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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΘΟΡΙΚΩ

’Από τής 7ης ’Οκτωβρίου μέχρι τής 16ης Νοεμ
βρίου διεξήχθησαν άνασκαφαί, έν συνεργασία 
τής ’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων ’Αττικής μεθ’ όμά- 
δος Βέλγων άρχαιολόγων, έπιχορηγουμένης ύπό 
τοϋ Υπουργείου τής ’Εθνικής Έκπαιδεύσεως τοΰ 
Βελγίου καί άποτελουμένης ύπό τών Καθηγητών 
Η. Mussche (Gent), J. Servais (Liege), J. Bingen 
(Bruxelles) καί τοϋ Δρος T. Hackens, μέλους ξέ
νου τής Γαλλικής Σχολής ’Αθηνών. 'Ως βοηθοί 
έλαβον μέρος αί δ. δ. C. Dultere, Fr.Vandenabeele, 
ό κ. Χρηστίδης καί ή δ. Claire Mulder, άρχιτέ- 
κτονες. Μετέσχον τής άνασκαφής άπό έλληνι- 
κής πλευράς, ό κ. Ά. Παπαδόπουλος καί ή δ. Ν. 
Μεταξά ώς βοηθοί τοϋ Εφόρου τών αρχαιοτή
των Β. Καλλιπολίτη.

'Ως κύριος σκοπός έτέθη ή έκ νέου διερεύνη- 
σις χώρων, οί όποιοι είχον άλλοτε έν μέρει άνα- 
σκαφή, έπί τής βόρειας κλιτύος τοΰ λόφου Βε- 
λατοΰρι καί τής περιοχής τοΰ Θεάτρου, ώς καί 
ή διερεύνησις τής δυτικής κλιτύος τοΰ λόφου.
Α. Άνασκαφαί έπί τών ύψωμάτων τοϋ λόφου. 
Άπεκαλύφθησαν δύο μεγάλοι μυκηναϊκοί τά
φοι. Ό πρώτος τάφος, είς άπόστασιν 30 μ. πε
ρίπου πρός Α. τοϋ μεγάλου γνωστοϋ θολωτού τά
φου τοΰ άποκαλυφθέντος ύπό τοϋ Στάη τφ 1892, 
είναι έλλειψοειδοϋς κατόψεως, διαστ. 5 x 2μ., τύ
που ένδιαμέσου μεταξύ θολωτού καί θαλαμοει
δούς, μετά βραχέος δρόμου άσυμμέτρως κειμέ
νου έπί τής νοτίας πλευράς, παρά τήν δυτικήν 
«άψΐδα» (Π ί ν. 79α). Ή άνωδομία έχει κατα
στροφή. Ύπό τήν νεωτέραν έπίχωσιν, χρώματος 
τεφρομέλανος, άπεκαλύφθη άδιατάρακτον στρώ
μα, έκ χώματος έρυθροφαίου, περιέχον πολλά 
άποτμήματα άγγείων άπό τών πρωτοαττικών καί 
πρωτοκορινθιακών μέχρι τών μέσων τοΰ 5ου π.Χ. 
αί. άνάμικτα, κυρίως όμως άποτμήματα άττικών 
ληκύθων, κορινθιακών άρυβάλλων, ειδωλίων τοΰ 
6ου αίώνος. ’Αμέσως ύπό τό στρώμα τοϋτο έξετεί- 
νετο μέχρι τοΰ βράχου άλλο, πάχους 10-20 έκ. μ., 
έξ ώχροκιτρίνου λεπτής καί σκληράς άργίλλου, 
στρώμα δπερ άπέδωσεν άποκλειστικώς ύπολείμ- 
ματα τής μυκηναϊκής έποχής άναγόμενα μέχρι 
τής ΥΕ ΙΙία περιόδου (μικρός διπλοϋς πέλεκυς 
χρυσοΰς, τρεις χρυσοί δακτύλιοι, ψήφος κοίλη 
χρυσή, τρεις δακτυλιόλιθοι, άτρακτοι έκ στεα- 
τίτου, όλίγα όστά καί άποτμήματα άγγείων, έξ 
ών συνεκροτήθη τό ώραϊον άλάβαστρον τοΰ 
Π ί ν. 80α-γ). Συμφώνως πρός τάς γενομένας ύπό 
τοϋ J. Servais παρατηρήσεις, φαίνεται ότι ό τά
φος είχε συληθή ήδη κατά τήν μυκηναϊκήν έπο- 
χήν. Άλλ’ δλως ένδιαφέρουσα είναι ή έκ νέου

