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ΑΤΤΙΚΗ

Αί κατά τό 1963 έκτεταμέναι έργασίαι διευρύν- 
σεως όδών, διανοίξεως τάφρων διά τήν έγκατά- 
στασιν σωλήνων άποχετεύσεως καί έκσκαφων 
διά τήν θεμελίωσιν νέων οικοδομών έξηγοΰν τήν 
Ιδιαιτέραν άφθονίαν των τυχαίων Αρχαιολογικών 
εύρημάτων κατά τό έτος τοΟτο. Ή Υπηρεσία έπε- 
νέβη έκάστοτε, έφ’ όσον έλάμβανεν έγκαίρως 
γνώσιν, καί διενήργει τήν άπαιτουμένην άνασκα- 
φικήν έρευναν πρός μελέτην τών άποκαλυπτομέ- 
νων άρχαίων κτισμάτων ή τάφων καί διάσωσιν 
τών κινητών εύρημάτων. Ταύτα φυλάσσονται 
προσωρινώς έν τη άποθήκη τής Β' ’Αρχαιολογι
κής Περιφερείας, καταγεγραμμένα εις ειδικόν 
εύρετήριον. Οί άριθμοί, οί συνοδεύοντες κατω
τέρω τήν περιγραφήν έκαστου, άναφέρονται εις 
τό εύρετήριον τούτο.

’Εκτεταμένη άνασκαφή διενηργήθη έν Θορικφ 
μέ τήν συνεργασίαν Βέλγων Αρχαιολόγων, περί 
τής όποιας άνασκαφής έκθεσις δημοσιεύεται κε- 
χωρισμένως. Κατά τήν διάρκειαν τού έτους είρ- 
γάσθησαν, παρά τή Έφορείμ, οί Έπιμεληταί Β. 
Πετράκος καί Κ. Δαβάρας, ήσκήθη δε επί έξά- 
μηνον ό δόκιμος ’Επιμελητής Ήλ. Τσιριβάκος. 
Ώς έκτακτοι ύπάλληλοι, πτυχιοϋχοι τής Φιλοσο
φικής Σχολής, ή κ. Έ. Σπανοπούλου, ή δ. Έ. 
Κουμρόγλου, ή δ. Ν. Μεταξά, οί κκ. Π. Παρ- 
θένης καί Ά. Παπαδόπουλος έβοήθησαν ούσιω- 
δώς εις τά έργα τής ύπηρεσίας.

Καλλιθέα ’Αθηνών

Κατά τήν έργασίαν έκσκαφων πρός τοποθέ- 
τησιν σωλήνων άποχετεύσεως έπί τής όδοϋ Θη
σέως άριθ. 240, εις βάθος 2.70 μ. ύπό τό κατάστρω
μα τής όδοϋ, εύρέθη συστάς τάφων τής όψιμου 
γεωμετρικής έποχής. Τούς τάφους άπετέλουν άφ’ 
ενός μέν δύο μεγάλοι άμφορεΐς περιέχοντες μι
κρά άγγεΐα καί άφ’ έτέρου τρεις λάκκοι, έντός 
τών όποιων είχον άποτεθή τά άγγεΐα, καλυπτό
μενοι ύπό άκατεργάστων πλακών έκ κροκαλοπα
γούς λίθου. Έπί τής όδού Θησέως, άλλ’ εις Ικα
νήν άπόστασιν, είχεν άποκαλυφθή πρό τινων έ- 
τών καί άλλη όμάς τάφων γεωμετρικών χρόνων, 
πρβλ. BCH LXXXVII (1963) σ. 404 κ.έ.

Τάφος 1. Άμφορεύς (άριθ. 2000), εύρέθη εις 
τεμάχια, συνεπληρώθη διά γύψου, ύψ. 0,75 μ., 
διάμ. χείλους 0,23 μ. (διατομή χείλους Σ χ έ δ. 1 ). 
Φέρει γάνωμα καστανέρυθρον. Έπί τού λαιμού, 
Αμφοτέρωθεν, έν τετραγώνφ πλαισίω, κόσμημα 
διασταυρουμένων λοξών κεραιών, έγγεγραμμέ- 
νων έντός δύο όμοκέντρων κύκλων. Ό άμφορεύς 
περιείχε πέντε μικρά άγγεΐα: α) άωτον κύπελλον
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(άριθ. 2001), ϋψ. 0,05 μ., διακοσμούμενον μέ άραιάς 
περιφερικός γραμμάς έρυθροϋ χρώματος, β) μό- 
νωτον κυάθιον (άριθ. 2002), ΰψ. 0,055 μ., έχον τήν 
βάσιν βεβαμμένην διά καστανού χρώματος καί 
κόσμημα, διακοπτόμενον ύπό τήν λαβήν, έκ μι
κρών καθέτων γραμμών μεταξύ δύο όριζοντίων, 
γ) όλπη (άριθ. 2003), ύψ. 0,103 μ., μέ γάνωμα καστα- 
νομέλαν άπολεπισθέν. Έπί τού τοιχώματος τέσ- 
σαρες έξηρημέναι περιφερικοί γραμμαί, δ) κάν
θαρος (άριθ. 2004), ΰψ. 0,075 μ., μέ βάσιν μελαμβα-
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Σχέδ. 1. Διατομή χείλους 

ταφικοϋ άμφορέως Καλλιθέας

φή καί κόσμημα έπί τού ώμου, Αμφοτέρωθεν, έκ 
δύο μετοπών μεθ’ ύδροχαροΰς πτηνού, χωριζομέ- 
νων δι’ όμάδος καθέτων γραμμών, ε) κωνική οίνο- 
χοΐσκη (άριθ. 2005), ΰψ. 0,075 μ., άνευ γανώματος, 
τύπου τού "Αργους.

Τάφος 2. Έντός μεγάλου άμφορέως, τού 
όποιου διεσώθησαν μόνον τμήματα τού χείλους 
καί τής βάσεως, τρία μικρά άγγεΐα (Π ί ν. 62α): 
α) μόνωτος κύαθος (άριθ. 2006), ΰψ. 0,045μ., φέρων 
έξωτερικώς καί έσωτερικώς καστανόχρωμον γά
νωμα. Έξηρημένη ταινία. Οπό τό χείλος, β) μό
νωτος κύαθος (άριθ. 2007), ΰψ. 0,05 μ., κοσμούμενος 
έπί τού ώμου μέ όφιοειδή γραμμήν διακοπτομέ- 
νην ύπό τήν λαβήν καί μέ δύο όριζοντίους γραμ
μάς έπί τού καθέτου χείλους, γ) καλαθίσκος (άριθ.
2008) , ΰψ. 0,065 μ., τό τοίχωμα τού όποιου φέρει α
ποτύπωμα πλέγματος καλάθου, χρησιμοποιηθέν- 
τος ώς μήτρας. Έσωτερικώς κόσμημα δύο δια
σταυρουμένων γραμμών καί δύο άλλων περιφερι
κών ύπό τό χείλος.

Τάφος 3. Λάκκος καλυπτόμενος ύπό πλακών 
κροκαλοπαγούς λίθου, έντός τού όποιου εύρέθη- 
σαν τά άγγεΐα: α) οίνοχόη μετά τού πώματος (άριθ.
2009) , ΰψ. 0,46 μ., διάμ. 0,19 μ. Διακόσμησις εις 
ζώνας μετά γεωμετρικών θεμάτων, έπί τού ώμου 
εις μετόπας μετά ρόμβων ή γραμμωτών τριγώ
νων, έπί τού λαιμού μετά ροδάκων, παραλλήλων 
θλαστών γραμμών, κύκλου κοκκίδων περικλείον- 
τος μικρούς κύκλους κ.λ.π. Ή βάσις καλύπτεται 
ύπό καστανού βερνικιού. Δύο μαστοειδείς αποφύ
σεις έπί τής πρόσθιας δψεως τού ώμου. Ή ράχις 
τής λαβής διακεκοσμημένη δι’ έπαλλήλων μικρών 
κύκλων μετά κοκκίδος εις τό κέντρον έκάστου 
( Π ίν. 62β), β) σκύφος (άριθ. 2010), ΰψ. 0,08 μ..
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εχων έπ! τοΰ χείλους κόσμημα μετοπών μεθ’ υδρο
χαρούς πτηνού καί ζατρικίου, έπί τοΰ ώμου με
τόπην μετά θλαστής ταινίας καί στιγμών, έπί 
τής βάσεως θλαστήν ταινίαν μεταξύ περιφερικών 
γραμμών. Έπί τών λαβών, πλαισιούμεναι κοκκίδες, 
ύπό την βάσιν όμόκεντροι κύκλοι. Ό σκάφος 
έσωτερικώς καλύπτεται διά γανώματος καστανού, 
πλήν πέντε έξηρημένων ταινιών παρά τό χείλος 
( Π ί ν. 62δ ), γ) σκύφος (άριθ. 2011), ϋψ. 0,065 μ., 
μέ έλαφρώς έξέχον τό χείλος. Φέρει άμφοτέρωθεν 
κόσμημα μαιάνδρου έν μετόπη. Αί λαβαί, ή κοι
λία καί ή έσωτερική έπιφάνεια καλύπτονται ύπό 
καστανερύθρου γανώματος, πλήν έξηρημένης 
ταινίας ύπό τό χείλος, έφ’ ής όμάδες καθέτων μι
κρών γραμμών ( Π ί ν. 62δ ), δ) σκύφος (άριθ.
2012), ΰψ. 0,07 μ., όμοιου σχήματος, φέρων άμφοτέ
ρωθεν έν μετόπη κόσμημα όμάδος παραλλήλων 
γωνιών. Έσωτερικώς, ταινία έξηρημένη ύπό τό 
χείλος, έφ’ ής όμάδες καθέτων μικρών γραμμών.

Τάφος 4. Έκ θραυσμάτων άνασυνεκροτή- 
θησαν τρία άγγεϊα: α) οΐνοχόη (άριθ. 2016), ΰψ. 
0,23 μ., ελλιπής τήν λαβήν, μέρος τού λαιμού καί 
τοΰ τοιχώματος τής κοιλίας. Τό χείλος τριφυλ- 
λόσχημον, ή βάσις έπίπεδος. Έπί τού λαιμού 
γεωμετρικά κοσμήματα έν μετόπη. Έπί τοΰ τοι
χώματος, παράλληλοι ταινίαι πλαισιούμεναι ύπό 
γραμμών (Πίν. 62γ), β) πυξίς (άριθ. 2017), ύψ. 
Ο,ΙΟμ.Έχει τήν βάσιν μελαμβαφή, τήν λοιπήν έπι- 
φάνειαν κεκοσμημένην διά περιφερικών γραμμών, 
ζωνών έξ ομάδων καθέτων εύθειών καί θλαστών 
γραμμών, πλαισιουμένων διά κοκκίδων. Ή έσω
τερική έπιφάνεια άβαφής. Τό έπίπεδον χείλος φέ
ρει τέσσαρας όπάς πρός έξάρτησιν (Πίν. 63β) 
καί συνανήκον κάλυμμα (Πίν. 63α), γ) κάνθα-

Σχέδ. 2. Διακοσμητικόν θέμα 
γεωμετρ. κανθάρου Καλλιθέας

ρος, ΰψ. 0,110 μ., διαμ. χείλους 0,140 μ. Έπί τοΰ 
χείλους κοκκίδες πλαισιούμεναι ύπό όριζοντίων 
ταινιών, έπί τοΰ ώμου έπαναλαμβάνεται δίς ή τε
τράκις τό θέμα κύκλου περικλείοντος εξ μικρούς

άκτινοειδώς πέριξ κεντρικού, μετά στιγμών, είς 
τό κέντρον έκάστου ( Σ χ έ δ. 2 ). Περί τήν περι
φέρειαν τοΰ έξωτερικοϋ κύκλου μικραί κάθετοι 
γραμμαί έν είδει άκτίνων.

