταξύ των έντός τού έρευνηθέν- 
τος οίκοπέδου, έκ τών όποιων τό έν κατά τήν 
πρός τήν όδόν Άθηνάς παρειάν τού οίκοπέδου, 
μέ κατεύθυνσιν άπό ΒΑ. πρός ΝΔ., τό δέ έτερον 
κατά τήν δυτικήν πλευράν τού οίκοπέδου, μέ κα- 
τεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν. Τά ίχνη άμφοτέρων τών 
σκελών παρετηρήθησαν καθ’ δλον τό νότιον ήμι- 
συ τού οίκοπέδου καί μέχρι τής πρός Ν. μεσοτοι
χίας, έπειδή δέ κατά τό σημεΐον τούτο τά δύο σκέ
λη προσεγγίζουν σχετικώς τό έν τό άλλο, πιθανόν 
είναι νά συνηντώντο ταΰτα έντός τής πρός Ν. 
γειτνιαζούσης Ιδιοκτησίας.

Τό δυτικόν σκέλος, τό καί μικρότερον σχετι
κώς εις διαστάσεις, ώς έκ τούτου δέ δυσκολώτε- 
ρον ίσως εις τόν καθαρισμόν, διεκόπτετο εις δύο 
σημεία ύπό φρεάτων έπισκέψεως, έπίσης λαξευ- 
μένων έντός τού βράχου καί έπικεχρισμένων διά 
κονιάματος, κατεσκευασμένων δέ κατά τοιοΰτον 
τρόπον, ώστε ό πυθμήν των νά κεΐται πολύ βαθύτε- 
ρον τοΰ πυθμένος τοΰ άγωγοΰ (2.70 μ. βαθύτερον), 
προφανώς διά νά κατακάθηται έντός αυτών ή 
συμπαρασυρομένη μετά τών όδάτων ιλύς κατά 
τήν δίοδόν της έκ τών σημείων τούτων.

Πρός Δ. τού δυτικού σκέλους τού άγωγοΰ άπε- 
καλύφθη φρέαρ κοινόν έπίσης λαξευμένον είς τόν 
βράχον, προΰπάρξαν προφανώς τής ύδραυλικής 
έγκαταστάσεως, ώς άποδεικνύεται έκ τής είς τό 
σημεΐον τούτο ήθελημένης παρακαμπτήριου πο
ρείας τοΰ άγωγοϋ.

Έκ τού έρευνηθέντος έσωτερικού τού φρέατος 
περισυνελέγη κεραμεική 4ου καί 3ου π.Χ. αί., 
ήτοι όστρακα τής όμάδος τής «Δυτικής κλιτύος», 
μελαμβαφή, ώς καί δύο κάτω ήμίση «Ταναγραίων». 
(Ώς έκ τούτου ή μέν κατασκευή τού φρέατος πρέ
πει νά τοποθετηθή είς τούς πρό τοΰ 4ου αί. χρό
νους, ή δέ τού άγωγοΰ είς τούς Ελληνιστικούς).

Κατά τήν νοτίαν πλευράν τοΰ οίκοπέδου καί 
είς βάθος 3 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας άνευ- 
ρέθη λάκκος άπορριμμάτων άποδώσας όστρακά 
τινα 5ου καί 4ου π.Χ. αιώνων.

Έρμου καί Φωκίωνος

Είς τό έπί τών όδών Έρμοΰ καί Φωκίωνος κεί
μενον οίκόπεδον (Σχέδ. 1, άρ. 6), ιδιοκτησίας

Τ.Ε.Κ. Α.Ε., κατά τήν διάρκειαν έκσκαφικών 
έργασιών άπεκαλύφθησαν δύο δεξαμεναί περι
συλλογής ΰδατος, τάς όποιας άναφέρομεν ένταΰ- 
θα μόνον διά τήν τεχνικήν τής κατασκευής των, 
διότι τό έρευνηθέν έσωτερικόν των ούδέν κινη
τόν εΰρημα άπέδωσεν.

Αί δύο δεξαμεναί έκειντο είς βάθος 3 μ. άπό 
σημ. έπιφανείας καί παρά τήν πρός τήν όδόν 
Έρμοΰ παρειάν τοΰ οίκοπέδου, ή μέν μία άκρι- 
βώς έπί τής οικοδομικής γραμμής τής όδοΰ Έρ
μοΰ καί είς άπόστασιν μόλις 1.30 μ. άπό τής οι
κοδομικής γραμμής τής όδοΰ Φωκίωνος, ή δέ 
άλλη 1.80 μ. άπό τής οίκοδ. γραμμής τής όδοΰ 
Έρμοΰ καί 12.30 μ. άπό τήν τής όδοΰ Φωκίωνος.

Άμφότεραι ήσαν λαξευμέναι είς τόν μαλακόν 
βράχον καί έπικεχρισμέναι έσωτερικώς διά κο
νιάματος, παρουσίαζον δέ είς τά τοιχώματα αυ
τών άσύμμετρα λαξεύματα, προφανώς διευκολύ- 
νοντα τήν άνοδον καί κάθοδον κατά τόν καθαρι
σμόν τών δεξαμενών. Ή διάμετρός των άρχομένη 
άπό 1.10 μ. έβαινεν αύξανομένη πρός τά κάτω φθά- 
νουσα τά 1.55-1.70 μ. παρά τόν πυθμένα, δστις 
ήτο λαξευμένος έν εϊδει ήμισφαιρικής κοιλότητος.

Μικράν διαφοράν παρουσίασεν ή πρώτη τών 
δύο (ή ύπό τήν οικοδομικήν γραμμήν τής όδοΰ 
Έρμοΰ κειμένη) τής όποιας ή τομή δέν ήτο άκρι- 
βώς κυκλική, άλλ’ έλαφρώς έλλειψοειδής. Προσ
έτι αϋτη έσυνεχίζετο είς ύψος 1.30 μ. ύπεράνω 
τής έπιφανείας τοΰ βράχου διά περιστομίου έκτι- 
σμένου έκ πλίνθων πωρίνων, είργασμένων κατά 
τό σχήμα τοΰ φρέατος καί σφζομένων είς όψος 
τεσσάρων έπαλλήλων δόμων. Οίίτω τό συνολικόν 
βάθος αυτής έφθανε τά 3.55 μ., ένφ τής έτέρας 
δεξαμενής ήτο μόνον 2.80 μ.

'Ρόμβης 20

Είς τό έπί τής όδοΰ 'Ρόμβης άριθ. 20 κείμενον 
οίκόπεδον (Σχέδ. 1, άριθ. 7), ιδιοκτησίας Τεχν. 
Έταιρ. Φωτιάδη-Τασιόγλου, κατά τάς διεξαχθεί- 
σας ένταΰθα έκσκαφικάς έργασίας άπεκαλύφθη 
είς βάθος 3.40 μ. άπό τής έπιφανείας τής όδοΰ καί 
είς σημεΐον κείμενον είς άπόστασιν 7.80 μ. άπό 
τής οικοδομικής γραμμής τής όδοΰ 'Ρόμβης καί 
1.30 μ. άπό τής πρός Β. μεσοτοιχίας είς μεμονωμέ
νος άποθέτης διαμέτρου 0,85 μ. καί συνολικού 
βάθους 1.10 μ. άποδώσας έρυθρόμορφά τινα ό
στρακα τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αί. καί χαρακτη
ριστικήν κεραμεικήν τοΰ 4ου π.Χ. αί.

Έκ τών ευρημάτων ώς άξιολογώτερα άναφέρομεν 
ένταΰθα: α) δύο πλαστικάς ληκύθους τών μέσων 
τοΰ 4ου π.Χ. αί., έλλιπεΐς τά στόμια, έκ τών όποιων 
ή μέν μία παριστά παΐδα μετά κυνός, ή δέ έτέ- 
ρα, ή όποια διασφζει ίχνη λευκοΰ έπιχρίσματος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:06 EEST - 3.236.241.27



54 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ

είκονίζει έν άναγλύφω μίαν έλλιπώς σφζομένην 
μορφήν γυμνού νεανίου, κρατοΟντος διά τής άρι- 
στεράς κέρνον καί περιβαλλόμενου ύπό ροδά
κων καί βότρυων σταφυλών (Π ί ν. 49α ).

Άγ. Δημητρίου 20
Κατά τήν έκσκαφήν υπογείου εις τό έπί τής 

όδοΟ 'Αγ. Δημητρίου 20 οίκόπεδον (Σ χ έ δ. 
1, άρ. 8 καί Σχέδ. 4) Ίωάννου Παυλίδου, άπε-

Ο 050

Σχέδ. 4. Κάτοψις γεωμετρικής

β) μίαν πηλίνην μήτραν μικρογραφικοϋ άνα- 
γλύφου — πιθανώς πρός διακόσμησιν άγγείου — 
μέ έξοχον σύνθεσιν γυμνού έφήβου καί Πανός 
καί γ) μικρόν χοΰν κεκοσμημένον διά χαριε- 
στάτης παραστάσεως κορασίδος έπί άμαξιδίου 
συρομένου ύπό δύο κυνών, άποδοθέντων διά 
λευκού χρώματος, έκατέρωθεν τού όποιου ΐσταν- 
ται έτεροι δύο παΐδες, ώσεΐ συνοδεύοντες τήν 
άμαξαν ( Π ί ν. 49β).

hato-vh rt°w. TA»m

Tw> QftQY Af, t>WHWTV>oy SLo
5965

ταφής τής όδού 'Αγ. Δημητρίου

καλόφθη ταφή γεωμετρικών χρόνων, κείμενη κά
τωθεν τής βορείας μεσοτοιχίας, κατά κάθετον 
κατεύθυνσιν πρός αύτήν, είς άπόστασιν 15.70 μ. 
άπό τής οίκοδομικής γραμμής καί είς βάθος 2.30 μ. 
Δυστυχώς τό πρός βορράν ήμισυ ταύτης, ένθα 
καί ή κεφαλή τού νεκρού, είχε καταστροφή πα- 
λαιότερον κατά τήν άνέγερσιν τής παρακειμένης 
οικοδομής.