χρησιμοποίησίς του άπό τοΰ 7ου π.Χ. αίώνος (εύ- 
ρήματα στρώματος έρυθροφαίου) ούχί πλέον 
πρός ένταφιασμόν, άλλ’ ώς τόπου νεκρικής λα
τρείας. Ή χρήσις αυτή άποδεικνύεται έκ τών 
εύρεθέντων άναθημάτων (είδωλίων καί άγγείων), 
άλλά κυρίως έκ τής άποκαλυφθείσης διαρρυθμί- 
σεως τοΰ έσωτερικοϋ τοΰ τάφου: άνωθι τοϋ λακ- 
κοειδοΰς τάφου τής μυκηναϊκής έποχής (Π ί ν. 
79α) εύρέθη τοποθετημένη έγκαρσίως μεγάλη 
πλάξ άσβεστολίθου (0,80 x 0,70μ.). ’Αμέσως δε
ξιά αύτής είχε διανοιχθή κυκλοτερής βόθρος, 
διαμ. 0,60 μ., στενούμενος πρός τό βάθος, έν εϊ- 
δει χοάνης, διαπερών τήν πλάκα τήν καλύπτου- 
σαν τόν λακκοειδή τάφον καί φθάνων σχεδόν μέ
χρι τοΰ πυθμένος αύτοΰ. Ό βόθρος προωρισμέ- 
νος νά δεχθή τάς χοάς τάς προσφερομένας είς 
τόν ύπό τήν πλάκα ηρώα νεκρόν, ήτο πλήρης 
χώματος έρυθροφαίου περιέχοντος όστρακά τινα 
άρχαϊκά, ένφ είς τόν μυκηναϊκόν λακκοειδή τά
φον δέν είχε διεισδύσει χώμα έκ τής μετα- 
γενεστέρας έπιχώσεως (διότι άλλως θά έφαίνε- 
το έκ τής διαφοράς τοΰ χρώματος έκάστου στρώ
ματος). Δηλ. έσεβάσθησαν τόν λάκκον, τό δέ κά
λυμμά του έκ σχιστόλιθου δέν μετεκινήθη άπό 
τής έποχής τής πρώτης συλήσεως.

Δοκιμαστικοί τάφροι περί τόν μυκηναϊκόν τά
φον άπέβησαν άνευ άποτελέσματος. Ή έπιφάνεια 
τοΰ βράχου κεϊται ύπό λεπτόν στρώμα χώματος.

Ό δεύτερος τάφος ( Π ί ν. 79β ) άπεκαλύφθη 
κάτωθι τοΰ γηλόφου, τόν όποιον σχηματίζει ό 
μέγας θολωτός τάφος τοΰ Στάη καί δυτικώς αύ- 
τοΰ. Άποτελεϊται έκ θαλάμου όρθογωνίου κατό
ψεως (4.50 χ 1.75μ.), έσκαμμένου έντός τοΰ σχι- 
στολιθικοΰ στρώματος τής κλιτύος τοΰ λόφου. 
Τά τοιχώματά του συνίστανται έκ πλακών σχι
στόλιθου, αΐτινες έπενδύουν τόν βράχον, τό δέ 
κάλυμμά του έξ όμοιων πλακών. Ή ύπέρ τήν είσ
οδον πλάξ τοΰ καλύμματος εύρέθη κατά χώραν, 
αί άλλαι, στηριζόμεναι έπί τοΰ άνω πέρατος τών 
τοιχωμάτων τοΰ θαλάμου, εύρέθησαν τεθραυσμέ- 
ναι έντός τοΰ τάφου. Έπί τοΰ δαπέδου εύρέθη- 
σαν μόνον όλίγα όστά διαταραχθέντα σκελετοΰ 
άνδρός μεγαλοσώμου καί άποτμήματα μονώτου 
κύλικος τοΰ τέλους τής YE II β περιόδου ( Π ί ν. 
84β), άλλ’ οΰδέν έτερον δστρακον. Είναι προφα
νές δτι ή χρονολόγησις τοΰ τάφου δέν δύναται 
νά στηριχθή είς τήν κύλικα, ή όποια άσφαλώς 
είναι νεωτέρα αύτοΰ.

Άνεσκάφη καί μέρος τής νεκροπόλεως έπί τής 
νοτίας κλιτύος, πρός διάσωσιν τών κτερισμάτων. 
"Ενεκα τής άπογυμνώσεως τοΰ έδάφους ύπό τών 
βροχών πολλοί τάφοι ήρχισαν νά έμφανίζωνται 
έπί τής έπιφανείας, ώστε ή έρευνα αύτών κατέ
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στη έπιτακτική (Πίν. 81α). Άπεκαλύφθησαν 
είκοσι τάφοι κείμενοι ό είς παρά τόν άλλον έπϊ 
έκτάσεως 20 χ 10 μ. Ό Αρχαιότερος καί πλέον 
σημαντικός Ανάγεται είς τό τέλος τής γεωμετρι
κής έποχής. Περιείχε σκελετόν όπτίως κείμενον. 
Χαλκή φιάλη (Πίν. 80 δ) είχε τεθή έπί τής κοι
λίας τοδ νεκρού, παρά τούς πόδας του υψηλόν