Τάφος 5. Λάκκος, έντός τοΰ όποιου εύρέ- 
θησαν: α) άμφορεύς (άριθ. 2018) μετά δισκοειδούς 
πώματος, έλλιπής έν μέρει κατά τό χείλος, ΰψ. 
0,25 μ. Ή έπιφάνεια, κατά τό πλείστον διαβεβρω- 
μένη, κοσμείται ύπό τριών περιφερικών ταινιών 
καστανού χρώματος (Πίν. 62δ ), β) σκύφος μέ 
πλατύ, κάθετον χείλος (άριθ. 2019), ΰψ. 0,07 μ., ε
χων τήν βάσιν μελαμβαφή, έπί τοΰ ώμου άμφοτέ
ρωθεν κόσμημα μετόπης μετά τεσσάρων πτηνών, 
τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν έπικεχρωσμένην μέ 
άμαυρόν άραιόν βερνίκιον (Πίν. 62β), γ) σκύ
φος μέ έλαφρώς έξέχον χείλος (άριθ. 2020), ΰψ. 
0,075 μ., εχων τήν βάσιν μελαμβαφή, έπί τοΰ ώμου 
άμφοτέρωθεν κόσμημα έκ δύο άστερίσκων πλαι- 
σιουμένων ύπό όμάδων καθέτων γραμμών, τήν 
έσωτερικήν έπιφάνειαν καλυπτομένην μέ κατέ- 
ρυθρον γάνωμα, πλήν ταινίας, παρά τό χείλος, 
έξηρημένης, έφ’ ής όμάδες καθέτων μικρών γραμ
μών (Πίν. 62β). Ή κάτω τοΰ ποδός έπιφάνεια 
είς τούς δύο σκύφους είναι έξηρημένη.

Τά άκόλουθα τρία άγγεϊα εύρέθησαν είς άπο- 
τμήματα μεταξύ τών τάφων 3 καί 4. Δέν είναι βέ
βαιον, άν άνήκον είς χωριστόν τάφον. Επειδή 
χρονολογικώς συνάπτονται μάλλον πρός τά άρ- 
χαιότερα άγγεϊα τοΰ τάφου 4 είναι πιθανόν ότι 
άνήκον είς τά κτερίσματα τούτου: 1) σκύφος (άριθ.
2013) , ΰψ. 0,07 μ., έλλιπής κατά τό έλαφρώς έξέχον 
χείλος, τό όποιον κοσμείται διά σειράς κοκκίδων 
μεταξύ γραμμών. Έπί τοΰ ώμου, άμφοτέρωθεν, 
έντός μετοπών, ύδροχαρή πτηνά έκατέρωθεν μαι
άνδρου. Ή βάσις μελαμβαφής, ή κάτω τοΰ ποδός 
έπιφάνεια έξηρημένη καί έσωτερικώς ταινία έξη
ρημένη παρά τό χείλος, έφ’ ής όμάδες καθέτων 
μικρών γραμμών (Πίν. 63β), 2) πινάκιον (άριθ.
2014) , διαμ. 0,18 μ., ΰψ. 0,035 μ., κοσμούμενον έξω- 
τερικώς διά περιφερικών ταινιών, σειράς άστερί
σκων είς τήν ζώνην τών λαβών καί άστερίσκου έγ- 
γεγραμμένου έν κόκλφ είς τό κέντρον. Έσωτερι
κώς, τρεις έξηρημέναι ταινίαι περί τό κέντρον 
καί εύρυτέρα ταινία κατά τό χείλος, έφ’ ής όμά
δες καθέτων μικρών γραμμών (Πίν. 63γ), 3) πυξίς 
μετά πώματος (άριθ. 2015), ΰψ. 0,14 μ., κοσμουμένη 
μέ ζώνας έκ θλαστών γραμμών, πλαισιουμένων 
ύπό όριζοντίων. Ή έπιφάνεια τοΰ πώματος είναι 
βεβαμμένη δι’ έρυθρού βερνικιού, πλήν τριών έξη
ρημένων γραμμών κατά τήν περιφέρειαν. Ή έσω
τερική καί ή κάτω τής βάσεως έπιφάνεια είναι 
άβαφής. Τό έπίπεδον χείλος εχει τέσσαρας μι
κρός όπάς πρός έξάρτησιν (Πίν. 63γ).
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Τά άνωτέρω τρία άγγεϊα άνήκουν είς τήν νεω- 
τέραν γεωμετρικήν περίοδον, ώς καί τά αγγεία 
τοϋ τάφου 4. Ή πυξίς άριθ. 2015, ώς πρός τό σχή
μα καί τήν διακόσμησιν, συνάπτεται πρός κτέρι- 
σμα τοϋ τάφου τής Έλευσΐνος: CVA Ε.Μ. ’Αθη
νών. I, πίν. 5, άριθ. 4, άν καί διαφέρη κατά τό 
πώμα. Πρβλ. καί Kerameikos V, 1, πίν. 52. Ή οί- 
νοχόη άριθ. 2016 τοϋ τάφου 4 Εχει παράλληλον 
παράδειγμα είς τόν τάφον 22 τοϋ Κεραμεικοϋ, Ke
rameikos V, 1, πίν. 75, (άριθ. 298). Τά άγγεϊα τών 
τάφων 1,2, 3 καί 5 είναι κατά τι μεταγενέστερα 
τών όψιμων γεωμετρικών χρόνων.

Ώς πρός τό κύπελλον άριθ. 2007 τοϋ τάφου 2 
πρβλ. Kerameikos V, 1, πίν. 106, άριθ. 653, τάφ. 
64 καί Ε. Brann, The Athenian Agora, VIII, πίν. 
10, άριθ. 191. Ή ύπ’άριθ. 2009 μεγάλη οίνοχόη 
τοϋ τάφου 3 άνήκει είς τήν πρώτην όμάδα τών 
οίνοχοών («Pitcher») Kahane, AJA (1940) σ. 479- 
482, ή όποια συνεχίζει τόν α ρυθμόν τοϋ Διπύ- 
λου, δηλ. άνήκει είς τήν άρχήν τοϋ όψιμου γεω
μετρικού ρυθμοϋ: F. Villard, Mon. Piot 49 (1957) 
σ. 28-29. Ό σκύφος 2010, τοϋ ίδιου τάφου παρα
βάλλεται πρός άριθ. 342, τάφου 71, Kerameikos 
V, 1, πίν. 96. Διά τόν άμφορέα 2018, τοϋ τάφου 5, 
πρβλ. Ε. Brann Ε.ά. σ. 34, άριθ. 32, πίν. 3, διά τόν 
σκύφον άριθ. 2019 πρβλ. Εξωτερικήν διακόσμησιν 
κύλικος τοϋ Βρετ. Μουσείου 1950. 11-9.1, J. Μ. 
Davison, Attic Geometric Workshops (1961), είκ. 
83.

’Εντός αύλής παλαιός οικίας, κειμένης πλησίον 
τοϋ χώρου τών τάφων, Εκειτο ό άπεικονιζόμενος 
Εν Πίν. 64α μικρός μαρμάρινος λέων. Οί Ενοι
κοι έδήλωσαν ότι τό γλυπτόν (άριθ. 2276) εύρί- 
σκετο Εκεί άφ’ ής Εποχής, κατά τά τέλη τοϋ πα
ρελθόντος αίώνος, είχε κτισθή ή οικία. Πιθανώς 
άνήκεν είς ταφικόν κτίσμα. Διαστάσεις: μήκος 
0,58 μ., ϋψ. 0,35 μ., πλ. 0,18 μ., Οψος πλίνθου Ο,ΙΟμ. 
Ή Εντελώς κατεστραμμένη κεφαλή. Εχει ύποστή 
Επεξεργασίαν, Επί τής κορυφής Εχει διανοιγή τόρ
μος κυκλικός. Τό ακρον τών γλουτών είναι λο- 
ξώς άποκεκομμένον, ήτο ίσως είργασμένον Επί 
χωριστοϋ τεμαχίου μαρμάρου. Ή χαίτη άποδίδε- 
ται μέ Εγχαράκτους διά γλυφάνου γραμμάς, αΐ- 
τινες δηλοϋσιν άδρομερώς τούς θυσάνους. Ά- 
δρομερώς Επίσης δηλοϋνται αί πλευραί, άλλ’ ού- 
δεμία πλαστική λεπτομέρεια Επί τών προσθίων 
σκελών. Τό γλυπτόν, μέτριας ποιότητος, άνάγε- 
ται είς τούς κλασσικούς χρόνους.

Έπί τής διασταυρώσεως τών όδών Ίλισοϋ καί 
Καλυψοϋς εύρέθη κατά τάς Εργασίας τής ΥΔΡΕΞ 
μικρά μαρμάρινη στήλη τοϋ τέλους τοϋ 5ου π.Χ. 
αίώνος (Πίν. 64β-γ). Τό μικροϋ Εξάρματος 
άνάγλυφον είκονίζει γυναίκα καθημένην πρός δε

ξιά (έπιγρ. ΝΙΚΟΒΟΛΗ), τήν μητέρα προφανώς 
τοϋ νεκροϋ, κατ’ Ενώπιον της νέον άνδρα κρατούν
τα λύραν καί λαγφόν (έπιγρ. ΦΥΡΚΙΑΣ). Ούτος 
είναι ό νεκρός, ώς δηλοϊ καί τό Ελεγειακόν δί- 
στιχον, κεχαραγμένον έπί τής βάσεως: ΚΕΙΣΑΙ- 
ΠΑΤΡΙΓΟΟΝΔΟΥΣΦΥΡΚΙΑ / ΕΙΔΕΤΙΣΕΣΤΙ / 
ΤΕΡΨΙΣΕΝΗΛΙΚΙΑΙ ΤΗΝ ΔΕΘΑΝΩΝ /ΕΛΙΠΕΣ. 
Ύψ. στήλης 0,64 μ. (άριθ. 2062).

’Επί τής όδοϋ Σαρανταπόρου 14 εύρέθη ομοίως 
ύπό Εργατών μαρμαρίνη Επιτύμβια λήκυθος (άριθ. 
2225), Ελλιπής κατά τόν λαιμόν καί τόν πόδα, <ρέ- 
ρουσα ταπεινόν άνάγλυφον, μέτριας ποιότητος, μέ 
παράστασιν δεξιώσεως καθημένης γυναικός καί 
όρθιου γενειοφόρου άνδρός, ύψ. 0,66 μ. Ωσαύτως 
άνθέμιον Εκ τής έπιστέψεως μαρμάρινης στήλης 
τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος (σφζ. ύψ. 0,68, πλ. 0,49 μ.).

Πειραιεύς

Έκσκαφαί πρός θεμελίωσιν οικοδομών άπεκά- 
λυψαν είς διάφορα σημεία άρχαίας ύδατοδεξαμε- 
νάς. Ήρευνήθη ή έπίχωσις αύτών, άποδώσασα Εν
διαφέροντα κεραμεικά καί άλλα εύρήματα, άπε- 
τυπώθησαν δέ αί κατόψεις καί αί καθ’ ύψος 
τομαί αυτών.