Ή ταφή, προφανώς παιδίσκης, ήτο πλουσιω-
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τάτη είς κτερίσματα, των όποιων Ιδιαιτέρως ση- 
μειοϋμεν δύο ζεύγη πήλινων ύποδημάτων, λίαν 
σημαντικά λόγφ τής σπάνιος τού ευρήματος, δεδο
μένου ότι μέχρι σήμερον είναι γνωστά έκ τής πε
ριόδου ταύτης τά έξ Έλευσΐνος καί τά έκ των άνα- 
σκαφών τής ’Αγοράς (έξ Άρείου Πάγου) προερ
χόμενα. Έξ αύτών τό έν ζεύγος, καλυπτόμενον 
κατά τήν μεγίστην αότοΰ έπιφάνειαν όπό μέλανος 
γανώματος ( Π ί ν. 49γ ), παρουσιάζει μεγάλην 
όμοιότητα πρός τό τής ’Αγοράς των ’Αθηνών καί 
σχετικήν πρός τό τής Έλευσΐνος, τό δέ έτερον

κεκοσμημένα διά γνωστών γεωμετρικών θεμάτων, 
τμήματα δύο χειροποιήτων λατρευτικών ειδω
λίων, μετ’ έγχαράκτου διακοσμήσεως, πολυάρι
θμοι ψήφοι πήλινοι καί τά έν άρχή σημειωθέντα 
ζεύγη ύποδημάτων.

Χρήσιν τού μέρους τούτου καί κατά τούς Αρ
χαϊκούς χρόνους, άνευ έτέρου τινός σαφεστέρου 
στοιχείου, Αποτελεί ή άνεύρεσις, περί τόν χώρον 
τής ταφής, τμήματος χείλους πρωτοαττικής υδρίας, 
μέ διακόσμησιν λυροειδοϋς Ανθεμίου, θραύσμα
τος λαιμού λουτροφόρου, μέ παράστασιν πομπής

Β ♦- -ν Ν

______ ____ Ηοτι» huotoiiua ΑΓ. ΤΛΑΡΜΟΪ 6-0-10-12. (19651
ΤΟΜΗ Ι-fcSHCTP ΤΑΦΗΣ.

Σχέδ. 5. Τομή γεωμετρικής ταφής τής όδού 'Αγ. Μάρκου

είναι κεκοσμημένον κατά τήν προσθίαν έπκρά- 
νειαν διά συνεχούς άβακωτοΰ κοσμήματος καί 
πλαγίως διά παραλλήλων όριζοντίων ζωνών, πε- 
πληρωμένων διά τών γνωστών (όδοντωτών, δια- 
γράμμων ρόμβων κλπ.) κοσμημάτων ( Π ί ν. 
49δ).

Μεταξύ τών ποδών τής νέκρας εύρέθησαν, μέ 
κατεύθυνσιν Από Β. πρός Ν., τά κάτωθι: α) Ψήφοι 
όρμου έκ φαγεντιανής, β) μικρόν πήλινον όμοίω- 
μα πέλματος ποδός, μέ όπάς πρός άνάρτησιν καί 
γ) τρία κομβία, ών τό έν έκ στεατίτου. Εκατέρω
θεν δέ τών ποδών καί περίπου είς τό ύψος τών 
γονάτων Ανά δύο χαλκά κατιωμένα ψέλια.

Είς τό νοτιώτερον τέλος ήμισυ τού τάφου: τρία 
όξυπύθμενα-κωνοειδή Αγγεία, μετά ψευδούς ύπο- 
δηλώσεως πώματος (βέμβιξ ή ρόμβος καί κοινώς 
σβούρα;), δύο μικραί σφαιρικαί πυξίδες, μετά πώ
ματος, καί κύαθος μόνωτος (Π ί ν. 50α ) άπαντα

κορών κρατουσών κλάδους μυρσίνης, ώς καί ό- 
στράκου, σφζοντος κεφαλήν λέοντος (τέλος 7ου 
π.Χ. αϊώνος) ( Π ί ν. 50β ).

'Αγ. Μάρκου 6-8-10-12

Έτέρα σημαντική ταφή καί τής ίδιας περίπου 
χρονολογικής περιόδου Απεκαλύφθη κατά τάς 
έκσκαφάς τού έπί τής όδού 'Αγ. Μάρκου 6,8, 
10,12 κειμένου οικοπέδου, ιδιοκτησίας Βασιλείου 
Μπίτσου (Σχέδ. 1, άρ. 9 καί Σχέδ. 5).
Ή ταφή Απεΐχεν 22μ. Από τής οικοδομικής γραμ

μής τής όδού Άγ. Μάρκου καί έκειτο Ακριβώς 
ύπό τήν Ν. μεσοτοιχίαν κατΑ τρόπον, ώστε, ώς 
καί είς τήν προηγουμένην περίπτωσιν συνέβη, 
τά 2/3 τού τάφου έκειντο είς τό ώς άνω οίκόπεδον, 
τό δέ έτερον 1 /3 είς τήν πρός Ν. ιδιοκτησίαν. Εύ- 
τυχώς, όμως, ένταΰθα καί τό ύπόλοιπον μέρος
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τοΟ τάφου δέν είχε θιγή καί κατέστη δυνατόν νά 
έρευνηθή ύφ’ ήμών.

Έπρόκειτο περί έπιμήκους λάκκου, άπό Β. πρός 
Ν., άνοιχθέντος έπί τής έπιφανείας τής κιμιλιάς 
(ητις ένταύθα συναντάται εις βάθος 3.10 μ. άπό 
τής σημερινής έπιφανείας), μέ σκοπόν νά δεχθή έν- 
τός αότοϋ τάς δύο ύφ’ ημών άποκαλυφθείσας καί 
έντός τεφροδόχων άγγείων άποκειμένας ταφάς, 
μετά των κτερισμάτων αύτων.

Ό λάκκος είχε συνολικής μήκος 1.80 μ., κυμαι- 
νόμενον πλάτος άπό 0,55 μ. έως 0,85 μ. καί κυμαι- 
νόμενον έπίσης βάθος, τό όποιον ήρχιζε κατά τό 
βόρειον ήμισυ άπό 0,55 μ. άπό τού τείχους αυτού, 
κατήρχετο εις τά 0,90 μ. περί τό κέντρον, διά νά 
άνέλθη καί πάλιν εις 0,35 μ. κατά τό νότιον άκρον 
του.

Έντός τού κατά τό κέντρον του βαθύτερου λα
ξεύματος καί έπί τής πρός Β. δημιουργουμένης 
τρόπον τινά βαθμίδος άπέκειντο τά δύο κατ’ έξο- 
χήν ταφικά άγγεϊα, πέριξ δέ καί καθ’ δλον τό μή
κος τού τάφου τά συνοδεύοντα αύτά κτερισματι- 
κά άγγεϊα.

Έξ αυτών τό πρός τό βόρειον άκρον τού λάκ
κου άποκείμενον ήτο είς άμφορεύς, μέ ώοειδή 
κοιλίαν καί σχοινοειδείς καθέτους λαβάς, με- 
λαμβαφής κατά τό πλεΐστον τής έπιφανείας του, 
πλήν μιας έξηρημένης άνοικτοχρώμου ζώνης κατά 
τό ύψος τών ώμων, κεκοσμημένης δι’ άπλοΰ γραμ
μικού θέματος. Παρ’ δλον δτι ό άμφορεύς εύρέ- 
θη τεθραυσμένος καί άρκετά τμήματα αυτού εί- 
χον μετακινηθή τής θέσεώς των, έκ τού βάρους 
τών ύπερκειμένων χωμάτων, 8ν κεκαμμένον σιδη- 
ροΰν ξίφος παρέμεινε κατά χώραν έπί τού ώμου 
τού άγγείου ( Π ί ν. 51α). Έντός τού άμφορέως 
ύπήρχον μόνον τά ήμίκαυστα οστά τού νεκρού.

Ή δευτέρα ταφή άπέκειτο έντός άμφορέως έπί
σης, άλλά παλαιοτέρου τύπου, άβαφούς, μέ όρι- 
ζοντίας λαβάς καί μέ μίαν έπί τού ώμου κεκοσμη- 
μένην ζώνην έξ έπαλλήλων ήμικυκλίων, έζωγρα- 
φημένων δι’ άμαυροΰ βερνικιού έπί τού άνοικτοΰ 
βάθους τού άγγείου.

’Αντί πώματος είχε χρησιμοποιηθή ένταύθα 
άνάστροφον καλαθόσχημον κεκοσμημένον άγ- 
γεΐον καί άνωθεν τού πώματος λίθινη πλάξ, άκα- 
νονίστου σχήματος καί πάχους 0,03 μ.