χόην πρωτοαττικήν μέ υψηλόν λαιμόν, τόπου 
γνωστού έκ των τάφων τού Φαλήρου. Μερικά 
μεγάλα άγγεΐα κοινής χρήσεως έκ των χρησιμο- 
ποιηθέντων πρός ένταφιασμόν των νηπίων, εί
ναι βεβαμμένα διά βερνικιού, άλλα είναι Αγάνω
τα ή διακοσμούνται δι’ έγχαράκτων κοσμημάτων. 
Σημαντικώς συμβάλλουν είς τήν γνώσιν τής κοι-

Σχέδ. 1. Θορικός. Ταφικά άνδηρα

μόνωτον κύπελλον μέ ύπερυψουμένην των χει- 
λέων λαβήν (Πίν. 83α ) καί κυάθιον.

Οί άλλοι τάφοι, είς πυκνήν τάξιν, είναι όμοει- 
δεις τάφοι νηπίων ή παίδων, τεθαμμένων έντός Αμ
φορέων ή μικρών πίθων ή άλλων παρεμφερών Αγ
γείων. Οί τάφοι χρονολογούνται Από τού 7ου μέ
χρι τού 6ου αίώνος, έκ τών κτερισμάτων, μικρο- 
γραφικών Αγγείων ιδίως κορινθιακών, μεταξύ τών 
όποιων διακρίνονται ένδιαφέρουσαι πυξίδες μι
κρού σχήματος. Ό Αρχαιότερος παιδικός τάφος 
περιείχε πρωτοκορινθιακόν άρύβαλλον καί οίνο-

νής κεραμεικής, διότι βεβαία είναι ή χρονολό- 
γησίς των έκ τών κτερισμάτων.
Β. Ταφικά άνδηρά έπί τής δυτικής κλιτύος τού 
λόφου. ’Αφορμήν πρός άνασκαφήν είς τόν το
μέα αότόν έδωσεν ή πρό τινων έτών εΰρεσις 
γεωμετρικών Αγγείων τού β' ήμίσεος τού 9ου 
π.Χ. αίώνος, κτερισμάτων τάφου, τά όποια έδη- 
μοσιεύθησαν έν Hesperia 30 (1961) σσ. 229-304, 
πίν. 63-64. Ό έξερευνηθείς χώρος άποτελεϊται 
έξ Ανδήρων καί προχείρων περιβόλων διαφόρων 
έποχών (Σχέδ. 1 ). Δύο είδη τοιχοδομίας πα-
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ρουσιάζει ό πρός Δ. τοίχος, κατευθυνόμενος άπό 
Β. πρός Ν. ΕΙς τό βόρειον τμήμα (πρόσοψις τοϋ 
τομέως IV), ό τοίχος στηρίζεται έπί πλακοειδών 
λίθων καί οί λιθόπλινθοι, τραπεζοειδούς σχήμα
τος, τοΟ μόνου διατηρουμένου δόμου έχουν άκα- 
νονίστους άρμογάς. Εις τό νότιον τμήμα (πρόσο- 
ψις τοϋ τομέως I), ό τοίχος στηρίζεται έπί πλα
κοειδών λίθων καί έχει ένα δόμον έκ λιθοπλίν- 
θων έπιμελοϋς κατασκευής (οί λιθόπλινθοι μέ 
τήν διακοσμητικήν κυρτότητα τής έπκρανείας) 
καί δύο δόμους τοιχοδομίας μέ τραπεζοειδούς 
σχήματος άρμογάς, τόν ένα άποτελούμενον έξ 
όρθοστατών 0,54 x 0,67 μ., τόν άλλον έξ όριζον- 
τίων λιθοπλίνθων καί πλακών συσσωρευμένων 
πρός ίσοπέδωσιν. Εκεί όπου συναντώνται τά 
δύο διαφορετικής τοιχοδομίας τμήματα, ό νό
τιος όρθοστάτης στηρίζεται είς τό άκρον τοϋ δό
μου τού βορείου σκέλους τοϋ περιβόλου. Άμφό- 
τερα τά τμήματα παρουσιάζουν διαπλάτυνσιν είς 
σημεία όπου προφανώς ήσαν άνιδρυμέναι στήλαι, 
όμοιαι πρός εύρεθεΐσαν κάτωθι τοϋ τοίχου τού
του τοϋ άνδήρου.