Έκ τοϋ βαθυτέρου στρώματος δεξαμενής είς 
τήν γωνίαν τών όδών Καραίσκου καί Φιλελλήνων 
(οικοδομή Γιαννοπούλου) προήλθον άποτμήματα 
μελαμβαφών άγγείων, κρατήρων, σκύφων, κυλι
κών, λύχνων καί τινα Ερυθρόμορφα τοϋ 4ου π.Χ. 
αίώνος, ώς τοϋ Εν Πίν. 65α είκονιζομένου σκύ
ψου (άριθ. 2105), φέροντος παράστασιν γυμνών 
νέων (ϋψ. 0,095 μ., διαμ. χείλους 0,155 μ, τομή 
Σ χ έ δ. 3 ). Έπί τοϋ πυθμένος σφράγισμα σταυρο-

Σχέδ. 3. Τομή σκύψου 4ου π.Χ. αί. 
έκ Πειραιώς

ειδώς διατεταγμένων άνθεμίων μετ’ έγχαράξεων. 
Έπί τής Εσωτερικής Επιφάνειας τοϋ χείλους, κλά
δος κισσοϋ μέ Επίθετα χρώματα, Ερυθρόν καί λευ
κόν. Έτερος όμοιος, άλλά μικρότερος σκύφος με- 
λαμβαφής, φέρει Επί τοϋ πυθμένος έμπίεστον κό
σμημα (Πίν. 65α ). Έν τών όστράκων Εχει χάρα-
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γμα ΔΑΔΑ. Ή έπίχωσις περιελάμβανε,πλήν όλίγων 
σχετικώς ελληνιστικών όστράκων, κατά τό πλεϊ- 
στον άποτμήματα λύχνων καί πινακίων terra si- 
gillata, περγαμηνών ή ψευδο-περγαμηνών τοϋ 1ου 
μ.Χ. αίώνος καί πλήθος κοινών άγανώτων άγ- 
γείων, τών όποιων ή χρονολόγησις είναι αβέβαια. 
Έκ τής έλλείψεως χαρακτηριστικών τού 3ου μ.Χ. 
αίώνος λύχνων καί όστράκων συνάγεται δτι ή ά- 
χρήστευσις καί ή έπίχωσις τής δεξαμενής συνε-

γιαννη) άπεκαλύφθησαν τρεις κυκλοτερείς δεξα- 
μεναί συνδεόμενοι πρός άλλήλας δι’ άγωγοΰ, 
ώς καί άλλη άνεξάρτητος. Τρία φρέατα διανοί- 
γονται καθέτως διά τήν κάθοδον πρός καθαρισμόν 
τοϋ άγωγοΟ καί τών δεξαμενών. Εντός τής έπι- 
χώσεως εύρέθησαν μαρμάρινά τινα Αντικείμενα, 
μικρά έρμαϊκή στήλη (άριθ. 2115) μέ άποκεκρου- 
μένην τήν κεφαλήν καί τό δεξιόν έμβολον, σφζ. 
ύψ. 0,125 μ., πάχ. 0,03 μ., δύο άποτμήματα λεκανί-

Σχέδ. 4. Τομαί έλληνιστικών άγγείων έκ Πειραιώς

τελέσθη κατά τόν 2ον μ.Χ. αίώνα. Είς τόν 2ον μ.Χ. 
αίώνα άνήκει Ανάγλυφος κεφαλή ΣιληνοΟ έκ πή
λινου πυραύνου, τρία άποτμήματα πήλινων ειδω
λίων είκονιζόντων πιθανώς τήν θεάν Άρτεμιν καί 
χαλκή φιάλη (άριθ. 2114), κακώς διατηρούμενη, 
σφυρήλατος μετά λαβής χυτής καί στεφάνης, ύψ. 
0,075 μ., διαμ. 0,15 μ. (Πίν. 65β). Ή ύπό τήν 
βάσιν έπιφάνεια τοϋ σκεύους κοσμείται δι’ όμο- 
κέντρων Αναγλύφων δακτυλίων, ή λαβή φέρει 
σφράγισμα - -]ΙΛΕΥ[- -.

Είς τήν ΒΑ. συμβολήν τών όδών Βασιλέως Κων
σταντίνου καί Μπουμπουλίνας (οικοδομή Βιτό-

δων(άριθ. 2116-7), τών όποιων τό 6ν σφζει μέρος 
τής λαβής. Τά κεραμεικά εύρήματα έκ τής έρεύνης 
τής έπιχώσεως ύπήρξαν άφθονα καί ένδιαφέρον- 
τα, άνήκοντα είς τούς έλληνιστικούς χρόνους. 
Σημειοϋμεν μεταξύ αύτών Αγγεία τής κατηγορίας 
τής «δυτικής κλιτύος τής Άκροπόλεως», τών ό
ποιων χαρακτηριστικόν παράδειγμα άμφορέως 
(άριθ. 2194) παρέχει ή είκών τοϋ Πίν. 65γ. Εύ
ρέθησαν έπίσης κάνθαροι καί λήκυθοι μελαμβα- 
φεΐς, πινάκια, λάγηνοι μετά λευκοΰ έπιχρίσμα- 
τος καί διακοσμήσεως κλάδων φυλλοφόρων ξαν- 
θοφαίου χρώματος, άωτοι κύαθοι μελαμβαφεΐς
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ή μετά διακοσμήσεως σπείρας καί άνθεμίων άνα- 
γλύφων έπΐ τής ύπό τό χείλος ζώνης, δακρυδόχοι 
τεφροφαίου πηλού, λύχνοι καί 22 σφραγίσματα 
έπί λαβών αμφορέων, έκ τών όποιων 15 είναι τών 
Κνιδίων (ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ ΜΟΣΧΙΩΝΟΣ, ΜΕΝΕ- 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ), 2 τής Ρόδου κλπ.

Τά άπό τού 2ου π.Χ. αίώνος μέχρι τής έποχής 
τοϋ Σύλλα χρονολογούμενα άγγεϊα (πινάκια 
Ιχθύων, λεκανίδες, μεγαρικοί σκύφοι) Ιδίως έκεϊ- 
να τοϋ α' ήμίσεος τοϋ 1ου π.Χ. αίώνος, είναι πο- 
λυαριθμότερα (Σ χ έ δ. 4). Είς ταϋτα περιλαμ
βάνονται καί άποτμήματα λύχνων.
Ή σημασία τών ευρημάτων έγκειται είς τήν 

πιθανότητα ότι ή συσσώρευσις τών θραυσμάτων 
καί ή έπίχωσις τών τριών δεξαμενών συνετελέ- 
σθη κατά τήν έπελθοϋσαν διά τής έπιδρομής τοϋ 
Σύλλα καταστροφήν, ή όποια παρέχει χρονολο
γικόν όριον ante quem, διότι είναι προφανές ότι 
ούδέν έκ τών ευρημάτων είναι νεώτερον τοϋ 2ου 
π.Χ. αίώνος. Ή παρουσία τριών χαλκών έλληνι- 
στικών νομισμάτων έπιβεβαιοΐ τόν χρονολογι
κόν καθορισμόν τής έπιχώσεως. Τά νομίσματα, 
τοϋ 3ου καί τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος, έταυτίσθησαν 
ύπό τοϋ Ρ. R. Franke, τόν όποϊον καί ευχαρι
στώ: 1) Μεγάρων. Πρώρα. Όπ. δελφίν ΜΕΓ, 
πρβλ. SNG Copenh., Attica 480. 2) ’Αθηνών, Σβο- 
ρώνου πίν. 24, 59. 3) ’Εφέσου, BMC Ionia, σ. 62, 
141. SNG Copenh. 302.

Είς τό άνώτατον στρώμα τής έπιχώσεως, έντός 
τής τετάρτης δεξαμενής, εύρέθησαν όλίγα σχε- 
τικώς θραύσματα άγανώτων κοινών άγγείων τών 
αύτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων καί τρεις πή
λινοι λύχνοι έκ κίτρινου πηλοϋ, τών όποιων ό 
πλέον χαρακτηριστικός, φέρων παράστασιν ’Α
φροδίτης καί δύο ’Ερώτων, είκονίζεται έν Πίν. 
66α (άριθ. 2169). Ύπό τήν βάσιν, έγχάρακτος 
έπιγραφή έντός κύκλου: ΛΟΥΚΙΟΥ. Ό λύχνος 
άνήκει είς τό β' ήμισυ τοϋ 2ου μ.Χ. αίώνος, πρβλ. 
J. Perlzweig, The Athenian Agora VII, σ. 97, άριθ. 
306-307.

Έπί τής άκτής Θεμιστοκλέους, έναντι τοϋ Τε
λωνείου, κατά τήν έκσκαφήν θεμελίων τής οικο
δομής Λαιμοϋ, εύρέθησαν τμήματα μαρμάρινου 
άνδριάντος, ΰπερφυσικοϋ μεγέθους, τοϋ αύτοκρά- 
τορος Άδριανοΰ (Πίν. 66β). Ή κεφαλή μετά 
τοϋ συμφυοϋς πρός τόν λαιμόν έμβόλου δι’ έν- 
θεσιν έχει ύψος 0,75 μ. Τό άπότμημα τοϋ κορμοϋ, 
άποκεκρουμένον κατά τόν δεξιόν ώμον καί κάτω 
τής όσφύος, ϋψ. 0,85 μ., άλλο δέ άπότμημα σφζον 
πτυχώσεις τοϋ χιτώνος, ϋψ. 0,26 μ. Ή κεφαλή συν- 
άπτεται πρός τόν τύπον μετά σπειροειδών βο
στρύχων (Rollockenfrisurtypus) τοϋ Μ. Wegner, 
Hadrian (Berlin, 1956), σ. 93. Λαμπρόν παράδει

γμα τοϋ τύπου είναι ό προσφάτως δημοσιευθείς 
ύπό Cl. Rolley καί Fr. Salviat έκ Θάσου άνδριάς 
τοϋ Άδριανοΰ: BCH 87 (1963) σ. 548 έξ. Ή έπι- 
φάνεια τοϋ μαρμάρου έχει ύποστή διάβρωσιν 
καί φέρει έπικεκολλημένα θαλάσσια όστρακα. 
Τοΰτο άποδεικνύει ότι ό χώρος ένθα εύρέθη, έκ
τος τοϋ τείχους, έκαλύπτετο κατά τήν άρχαιότη- 
τα ύπό τής θαλάσσης. ’Εσώτερον, έν τή έπιχώσει, 
εύρέθησαν καί άλλα μικροτέρας σημασίας γλυ
πτά, κορμός γυμνοΰ παιδός μετά συμφυοϋς πρός 
τήν ράχιν πεσσοϋ, ίσως έκ μαρμάρινης κλίνης 
ρωμαϊκών χρόνων, καί άπότμημα βάσεως. Ταϋ
τα κατετέθησαν είς τό Μουσεΐον Πειραιώς (άριθ. 
Εύρ. Μουσείου Πειραιώς 1197-1200). Έντός τής 
αυτής έπιχώσεως έσημειώθησαν άγγεϊα καί λύ
χνοι άναμίξ άπό τής έλληνιστικής έποχής μέ
χρι τών ύστατων ρωμαϊκών χρόνων, μεταξύ τών 
όποιων καί είδώλιον άλέκτορος, δμοιον πρός τά 
τής άρχαίας ’Αγοράς ’Αθηνών, The Athenian 
Agora VI, άριθ. 826-836, πίν. 21, τοϋ 4ου μ.Χ. αί
ώνος καί λύχνοι ώς The Athenian Agora VII, 
πίν. 42, τών άρχών τοϋ 5ου μ.Χ. αίώνος.

Έν τφ ύπογείω κατεδαφισθείσης οικίας έπί 
τής όδοΰ Καραΐσκου 165, εύρέθησαν: άγαλμά- 
τιον μαρμάρινον ’Αθήνας, άκέφαλον (άριθ. 2251) 
σφζ. ϋψ. 0,43 μ., πρωίμου έλληνιστικοϋ τύπου, τοϋ 
3ου π.Χ. αίώνος (Πίν. 67α), πρβλ. Κ. Schefold, 
Meisterwerke griech. Kunst, άριθ. 360. Αγαλμά
των μαρμάρινον (άριθ. 2250) Κυβέλης καθημέ- 
νης έπί θρόνου καί κρατούσης τύμπανον είς τήν 
άριστεράν καί φιάλην είς τήν δεξιάν, ϋψ. 0,24 μ. 
Έπί τών γονάτων τής θεάς παρίσταται λέων κα- 
τακεκλιμένος.

Έπί τής συμβολής τών όδών Κεχαγιά καί 
Πειραιώς (Ν. Φάληρον), τμήμα μαρμάρινης πλίν
θου μετά τοϋ άκρου τοϋ προσθίου άριστεροϋ σκέ
λους λέοντος (άριθ. 1998) σφζ. μήκους 0,25 μ., 
πλ. 0,19 μ. Τό γλυπτόν είναι καλής έργασίας τών 
πρωίμων ρωμαϊκών χρόνων (Πίν. 67β).

Ύδατοδεξαμεναϊ άπεκαλύφθησαν κατά τήν έκ
σκαφήν θεμελίων οίκοδομής έπί τής όδοϋ Βασι- 
λίσσης Σοφίας 83 καί άλλη είς τήν συμβολήν τών 
όδών Θεοχάρη καί Μπότσαρη, κατά τήν διόρυ- 
ξιν φρεατίου ύπό τοϋ ΟΤΕ. Αϋτη, κυκλοτερής, 
διαμ. 5 μ., βάθους 4 μ., λαξευμένη έντός τοϋ βρά
χου, μετά βαθμιδών έπί τοϋ τοιχώματος, δέν έφερε 
κονίαμα καί ίσως είχε μείνει ήμιτελής, μή χρη- 
σιμοποιηθεΐσα.