Έντός τού άμφορέως, πλήν τών ήμικαύστων 
όστών, άνευρέθησαν χαλκά κατιωμένα κτερίσμα- 
τα (δακτύλιοι, περόναι κλπ.).

Είς τόν πέριξ τών δύο άμφορέων χώρον, πε- 
ρισυνελέγησαν πλήν μιας άκεραίας οίνοχόης καί 
μιάς σφαιρικής πυξίδος, μετά κωνικού πώματος, 
πλήθος ψήφων πήλινων, έκ διαλελυμένων δρμων, 
καί άφθονία όστράκων έξ άλλων σχετικών άγ

γείων, έξ ών διά τής συγκολλήσεως άποκατε- 
στάθησαν τά λοιπά κτερισματικά άγγεϊα τής τα
φής (οίνοχόαι, έτερον καλαθόσχημον άγγεΐον, 
κρατηρίσκος μετά κωνικής βάσεως κλπ.), ά
παντα κεκοσμημένα (Πίν. 51 β-γ). Ή ώς άνω 
ταφή, ώς έκ τών κτερισμάτων αυτής, πρέπει νά 
άνήκη είς ζεύγος άνδρός πολεμιστοΰ καί γυναι- 
κός (δακτύλιοι-περόναι-δρμοι), χρονολογικώς δέ 
νά τοποθετηθή εις τά τέλη τού 9ου αίώνος, παρά 
τήν παρουσίαν τού δευτέρου σαφώς προγενεστέ
ρου χρονολογικώς άμφορέως' τούτο δέ διότι ώς 
κάλυμμα τούτου είχε χρησιμοποιηθή, ώς ήδη 
άνεφέρθη, άγγεΐον, τό όποιον, ώς έκ τής διακο- 
σμήσεώς του, συμφωνεί χρονολογικώς πρός πάν
τα τά λοιπά άγγεϊα τού λάκκου καί έπιβεβαιοΐ 
τήν ύπόθεσιν, δτι ό παλαιότερος άμφορεύς, σφ- 
ζόμενος έκ τών άρχών τού αίώνος, έχρησιμοποι- 
ήθη ύπό τής οικογένειας τού νεκρού κατά τήν τα
φήν όμοΰ μετά τών τότε άγορασθέντων ύπολοίπων 
άγγείων.

Κατά γενομένην μικράν στρωματογραφικήν 
έρευναν είς ύψηλότερα τού τάφου σημεία, συνε- 
κεντρώθησαν όλιγάριθμα άγγεϊα τού 4ου αίώ
νος, έξ ών άναφέρομεν ένταύθα ένα κάνθαρον με- 
λαμβαφή, μέ έγχάρακτον έπ’ αυτού τήν έπιγρα- 
φήν ΜΥΚΑ, σκύφον, κοτύλην καί άβαθή λάγη- 
νον (Πίν. 51 δ ).

Μικρά έρευνα έφ’ όλοκλήρου τής λοιπής έπι
φανείας τού οικοπέδου έπίσης, έφερεν είς φώς 
φρέαρ κοινόν, διαμέτρου 1.03 μ., κείμενον περί τό 
κέντρον περίπου τού οικοπέδου, τού όποιου τό 
έσωτερικόν έρευνηθέν άπέδωσεν εΰαρίθμους δα- 
κρυδόχους, όλίγας ένσφραγίστους λαβάς άμφο
ρέων καί ένα λύχνον έλλιπή, μέ παράστασιν έπί 
τού δίσκου Άθηνάς έν προτομή, άπαντα ρωμαϊ
κών χρόνων, ώς καί λείψανα κατεστραμμένων 
άγωγών, συγχρόνων πρός τό φρέαρ, είς δύο ση
μεία τού οικοπέδου, ένα παρά τό φρέαρ καί έτε
ρον παρά τήν ΒΔ. γωνίαν τού οικοπέδου.

Όφείλομεν νά σημειώσωμεν, δτι καί αί ώς άνω 
μεμονωμένοι ταφαί θά ήδύναντο νά ένισχύσωσι 
τήν άποψιν περί ύπάρξεως νεκροταφείου κατά 
μήκος τής άρχαιοτάτης όδοΰ, τής άγούσης, ώς 
υποθέτει ό κ. Τραυλός (έ.ά. σ. 32 ΰποσημ. 4), άπό 
τών Άχαρνικών είς τάς Ίτωνίας πύλας καί άντι- 
στοιχούσης πρός τήν σημερινήν όδικήν άρτηρίαν 
Άγ. Μάρκου - Εύαγγελιστρίας -Άδριανοΰ - Σέλλεύ - 
Βύρωνος καί Μακρυγιάννη.

ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ

’Ιδιαιτέρως συχνή ταφική χρήσις τού χώρου 
συνηντήθη κατά τήν νοτίως τής Άκροπόλεως 
πλευράν, τήν έκτός τών τειχών, δπου άνευρέθη-
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σαν ταφαϊ διαφόρων περιόδων είς τά άμέσως κα
τωτέρω έρευνηθέντα οικόπεδα, ήτοι τά έπϊ των 
οδών Δημητρακοπούλου 85, Δημητρακοπούλου 
καϊ Δράκου, Νότη Μπότσαρη 21 καί Μεϊντάνη 
12-14 κείμενα.

Δημητρακοπούλου 85

Είς τό έπϊ τής όδοϋ Δημητρακοπούλου άρ. 85 
κείμενον οϊκόπεδον (Σχέδ. 1, άρ. 10 καί 
Σ χ έ δ. 6), ιδιοκτησίας Τ.Ε. Τ. Γιατζάκη καί Λ. 
Σουφλή, κατά τήν παρακολούθησιν των έκσκα-

τής νοτίας μεσοτοιχίας 13.20 μ., ήτο δέαϋτη προ
φανώς σχεδόν άδιατάρακτος, διότι μεταξύ τών 
άνθράκων καί τής τέφρας περισυνελέγησαν τά 
πλεΐστα τών τεμαχίων τών έπ’ αυτής, μετά τήν 
τελεσθεΐσαν προσφοράν, θραυσθεισών πέντε ώ- 
ραιοτάτων ληκύθων, φέροντα δυστυχώς έπ’ αότών 
έντονα τά ίχνη τής πυράς καί ένίοτε οϊκτρώς πα
ραμορφωμένα.
Ή πυρά, ώς κειμένη είς βαθύτερον στρώμα άπό 

τό τής προαναφερθείσης ταφής, προφανώς ούδε- 
μίαν σχέσιν έχει πρός αύτήν.

Β Μ ^ Η. &UMWtPAKui\qV/\OV

Σχέδ. 6. Άνασκαφή οικοπέδου έπϊ τής όδοϋ Δημητρακοπούλου

φικών έργασιών άνευρέθησαν, άποκείμενα κατά 
χώραν, καϊ ήρευνήθησαν ΰφ’ ήμών λείψανα σε- 
συλημένης ταφής άφ’ ένός καί ταφικής πυράς 
ΰφ’ έτέρου.

Έκ τής ταφής άνευρέθη μόνον ή έκ κροκαλο
παγούς λίθου, άλλ’ ήδη έλλιπής τήν βορείαν 
στενήν πλευράν καί τό πώμα, σαρκοφάγος, άπο- 
κειμένη είς βάθος 2.90 μ. άπό σημερ. έπιφανείας, 
κατά τήν πρός τήν όδόν Δημητρακοπούλου πα
ρειάν τοϋ οικοπέδου καί είς άπόστασιν 17 μ. άπό 
τής πρός Ν. μεσοτοιχίας. Αΰτη εύρέθη πλήρης 
χωμάτων καί προφανώς παλαιόθεν σεσυλημένη.

Τά άποκαλυφθέντα λείψανα έντονου πυράς έ- 
κειντο είς βάθος 3.60 μ. καί είς άπόστασιν άπό 
μέν τής όδοϋ Δημητρακοπούλου 6.73 μ., άπό δέ

Επειδή δέ οπωσδήποτε άνήκει είς άλλον τά
φον, έκεϊ που καί είς τό αυτό ή βαθύτερον στρώ
μα κείμενον, δστις μέχρις όλοκληρώσεως τών έκ- 
σκαφών ούδαμοϋ άνευρέθη, πρέπει νά ύποθέσω- 
μεν, ότι τά δύο άνευρεθέντα, ώσεί μεμονωμένα, 
δείγματα ταφικής χρήσεως τοϋ χώρου είναι τά 
μόνα κατά τύχην διασωθέντα έκ παλαιοτέρων πα
ραβιάσεων τών έπιχώσεων.

Προσπάθεια συγκολλήσεως τών έκ τής πυράς 
άνασυρθέντων τεμαχίων είχεν ώς άποτέλεσμα 
μίαν σχετικώς ικανοποιητικήν, τουλάχιστον ώς 
πρός τήν διάσωσιν τών έπ’ αύτών θαυμάσιων πα
ραστάσεων, άποκατάστασιν πέντε ληκύθων, ών 
αί τρεις έρυθρόμορφοι, αί δέ δύο λευκαί άττικαί, 
άνήκουσαι είς τό α' ήμισυ τοϋ 5ου π.Χ. αί. (Τό

8
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ΰψος των ληκύθων κυμαίνεται μεταξύ 0,30-0,34μ).
Έκ των έρυθρομόρφων ή καλύτερον σφζομέ- 

νη είκονίζει ’Αθήναν όρθίαν, έν ή ρέμα) στάσει 
(παράστασις άπαντώσα συχνάκις είς τούς άμέ- 
σως μετά τά Περσικά χρόνους), κρατούσαν διά 
τών δύο αυτής χειρών σάλπιγγα. Παρά τούς πό- 
δας τής θεάς άπόκειται ή άσπίς της, μέ έπίσημον 
γλαυκός καθημένης έπί κλαδίσκου έλαίας ( Π ί ν. 
52α).