Τό τετράγωνον άνδηρον I, στηριζόμενον άπό 
Β. έπί τοϋ άνδήρου IV, παρουσιάζει όμοίαν τοι- 
χοδομίαν άλλ’ όλιγώτερον έπιμελημένην. Τό ύψη- 
λότερον μέρος έχει καταστραφή λόγψ τής δια- 
βρώσεως ύπό τών βροχών καί πτώσεως βράχων. 
Ή έπίχωσις, μεταξύ τών τοίχων τοϋ περιβόλου, 
περιεΐχεν όστρακα μελαμβαφή μετ’ έμπιέστου 
κοσμήματος άνθεμίων, καί άποτμήματα άγγείων 
μέ άνάγλυφον ραβδωτήν έπιφάνειαν.

Ό τομεύς TV. Περίβολος μέ στρώσιν λιθαρίων, 
ύπό τήν όποιαν σχηματίζονται δύο διαμερίσματα 
διά σειράς μεγαλυτέρων λίθων. Εντός αυτών εύ- 
ρέθησαν οί άρχαιότεροι τάφοι 7 καί 10 (Σ χ έ δ. 
1 έπί τοϋ όποιου οί άριθμοί τών τάφων σημειοΰν- 
ται έντός κύκλου). Ή τέφρα τών νεκρών έχει τε- 
θή έντός δύο όμοιων άγγείων έκ πηλοΰ άνοικτο- 
χρώμου, διακοσμουμένων διά ταινιών έρυθρω- 
πών. Τά άγγεΐα, μέ πώμα καί όριζοντίους λαβάς, 
στερεώνονται έντός κοιλότητος καί καλύπτονται 
μέ πλάκας έξ άκατεργάστων λίθων. Τό τεφροδό- 
χον άγγεΐον τοϋ τάφου 7 περιείχε πλήν τών κε- 
καυμένων όστών ένηλίκου, μίαν άρυβαλλοειδή 
λήκυθον, κοσμουμένην δι’ έρυθρομόρφου άνθε- 
μίου, τών μέσων τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος. Είς ύψη- 
λότερον έπίπεδον, παρά τό τοίχωμα τοϋ περιβό
λου, λάκκος περιείχε χαλκοΰν τεφροδόχον άγ- 
γείον μέ μολύβδινον πώμα (τάφος 8).

Ό τομεύς II, άνατολικώς τοϋ τετραγώνου άν
δήρου, άποτελεΐ τήν ένδιάμεσον ζώνην μεταξύ 
τοϋ περιβόλου III καί τοϋ άνδήρου I. Έπί τοϋ 
στερεού έδάφους, παραλλήλως πρός τήν κατωφερή

κλίσιν τοϋ λόφου, λεπτόν στρώμα περιέχον διά
σπαρτα άποτμήματα άγγείων πρωτογεωμετρικών 
καί γεωμετρικών, είς έν σημεϊον (ΒΑ. γωνία) Απέ
δωσε πληρέστερα άγγεία (πρβλ. κατωτέρω τομέα 
III). Έπί τοϋ αύτοϋ έπιπέδου, δηλ. έντός τοϋ αύ- 
τοΰ στρώματος, διεπιστώθη ή παρουσία τέφρας. 
'Υπέρ τό στρώμα τοϋτο, ή έπίχωσις περιεΐχεν 
όστρακα άγγείων μέ μέλαν βερνίκιον. Τέλος, 
παχύ στρώμα περιέχει τό έκ τής καταστροφής 
ύλικόν, προελθόν δηλ. έκ τής καταρρεύσεως άλ
λου άνδήρου μή άνασκαφέντος. Ό χώρος ένθα 
κατέπεσε μέρος τοϋ άνδήρου αύτοϋ σημειοϋται 
έπί τοϋ Σ χ έ δ. 1 μεταξύ τών τομέων II καί III διά 
παραλλήλων γραμμών, αϊτινες δεικνύουν καί τήν 
κατεύθυνσιν τής καταρρεύσεως. Τό ύλικόν άπο- 
τελεϊται έκ θραυσμάτων άγγείων διαφόρων έπο- 
χών, κυρίως τοϋ 5ου καί τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος, 
μερικών μεταγενεστέρων (έν άπότμημα «μεγαρι- 
κοϋ» σκύφου), έπιτυμβίων στηλών, ών μία ένε- 
πίγραφος τοϋ α' ήμίσεος τοϋ 4ου αίώνος, άλλων 
άποτμημάτων άναγλύφων στηλών τοϋ 4ου αίώ
νος, κλπ.