Έπί τοϋ λόφου τοϋ Προφήτου Ήλιοϋ (όδός ’Α
λεξάνδρου 64) έκτελουμένων έργασιών οδοποιίας 
ύπό τοϋ Δήμου, άπεκαλύφθη τμήμα θεμελιώσεως 
τείχους, πάχ. 2 μ., άμελοΰς κατασκευής, άποτε- 
λοΰντος συνέχειαν τών πρός Δ. ύπαρχόντων λα-
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ξευμάτων υποδοχής λιθοπλίνθων τοΟ αύτοϋ τεί
χους.

Νέα Λιόσια

Περισυνελέγησαν τυχαίως εύρεθέντα έπιτύμ- 
βια: κυλινδρικός κιονίσκος (άριθ. 2066), έλλιπής 
τήν βάσιν, φέρων τήν έπιγραφήν ΔΙΟΔΩΡΟΣ/Α- 
ΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ / ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ϋψ. 0,90 μ., 
διαμ. 0,27 μ. Τό δεξιόν ήμισυ άναγλύφου (άριθ. 
2067), σφζ. ϋψ. 1.31 μ., είκονίζοντος άνδρα είς στά
σιν 3 /4 πρός δεξιά, μέ θώρακα, βραχύν χιτώνα καί 
ίμάτιον έπί τοΰ ώμου, τοϋ όποιου ή παρυφή συγ
κροτείται ϋπό τήν δεξιάν μασχάλην, κατερχομένη 
έπί τών νώτων. Τό άριστερόν άνετον σκέλος κάμ
πτεται πρός τά όπίσω διασταυρούμενον πρός τό 
δεξιόν. Ή έλλείπουσα κεφαλή ήτο ένθετος. Πρό 
αύτοϋ είκονίζετο, ώσαΰτως δΡ ίσχυροϋ άναγλυ- 
φικοϋ έξάρματος, γυναικεία μορφή καθημένη, 
ώς είκάζεται έκ τοϋ υπολείμματος πτυχών χιτώ- 
νος καλύπτοντος τήν κνήμην. Ή έργασία είναι 
άδρομερής, άλλ’ οόχΐ έστερημένη πλαστικής δυ- 
νάμεως, ώς παρατηρεϊται εις τινα άνάγλυφα τών 
τελευταίων άττικών έπιτυμβίων τοϋ 4ου π.Χ. αί- 
ώνος.

Έκ καταστραφέντος τάφου τών άρχών τοϋ 4ου 
π.Χ. αίώνος προέρχονται τά άγγεϊα: α) άρυβαλλο- 
ειδής λήκυθος (άριθ. 2269) έλλιπής τόν λαιμόν, 
μέ διακόσμησιν δύο έπαλλήλων άνθεμίων πλαι- 
σιουμένων ύπό διπλής σπειροειδοϋς κληματίδος, 
β) ληκύθιον φέρον κόσμημα δικτυωτόν τής κα
τηγορίας Bulas, BCH (1932) σ. 388-398, Haspels, 
ABL, σ. 167-8 ύποσημ. 3.

Συνοικισμός Αιγάλεω

Είς τήν συμβολήν τών όδών Καβάλας καί Πα- 
πανικολή, έκσκαφή θεμελίων έφερεν είς φώς 
όστρακά τινα άγγείου πρωίμου πρωτοαττικοΰ, 
μίαν ύστερογεωμετρικήν οίνοχόην, μικράν δλ- 
πην μελαμβαφή καί άποτμήματα γεωμετρικών άγ- 
γείων. Τά ευρήματα προήρχοντο έκ τάφων δια- 
ταραχθέντων ήδη κατά τήν οίκοδόμησιν τής προ- 
ϋπαρχούσης έπί τοΰ οίκοπέδου καί κατεδαφισθεί- 
σης παλαιάς οικίας, μαρτυροϋν δέ περί τής πα
ρουσίας τάφων γεωμετρικής έποχής έν τή περιο
χή. Ή οίνοχόη (άριθ. 2226), ϋψ. 0,235 μ., έλλιπής 
κατά τήν λαβήν καί τό τρίλοβον χείλος, παρου
σιάζει ένδιαφέρον διά τό σχήμα καί τήν διακό- 
σμησιν (Π ί ν. 67γ-δ ). Έχει σφαιρικήν κοιλίαν 
καί έπίπεδον βάσιν. Έπί τής πρόσθιας καί τής 
όπισθίας (ύπό τήν λαβήν) δψεως φέρει κόσμημα 
έξ όμοκέντρων κύκλων καί νόθου σπείρας (κη- 
λίδες συνδεόμενοι διά λοξών γραμμών), έν δέ τφ 
κέντρφ σταυρόν. Έπί τοΰ έξωτερικοϋ κύκλου εί-

κονίζεται ίστάμενον ύδροχαρές πτηνόν. Τό θέμα 
τοϋ έν κύκλφ έγγεγραμμένου σταυροϋ καί τοΰ 
πτηνοϋ έπαναλαμβάνεται έπί τών πλαγίων όψεων. 
Πιστεύεται ότι τοΰτο κατάγεται έκ Κύπρου. Έπί 
τοΰ λοβοΰ τοϋ χείλους, ίσως ύπόλειμμα κοσμή
ματος όιρθαλμοϋ. Κατάλογον άγγείων τοΰ τύπου 
αύτοϋ είχε καταρτίσει ό Β. Schweitzer, AM 43 
(1918) σ. 143, άλλ’ έκτοτε έδημοσιεύθησαν νέα 
εύρήματα, πρβλ. σχετικός παραπομπάς: Ε. Brann, 
Late Geometric Well Groups from the Athenian 
Agora, Hesperia 30 (1961) σ. 119.

Είς τήν γωνίαν τών όδών Τήνου καί Σάμου (Άγ. 
Βαρβάρα) εύρέθη πηλίνη λάρναξ διαστ. 1.60 x 
0,52 μ., βάθους 0,22 μ., καλυπτομένη ύπό κεράμων 
καλυπτήρων ήμικυκλικής διατομής, περιέχουσα 
σκελετόν καί δύο κτερίσματα (Π ί ν. 68α ), πλα
στικόν σύμπλεγμα (άριθ. 2071) άνδρός άνακεκλι- 
μένου κατ’ ένώπιον καί γυναικός καθημένης είς 
τό άκρον άριστερόν τής κλίνης, ϋψ. 0,163 μ. Ελ
λείπει ή κεφαλή τής γυναικός καί μέρος τής βά- 
σεως τοϋ συμπλέγματος, τό πρόσωπον τοϋ άν
δρός είναι έντελώς άποτετριμμένον. Ληκύθιον 
σχήματος θαλασσίου όστρέου (άριθ. 2072), ϋψ. 
0,068 μ. Μελανόν γάνωμα έπί τοϋ στομίου καί τών 
λαβών, ή λοιπή έπιφάνεια άβαφής. Τά κτερίσματα 
άνήκουν είς τό τέλος τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος.

Έπί τής όδοϋ Ήρακλειδών 12 (Μπουρνάζι) 
εύρέθη άπότμημα έπιτυμβίου άναγλύφου τοϋ 4ου 
π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 68 β), σφζον τήν έφθαρμένην 
κεφαλήν άνδρός γενειοφόρου, στρέφουσαν πρός 
τά άριστερά. Σφζ. ϋψ. 0,31 μ. (άριθ. 2076).

Νέα Σφαγεία

Παρά τήν συμβολήν τών όδών 25ης Μαρτίου 
καί ’Αναξαγόρα, κατά τήν έκσκαφήν πρός έγ- 
κατάστασιν δικτύου άποχετεύσεως τής ΥΔΡΕΞ, 
εύρέθησαν, ούχί κατά χώραν, δύο έπιτύμβιοι ένε- 
πίγραφοι κιονίσκοι: άριθ. 2279, ϋψ. 0,035 μ., διαμ. 
0,29, φέρει τήν έπιγραφήν: ΚΑΛΛΙΠΠΗ/ ΦΙΛΙ- 
ΣΤΙΔΟΥ/ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΥ/ ΘΥΓΑΤΗΡ ΔΑΜΕ- 
ΔΟΝΤΟΣ/ ΓΥΝΗ. Σχήμα γραμμάτων τοϋ 3ου 
π.Χ. αίώνος. Άριθ. 2280, ϋψ. 0,78 μ., διαμ. 0,27 μ., 
φέρει τήν έπιγραφήν ΣΩΚΛΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΟ- 
ΔΩΡΟΥ/ ΘΥΓΑΤΗΡ/ ΤΙΜΟΚΛΕΟΥΣ/ ΑΘΜΟ- 
ΝΕΩΣ/ ΓΥΝΗ. Σχήμα γραμμάτων τοϋ 2ου π.Χ. 
αίώνος.

Μαγκουφάνα

Εντός έπιχώσεως συνισταμένης έκ ποταμίας 
άμμου καί χαλίκων, μεταφερθέντα ποτέ άπό άλ
λον χώρον, εύρέθησαν κατά τήν έργασίαν έκχω- 
ματώσεως τοΰ οίκοπέδου άδελφών Κυριακοπού- 
λου: άριθ. 2272, άγγεϊον χειροποίητον τής πρω
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τοελλαδικής έποχής ( Π ί ν. 68γ), 6χον εύρύν 
λαιμόν καί τέσσαρας διατρήτους μαστοειδείς 
αποφύσεις συμμετρικής έκφυομένας κατά τήν 
περιφέρειαν τού ώμου, πρός έξάρτησιν, ΰψ. 0,094 μ. 
Άριθ. 2273, πήλινον σφονδύλιον έκ καστανομέ- 
λανος πηλού (Π ί ν. 68γ). Άριθ. 2274, τριπτήρ 
έκ γρανίτου σχήματος κύβου μέ άπεστρογγυλω- 
μένας τάς γωνίας, ΰψ. 0,04 μ. ( Π ί ν. 68γ).

Ψυχικόν

Εντός τού κήπου τού Κολλεγίου, κατά τήν διά- 
νοιξιν τάφρου άποχετεύσεως, εύρέθη ταφικός 
πίθος περιέχων μικρά άγγεία, (άριθ. 2243-2246) 
( Π ί ν. 68δ), δύο μελανόμορφα ληκύθια ΰψ. 0,11 μ. 
καί 0,13 μ. Τό πρώτον φέρει παράστασιν ζεύγους 
άνακεκλιμένων έντός σπηλαίου, τό δεύτερον κο
σμείται μέ άνθέμια. ’Ασυνήθους σχήματος είναι 
μόνωτον κυάθιον μέ εΰρεϊαν καί είσέχουσαν τήν 
έπιφάνειαν τού χείλους, έσωτερικώς έπικεχρω- 
σμένον διά καστανερύθρου βερνικιού, ΰψ. 0,72 μ., 
διαμ. χείλους 0,11 μ. Μικρά όλπη, ΰψ. 0,085 μ., έπι- 
κεχρωσμένη διά καστανερύθρου βερνικιού. Ό 
ταφικός πίθος άνήκει είς τό α' ήμισυ τού 5ου 
π.Χ. αίώνος.

Γαλάτσι

Έπί τών όδών Δρυονίδος καί Φερών 9, έκσκα- 
<ρή θεμελίων οίκίας άπεκάλυψε καλυβίτην τά
φον έκ κεράμων, περιέχοντα τρεις ληκύθους φε- 
ρούσας λευκόν έπίχρισμα καί άλλην άρυβαλλο- 
ειδή (άριθ. 2259, ΰψ. 0,106 μ.) μέ έρυθρόμορφον 
παράστασιν γυναικός, κρατούσης κάτοπτρον, καί 
Έρωτος. Αί μορφαί φέρουν στεφάνους, δηλουμέ- 
νους δΤ έπιθέτου λευκού χρώματος (Π ί ν. 69α). 
Ή λευκή λήκυθος άριθ. 2261, ΰψ. 0,22 μ., είκονίζει 
δύο έφήβους κρατούντας ταινίαν έκατέρωθεν στή
λης. Αί μορφαί δηλοΰνται διά περιγράμματος 
άμαυράς γραμμής. Παρατηρεΐται έπίθετον έρυ- 
θρόν χρώμα. Αί ύπ’ άριθ. 2258 καί 2260 λήκυθοι 
είναι μελανόμορφοι, ή πρώτη τού έργαστηρίου 
τού «ζωγράφου τής Μεγαίρας». Τά άγγεία τού 
τάφου χρονολογούνται άπό τού β' μέχρι τέλους 
τού γ' τετάρτου τού 5ου π.Χ. αίώνος.