Ή έτέρα λήκυθος είκονίζει σύνθεσιν διωκομέ- 
νης ύπό έτέρας άνδρικής μορφής, ήτις ήδη έχει 
συλλάβει αύτήν άπό τού ώμου, διά τής άριστε- 
ράς χειρός, ένφ διά τής δεξιάς κρατεί γυμνόν ξί
φος (Πίν. 52β). Έπί τής τρίτης έρυθρομόρ- 
φου ληκύθου παρίστανται δύο ίππεϊς κρατούν
τες άκόντια (Πίν. 53α).

Τών λευκών ληκύθων, ή μία, έλλιπής άπό τού 
ώμου καί άνω, κοσμείται διά παραστάσεως δύο 
γυναικείων μορφών, ών ή μία κρατεί δΓ άμφοτέ- 
ρων τών χειρών άνά έν άλάβαστρον ένφ ή άλλη, 
άνασύρουσα έλαφρώς διά τής δεξιάς τό άπόπτυ- 
γμα τού πέπλου της, άτενίζει τήν πρώτην. Είς τό 
μεταξύ τών δύο μορφών διάστημα εύκρινής ή 
επιγραφή «ΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΝΔΑΣ» (Πίν. 53 β).

Ή έτέρα τών λευκών καί ίσως ή σημαντικωτέ- 
ρα τών πέντε (Πίν. 54α), άν καί ίσχυρώς κα
τεστραμμένη ύπό τού πυρός, κοσμείται διά τής 
γνωστής παραστάσεως δύο μορφών ίσταμένων 
έκατέρωθεν έπιτυμβίου στήλης, έδραζομένης έπί 
δύο βαθμιδών, έφ’ ών άπόκεινται στέφανοι έκ 
κλάδων έλαίας (;), καί άποληγούσης άνω είς άε- 
τωματικήν έπίστεψιν. Ή παρουσιάζομενη, όμως. 
Ιδιορρυθμία ώς πρός τήν στήλην είναι, ότι τό πλά
τος αυτής είναι πολύ μεγαλύτερον τού συνήθους, 
ίσον καί ίσως κατά τι μεγαλύτερον τού ύψους 
αύτής, φέρει δέ αϋτη έπί τής κυρίως έπιφανείας 
έλλιπώς, δυστυχώς, σωζόμενον έπίγραμμα έκ 
τριών στίχων. Ή όλη διδομένη έντύπωσις είναι, 
ότι ό γραφεύς τού άγγείου άντέγραψεν ΰπάρχον 
μνημεΐον. Διά τούτο, έάν τελικώς καταστή δυνα
τόν νά άναγνωσθή καί νά συμπληρωθή τό έπί
γραμμα, ίσως, νά διαφώτιση τά τής τελεσθείσης 
σημαντικής ταύτης θυσίας.

Δημητρακοποόλου 45 καν Δράκου

Είς τό έν λόγο) οίκόπεδον, (Σ χ έ δ. 1, 
άρ. 11 καί Σ χ έ δ. 7 ) Ιδιοκτησίας Ήλία Σβαρ- 
νά, κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων, άπεκαλύφθη 
καί ήρευνήθη ΰφ’ ήμών συστάς έξ έπτά έν συνό- 
λφ τάφων, κειμένων, ώς έπί τό πλεϊστον, είς τήν 
λωρίδα τού οίκοπέδου, τήν γειτνιάζουσαν πρός 
τήν όδόν Δημητρακοπούλου.

Τών τάφων, είς μόνον ήτο λακκοειδής, λαξευ-

μένος είς τόν μαλακόν βράχον καί κεκαλυμμένος 
διά πώρινου πώματος, οί δέ λοιποί ήσαν καλυβϊ- 
ται τριγωνικής τομής ή μέ έλαφρώς καμπυλουμέ
νας τάς πλαγίας πλευρικός πλάκας καί εύθείας 
τάς τού δαπέδου- είς ένα έξ αύτών, τριγωνικής 
τομής, δέν ήτο έστρωμένον τό δάπεδον καί ό νε
κρός εΐχεν άποτεθή άπ* εύθείας έπί τού βραχώ
δους έδάφους.

Ή κατεύθυνσις τών τάφων έποίκιλλεν, ώς έπί- 
σης καί τό βάθος αύτών, κυμαινόμενον άπό 1.12 μ. 
έως 4.70 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας- άλλ’ ή 
ένταΰθα παρουσιαζομένη τόσον αισθητή διαφορά 
βάθους ούδεμίαν βαρύτητα έχει, ώς πρός τήν χρο- 
νολόγησιν τών τάφων, διότι οδτοι, λόγφ τού κοι
νού ώς έπί τό πλεϊστον τύπου, άλλά καί τών πε- 
ρισυλλεγέντων είς τινας έξ αύτών πενιχρών κτε- 
ρισμάτων, φαίνεται ότι άνήκουν είς τήν αύτήν 
χρονολογικήν περίοδον (τέλη 4ου, άρχαί Ελλη
νιστικής έποχής), προφανώς δέ αυτή όφείλεται 
είς τήν μορφολογίαν τής τότε έπιφανείας τού έδά
φους, ήτις, κατ’ άναλογίαν θέσεως καί βάθους 
ένός έκάστου τών έρευνηθέντων τάφων, άποδει- 
κνύεται, ότι θά παρουσίαζε κλίσιν άπό ΒΑ. πρός 
ΝΔ.

Νότη Μπότσαρη 21

Είς τό κατά τήν όδόν Νότη Μπότσαρη άριθ. 21 
οίκόπεδον, ιδιοκτησίας Λαζάρου Κωνσταντίνου, 
έσημειώθη έπίσης συστάς ένδεκα τάφων, τού 5ου 
καί 4ου π.Χ. αιώνων, περί τής διατάξεως καί τής 
μορφής τών όποιων, όμως, δέν κατέχομεν πλήρη 
καί σαφή στοιχεία, λόγφ τής μή έγκαιρου είδο- 
ποιήσεως τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας ύπό 
τών ιδιοκτητών καί έπομένως τής έρήμην ήμών 
διανοίξεως τών θεμελίων καί διαταράξεως τού χώ
ρου. Ό πλουσιώτερον, πάντως, έκτερισμένος τά
φος περιείχε 3 λεύκάς ληκύθους καί μίαν έρυθρό- 
μορφον άρυβαλλοειδή, μέ παράστασιν πτερωτής 
μορφής (Νίκης), κρατούσης πυξίδα.

"Ας σημειωθή, ότι έκ τών κατωτέρων στρωμά
των προέρχονται καί γεωμετρικά τινα όστρακα.

Μεϊντάνη 12-14

Κατά τήν ύπό τήν ήμετέραν έποπτείαν διάνοι- 
ξιν τών «πέδιλων» είς τά έπί τής όδοΰ Μεϊντάνη 
άριθ. 12-14 οικόπεδα, Ιδιοκτησίας Τ.Ε. Ίακ. Φα- 
μέλη, άπεκαλύφθησαν λείψανα άρχαίων κτισμά- 
των, είς άγωγός καί τρεις πλησίον καί παραλ- 
λήλως κείμεναι ύστερογεωμετρικαί ταφαί.

Οΰτω κατά τήν ΒΔ. γωνίαν ήλθεν είς φώς γω
νία άρχαίου κτίσματος, άπέχουσα άπό μέν τής 
οικοδομικής γραμμής 10 μ., άπό δέ τής δυτικής 
μεσοτοιχίας 6 μ. Άμφότερα τά σκέλη τής γω-
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νιας συνεχίζοντο ύπό τήν όδόν Μεϊντάνη καί 
τήν πρός Δ. Ιδιοκτησίαν. Οΐ σφζόμενοι τοίχοι 
τοΰ κτίσματος άπετελοϋντο έξ άσυμμέτρων όγ
κολίθων, μέ πλάτος 0,80 μ., ή δέ άνω έπκράνεια

είς σχήμα ανεστραμμένου Π. Οδτος, 6χων διαστά
σεις 0,30 χ 0,50 μ., εΰρέθη είς βάθος 2.40 μ. από 
τής σημερινής έπκρανείας.

Είς άπόστασιν 6 μ. άπό τής νοτίας μεσοτοι-

NS 4· : Χα,ρ txWOi
(.ftpaxo:, t’vj
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Τάφον Ν! 1-2-5-5-6:

Σχέδ. 7. Άνασκαφή οικοπέδου έπί των οδών Δημητρακοπούλου καί Δράκου

αυτών εκειτο είς βάθος 3.50 μ. άπό τοΰ κατα
στρώματος τής όδοϋ.