Ό τομεύς III ( Σ χ έ δ. 1 ) χωρίζεται άπό τόν 
τομέα II διά τοιχαρίου στερουμένου θεμελιώσεως. 
Είς τήν έπιφάνειαν έκτείνεται πρός Α. στρώσις 
λιθαρίων, έντός τής όποιας άπεκαλύφθησαν παι
δικοί ταφαί, ήτοι άγγεία (ύδρία άριθ. 1, άμφορεύς 
άριθ. 3 κλπ.) περιέχοντα όστά καί μικρά ευτελή 
άγγεία ώς κτερίσματα, τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 6ου 
π.Χ. αίώνος ή τών άρχών τοϋ 5ου. Τά τεφροδόχα 
άγγεία στερεώνονται είς τό έδαφος μέ πλακοει
δείς λίθους καί φέρουν ώς πώματα όμοιους λί
θους γενικώς τετραγώνου σχήματος. Οί τάφοι 
9 καί 11 καί τά τοιχάρια τοϋ περιβόλου είχον 
διαταράξει άρχαιοτέρας ταφάς καύσεως, έξ ών 
προέρχονται άποτμήματα άγγείων πρωτογεωμε
τρικών, άλλά κυρίως γεωμετρικών τής άρχαιοτέ- 
ρας περιόδου. Τό στρώμα τοϋτο, τοϋ όποιου ή 
θέσις σημειοϋται διά παραλλήλων γραμμών έπί 
τοϋ Σ χ έ δ. 1, έπανευρίσκομεν είς τά ΒΑ. τοϋ το
μέως II. Σημαντικός είναι — μεταξύ τών εύρημά- 
των — σκυφοειδής κρατήρ έπί ύψηλοϋ ποδός 
(Πίν. 83β) (πρβλ. Hesperia 30 (1961) πίν. 27, 
άριθ. 46, ένθα ή συμπλήρωσις μέ χαμηλόν καί 
στενόν πόδα είναι έσφαλμένη). Τήν άνασκαφήν 
τών ταφικών άνδήρων έπί τής Δ. κλιτύος έπέβλε- 
ψεν ό κ. J. Bingen.

Γ. Ή συνοικία τών ’Εργαστηρίων. Είς άπό- 
στασιν 140 μ. πρός τά ΒΔ. τοϋ Θεάτρου, έπί τής 
δυτικής κλιτύος τοϋ λόφου Βελατοΰρι (ύψόμ. 
37μ.), διάσπαρτα όστρακα μέ μέλαν βερνίκιον 
έπί τής έπιφανείας τοϋ έδάφους, ύπεδείκνυον ότι 
ό χώρος ήτο κατωκημένος κατά τήν κλασσικήν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:09 EEST - 3.236.241.27



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 83

έποχήν. Διηνοίχθη δοκιμαστική τάφρος, μήκους 
25 μ., πλάτους 2 μ., κατά τόν άξονα ΝΔ - ΒΑ. Επειδή 
καθ’ δλον τό μήκος ήλθον είς φώς αρχιτεκτονι
κά ύπολείμματα, παρέστη άνάγκη νά διευρυνθή 
ή τάφρος είς πλ. 20 μ. κατά μέσον όρον, ούτως 
ώστε ή δλη έρευνηθεϊσα έκτασις εχει έμβαδόν

11.90. Ό AC έχει κατεύθυνσιν ΒΑ-ΝΔ., ό CE τού- 
ναντίον βαίνει άπό ΒΔ. πρός ΝΑ. Ή πρόσβασις 
έγένετο άπό τής νοτιάς πλευράς: στενωπός, δια- 
μορφουμένη έν μέρει κλιμακοειδώς ή άκολουθοΰ- 
σα τήν κλίσιν τοϋ έδάφους, έστρωμένη διά λί
θων πλακοειδών, άκανονίστων, όδηγεϊ πρός τήν

Σχέδ. 2. Θορικός. Οικία 1

500 μ2. Άπεκαλύφθη μία οίκία (άριθ. 1) καί πρό 
αότής άρχαία όδός κατευθυνομένη άπό ΒΔ. πρός 
ΝΑ. Έπΐ δέ τής άλλης πλευράς τής όδοϋ άνεσκά- 
φη έργαστήριον κατεργασίας τοΟ μεταλλεύμα
τος.

α) Ή οίκία άριθ. 1 ( Π ί ν. 81 β) εχει σχέδιον 
κατόψεως κανονικόν: είναι σχεδόν τετράγωνος, 
αν καί άνηγέρθη έπί άποτόμου κλιτύος. Ή υψο
μετρική διαφορά μεταξύ τοϋ χαμηλοτέρου καί 
τοΰ υψηλότερου σημείου φθάνει τά 3 μ. Ό τοί
χος AC (Σχέδ. 2) μετρεί 10.95, ένφ ό ΟΕ