Ελληνικόν

Έκ καταστραφέντος τάφου τής περιοχής τού 
άεροδρομίου προέρχονται: άλάβαστρον (άριθ.
2270) , έλλιπές κατά τό στόμιον, μέ έφθαρμένην 
τήν έπιφάνειαν, καί ληκύθιον άρυβαλλοειδές(άριθ.
2271) , κοσμούμενον δι’ έρυθρομόρφου άνθεμίου, 
συνήθους τύπου τού 4ου π.Χ. αίώνος.

Ήλιούπολις

Περισυνελέγησαν καί φυλάσσονται προσωρι
νής είς τήν άποθήκην τής Εφορείας: 1) Μαρμά

ρινη λήκυθος (άριθ. 2061), φέρουσα άνάγλυφον 
παράστασιν δεξιώσεως άνδρός γενειοφόρου, κα- 
θημένου, καί γυναικός ίσταμένης. Άνωθι τών κε
φαλών των αί έπιγραφαί, ΕΥΦΡΟΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΑΙ
ΧΜΗ. Σφζ. ΰψ. 0,60 μ., 2) Μαρμάρινη λήκυθος 
(άριθ. 2278), άποτετμημένη καθέτως, έλλιπής τον 
λαιμόν καί τήν βάσιν.Έκ τής άναγλύφου παραστά- 
σεως σφζονται δύο ίστάμεναι μορφαί πρός δεξιά, 
γυνή καί άνήρ, ώς καί ή έπιγραφή ΠΟΡΦΥ- - - 
Σωζ. ΰψ. 0,60 μ.

Άργυρούπολις

Είς τήν θέσιν «Ρέμα Παπά» εύρέθη έπιτύμβιος 
κιονίσκος έκ κυανωπού μαρμάρου, έλλιπής κατά 
τό άνω μέρος (άριθ. 2281). Σωζ. ΰψ. 0,44 μ. Φέρει 
τήν έπιγραφήν--- ΝΟΗ/ΔΙΟΓΕΝΟΥ/ΚΥ[Ρ]Η- 
ΝΑΙΑ/ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΓΥΝΗ. Σχήμα γραμμάτων 
τού 3ου πρός τόν 2ον π.Χ. αίώνα.

Γέρακας

Άπεκαλύφθη κεραμόκτιστος τάφος υστέρων 
ρωμαϊκών χρόνων, κεκαλυμμένος δι’ άκατεργά- 
στων λίθινων πλακών. Περιείχε σκελετόν, μέ τό 
κρανίον πρός τήν Δ. πλευράν. Παρά τό Β. τοίχωμα, 
ώς κτέρισμα, είχε τοποθετηθή ύάλινον άγγεΐον 
μέ ύψηλόν κυλινδρικόν λαιμόν καί κωνικήν γά- 
στραν (άριθ. 2266, ΰψ. 0,155 μ.). Τά τοιχώματα τού 
τάφου συγκλίνουν κατά τήν έπιφάνειαν καί εί
ναι έκτισμένα δι’όπτοπλίνθων διαστ. 0,29 x 0,29 μ., 
πάχ. 0,025 μ. Διαστάσεις τάφου: 1.5 x 0,38 μ., βά
θος 0,55 μ.

Χολαργός

Κατά τήν έκσκαφήν τάφρου πρός τοποθέτησιν 
σωλήνων άποχετεύσεως έπί τής διευρυνομένης 
λεωφόρου Μεσογείων, εύρέθησαν έπιτύμβιά τινα 
μνημεία τού 4ου π.Χ. αίώνος, ούχί κατά χώραν. 
Έξ αυτών σημειούνται τά κυριώτερα: Άριθ. 2065, 
άνάγλυφον, συγκολληθέν έκ τεμαχίων, έλλιπές 
τό κάτω μέρος καί είκονίζον γυμνόν νέον έστραμ- 
μένον έλαφρώς πρός τά άριστερά, πρό στήλης, 
έπί τής όποιας παρίσταται σειρήν. Εργασία ά- 
δρομερής, άλλά τό άνάγλυφον παρουσιάζει έν- 
διαφέρον διά τόν είκονογραφικόν τύπον. Σφζ. 
ΰψ. 0,82, πλ. 0,63 μ. ( Π ί ν. 69β ). Είς τήν αΰ- 
τήν θέσιν (5η στάσις λεωφορείων) εύρέθησαν 
ληκύθιον καί μικρόν πινάκιον μέ καστανέρυθρον 
γάνωμα.

Άριθ. 2253, μαρμάρινη λήκυθος, έλλιπής τόν 
λαιμόν καί τήν βάσιν, μέ άνάγλυφον παράστασιν 
γυναικός καθημένης πρός δεξιά καί δεξιουμένης 
ϊστάμενον πρό αυτής άνδρα. Άνωθι τής γυναικός 
ή έπιγραφή ΜΝΗΣΙΛΛΑ, άνωθι καί δεξιά τού
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άνδρός ΧΑΡΟΙΑΔΗΣ. Σφζ. βψ. 0,58 μ. Άριθ. 2282, 
αέτωμα έκ τής έπιστέψεως μεγάλης στήλης πεν- 
τελησίου μαρμάρου, ΰψ. 0,33 μ., πλ. 1.75 μ., βάθ. 
0,58 μ. Έπϊ τοΟ συμφυούς έπιστυλίου ή έπιγραφή 
ΚΑΛΛΙΣΤΟΜΑΧΗ ΕΥΡΙΠΠΙΔΟΥ (sic) ΜΥΡ- 
ΡΙΝΟΥΣΙΟΥ. Άριθ. 2256, όμοιον αέτωμα, ϋψ. 
0,35 μ., πλ. 1.75 μ., βάθ. 0,79 μ. Έπΐ τοΰ συμ- 
φυοΟς έπιστυλίου, ή έπιγραφή ΦΑΝΟΣΤΡΑΤΗ.

Πεντέλη

Εις τό λατομεΐον Ί. Μόσχου, κιβωτιόσχημος 
τάφος έξ άκατεργάστων μαρμάρινων πλακών, 
διαστ. άπό Α. πρός Δ.: μήκος 1.80 μ., πλ. 0,68 μ., 
βάθος 0,73 μ. Ό σκελετός ΰπτιος μέ διεστώτα 
τά σκέλη. Παρά τό κρανίον είχον τεθή τρεις άρυ- 
βαλλοειδεΐς λήκυθοι (άριθ. 2027-2029), φέρουσαι 
καστανομέλαν βερνίκιον μετ’ έξηρημένων περιφε
ρικών γραμμών καί ταινιών, τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 
5ου π.Χ. αίώνος.

Βριλήσσια

Έν άγροκτήματι, κατά τήν διάνοιξιν λάκκου 
πρός φύτευσιν δένδρου, άπεκαλύφθη, είς βάθος 
0,75 μ. ΰπό τήν έπιφάνειαν, τό κάλυμμα μαρμάρι
νης σαρκοφάγου, όλίγον μετατοπισθέν έπί τής 
λάρνακος, ώς άπεδείχθη έκ τής ένεργηθείσης έν 
συνεχείμ άνασκαφής, κατά σύλησιν τοΰ τάφου τε- 
λεσθείσαν ήδη κατά τήν άρχαιότητα. Τό έσωτε- 
ρικόν τής σαρκοφάγου (Π ί ν. 70α) είχε διατα- 
ραχθή, τά όστά τοΰ νεκροΰ μετά τοΰ κρανίου εϊ- 
χον συσσωρευθή είς τήν ΝΔ. γωνίαν τής λάρνα
κος, μή περιεχούσης κτέρισμά τι. ’Εξωτερικοί 
διαστάσεις: 2.05x0,75 μ., Οψ. 0,56 μ. Πάχος τοιχώ
ματος 0,115-0,0125. Τό κάλυμμα είναι σαμαρωτόν, 
σχηματίζον άέτωμα κατά τάς στενάς πλευράς, ΰψ. 
0,22 μ. Έπί τής έσω πλευράς, τοΰτο έχει λαξευθή 
κατά μήκος καί είς πλάτος 0,50 μ., σχηματίζον το
ξοειδές κοίλωμα ΰψ. 0,095 μ. Τά έντός τής έπιχώ- 
σεως μέχρι τοΰ έπιπέδου τής βάσεως εΰρεθέντα 
όστρακα κοινών άγγείων, είναι όμοειδή, μελαμ- 
βαφή. Έκ τοΰ χαρακτηριστικού γανώματος αυ
τών, χρονολογούνται είς τά μέσα τού 5ου π.Χ. 
αίώνος, είς ήν έποχήν άνήκει άσφαλώς καί ή 
σαρκοφάγος.

Σπάτα

Παρά τήν θέσιν «Πέτσα», κατά τήν άροτρίω- 
σιν άγροϋ τοΰ Άθαν. Πουλάκη, εύρέθη πίθος τα- 
φικός, διαλυθείς ΰπό τοΰ μηχανικού άροτρου. 
Περιείχε σκελετόν νηπίου καί τέσσαρα μικρά 
άγγεϊα (άριθ. 2262-2265) τοΰ τέλους τοΰ 6ου π.Χ. 
αίώνος. Σκύφος μέ διακόσμησιν σειράς άνθεμίων 
μελανόμορφων καί κοκκίδων λευκών έπΐ τής ζώνης

τών λαβών, ΰψ. 0,073 μ. ’Ανήκει είς τήν κατηγο
ρίαν τών σκύφων καί κυλικών τής «όμάδος τοΰ 
Πιστίου», J. Beazley, ABV σ. 627. Μικρά λήκυ
θος μελαμβαφής, ΰψ. 0,11 μ. Δύο λήκυθοι μελα
νόμορφοι. Τής μιας ή έπιφάνεια είναι λίαν έφθαρ- 
μένη καί ή διακόσμησις έχει άφανισθή. Ή έτέρα 
λήκυθος, καλώς διατηρουμένη, φέρει παράστασιν, 
άμελοΰς έκτελέσεως, ήνιόχου έπί τεθρίππου άρ
ματος τρέχοντος πρός δεξιά, ΰψ. 0,15 μ. Ή λή
κυθος άνήκει είς τήν κατηγορίαν «’Αθηνών 581». 
βλ. J. Beazley ABV σ. 489-498.

Βούλα

Ό άρχαιολογικός χώρος Άγ. Νικολάου («Πάλ- 
λοι») περιεφράχθη, έξασφαλιζόμενος οΰτω πρός 
μελλοντικήν συστηματικήν έρευναν καί συντήρη- 
σιν τών ΰπό τό έδαφος διατηρουμένων άρχαίων 
έρειπίων. Ή έκτασις τοΰ περιφράγματος έχει 
360 μ.

Βάρη

Κατά τινα έκσκαφήν πρός θεμελίωσιν υποστα
θμού τής Δ.Ε. ’Ηλεκτρισμού, άπεκαλύφθη τμήμα 
περιβόλου είς μήκος 5μ., κατευθύνσεως Α-Δ., συ
στήματος τοιχοδομίας πολυγωνικής καί έπιμε- 
λοΰς έργασίας ( Π ί ν. 70β). Έπί έξέχοντος 0,15μ. 
θεμελίου, ό τοίχος πάχ. 0,40 μ., σώζεται είς ΰψ. 
0,50 μ. Είς τό πρός Β. άκρον, κατά τήν νοτίαν όψιν, 
σχηματίζεται άνοιγμα πλ. 0,90 μ. μεταξύ δύο πα- 
ραστάδων. Μικρά έρευνα διεξαχθεΐσα έκατέρωθεν 
τοΰ άποκαλυφθέντος τοίχου δέν έφερεν είς φώς τά
φους, ώστε είναι άπίθανον νά άνήκεν ό τοίχος 
είς ταφικόν περίβολον. Ώς άποδεικνύεται έκ συλ- 
λεγέντων όστράκων έκατέρωθεν τοΰ θεμελίου, χρο
νολογείται είς τούς πρωίμους κλασσικούς χρό
νους.