Ό άγωγός, συναντηθείς τό πρώτον παρά τό 
άνατολικόν σκέλος τοΟ άρχαίου κτίσματος, διέ
σχιζε διαγωνίως καί μέχρι τής νοτίας αύτοϋ γω
νίας, όλόκληρον τό οίκόπεδον, άπετελεΐτο δέ 
έκ λίθινων πλακών συμμετρικώς τοποθετημένων

χίας καί 5.80 μ. άπό τής πρός Δ. τοιαύτης, άπεκα- 
λύφθη είς βάθος 1.50 μ. άπό τής σημερινής έπι- 
φανείας ή έκ μεγάλων καί άσυμμέτρων όγκολί
θων θεμελίωσις κυκλικού κτίσματος.

Τού κτίσματος τούτου ή έσωτερική διάμετρος 
συμπεραίνεται, ότι ήτο 4-5 μ., τό δέ πάχος τού 
τοίχου έκυμαίνετο άπό 1-1.50 μ.
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Τέλος, έντός Αλλου «πέδιλου», κειμένου εις 
άπόστασιν 6.25 μ. από τής νοτιάς καί 5 μ. άπό 
τής Ανατολικής μεσοτοιχίας, έπεσημάνθησαν 
καί άνεσκάφησαν τρεις ύστερογεωμετρικών χρό
νων ταφαί.

At δύο ήσαν άπλοι έπιμήκεις λάκκοι, άνορυ- 
χθέντες έντός τού έκ κιμιλιας παρθένου έδάφους 
καί έκειντο εις βάθος 2.50 μ. άπό τής σημερινής 
επιφάνειας, ένφ ή τρίτη ήτο τεφροδόχος άμφο- 
ρεύς, εΰρεθείς έντός κατά 0,70 μ. βαθυτέρου κοιλώ
ματος, ήτοι εις βάθος 3.20 μ. άπό τής έπιφανείας.

Καί αί τρεις ώς άνω ταφαί ήσαν πλούσιαι εις 
κτερίσματα, των όποιων άναφέρονται ένταϋθα: 
οίνοχοΐσκαι (Π ί ν. 54β), μέ ζώνην κοσμουμέ- 
νην διά παραλλήλων σιγμοειδών γραμμών, άλ- 
λαι ύψήλαιμοι, μέ διακόσμησιν διαγράμμων ρόμ
βων κατά τόν λαιμόν, κανθαροειδείς σκύφοι, χει
ροποίητος πρόχους, μετά μετοπικής έγχαράκτου 
διακοσμήσεως, θήλαστρον καί πυξιδοειδεΐς κρα- 
τηρίσκοι, μεθ’ υψηλού καθέτου χείλους καί δύο 
οριζοντίων ταινιοσχήμων λαβών έπί ύψηλής κω
νικής βάσεως, φερούσης καθέτους έντομάς ( Π ί ν. 
54γ), ώς καί κύπελλα μετά ταινιοειδούς λαβής.

’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά έκ 
τού τεφροδόχου άμφορέως προερχόμενα κτερι- 
σματικά πήλινα ειδώλια ίππων, εΐδώλιον Κενταύ
ρου, κρατοϋντος διά τής ύπερυψουμένης δεξιάς 
έλλεΐπον ήδη άντικείμενον ( Π ί ν. 55α ), ώς καί 
ομοίωμα άρματος συρομένου ύπό δύο ίππων, όδη- 
γουμένων ύπό τού έντός αυτού ίσταμένου ήνιό- 
χου (Π ί ν. 55β). Τό τελευταΐον τούτο, άν καί 
μικρόν συγκριτικώς είς μέγεθος, είναι έκ τών 
πληρέστερον σφζομένων γνωστών μέχρι τοΰδε 
όμοιων παραδειγμάτων.

Κεκοσμημένος ήτο καί ό άμφορεύς (ύψους 
0,74 μ.) καθ’ δλην τήν έπιφάνειάν του, μέ έπαλλή- 
λους στενάς ζώνας, πληρουμένας διά τών συνή
θων γεωμετρικών κοσμημάτων, γραμμικών κατά 
κανόνα, πλήν μιας περί τόν ώμον ζώνης, μή δια- 
φερούσης είς πλάτος τών άλλων, άλλά κεκοσμη- 
μένης διά σειράς μικρογραφικώς καί τελείως 
άποδιδομένων ύδροβίων πτηνών.

"Απαντες οί προαναφερθέντες τάφοι τών κλασ
σικών χρόνων, οί άνευρεθέντες είς τά έπί τών 
όδών Δημητρακοπούλου 85, Δημητρακοπούλου 
45 καί Δράκου, ώς καί Νότη Μπότσαρη 21 οίκό- 
πεδα, εκειντο προφανώς έκατέρωθεν τής οδού, 
ή όποια διερχομένη διά τών "Αλαδε πυλών ώδή- 
γει είς Φάληρον. Σημειωτέον δέ ότι τήν αυτήν πο
ρείαν ήκολούθει καί ή έπί Τουρκοκρατίας είς 
Φάληρον άγουσα όδός (I. Τραυλού, ’έ.ά. πίναξ 
XI).

Ήδη, διά τής άνευρέσεως τών ύστερογεωμε

τρικών τάφων τής όδοΰ Μεϊντάνη, πλησίον τής 
πρός Φάληρον όδοΰ κειμένης, ένισχύεται ετι 
περισσότερον ό Ισχυρισμός τού κ. Τραυλού, περί 
τού ότι αΰτη ήτο καί παλαιοτάτη όδός (I. Τραυ
λού, ε.ά. σ. 53-54).

Πλαταιών καί Παραμυθίας

Μία έκ τών πλέον ένδιαφερουσών περιπτώσεων 
μεταξύ τών έκτος τών τειχών έρευνηθέντων χώ
ρων όπήρξεν ή τού κατά τήν νοτίαν γωνίαν τών 
όδών Πλαταιών καί Παραμυθίας κειμένου οικο
πέδου (Σχέδ. 1, άρ. 14), ιδιοκτησίας Σταύ
ρου Ίσαακίδου.

Δυστυχώς καί έν προκειμένω δέν είδοποιήθη- 
μεν, ώς θά εδει, ύπό τού ιδιοκτήτου καί ή διενεργη- 
θεϊσα ένταΰθα έκσκαφή έγένετο Αντιληπτή ύπό 
τής 'Υπηρεσίας, όταν ήδη ό μηχανικός έκσκα- 
φεύς είχε παραβιάσει τά άρχαϊα στρώματα καί 
είχεν έπιφέρει άρκετάς καταστροφάς. Οΰτω, έκ 
τού οικοπέδου τούτου προέρχονται άφ’ένός μέν 
όμάς ευαρίθμων κινητών εύρημάτων, περισυλ- 
λεγέντων έκ τών διαταραχθεισών έπιχώσεων καί 
ώς έκ τούτου άνευ σαφών ένδείξεων, καί άφ’ 
έτέρου τά διά τής ύφ’ ήμών διενεργηθείσης συ
στηματικής έρεύνης έλθόντα είς φώς κινητά καί 
μή εύρήματα, συνοδευόμενα άπό σαφή άνασκα- 
φικά δεδομένα, έφ’ών δύναται νά στηριχθή ό 
άπό Αρχαιολογικής άπόψεως χαρακτηρισμός τού 
χώρου.

Τά είς τήν πρώτην όμάδα άνήκοντα ήσαν: έν- 
νέα τόν Αριθμόν έπιτύμβιοι ένεπίγραφοι κιονί
σκοι, πλήρεις ή έλλιπώς σψζόμενοι, μία στήλη 
έπιτυμβία ·— άπλή πλάξ μέ τήν έπιγραφήν ΜΟ- 
ΣΧΙΟΝ/ Φ ΑΛΑΝΘΟ Υ / ΑΛΑΙΕΩΣ/ΘΥΓΑΤΗΡ,— 
δύο ταφικαί μαρμάριναι λουτροφόροι, έλλιπώς σφ- 
ζόμεναι, γυναικεΐον άγαλμα ρωμαϊκών χρόνων, έκ 
λευκού μαρμάρου, έλλιπές τήν κεφαλήν καί τόν 
Αριστερόν άκρον πόδα, σφζομένου ύψους 1.41 μ.
( Πίν. 56α), μία έπίσης έκ λευκού μαρμάρου ύπερ- 
φυσικοΰ μεγέθους κεφαλή κυνός (Πίν. 56β) καί 
Αφθονία όστράκων Αγγείων, διαφόρων έποχών, 
προερχομένων έκ παραβιασθέντων στρωμάτων, 
μεταξύ τών όποιων ώρισμένα τής κλασσικής πε
ριόδου, πλήν τής σημασίας των, ώς τών μόνων 
σφζομένων ένδείξεων διά τήν χρήσιν τού χώρου 
κατά τούς κλασσικούς χρόνους είναι καί άξιο- 
λογώτατα διά τήν ποιότητα τών έπ’ αύτών τμη- 
ματικώς σφζομένων παραστάσεων.