είσοδον. Ή στενωπός αυτή άπεκαλύφθη είς μή
κος 5 μ. ’Ακολουθεί τόν τοίχον GE καί άνατολι- 
κώς τόν τοίχον Τ, άνήκοντα πιθανώς είς άλλην 
παρακειμένην οικίαν. Ή είσοδος άποτελείται 
έκ χώρου άνοικτοϋ, λιθοστρώτου, είς τοϋ όποιου 
τήν Β. πλευράν δύο βαθμίδες όδηγοϋν είς δωμά- 
τιον έσκαμμένον έν μέρει έντός τοϋ βράχου, τό 
όποιον δεν άπεκαλύφθη είσέτι πλήρως. Δίοδος πλ. 
2.66 μ., μεταξύ F καί R, όδηγεϊ πρός έσωτερικήν 
αύλήν (δ), λιθόστρωτον, τής όποιας τό δάπεδον 
σφζει κατά χώραν πλάκας τινάς. Είς τά ΝΔ. μι-
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κρόν δωμάτων (ε), διαστ. 2.00 χ 2.60 μ. Εις τά 
ΒΔ.ό χώρος θ, διαστ. 5.30x5.40 μ., είς τό μέσον 
τοϋ όποιου άπεκαλύφθη βάσις έκτισμένη (διαστ. 
0,70 χ 0,70 μ.), έπί τής όποιας θά έστηρίζετο ξύλι
νος κίων. Έπ’ αύτής παρετηρήθησαν ίχνη πυ
ράς. Ό τοίχος DG διατηρείται είς μικρόν ύψος 
καί έχει όψιν μάλλον αναλήμματος, πράγμα τό 
όποιον άποτελεί ίσως ένδειξιν ότι ή ΝΔ. πλευρά 
τοΟ χώρου Θ, κατά μήκος τού θεμελίου DG ήτο 
άστεγος, ένώ ή ΝΑ. πλευρά έσχημάτιζεν είδος 
στοάς, άν καί ή βάσις είναι τοποθετημένη έπί τοΟ 
άξονος τής θύρας ΗΗ', όπότε ή δοκός τής στέ
γης θά έπρεπε νά στηρίζηται έπί τού ύπερθύρου, 
δηλ. τοΟ άνωφλίου τής θύρας. Τέλος, μεταξύ τών 
σημείων Μ καί Ρ, υπάρχει κλϊμαξ άνερχομένη 
πρός τό υψηλότερα κείμενον διαμέρισμα. Τρεις 
βαθμίδες όδηγούν πρός διάζωμα καί πρός τούς 
χώρους λ καί ν. Ό χώρος ν άπετελέσθη έκ σκάμ
ματος τού βράχου καί έχει λίαν άνώμαλον δάπε- 
δον. Ή στάθμη τής άρχαίας όδοΰ άντιστοιχεΐ 
πρός τό ύψηλότερον έπίπεδον τής οικίας, ή οποία 
εϊχεν ίσως καί έκ τής πλευράς ταύτης είσοδον. 
Είς τήν ΒΑ. πλευράν ύπάρχουν τρία δωμάτια: λ, 
έμδαδοϋ 3.70 x 2.50 μ., τό δωμάτων μ, έμβαδοΟ 
3.70x2.10 μ., καί αγ έμβαδοϋ 3.60 χ 1.60 μ. Έκ 
τοϋ δωματίου αγ κατέρχεται μικρά κλϊμαξ πρός 
τό αβ, τό όποιον έχει έμβαδόν 5.80 x 1.60 μ. Ή 
διά μικρών λίθων τοιχοδομία είναι σχετικώς έπι- 
μελημένη, τά κατώφλια καί αί παραστάδες τών 
θυρών είναι μεγάλοι λιθόπλινθοι. Πολλά τεμά
χια άμμοκονιάματος εύρεθέντα κατά τήν άνα- 
σκαφήν δεικνύουν, ότι οί τοίχοι ήσαν έπενδεδυ- 
μένοι δι’ άμμοκονιάματος έγχρώμου. Πλακόστρω- 
τον δάπεδον εύρέθη μόνον είς τούς διαδρόμους 
ξ καί δ. Έπί τή βάσει τών κεραμεικών ευρημά
των, λύχνων καί άποτμημάτων άγγείων, ή οίκία 
χρονολογείται είς τό τέλος τοϋ 5ου ή είς τάς άρ- 
χάς τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος.

Τό τμήμα τής άρχαίας όδοϋ, τό άποκαλυφθέν 
είς τά ΒΑ. τής οίκίας 1, έχει, έπί μήκους 25 μ.,πλά
τος 3 μ. Έγινεν ίσοπέδωσις τοϋ άνωμάλως έπι- 
κλινοϋς βραχώδους έδάφους μέ λιθάρια καί έρυ- 
θρωπόν πηλόν (όπως παρετηρήθη καί είς σημεία 
τινά τής οίκίας), τό δέ στρώμα τοϋτο καλύπτεται 
ύπό χαλίκων καί πηλοϋ τεφροκιτρίνου πάχ. 0,40- 
0,50 μ. Είς τά ΒΑ. τής όδοϋ άνεσκάφη έν μέρει 
έργαστήριον καθαρισμού τοϋ μεταλλεύματος έμ
βαδοϋ 10 χ 5.5 μ. μετά πέντε δεξαμενών. ’Απαιτεί
ται ή συνέχισις τής έργασίας είς τον τομέα αύ- 
τόν, διά νά σχηματίσωμεν πλήρη εικόνα τής 
τεχνικής έγκαταστάσεως.