Έκ τοΰ ύπογείου έπισκευαζομένης παλαιάς οι
κίας άνεσύρθη τμήμα έπιτυμβίου στήλης τής ρω
μαϊκής έποχής, σφζον τό τόξον αψιδωτής κόγ
χης, ήτις έφερεν ίσως γραπτήν παράστασιν, έπι- 
στεφομένην δι’ άετώματος (Π ί ν. 71α). Ύπ’ αυτό, 
διά γραμμάτων έπισεσυρμένης γραφής, δι’ δ άμφί- 
βολος είναι ή άκριβής χρονολόγησις, τό όνομα 
τής νέκρας: ΖΩΣΙΜΗ/ΕΙΣΙΓΕΝΟΥ ΜΙΛΗ/ΣΙΑ.

Είς τόν άρχαιολογικόν χώρον τής νεκροπόλεως 
Άναγυροΰντος κατεσκευάσθη περίφραγμα, τοΰ ό
ποιου ή περίμετρος ύπελογίσθη είς 760 μ. Όμοίως 
είς Βάρκιζαν (μυκηναϊκόν νεκροταφεϊον), περι
μέτρου 350 μ.

Κερατέα

Παρά τοΰ άστυνομικοΰ Σταθμοΰ παρεδόθη έπι- 
τύμβιος στήλη (άριθ. 1997) τής έποχής τών Άν-
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τωνίνων (Πίν. 71 β), ΰψ. 0,89μ., πλ. 0,46μ., 
πάχ. 0,09 μ. Μεταξύ παραστάδων, έν βεβαθυσμέ- 
νφ πεδίφ, ανάγλυφος παράστασις άνδρός καί 
γυναικός κατ’ ένώπιον. Έπί τού έπιστυλίου ή 
έπιγραφή

ΑΡΙΣΤΩΝ ΘΕΟΦΙΛΑ
ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΥΧΗ

Λαύριον

ΕΙς τόν πρός Β. τού λιμένος «Πασά» χώρον, με
ταξύ Σουνίου καί Λαυρίου, παρά τό 59ον χιλιό- 
μετρον τής λεωφόρου, διατηρούνται τά ύπολείμ- 
ματα άρχαίων λιμενικών έγκαταστάσεων καί οι
κοδομημάτων. Ό χώρος δέν έχει διερευνηθή άνα- 
σκαφικώς. Τά άρχαϊα έρείπια άναφέρονται άκρο- 
θιγώς εις τό κείμενον τού Milchhofer, τό όποιον 
συνοδεύει τούς χάρτας Curtius-Kaupert, Karten 
von Attika, II, πίν. XVII. Ό χώρος θά προστατευ- 
θή διά τής άνακηρύξεώς του ώς άρχαιολογικοΰ, 
όπως έγένετο καί διά τόν λιμένα Πανόρμου 
(Πουνταζέζα).

Εις τήν ΝΔ. πλευράν τής κεντρικής πλατείας 
τής κωμοπόλεως, ένθα τό μνημεϊον Σερπιέρη, 
διανοιγομένης χάνδακος πρός τοποθέτησιν τη
λεφωνικού καλωδίου, ό έργολάβος Έμμ. Γλέζος 
εύρε τμήματα μεγάλου άγανώτου άμφορέως ή 
πίθου καί 16 χαλκά νομίσματα τού 4ου μ.Χ. αί- 
ώνος. ’Ενταύθα παρατίθεται ή έκθεσις τής Έπι- 
μελητρίας κ. Μ. Καραμεσίνη-Οΐκονομίδου περί 
τού ευρήματος. Δέν είναι βέβαιον &ν τά νομί
σματα είχον ταφή μετά τού νεκρού είς διαταρα- 
χθέντα ήδη τάφον, αν καί εύρέθησαν διάσπαρτα 
έντός τών χωμάτων μετά τινων οστών.

"Απαντα τά νομίσματα είναι άσσάρια (AES 2) 
τού.ίδιου τύπου, φέρουν τήν αύτήν έπιγραφήν είς 
τήν όπισθίαν πλευράν, έχουν δέ κοπή μεταξύ τού 
378-383 μ.Χ. καί άνήκουν είς τούς αύτοκράτορας 
Γρατιανόν \ Βαλεντινιανόν Β' καί Θεοδόσιον Α'. 
Έκ τών νομισματοκοπείων άντιπροσωπεύονται 
εξ, ήτοι:

α) Άρελάτης, β) Ρώμης, γ) Σισκίας, δ) Θεσ
σαλονίκης, ε) Κωνσταντινουπόλεως καί στ) 
’Αντιόχειας.
Γρατιανός (367-383 μ.Χ.)

1) Έμ. DN GRATIA NVSPFVG. Προτομή μετά 
διαδήματος τού αύτοκράτορος πρός δεξ. Όπ. 
REPARATIO REIPVB2. Ό αύτοκράτωρ ίστάμε-

1. Κατά τήν διάρκειαν τής βασιλείας του Γρατιανοΰ, είς 
τά άσσάρια AES3, κοπέντα κατά τόν σταθμητικόν κανόνα 
τοΟ Βαλεντινιανοϋ Α', προσετέθησαν τά άσσάρια AES2 καί 
AES4.

2. Ό Ούάλης έφονεύθη κατά τήν όλεθρίαν μάχην τής 
Άδριανουπόλεως τόν Αύγουστον τού 378 μ.Χ. Πιθανώς ή 
κοπή τών άσσαρίων AES2 μετά τής έπιγραφής REPARA-

νος κατ’ ένώπιον, έχων έστραμμένην τήν κεφα
λήν πρός άρ., άνασηκώνων διά τής δεξιάς πυρ- 
γοστεφή, γονυπετούσαν γυναίκα καί κρατών διά 
τής άριστεράς σφαίραν. Έν τφ έξέργφ SMRE. 
Νομισματοκοπεΐον Ρώμης, | 4.78 γρ. Πρβλ. 
R.I.C. τόμ. IX, σ. 125, άρ. 43α, 5 (Πίν. 72j).

2) Έμ. ...RATIA.....AVG Όπ............REIPVB.
Έν τφ έξέργφ SMTES, έν τφ πεδίφ δεξ. Α. Νομι- 
σματοκοπεϊον Θεσσαλονίκης. | , 3.60 γρ. Πρβλ. 
R.I.C. έ.ά. σ. 181, άρ. 37α, 1 ( Π ί ν. 72 2).

3) Έμ. DNGRA... NVSPFAVG Όπ. ..PARA- 
ΤΙΟ REIPVB Έν τφ έξέργφ SMTES, έν τφ πε
δίφ δεξ. Β. Νομισματοκοπεΐον Θεσσαλονίκης. { , 
5.18 γρ. Πβλ. έ.ά. σ. 181, άρ. 37α, 2 (Πίν. 72 3).

4) Έμ.........ΤΙΑ NVSPFAVG Όπ. REPARA...
REI. VB. Έντφ έξέργφ TES έν τφ πεδίφ δεξ. Γ 
Νομισματοκοπεΐον Θεσσαλονίκης 4- , 4.52 γρ. 
Πρβλ. έ.ά. σ. 181, άρ. 37α, 3 (Πίν. 724).

5) Έμ. DNGRTIA NVSPFAVG Όπ. ..PA- 
RATIO REIP.. Έν τώ έξέργφ γράμματα έφθ., 
έν τφ πεδίφ δεξ. A f , 4.74 γρ.3 (Πίν. 72 5). 
Βαλεντινιανός Β' (375-392 μ.Χ.).

1) Ό τύπος παραμένει ό αύτός ώς καί είς τά 
προηγούμενα.

Έμ. DNVALENTINIANVSIVNPFAVG Όπ. RE
PARATIO REIPVB. Έν τφ έξέργφ άστήρ ASISC. 
Νομισματοκοπεΐον Σισκίας f , 5.54 γρ. Πρβλ. 
έ.ά. σ. 150, άρ. 26β, 7 ( Π ί ν. 72 6).

2) Έμ. DNVALENTINIANVS........  Όπ............0
REIPVB. Έν τφ έξέργφ SMRQ f, 3.90 γρ. Νο- 
μισμ. Ρώμης. Πρβλ. έ.ά. σ. 126, άρ. 43Β, 4 ή 
43C, 4. ( Π ί ν. 72 7).

3) Έμ. DNVALENTINIANVSPFAVG Όπ........
ΑΤΙΟ ...... Έν τώ έξέργφ [PJCON (;) Νόμισμα
Άρελάτης (;) 3.30 γρ. Πρβλ. έ.ά. σ. 67, 20β (;) 
(Πίν. 72 s).

4) Έμ. DNVALENTINIANVSPFAVG Όπ. ...
....10..... Έν τφ έξέργφ ΑΝ.. Νομισματοκοπεΐον
’Αντιόχειας |, 3.96 γρ. Πρβλ. έ.ά. σ. 284, άρ. 42C 
(Πίν. 72 9 ).

Θεοδόσιος Α’ (379-395 μ.Χ.).
1) Ό τύπος έξακολουθεΐ νά είναι ό ίδιος, ώς 

καί είς τά προηγούμενα νομίσματα.
Έμ. DNTHEODO SIVSPFAVG Όπ. REPA

RATIO REIPVB. Έν τφ έξέργφ SMRT Νομισμα- 
τοκοπεϊον Ρώμης f, 4.16 γρ. Πρβλ. έ.ά. σ. 126, 
άρ. 43D, 3 (Π ί ν. 72 10).

TIO REIPVB νά δύναται νά θεωρηθή ώς μαρτυρία, δτι οΐ 
Ρωμαίοι ήρνήθησαν νά δεχθούν ώς ήτταν αύτήν τήν κατα
στροφήν.

3. Ώς φαίνεται προέρχεται καί αυτό άπό τό Νομισματο- 
κοπεΐον τής Θεσσαλονίκης καί είναι δμοιον μέ τόν άρ. 2. 
Πρβλ. Guido Bruck, Die Spatromische Kupferpragung σ. 58.

10
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2) Έμ. Έπιγρ. έφθ. Όπ................. PVB. Έν τφ
έξέργφ SMRQ Νομισμ. Ρώμης | 4.40 γρ. Πρβλ. 
έ.ά. σ. 126, άρ. 43D 4 ( Π ί ν. 72 u ).

3) Έμ...........SIVSPFAVG Όπ. REPARATIO ....
Έν τφ έξέργφ ASISC Νομισμ. Σισκίας f 4.10 γρ. 
Πρβλ. έ.ά. σ. 150, άρ. 26C, 1. ( Π ί ν. 72 12).

4) Έμ. DNTHEOD. SIVSPFAVG Όπ. ..PARΑ- 
ΤΙΟ REIPVB. Έν τφ έξέργφ TES, έν τφ πεδίφ 
δεξ. Γ'Νομισμ. Θεσσαλονίκης f ,5.12 γρ. Πρβλ. 
ε.ά. σ. 181, άρ. 37D, 3. ( Π ί ν. 7213).

5) Έμ...........SIVSPFAVG Όπ. REP.......REIPVB.
Έν τφ έξέργφ CONSA Νομισματ. Κωνσταντινου
πόλεως ψ , 4.35 γρ. Πρβλ. Carson - Hill - Kent, 
Late Roman Bronze Coinage, σ. 88, άρ. 2118-21201 
(Πίν. 72 14).

6) Έμ. DNTHEODO SIVSPAFVG Όπ. RE
PARA............ Έν τφ έξέργφ γράμματα έφθ. f,
4.52 γρ. ( Π ί ν. 7215).

7) Θεοδόσιος Α' (;)
Έμ......Ρ.............PFAVG Όπ...... RATIO REIPVB.

Έν τφ έξέργφ γράμματα έφθ. ψ, 4.68 γρ. (Πίν. 
72 16).

Μαραθών

Έκ τής περιοχής Πύργου Μαραθώνος προέρ
χεται πλάξ κυανοφαίου άσβεστολίθου, διαστ. 
0,865 x 0,535 μ., πάχ. 0,05 μ., φέρουσα έπί τής μα- 
κρδς καθέτου πλευράς άναθηματικήν έπιγραφήν, 
χρονολογουμένην, διά τό σχήμα των γραμμά
των, είς τό β' ήμισυ τού 2ου μ.Χ. αϊώνος:

ΕΥΧΗΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΙ ΚΛΥ- 
ΤΟΤΟΞΩ ΰψ. γραμμ. + 0,08 μ.