Είς τήν αύτήν όμάδα, τών άνευ σαφών ένδεί
ξεων, πρέπει νά συγκαταλεχθώσιν έπίσης: α) 
όστεοδόχος κάλπη έκ λευκού μαρμάρου, ύψους 
0,31μ. καί διαμέτρου χειλέων 0,49 μ. καί β) τρεις 
σαρκοφάγοι, έξ ών αί δύο έξ ύπομέλανος, ή δέ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:06 EEST - 3.236.241.27



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 61

τρίτη έκ λευκοΰ μαρμάρου, άδρώς έξειργασμέναι 
καθ’ δλην των τήν έπιφάνειαν, πλήν της κατά τά 
χείλη έπιμελέστερον έξειργασμένης υποδοχής 
διά τό πώμα. Αύται εύρέθησαν ύφ' ήμών εις διά
φορον τής άρχικής των θέσιν, άλλ’ ήσαν άδιατά- 
ρακτοι κατά τό έσωτερικόν των καί έρευνηθεϊ- 
σαι, πλήν τών σκελετών τών νεκρών καί ένός 
χαλκού κατιωμένου καί όλίγον έλλιποΰς κατό
πτρου, οϋδέν έτερον άπέδωσαν. Ώς πρός τήν άρ- 
χικήν των θέσιν, απλώς, έδηλώθη ήμΐν, ότι έ- 
κειντο άπασαι κατά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τού 
οίκοπέδου.

Ή έν συνεχείςι ύφ’ ήμών διεξαχθεΐσα έρευνα 
έφερεν είς φώς έτέρους δέκα τρεις έν συνόλω τά
φους, συστηματικώς έρευνηθέντας, έγκατεσπαρ- 
μένους δέ έφ’ όλοκλήρου τής έπιφανείας τού οι
κοπέδου, κυρίως όμως κατά τό δυτικόν ήμισυ αύ- 
τού, άλλοτε κατά μικράς όμάδας καί άλλοτε με
μονωμένος κειμένους.

Οί συναντηθέντες τύποι ταφής ήσαν, ό έντός 
σαρκοφάγων περίπου τής ώς άνω περιγραφείσης 
μορφής, ό έντός όρθογωνίων λακκοειδών τάφων, 
έπενδεδυμένων διά μαρμάρινων ή πωρίνων πλα
κών καί κεκαλυμμένων διά μιας ή περισσοτέρων 
πλακών έκ τού αύτού υλικού, μία παιδική ταφή 
έντός μικράς πηλίνης λάρνακος καί τέλος είς 
λακκοειδής λαξευμένος είς τόν μαλακόν βράχον, 
έπικεχρισμένος έσωτερικώς διά κονιάματος καί 
κεκαλυμμένος διά τριών έξ ύπομέλανος μαρμά
ρου, άτελέστατα έξειργασμένων, πλακών, δστις 
έκειτο καί είς τό μεγαλύτερον πάντων βάθος (3.60μ. 
άπό τής έπιφανείας όδού Παραμυθίας), άλλ’ώς άπε- 
δείχθη έκ τής έρεύνης τού έσωτερικοΰ του είχε 
χρησιμοποιηθή δι’ άνακομιδήν λειψάνων νεκρών 
ρωμαϊκής περιόδου, έξ οδ καί τά έντός αύτού 
όμοΰ μετά τεσσάρων κρανίων άνευρεθέντα ύά- 
λινα μυροδοχεία ( Π ί ν. 57α), πηλίνη δακρυ- 
δόχος καί λεκανίς, ώς καί τινα φύλλα έκ διαλυ- 
θέντος χρυσού στεφάνου.

Οϊ λοιποί τών έρευνηθέντων τάφων άνευρέθη- 
σαν είς βάθος κυμαινόμενον άπό 1.80μ. έως 3.10μ. 
Τούτο όμως ούδεμίαν σχέσιν έχει καί ένταύθα 
ώς πρός τήν χρονολόγησιν τών ταφών, διότι, 
πλήν τού σχεδόν όμοιογενούς κτερισματικού ύλι- 
κοΰ, καί τό γεγονός ότι πώμα τάφου εύρεθέντος 
άκαλύπτου καί κειμένου είς βάθος 2.45 μ. άνευρέ- 
θη, είς δευτέραν προφανώς χρήσιν, έπί έτέρου 
κειμένου είς βάθος 2.85 μ., έπιβεβαιοΐ τούτο.

Τά έκ τών τάφων κτερίσματα, είναι μέν ευάρι
θμα, άλλ’ ούδέν ένδιαφέρον παρουσιάζουν πλήν 
τού άπό άπόψεως χρονολογήσεως αυτών.

Κατ’ έξαίρεσιν άναφέρομεν ένταύθα τό έντός 
τού τελευταίου άνασκαφέντος τάφου άνευρεθέν

ώραΐον ύάλινον ποτήριον, μιμούμενον σαφώς 
μεταλλικόν πρότυπον ( Π ί ν. 57β), τό όποιον 
λόγω τής ίσχυροτάτης φθοράς, τήν όποιαν έχει 
ύποστή ή ύαλος, παρά τήν άμέσως ληφθεϊσαν 
φροντίδα συντηρήσεως, έξακολουθεϊ νά απολε
πίζεται συνεχώς καί ίσως δέν θά διατηρηθή έπί 
μακράν.

Κατά τήν αύτήν πλευράν τού οίκοπέδου πλήν 
τών τάφων άπεκαλύφθησαν καί τμήματα τοίχων, 
οΐτινες ώς έκ τής θέσεώς των (π.χ. είς μίαν πε- 
ρίπτωσιν γωνία τοίχου περιβάλλει πέντε τάφους), 
τής έκ ποικίλου ύλικοΰ καί άνευ φροντίδος στα
θερός θεμελιώσεως κατασκευής των, τού μικρού 
σωζομένου ύψους των καί τού βάθους είς τό ό
ποιον έθεμελιοΰντο (περίπου τό αύτό πρός τό 
τών τάφων), δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς 
τμήματα ταφικών περιβόλων.

Τέλος, περίπου κατά τό κέντρον τού οίκοπέ
δου καί είς βάθος 3.40 μ. άπεκαλύφθη είς άγωγός 
διασχίζων τόν χώρον, μέ κατεύθυνσιν άπό Δ. 
πρός Α. Ούτος άπετελεϊτο έκ πήλινων πεταλο- 
σχήμων τήν τομήν πλακών, έδραζομένων άπ’ ευ
θείας έπί τού μαλακού βράχου (κιμιλιάς) καί κα- 
λυπτουσών τήν έπ’ αύτού λαξευμένην αύλακα διά 
τήν ροήν τών ύδάτων. Ό τύπος ούτος τού άγωγοΰ 
χρονολογείται είς τούς Ελληνιστικούς χρόνους.

’Από τά παρά τούς άναφερθέντας τοίχους χώ
ματα έχομεν άφθονίαν οστράκων, τά πλεΐστα τών 
όποιων, παλαιόθεν τεθραυσμένα, έντάσσονται 
είς τό δεύτερον ήμισυ τού 6ου π.Χ. αί. καί κυ
ρίως είς τό τέλος αύτού καί τό πρώτον ήμισυ τού 
5ου π.Χ. Έξ αυτών μνημονευτέα τά έκ λαιμών 
λουτροφόρων περί τό 530 π.Χ., έρυθρομόρφων 
σκύφων, μέ συνθέσεις άνδρών καί έφήβων, περί 
τό 510 π.Χ., άνήκοντα πιθανώς είς τόν κύκλον 
τού Έπικτήτου, ώραιότατα έρυθρόμορφα όστρακα 
έκ μεγάλων άγγείων τών περί τό 580 π.Χ. χρόνων, 
είκονίζοντα Ήρακλέα ( Π ί ν. 57γ ) καί Άθηνάν 
( Π ί ν. 57δ ), τμήμα έρυθρομόρφου άναθηματικής 
πλακάς, ώς καί δύο ήμίση έρυθρομόρφων πινα
κίων τού δευτέρου τετάρτου τού 5ου π.Χ. αίώνος.

Έκ τών έν γένει άνασκαφικών δεδομένων βέ
βαιον είναι, ότι ό χώρος ούτος έχρησιμοποιήθη 
ευρέως διά ταφάς άπό τού τέλους τών έλληνιστι- 
κών καί κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους.

Ή προγενεστέρα πάλιν χρήσις τού χώρου καί 
δή κατά τήν κλασσικήν έποχήν είναι μέν βεβαία 
έκ τών έν άφθονία, ώς έσημειώθη άνωτέρω, είς 
τάς έπιχώσεις συναντηθέντων όστράκων, παρα
μένει όμως άγνωστον πρός ποιον σκοπόν.

Σπύρου Πάτση καί Σερρών

Κατά τήν διασταύρωσιν τών οδών Σπύρου Πά-
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τση καί Σερρών καί έντός χάνδακος διανοιγέντος 
ύπό τής 'Εταιρείας ΥΔΡΕΞ εις βάθος 2.05 μ. 
άπό τοϋ καταστρώματος τών όδών, άπεκαλύφθη 
κάλπη έκ λευκού μαρμάρου, έντός τής όποιας 
ΰπήρχεν έτέρα χαλκή τεφροδόχος ίσχυρώς κα- 
τιωμένη, ήτις πλήν τής τέφρας καί τών ήμικε- 
καυμένων όστών ούδέν έτερον περιεΐχεν. Ή πε
ραιτέρω διάνοιξις τής τάφρου παρακολουθηθεϊσα 
ύφ’ ήμών ούδέν άπέδωσε.