Δυτικώς τής οίκίας 1 καί είς άπόστασιν 40 μ. 
άπ’ αύτής (ύψόμ. 32 μ.) διενηργήθη άνασκαφή

έπί έκτάσεως συνολικής 560 μ2, διά τής διανοί- 
ξεως τεσσάρων δοκιμαστικών τάφρων κατευθύν- 
σεως Α-Δ. έπί μήκους 80 μ. Άπεκαλύφθησαν δύο 
άρχιτεκτονικά σύνολα. Τό πρός Β., δπερ δέν άνε
σκάφη πλήρως καί έπί τοϋ παρόντος δέν είναι 
δυνατόν νά καθορισθή τό γενικόν σχέδιον καί 
ό προορισμός του. Φαίνεται μόνον ότι πρόκειται 
έκτεταμένον οικοδόμημα, είς τό όποιον άνήκει 
σειρά δωματίων. Δυτικώς αύτοΰ, άλλη άρχαία 
όδός, πιθανώτατα, πλάτους 4 έως 5 μ., είς τήν πα
ρυφήν τής όποιας κεΐται τό μονόλιθον κατώφλων 
ΜΝ. Πέραν τοϋ άνασκαφέντος τμήματος τής όδοϋ 
ταύτης, μήκους 15 μ., ίχνη έπί τής έπιφανείας τοϋ 
έδάφους δεικνύουν, δτι ή όδός συνεχίζεται πρός 
δυσμάς, ένφ πρός άνατολάς διακόπτεται άπο- 
τόμως συναντώσα τόν βράχον.

β) Τό Έργαστήριον καθαρισμού τοϋ μεταλλεύ
ματος άριθ. I ρ ( Π ί ν. 82α- Σ χ έ δ. 3 ). Είναι 
τό σημαντικώτερον κτήρων, άποκαλυφθέν σχε
δόν έξ όλοκλήρου. Παλαιαΐ παράνομοι άνασκα- 
φαί είχον καταστρέψει τό κεντρικόν τμήμα σ, 
άλλά τό υπόλοιπον μέρος τοϋ έργαστηρίου διε- 
τηρήθη. Τό κτήριον άποτελεΐται άπό δύο πτέρυ
γας: 1) ν/ξ, δπου έτρίβετο τό μετάλλευμα καί 
2) τό κυρίως έργαστήριον καθαρισμού, δυτικώς 
τοϋ χώρου VU. Άνατολικώς πάλιν τό κτίσμα έχει 
διπλοϋν τοίχον RQ, λίαν στερεόν, ώστε νά άν- 
τέχη είς τό μέγα βάρος τοϋ άποθηκευομένου έκεΐ 
μεταλλεύματος. Είς τήν θέσιν V εύρέθη κατά χώ
ραν ποσότης δεκάδων χιλιογράμμων μεταλλεύ
ματος περιέχοντος 50 % μόλυβδον καί ποσότητα 
200 γρ. άργύρου κατά τόννον. Ό χώρος έπικοινω- 
νεϊ διά κλίμακος μέ τό έργαστήριον καθαρισμού, 
τό όποιον περιλαμβάνει δεξαμενήν Π4, έξ ής έρ- 
ρεε τό ύδωρ έπί δαπέδου έπικλινοϋς ρ, έφ’ ού 
ήτο ήπλωμένον τό τριβέν μετάλλευμα. Τό χώμα 
καί τά έλαφρότερα μόρια παρεσύροντο ύπό τοϋ 
ϋδατος έντός τής δεξαμενής Π2, ένώ τό καθαρόν 
μετάλλευμα έμενεν έπί τοϋ έπικλινοϋς δαπέδου, 
ώς βαρύτερον. Έκ τής δεξαμενής Π3 τό ύδωρ 
έρρεεν έντός τών δεξαμενών Π3, Π4, Π5, Π6 καί 
Π7 διαδοχικώς, όπόθεν καθαρόν έφθανεν είς τήν 
δεξαμενήν Π8. Έκ τής τελευταίας έπανεφέρετο 
είς τήν δεξαμενήν Π4 καί ή διαδρομή τής ροής 
έπανελαμβάνετο. Ή άπόστασις μεταξύ Π2 καί 
Π8 είναι 16 μ. Τό έπικλινές δάπεδον είναι έστρω- 
μένον δι’ υδραυλικού κονιάματος, άναμίκτου μέ 
χάλικας, πάχ. περίπου 4 έκ. μ. Μέ σκληρόν κονία
μα είναι έπενδεδυμένα τά τοιχώματα τών δεξαμε
νών. Τό μέσον βάθος αύτών είναι 0,50 μ., άλλά τό 
βάθος τής Π8 φθάνει τό 1 μ. Πρό τής δεξαμενής 
Π3, υπάρχει κλϊμαξ όδηγοϋσα είς τό διαμέρισμα 
τ, τό όποιον δέν άνεσκάφη έντελώς. Έπί τή βά-
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σει των κεραμεικών ευρημάτων, τό Έργαστήριον 
χρονολογείται είς τόν 4ον π.Χ. αιώνα.