Εις τό άρχαΐον νεκροταφεϊον τού δήμου Τρι- 
κορύθου άνήκεν άπότμημα κορμού έπιτυμβίου 
μαρμάρινου λέοντος, έλλιποΰς τήν κεφαλήν καί 
τά σκέλη καί άδρομεροϋς έργασίας, των ρω
μαϊκών χρόνων. Τό γλυπτόν μετεφέρθη είς 
τήν άρχαιολογικήν Συλλογήν τού Ραμνοϋντος.

Είς τήν παρά τό Σούλι περιοχήν τής πεδιάδος, 
έν τφ άγρφ άδελφών Κωνσταντινίδη, πλησίον 
παρεκκλησίου τής Παναγίας Μεσοσπορίτισσας, 
ύπάρχουν συσσωρευμένα άρχιτεκτονικά μέλη 
Ιωνικού κίονος, κιονόκρανον καί σπόνδυλοι, τής 
πρωίμου κλασσικής έποχής. Ό κ. Ε. Vanderpool 
έπέστησε τήν προσοχήν ήμών καί ύποθέτει δτι 
τά άρχιτεκτονικά ταΰτα μέλη άνήκουν μάλλον 
είς άναθηματικόν μνημεΐον ή είς κτήριον. Πρός 
έπαλήθευσιν τής ύποθέσεως άπαιτεΐται ή διεξα
γωγή μικράς έρεύνης καί ένδεχομένως άνασυγ- 
κρότησις τού σημαντικού, κατά τά φαινόμενα,

4. Παρόμοιος τύπος, πρβλ. R.I.C. 6.ά. σ. 226, άρ. 54C. 
Άναφέρεται δέ ώς σπάνιον (R4).

μνημείου, τό όποιον ούδόλως άπίθανον νά έχη 
σχέσιν πρός τήν έν Μαραθώνι μάχην τού 490 
π.Χ.

Αίγινα

Είς άπόστασιν 100 μ. περίπου ΝΑ. τού παλαιού 
Καποδιστριακοϋ ’Ορφανοτροφείου, έντός τού 
κήπου Ιδιοκτησίας Ρούσσου, άπεκαλύφθη άσύ- 
λητος ύπόγειος, λαξευτός τάφος τού 6ου π.Χ. 
αϊώνος, ό όποιος άνεσκάφη καί συνετή ρήθη. Εν
ταύθα άνακοινοϋται έν συντομία τό ένδιαφέρον 
εύρημα, τού όποιου λεπτομερής δημοσίευσις θά 
άκολουθήση. Ό θάλαμος (Σ χ έ δ. 5 ), διαστ. έπί 
τού δαπέδου 5.60 x 3 μ., έχει όρυχθή υπό τό βρα
χώδες στρώμα, γνωστόν έκ τής ίδιομόρφου γεω
λογικής συστάσεως τού έδάφους τής Αίγίνης, 
τό όποιον, είς τήν θέσιν ταύτην, έχει πάχος 1.20 μ. 
καί κεϊται, ώς καί άλλαχού, κάτωθι τού έπιφα- 
νειακοΰ, σχετικώς άβαθοϋς, στρώματος άργιλ- 
λώδους γής. Ή όροφή τού θαλάμου συγκλίνει 
πρός τό μέσον, ούτως, ώστε είς τά άκρα τών 
πλευρών έχει ύψος 1.35 μ., είς τό μέσον + 1.10 μ.
(Σ χ έ δ. 6 καί 7).

Περί τό κέντρον, έντός τού βραχώδους στρώ
ματος, έχει λαξευθή φρεατόσχημος είσοδος, τετρα
γώνου περίπου κατόψεως (1.36 χ 1.19 μ.), στενου- 
μένη πρός τά κάτω (1.28 x 1.10 μ.). Τό στόμιον 
καλύπτεται διά δύο ήρμοσμένων πλακών, άκατερ- 
γάστων, αίτινες σχηματίζουν κάλυμμα διαστ. 
1.55x0,83 μ., πάχ. 0,15-0,20 μ. (Πίν. 73α). 
Περί τό μέσον τού καθέτου τοιχώματος τής είσ- 
όδου, έπί τών δύο πλευρών, τής βόρειας καί τής 
νοτίου, έλαξεύθη άνά μία έγκοπή πλ. 0,18 μ., 
διευκολύνουσα τήν κάθοδον είς τό ύπόγειον.

W<k 0
Επιγραφή σαρκοφάγου 1 έξ Αίγίνης

Ό θάλαμος περιέχει δύο μεγάλας έξ άσβεστο
λίθου λάρνακας, τοποθετημένος κατά μήκος τού 
νοτίου τοιχώματος (1 καί 3) καί τέσσαρας μικράς 
(2, 4, 5, 6) κειμένας παραλλήλως πρός τάς μεγά
λας. Τά καλύμματα άποτελοΰνται έκ τετραγώνων 
ή όρθογωνίων πλακών ίσου πάχους, καλώς ήρ
μοσμένων. Αί λάρνακες είχον χρησιμοποιηθή 
πρός ταφήν τών νεκρών, προφανώς μιας οίκογε-
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Σχέδ. 5. Τάφος Αΐγίνης (κάτοψις)
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νείας, έπϊ δύο ή τρεις γενεάς. Σωρός όστών έντός 
των σαρκοφάγων, σχεδόν διαλελυμένων έκ τής 
έπικρατούσης έν τφ ύπογείψ ύγρασίας, μαρτυ-

δων είκονίζεται άνήρ έν ίματίφ, πρός δεξιά γυνή 
στρέφουσα τήν κεφαλήν μεταξύ δύο όμάδων άν- 
δρός καί έφήβου. Έπίθετον έρυθρόν χρώμα. Ή

Σχέδ. 7. Τομαΐ τάφου Αίγίνης

ρούν περί έπανειλημμένων ταφών. Δύο κρανία 
εόρέθησαν έντός τής σαρκ. 1 καί 3.

Σαρκοφ. 1. Φέρει έπϊ τής μακρας πλευράς κεχα- 
ραγμένην δίστιχον έπιγραφήν δι’ αρχαϊκών γραμ
μάτων, ΰψ.0,24 μ., τά όποϊα τονίζονται δι’ έρυθροϋ 
χρώματος (Πίν. 74β· βλ. καί Σχέδ. σ. 76).

Τέσσαρα άγγεϊα είχον τοποθετηθή έπϊ τού κα
λύμματος:

Λήκυθος άττική μελανόμορφος, ϋψ. 0,197μ. Έπϊ 
λευκού έπιχρίσματος, είς τό κέντρον μεταξύ κλά-

παράστασις πλαισιοϋται άνω ύπό μαιάνδρου με
ταξύ διπλών γραμμών. Έπϊ τού ώμου διπλή ζώνη 
γλωσσών (Πίν. 75α).

’Αλάβαστρον έκ κυανής ύάλου, ϋψ. 0,15 μ. Επι
φάνεια ραβδωτή, έπάλληλα μηνοειδή κοσμήματα 
ενθετα. Λευκαϊ λαβαϊ άποτελούμεναι έκ δακτυ
λίου καί γλωσσοειδούς άποφύσεως. Ή ακμή τού 
χείλους λευκή ώς καί ταινία περί τόν λαιμόν 
(Πίν. 75β).

Δύο πυξίδες κορινθιακοί, δψους μετά τού πώμα-
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τος 0,122 μ., ανευ αύτοΟ 0,95 μ., μεγ. διαμ. 0,110 μ. 
Έπίθετον έρυθρόν χρώμα αμέσως έπί τοΰ κίτρι
νου πηλοΰ. Έπϊ τοΰ χείλους ταινία μέλαινα άνω
θεν έρυθράς γραμμής. Έπί τοΰ πώματος, ύπό τάς 
λαβάς, έπί τής κοιλίας καί τοΰ ποδός, έρυθραί 
ταινίαι μεταξύ μελαινών γραμμών. Μέλαιναι εί
ναι αί γλώσσαι τοΰ ώμου ( Π ί ν. 75γ ).

Ή άττική λήκυθος δύναται νά καταταχθή με
ταξύ τών άρχαιοτέρων τοΰ «ζωγράφου τοΰ Αϊ- 
μονος» (περί τό 480 π.Χ.), δεικνύουσα είσέτι καί 
έπίδρασιν τοΰ «ζωγράφου τοΰ Διόσφου». Τό αλά
βαστρον έχει παράλληλα εις τάφους τής Ρόδου. 
Αί πυξίδες είναι κοινά άγγεΐα έργαστηρίου τής 
όψιμου III κορινθιακής έποχής. Ή τελευταία έπο- 
μένως ταφή χρονολογείται εις τό α τέταρτον τοΰ 
5ου αίώνος. Ή έπιγραφή τής σαρκοφάγου είναι 
άσφαλώς άρχαιοτέρα. Κατά τό σχήμα τών γραμ
μάτων πλησιάζει τούς χρόνους τής γνωστής αρ
χαϊκής έπιγραφής έκ τοΰ ναοΰ τής ’Αφαίας (πε
ρίπου 550 π.Χ.),Κϊ IV. 1580. Furtwangler καί Thier
sch, Aigina I, σ. 367, είκ. 292, πίν. 25. L. Η. 
Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece (1961) 
σ. 112, πίν. 16, άρ. 4.

Σαρκοφ. 2. Έπί τοΰ καλύμματος, δύο άγγεΐα: 
Λήκυθος άττική μελανόμορφος, ϋψ. 0,132 μ. Ύπό 
ζώνην ζατρικίου, είκονίζεται θεά έπί άρματος, 
συνοδευομένη ύπό δύο γυναικών, τών όποιων ή 
μία παίζει λύραν. Πρό τών ίππων, γυνή καθημένη 
έπί θρόνου. Έπί τοΰ ώμου τής ληκύθου διπλή 
σειρά γλωσσών. Λήκυθος άττική, ϋψ. 0,104 μ. Έπί 
τοΰ ώμου σειρά κηλίδων καί κόμβοι λωτοΰ. Τό 
σώμα τοΰ άγγείου φέρει μέλαν βερνίκιον μεταλ
λικής έλαιοχρώμου χροιάς, δύο έρυθράς γραμμάς 
παρά τόν ώμον, άλλην εις τό μέσον (Πίν. 76α).

Ή πρώτη λήκυθος άνήκει εις τήν όμάδα τοΰ 
«ζωγράφου τοΰ Αίμονος», άλλ’ είναι μεταξύ τών 
όψιμων τοΰ έργαστηρίου. Ή δευτέρα έχει σχήμα 
συνήθως άπαντών είς τό έργαστήριον τοΰ «ζωγρά
φου τής Μεγαίρας» καί εις έκεϊνο τοΰ «ζωγράφου 
τοΰ Αίσχίνου» (C.H.E. Haspels, ABL, σ. 178- 
180). Δέν διαφέρει τοΰ σχήματος τών έρυθρομόρ- 
φων ληκύθων καί δύναται νά χρονολογηθή είς 
τό β' τέταρτον τοΰ 5ου αίώνος.

Σαρκοφ. 3. Εντός αύτής εύρέθη λήκυθος άτ
τική μελανόμορφος, ΰψ. 0,137 μ. Έπί τοΰ ώμου, 
άλέκτωρ πρός δεξιά, μεταξύ δύο φύλλων κισσοϋ. 
Έπί τοΰ σώματος τοΰ άγγείου, άνεστραμμένον 
άνθέμιον συνδεόμενον διά σπειρών πρός δύο όρθά 
άνθέμια (Πίν. 76β). Ή διακόσμησις δέν έχει 
έγχαράξεις. Τό άγγεϊον άνήκει είς τήν όμάδα 
«cock-class» τής Ε. Haspels, ABL σ. 67-68, χρο- 
νολογουμένην μεταξύ τοΰ 510 καί 490 π.Χ.

Σαρκοφ. 4. Δέν περιείχε κτερίσματα.