Σπύρου Πάτση 55

Είς τό κατά τήν ίδιαν περιοχήν καί επί τής 
όδοϋ Σπύρου Πάτση άριθ. 55 κείμενον οίκόπεδον 
ιδιοκτησίας Ήλιάδη-Κερκυροπούλου-Μηνακάκι, 
κατά τάς πρός διάνοιξιν θεμελίων έκσκαφικάς έρ- 
γασίας άπεκαλύφθησαν λείψανα ταφών. Ήδη πρό 
τής άφίξεώς μας είς τόν χώρον είχον έξαχθή έκ 
τής αρχικής των θέσεως καί περισυνελέγησαν ύφ’ 
ήμών έν κάτω τμήμα μικράς έπιτυμβίου στήλης, 
μέ μερικώς σφζομένην έπ’ αύτής παράστασιν δε- 
ξιώσεως, έν προστύπφ άναγλύφφ, είς έπιτύμβιος 
ένεπίγραφος κιονίσκος άκέραιος τού όποιου ή 
άρχική θέσις ύπεδείχθη ήμΐν ύπό τών έργατών 
( βλ. Σ χ έ δ. 8, κ. ) καί τρεις κέραμοι στρωτή
ρες, ών ό είς άκέραιος, οΐτινες ώς άπεδείχθη έκ 
τών ύστέρων προήρχοντο έκ κατεστραμμένου κα- 
λυβίτου (Σ χ έ δ. 8, 6).

Ή ύφ’ ήμών συνεχισθεΐσα έρευνα περιορισθεΐ- 
σα κυρίως έντός τών διαφόρων «πέδιλων», ών 
τινα ήναγκάσθημεν νά διευρύνωμεν, άπεκάλυψε 
συστάδα ένδεκα τάφων (Σ χ έ δ. 8 ), έκ τών ό
ποιων οί ύπ’άριθ. 6-11 εύρέθησαν όλοσχερώς 
κατεστραμμένοι, οί δέ λοιποί πέντε (1-5), περί 
ών κατωτέρω, άθικτοι.

Ό νπ’ άριθ. 1 (πωρίνη σαρκοφάγος), κείμενος 
είς βάθος 1.64 μ., ήτο παλαιόθεν σεσυλημένος 
καί πλήρης χωμάτων (ίσως κατά τήν κατασκευήν 
τής παλαιός πρός Ν. γειτνιαζούσης οικοδομής).

Ό νπ άριθ. 2, κείμενος είς βάθος 2.30 μ., ήτο 
καλυβίτης· έντός αύτού μέ τήν κεφαλήν πρός Α. 
άπέκειτο ό νεκρός έκτερισμένος δι’ ένός άλαβά- 
στρου καί ένός άρυβαλλοειδούς ληκυθίου.

Ό ύπ’ άριθ. 3, κείμενος είς βάθος 3.10 μ., καί 
κάτωθεν καί πρός Δ. τών κατεστραμμένων λειψά
νων τού ύπ’ άριθ. 6, ήτο έπίσης καλυβίτης· έν
τός αύτού ό νεκρός άπέκειτο μέ τήν κεφαλήν πρός 
Β. 'Υπό τό κρανίον τοϋ νεκρού εύρέθη πλάξ το
ποθετημένη ένταΰθα έν εΐδει προσκεφαλαίου καί 
είς τό στόμα του ακριβώς χαλκή κατιωμένη βε
λόνη.

Ό νπ’ άριθ. έ παρουσίαζεν ίδιομόρφου κατα
σκευής τύπον καλυβίτου, διότι άντί τών συνήθων 
πλακών είχον χρησιμοποιηθή πήλιναι πλάκες

έπενδύσεως φρέατος. Ούτος εύρέθη είς βάθος 
1.74 μ., πλήν δέ τού σκελετού τού νεκρού περι- 
εϊχεν όστρακα μεγαρικών άγγείων, έν μικροσκο- 
πικόν ληκύθιον καί θραύσματα στλεγγίδος χαλ- 
κής.

Τέλος, ο ύπ’ άριθ. 5 (μαρμάρινη σαρκοφάγος), 
ό σημαντικώτερος όλων, εύρέθη είς βάθος 2.63 μ., 
είχε κατεύθυνσιν άπό ΒΑ. πρός ΝΔ. καί ήτο κατά 
τό ήμισυ ύπό τήν μεσοτοιχίαν τής πρός Β. οι
κοδομής.

Έντός αύτού, πλήν τού σκελετού τού νεκρού, 
άνευρέθησαν θραύσματα στλεγγίδος καί αί κά
τωθι ένδεκα λήκυθοι: άρυβαλλοειδής μελαμβα- 
φής καί μέ ζώνην έπί τού ώμου κεκοσμημένην 
δι’ έπαναλαμβανομένου ζητοειδοΰς θέματος, έτέ
ρα κοινή μέ θαλλόν κισσού περί τήν κοιλίαν καί 
τέλος έννέα λευκαί άττικαί, μέ άρίστην διατήρη- 
σιν τών χρωμάτων καί τόν συνήθη διάκοσμον τών 
δύο έκατέρωθεν έπιτυμβίου στήλης μορφών, τών 
όποιων ή μέν άριστερά τής στήλης γυναικεία 
κρατεί κάνιστρον, ή δέ έτέρα άνδρική ταινίαν 
( Π ί ν. 58α-β). Αύται δέ, παρά τάς έπί μέρους δια
φοροποιήσεις, παρουσιάζουν πολλά τά κοινά καί 
πιθανώτατα προέρχονται έκ τής χειρός τοϋ αύτού 
τεχνίτου ή τού αύτού έργαστηρίου.

Παρά τούς άνωτέρω περιγραφέντας τάφους 
άνεκαλύφθησαν καί ήρευνήθησαν τέσσαρες πυ- 
ραί (α-β-γ-δ), αί όποϊαι έκειντο άνωθεν άκριβώς 
ή πλησίον αύτών. Μεταξύ τών άνθράκων καί τής 
τέφρας συνελέξαμεν ίκανόν άριθμόν όστράκων 
καί τινα μικρά άγγεΐα.

Είς τόν αύτόν τέλος χώρον εύρέθησαν καί τά 
έν τφ Σ χ ε δ ί φ 8 είκονιζόμενα τμήματα τοίχων, 
τών όποιων όμως, δέν διεσαφηνίσθη ό προορι
σμός, διότι δέν κατέστη δυνατόν νά παρακολου- 
θηθώσιν είς μεγάλην έκτασιν.

«Ρέμα Προφήτου Δανιήλ»

Παρά τό άνατολικώς τής Άκαδημείας Πλάτω
νος κείμενον «Ρέμα Προφήτου Δανιήλ» καί εις 
θέσιν, τήν όποιαν δέν ήδυνήθημεν νά καθορίσω- 
μεν έπακριβώς, λόγφ τού άκατοικήτου τής πε
ριοχής, κατά τάς ύπό τής Εταιρείας Υ.Δ.Ρ.Ε.Ξ. 
έργασίας διά τήν τοποθέτησιν άποχετευτικοΰ 
άγωγοΰ, άπεκαλύφθησαν είς βάθος 3.50 μ. άπό τής 
σημερινής έπιφανείας, δύο ταφικά τεφροδόχα άγ
γεΐα, άρχαϊκών χρόνων.

Πρόκειται περί άπλών άμφορέων — τού συνή
θους ύψους — έκ χονδροκόκκου κεραμεοΰ πη
λού, τεθραυσμένων, έλλιπών καί άκοσμήτων. Καί 
οί δύο ήσαν πλουσιώτατοι εις κτερίσματα, άτινα 
εκειντο τόσον έντός όσον καί έκτός αύτών. Ταΰ- 
τα, καθαρισθέντα ήδη καί συγκολληθέντα, άπε-
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τέλεσαν μίαν σπουδαίαν σειράν κτερισματικών άγ- νειαν τής κοιλίας παλαιότατον τύπον πωγωνο- 
γείων τού 7ου π.Χ. αί., είς ήν διακρίνομεν βασικές φόρου τρεχούσης Γοργούς (Πίν. 59α), σκύ-
δύο όμάδας, ήτοι τά τής ’Αττικής προελεύσεως φον, έφ’ ού είκονίζεται κατά τήν κυρίαν πλευ-

νηάρχοντα

οδοϊ. a:η- ss 096s?
Σχέδ. 8. Άνασκαφή όδοϋ Σπ. Πάτση

καί τά τής Κορινθιακής. ’Ενδεικτικές παρουσιά- 
ζομεν ένταϋθα τινά: (έκ τής πρώτης όμάδος) 
πρόχουν, μετά διπλής συμφυούς ύπερυψωμέ- 
νης λαβής, φέρουσαν κατά τήν προσθίαν έπκρά-

ράν ή «πότνια Θηρών», δαμάζουσα πάνθηρας καί 
κατά τήν έτέραν άντωπαϊ σφίγγες (Πίν. 59β ), 
κρατηροειδή ήμισφαιρικήν πυξίδα, με εύρεΐαν 
κωνικήν βάσιν καί μέ μικρογραφικάς παραστά-
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64 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ

σεις περί χήν κοιλίαν καί χό πώμα ( Π ί ν. 60α), 
καί (έκ χής δευχέρας όμάδος) δύο πυξίδας πρω- 
χοκορινθιακάς ( Π ί ν. 60β ).

Σύν χοϊς άλλοις, διά χό σχεχικώς ασυνήθες 
χής περιπχώσεως σημειούμεν καί χινας έν μικρο
γραφία άπομιμήσεις σκευών οικιακής χρήσεως 
έκ χονδροκόκκου (ώς καί χά άνχιγραφόμενα πρό- 
χυπα) πηλού καί άνευ διακοσμήσεως.