Σαρκοφ. 5. Εντός αύτής εύρέθησαν τά έξής: 
1) Σκύφος μικύλλος, ΰψ. 0,035 μ., κοσμούμενος διά 
σειράς κύκνων άνεστραμμένων καί όμάδων βρα
χειών γραμμών, άνευ έγχαράξεων (Πίν. 76γ). 2) 
Σκύφος ϋψ. 0,047 μ., διαμ. 0,086 μ., κοσμούμενος δι’ 
άλύσεως άνθέων καί κόμβων λωτοΰ λευκών (Πίν. 
76γ). 3) Χαλκή μεσόμφαλος φιάλη έλλιπής, μι
κρά, διαμ. 0,065 μ., ΰψ. 0,015 μ. 4) Πόρπη όστεΐνη, 
μήκους 0,038 μ., πλ. 0,0175 μ., έκ δύο δισκαρίων 
συνδεομένων διά δύο άλλων μικροτέρων. Κόσμημα 
έκ μικρών έγχαράκτων κύκλων μετά στιγμής είς 
τό κέντρον (Πίν. 77β). 5) Πλαστικόν ροδιακόν άγ- 
γεΐον σχήματος νήσσης, πεπλασμένον διά μήτρας. 
Τό στόμιον έπί τής ράχεως τοΰ πτηνοΰ, τό ράμ
φος άποκεκρουμένον. Ύψ. 0,074 μ., μήκος 0,088 μ. 
(Πίν. 77α). 6) Είδώλιον ροδιακόν, ΰψ. 0,086 μ. 
Είκονίζει άνδρα φέροντα νήπιον έπί τοΰ άριστε- 
ροϋ ώμου. Πηλός έρυθρόφαιος μέ ίχνη λευκοΰ 
έπιχρίσματος καί έρυθροΰ έπιθέτου χρώματος 
(Πίν. 77α). 7) Είδώλιον έξ ώχρολεύκου φα
γεντιανής γής αιγυπτιακού τύπου, ΰψ. 0,085 μ. Ή 
έπιφάνεια καλύπτεται ύπό συμπαγούς πρασινο- 
κιτρίνου βερνικιού. Είκονίζει άνδρα άγένειον, 
έχοντα τό άριστερόν σκέλος προβεβλημένον, 
τόν δεξιόν βραχίονα κεκαμμένον καί κρατούντα 
άγγεϊον ύπό τήν σιαγόνα (Πίν. 77β ). 8) Είδώ
λιον όμοιας τεχνοτροπίας, ΰψ. 0,083 μ. Είκονίζει 
άνδρα άγένειον, έχοντα τό άριστερόν σκέλος 
προβεβλημένον καί παίζοντα διπλοϋν αυλόν. Δε
ξιή αύτοϋ, ιέραξ (Πίν. 77β).

Χαρακτηριστική είναι ή άπουσία άπό τά κτε
ρίσματα τής σαρκοφάγου 5 κορινθιακών άγγείων. 
Ή ταφή χρονολογείται έπί τή βάσει τών δύο 
άττικών σκύφων (1 καί 2). Ό ΰπ’ άριθ. 1 είναι έπι- 
μεμελημένον άγγεϊον τής όμάδος τών «κύκνων», 
J. D. Beazley, ABV σ. 655, άριθ. 1-21, τοΰ γ' τε
τάρτου τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος, ό ύπ’ άριθ. 2 άνήκει 
είς τήν όμάδα III Ε τοΰ Ρ.Ν. Ure, Sixth and Fifth 
Century Pottery σ. 26-27, δηλ. είς τήν αΰτήν έπο- 
χήν. Τά έκ φαγεντιανής γής ειδώλια άριθ. 7 καί 
8 διά τήν τεχνικήν των, διαφορετικήν έκείνης τών 
άπομιμήσεων τών ροδιακών έργαστηρίων, προ
έρχονται ίσως έξ Αίγύπτου, πρβλ. έν τέλει ASA- 
tene 37/38 (1959-1960) σ. 206, είκ. 182 C, έκ τά
φου τοΰ Τάραντος, ίσως κατά τι άρχαιότερον ει
δώλιο ν, εύρεθέν μετ’ άγγείων κορινθιακών τής 
όψιμου I περιόδου.

Σαρκοφ. 6. Περιεΐχεν ένδεκα άγγεΐα. Ή άρί- 
θμησις άκολουθεΐ τήν τάξιν τής τοποθετήσεώς 
των έντός τής λάρνακος έκ Δ. πρός Α., όπου τό 
κρανίον τοΰ νεκροΰ. 1) Κορινθιακός δακτυλιοει
δής άρύβαλλος, ΰψ. 0,065 μ., διαμ. 0,055 μ. Ή δια- 
κόσμησις περιλαμβάνει δύο αίγάγρους βαδίζοντας
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πρός αριστερά. 2-3) Δύο κορινθιακοί κοτύλαι 
ΰψ. 0,032μ., διαμ.0,05μ. Διακόσμησις άνευ έγχαρά- 
ράξεων: δυο κύνες τρέχοντες πρός τά δεξιά. 4) Κο
ρινθιακός άρύβαλλος βψ. 0,058 μ. Διακόσμησις: 
άνθος λωτοϋ άνεστραμμένον. 5) Κορινθιακή κοτύ
λη, ΰψ. 0,031 μ., διαμ. 0,052 μ. Διακόσμησις όμοια 
των ύπ’ άριθ. 2-3. 6) Κορινθιακός άρύβαλλος, ΰψ. 
0,55 μ. Θέμα διακοσμήσεως: τέσσαρες χορευταΐ 
(κωμασταί). 7) Κορινθιακός δακτυλιοειδής άρύβαλ
λος ΰψ. 0,072μ.,διαμ. 0,060μ. Θέμα διακοσμήσεως: 
δύο ιππείς πρός τά δεξιά. 8) Πλαστικόν κορινθι
ακόν άγγεϊον σχήματος λαγφοΰ, ΰψ. 0,056 μ., μή
κος 0,086. Τό στόμιον τοΰ άγγείου ύπέρ τήν κε
φαλήν τοδ λαγιροΰ, ή έπιφάνεια τοΰ σώματος εί
ναι έστιγμένη, πλήν τής κοιλίας κοσμουμένης 
διά θλαστής γραμμής μεταξύ διπλών όριζοντίων 
γραμμών. Ή άνω έπιφάνεια τής κεφαλής, τά σκέ
λη καί ή ούρα είναι βεβαμμένα διά καστανομέλα- 
νος βερνικιού. 9) Μόνωτον άττικόν κύπελλον, ΰψ. 
0,034 μ., διαμ. 0,068 μ. Έχει τό χείλος έξέχον, τήν 
λαβήν ταινιώδη. 10) Κορινθιακός άρύβαλλος ΰψ. 
0,052 μ. Διακόσμησις: περιφερικά! ταινίαι καί 
γλώσσαι έπί τοΰ ώμου καί ύπό τήν βάσιν. 11) Μι
κρά κορινθιακή δλπη, ΰψ. 0,084 μ. Τό μέλαν επί
χρισμα έχει έν μέρει άφανισθή ( Π ί ν. 77γ).

Τά άγγεϊα, πλήν τοΰ ύπ’ άριθ. 9, είναι κοριν
θιακά. Ή χρονολόγησις τής ταφής δύναται νά 
στηριχθή εις τούς τρεις άρυβάλλους (4, 6, 10) 
άνήκοντας εις τήν δψιμον κορινθιακήν I περίο
δον (570-550 π.Χ.). Διά τό ύπ’ άριθ. 8 πλαστικόν 
άγγεϊον πρβλ. J. Ducat, Les vases plastiques co- 
rinthiens, BCH 86 (1963), σ. 457, είκ. 28, άν καί 
τό νέο ν εΰρημα διαφέρη οΰσιωδώς καί οΰτε δύ- 
ναται νά συναφθή πρός όμάδα τινά τής ταξινο- 
μήσεως τοΰ J. Ducat, διότι βεβαίως τό υλικόν 
είναι πλουσιώτερον ή δσον φαίνεται έκ τής με
λέτης ταύτης. Ό ΰπ’ άριθ. 10 άρύβαλλος είναι 
τυπολογικώς ό πλέον όψιμος, πρβλ. Η. Payne, 
Necrocorinthia, άριθ. 1161 καί Ρ. Ν. Ure, Ary- 
balloi and Figurines from Rhitsona, σ. 27, άριθ. 
91, 6-8. Τό σχήμα τής δλπης άριθ. 11 είναι δά
νειον έκ τών άττικών έργαστηρίων. Όμοία δλπη 
εύρέθη εις Κόρινθον: Hesperia 25 (1956) σ. 356, 
άριθ. 7, πίναξ 52. Διά τά άλλα κορινθιακά άγγεϊα 
ώς καί διά τό άττικόν κύπελλον (άριθ. 9) έλλεί-

πουν άκριβή τεκμήρια χρονολογήσεως. ’Ενίοτε 
τοιαΰτα άγγεϊα άναβιβάζονται εις άρχαιοτέρους 
τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος, άλλ’ ή χρο
νολόγησα; αΰτη άμφισβητείται. Έν συμπερά- 
σματι δύναται νά θεωρηθή βέβαιον δτι ή ταφή έν 
τή σαρκοφάγφ ΰπ’ άριθμ. 6 άνάγεται εις τήν όψι- 
μον κορινθιακήν I περίοδον. Επομένως τά κτε- 
ρίσματα τής σαρκοφ. 6, ή όποια έχρησιμοποιήθη 
άπαξ πρός ταφήν καί κεϊται ύπό τό δάπεδον τών 
άλλων, είναι τά άρχαιότερα. Ή βεβαία χρονο- 
λόγησις τής άδιαταράκτου ταύτης σαρκοφάγου 
εις τά μέσα τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος παρουσιάζει έν- 
διαφέρον, διότι αν ή έπιγραφή τής σαρκοφάγου 
1 έχαράχθη, ώς είναι πιθανόν, κατά τήν πρώτην 
ταφήν, αΰτη δέν θά άπεΐχε χρονικώς τής σαρκο
φάγου 6.

Ώς κατώτατον χρονολογικόν δριον τά άγγεϊα 
παρέχουν τά μέσα τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, διότι 
ούδέν εΰρημα ανήκει εις νεωτέραν έποχήν. Έκ- 
τοτε ό θάλαμος δέν διεταράχθη, διότι άλλα άγ- 
γεϊα καί άποτμήματα άγγείων, τά όποια εΰρέθη- 
σαν έπί τοΰ έδάφους, έντός σχηματισθείσης διά 
τής εισροής τών ΰδάτων προσχώσεως, είναι σύγ
χρονα τών όψιμωτέρων ταφών. Ταΰτα είναι: 
1) Λήκυθος άττική μελανόμορφος μετά λευκής 
ζώνης περτφερικώς καί παραστάσεως θεοΰ έπί 
άρματος πρός δεξιά, Έρμοϋ, Νίκης, ’Απόλλωνος 
κιθαρφδοΰ. Ή λήκυθος δύναται νά άποδοθή εις 
τόν «ζωγράφον τοΰ Αΐμονος», 2) Λήκυθος άττική 
μελανόμορφος άνήκουσα εις τήν όμάδα τής «λη
κύθου τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου ’Αθηνών άριθ. 
581» τοΰ έργαστηρίου τοΰ «ζωγράφου τοΰ Αΐμο
νος». Είκονίζεται πάλη Θέτιδος καί Πηλέως με
ταξύ δύο Νηρηΐδων, 3) Λήκυθος άττική μελανό
μορφος. Είκονίζεται ήνίοχος έπί τεθρίππου καί 
όπλίτης τρέχων.Τής όμάδος τοΰ«ζωγράφου του Αϊ- 
μονος»( Π ί ν. 78α), 4) Όλπη άττική, ΰψ.0,083 μ., 
άβαφής πλήν μαύρης ταινίας κατά τό μέσον τής 
κοιλίας καί έπί τοΰ στομίου. 5) Όλπη μέ τρκρυλ- 
λοειδές στόμιον, μελαμβαφής, ΰψ. 0,083. 6) Όλ
πη, ΰψ. 0,12 μ. βεβαμμένη, πλήν τής βάσεώς της, 
διά καστανερύθρου βερνικιού. 7) Πυξίς κορινθι
ακή όμοία πρός τάς εύρεθείσας έπί τοΰ καλύμμα
τος τής σαρκοφάγου 1, ΰψ. 0,113 μ. (Π ί ν. 78 β ).

ΒΛΣ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
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