Άχιλλέως άριθ. 52-54

Εις χό Μεχαξουργεΐον καί εις χό έπί χής όδοΰ 
Άχιλλέως άριθ. 52-54 οίκόπεδον, ίδιοκχησίας Νι
κολάου Τσουμάνη, καχά χάς έκσκαφικάς έργα- 
σίας άπεκαλύφθησαν, ώσεί συγκενχρωμένα εις 
σημεϊον χοϋ οικοπέδου κείμενον παρά χήν ΒΑ. 
μεσοχοιχίαν, εις άπόσχασιν 20 μ. άπό χής οικοδο
μικής γραμμής καί εις βάθος 2.40 μ. έως 2.85 μ., 
χρεΐς έπιχύμβιοι ένεπίγραφοι κιονίσκοι, άκέραιοι 
ή καί έν μέρει σφζόμενοι, χμήμα έπιχυμβίου άνα- 
γλύφου πλακάς, σωζ. ύψους 0,88 μ. μέ παράσχασιν 
γυναικός καθημένης καί κραχούσης παιδίον, χεΐ- 
νον πρός αύχήν χάς χεΐρας, καί έχέρα έπιχυμβία 
σχήλη, άκεραία, ύψους 0,52 μ., άπλή, άλλά καί 
χαρακχηρισχική διά χήν έπ’ αόχής έγχαράκχως 
είκονιζομένην ίεραχικήν μάχαιραν καί χήν άνω
θεν χαύχης έπιγραφήν ΕΦΕΣΙΟΣ (Πίν. 61α).

Τέλος, χό άξιολογώχερον πάνχων χών ένχεύθεν 
προερχομένων εΰρημάχων είναι άκέφαλον άγαλ
μα καθημένης έπί θρόνου μορφής, μάλλον φι
λοσόφου, έκ λευκού μαρμάρου, σφζ. ύψους 1.30 μ. 
(Πίν. 61 β ).

Καχά χήν έπακολουθήσασαν ερευνάν μας έφ’ 
όλοκλήρου χοΰ οικοπέδου, άπεκαλύφθησαν εις 
χήν αύχήν πλευράν καί όλίγον βορειόχερον χών 
προαναφερθένχων εύρημάχων, ήχοι εις άπόσχασιν 
18.50 μ. καί 14.20 μ. άπό χής οικοδομικής γραμμής 
άνχισχοίχως, πώρινος χάφος, παλαιόθεν σεσυ- 
λημένος (εις βάθος 3.90 μ.), έχι δέ βαθύχερον αύ- 
χοϋ (4.20 μ.) φρέαρ μεχά πηλίνης έπενδύσεως

έχούσης χήν γνωσχήν μηνοειδή ένχομήν, χό ό
ποιον έρευνηθέν μέχρις έξανχλήσεως, ούδέν έχε- 
ρον άπέδωσε πλήν χών εις χόν πυθμένα χου σχε
δόν άνευρεθένχων όσχών άνθρωπίνου σκελεχού.

Περαχούνχες χήν παρούσαν έκθεσιν προσθέχο- 
μεν, όχι καχά χό 1963 έκχός χών άναφερθένχων 
οικοπέδων ήρευνήθησαν καί άλλα ήσσονος ση
μασίας μεχαξύ χών όποιων: α) χό έπί χών όδών 
Πειραιώς-Άγησιλάου καί Μυλλέρου κείμενον 
(Σ χ έ δ. 1, άριθ. 19 ) (πρώην Όρφανοχροφείον 
Χαχζηκώνσχα), πρό χού όποιου καί ύπό χό καχά- 
σχρωμα χής οδού Πειραιώς είχον άνευρεθή πα- 
λαιόχερον ένδιαφέρονχα λείψανα γεωμεχρικών 
χαφών καί ένθα, παρά χήν έπιχειρηθεϊσαν ύφ’ ή- 
μών έπισχαμένην δοκιμασχικήν σκαφήν, πλήν 
μιας πυράς καί ένός χμήμαχος χοίχου, ούδέν έτε
ρον άνευρέθη· β) χό έπί χής Πλαχείας Συνχάγμα- 
χος καί καχά χήν συμβολήν χών όδών Καραγεώρ- 
γη Σερβίας καί Σταδίου (Σχέδ. 1, άριθ. 20 βι- 
βλιοπωλεΐον Έλευθερουδάκη), τό άμέσως γειτνιά- 
ζον μέ χήν έπί τής όδοΰ Καραγεώργη Σερβίας 
άριθ. 4 διεξαχθεΐσαν παλαιότερον άποδοτικω- 
τάτην άνασκαφήν ύπό τού κ. Σ. Χαριτωνίδου. 
Κατά τό βόρειον άκρον τής δυτικής παρειάς τού 
οικοπέδου εύρέθη μόνον τμήμα σαρκοφάγου πώ
ρινης.

Τέλος, τό έπί χών όδών Σταδίου καί 'Ομήρου 
κείμενον οίκόπεδον (Σχέδ. 1, άριθ. 21 ) ιδιο
κτησίας Τραπέζης Ελλάδος, παρουσίασεν δλως 
ιδιαίτερον ένδιαφέρον, μέ τάς έν αύτφ άποκαλυ- 
φθείσας πλείστας δσας ταφάς, τό περιεχόμενον 
τών όποιων έμφανίζει χρήσιν τού χώρου άπό τού 
τέλους τού 6ου μέχρι τού 4ου π.Χ. αί. Επειδή 
όμως ή έξερεύνησις τού οικοπέδου καί τών έν 
αύτώ άποκαλυφθεισών ταφών, ώλοκληρώθη έν- 
τός τού 1964, χά περί τού ταφικού τούτου χώρου 
θά περιληφθώσιν εις τήν έκθεσιν τού έπομένου 
έτους.

Γ· ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Άθήναι. Καρυατιδών 11: α. "Αποψις των εντός των χώρων Κ καί Ν ύποκαύστων, β. "Αποψις τών
εντός τοϋ χώρου Κ ύποκαύστων

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΑΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 42 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Άθήναι. Καρυατιδών 11: α. Γενική άποψις τοϋ άνασκαφέντος βαλανείου. Κυκλική αίθουσα μέ τούς 
πέριξ ταύτης πρός βορραν, δυσμάς καί νότον χώρους, β. Αείψανα ψηφιδωτού δαπέδου εις τήν κυκλι

κήν αίθουσαν A

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΑΟΣ
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Άθήναι. Καρυατιδών 11: α. Ή κυκλική αίθουσα μέ τάς πέριξ ταύτης δεξαμενάς, β. Άποψις τοϋ πρός 
άνατολάς τμήματος τοΰ βαλανείου. Εις τά βαθύτερα στρώματα αί δεξαμεναΐ δΙ καί δ2 τής αύλής τής

κλασσικής οικίας

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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Άθήναι. Καρυατιδών 11: α. Τά έκ του φρέατος Φ2 άποκατασταθέντα ΥΕ αγγεία, β. Μαρμάρινον 
άγαλμάτιον Κυβέλης έκ των έπιχώσεων τής δεξαμενής Β

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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'Αθήνα!. Καρυατιδών 11: α-β. Πήλινοι λύχνοι 4ου - 6ου μ.Χ. αΐ.

Φ. ΣΤ Α ΥΡΟΠΟ Υ ΛΑΟΣ
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Άθήναι. Χριστοκοπίδου 21: α. Τό άποκαλυφθέν τμήμα τοϋ νοτίου τοίχου τοϋ οικοδομήματος, 
β. Ή εύθυντηρία τής δυτικής πλευράς τοϋ οικοδομήματος καί ό πρό αΰτοϋ διερχόμενος δρόμος 
καί αποχετευτικός αγωγός, γ. Λεπτομέρεια τοϋ ύπό τήν οδόν διερχομένου αποχετευτικού άγωγοΰ, 

δ. Τμήμα ρωμαϊκού κτηρίου όρίζοντος τό πλάτος τής ρωμαϊκής όδοϋ

Φ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΗ 47

Άθηναι. Χριστοκοπίδου 21. ’Αγγεία τοϋ τέλους τοϋ 6ου αί. π.Χ. έκ τοϋ αποθέτου: α. Παράστασις 
πάλης έπί τής κοιλίας παναθηναϊκού άμφορέως, β. Μελανόμορφος λήκυθος, γ. Εσωτερικόν κύλικος

τής όμάδος τοϋ Πίθου

Φ. ΙΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 48 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΕ 49

ΑΟήναι: α-β. Ρόμβης 20. Πλαστικαί λήκυθοι καί χοΰς, γ-δ. 'Αγίου Δημητρίου 20. Ζεύγη πήλινων 
γεωμετρικών ύποδημάτων έκ τής παιδικής ταφής

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 50 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Άθήναι. 'Αγίου Δημητρίου 20: α. ’Αγγεία έκ τοϋ παιδικού τάφου, 
β. "Οστρακα άνατολιζούσης περιόδου

Φ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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Άθήναι. Μεϊντάνη 12-14: α. Εϊδώλιον Κενταύρου, β. Κτερισματικόν ομοίωμα άρματος
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Άθήναι. «Ρέμα Προφήτου Δανιήλ»: α. Οίνοχόη μέ παράστασιν τρεχούσης Γοργούς (600 π.Χ.), 
β. Σκύφος μέ παράστασιν «Ποτνίας Θηρών»

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΑΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Άθήναι. «Ρέμα Προφήτου Δανιήλ»: α. Κρατηροειδής πυξίς, β. Πρωτοκορινθιακή πυξίς

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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