Δ. Τό Θέατρον (Π ί ν. 82 β ). Συνετελέσθη ό 
καθαρισμός τοϋ μνημείου, ώστε νά γίνη δυνατή 
ή άποτύπωσίς του, εϊς ήν κατάστασιν εύρίσκεται 
σήμερον. Διά λόγους προνοίας αί λιθόπλινθοι 
των έδωλίων, είτε αΰται ήσαν κατά χώραν είτε 
είχον μετατοπισθή, ώς καί οί λίθοι, οί τοποθετη- 
θέντες προχείρως διά νά καλύψουν τά κενά με
ταξύ τών διατηρουμένων άρχαίων βαθμιδών, έσχε- 
διάσθησαν καί άπετυπώθησαν ώς έχουν. Κατά 
τήν διάρκειαν τής έργασίας τοϋ καθαρισμοϋ καί 
τής άποτυπώσεως, έγένοντο όπό τοϋ Δρος Τ. Hac- 
kens παρατηρήσεις έπί πολλών άρχιτεκτονικών 
λεπτομερειών, ιδίως ώς πρός τά έσκαμμένα έν- 
τός τοϋ βράχου δωμάτια παρά τήν άνατολικήν 
πάροδον, ώς πρός τόν άναλημματικόν τοίχον 
τής όρχήστρας, ό όποιος πράγματι αποτελεί 
μέρος κτηρίου έκτεινομένου πρός δυσμάς, καί 
ώς πρός τήν σειράν λιθοπλίνθων, τήν θεωρου- 
μένην κατωτάτην βαθμίδα τοϋ κοίλου, κατά τό 
γνωστόν παλαιόν σχεδίασμα τοϋ Θεάτρου. Ή 
σειρά αΰτη κανονικών λιθοπλίνθων έχει προσα
νατολισμόν ευκρινέστατα διαφορετικόν άπό τόν 
προσανατολισμόν τών βαθμιδών τοϋ Θεάτρου.

Ήρχισεν έν πρώτοις ή έρευνα τών χωμάτων 
τών άπορριφθέντων έκ τών παλαιών άνασκαφών 
καί τών νεωτέρων έπιχώσεων, μέ σκοπόν τήν έξέ- 
τασιν τοϋ ζητήματος τής σχέσεως τοϋ Θεάτρου 
πρός τόν άμέσως περιβάλλοντα χώρον, ώς καί τοϋ 
χρονολογικού προβλήματος τοϋ άρχικοϋ οικο
δομήματος καί τών μεταγενεστέρων προσθηκών. 
Διά διερευνητικών τάφρων πρός στρωματογραφι- 
κήν μελέτην, διεπιστώθη ότι ή μεγέθυνσις τοϋ 
κοίλου τοϋ Θεάτρου άνάγεται είςτό β' ήμισυ τοϋ 
4ου π.Χ. αίώνος. Είς τήν όρχήστραν, κάτω άπό 
έπαλλήλους διατεταραγμένας στρώσεις, άπεκαλύ- 
φθη δάπεδον άρχαιότερον, κατά τά φαινόμενα,

άπό τάς λιθίνας βαθμίδας τοϋ Θεάτρου. Τό δάπε
δον τοΰτο, έκ τών κεραμεικών εύρημάτων, χρονο
λογείται περίπου είς τό παρόν στάδιον τής έρεύ- 
νης, είς τά μέσα τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 5ου π.Χ. αίώ- 
νος. Ίσως είς τό μέλλον χρειασθή νά άναθεωρη- 
θοϋν τά χρονολογικά αύτά συμπεράσματα, διότι 
δέν κατέστη δυνατόν, κατά τήν παρούσαν έρευναν, 
νά διακριθοΰν μετά βεβαιότητος παντοϋ τά ίχνη 
τών παλαιών άνασκαφών, έξ αίτιας τής φΰσεως τοϋ 
έδάφους άλλά κυρίως λόγφ τοϋ έλλιποϋς σχεδιο
γραφήματος, τό όποιον έδημοσιεύθη μετά τάς 
άνασκαφάς τοϋ 19ου αίώνος. Έπί τοϋ παρόντος 
δέν δύναται νά προταθή άκριβής χρονολόγησις 
τών κατωτέρων βαθμιδών τοϋ κοίλου καί τής πρώ
της σειράς τών λιθοπλίνθων, ήτις έξελήφθη ώς 
ή πρώτη βαθμίς έλλιπώς διατηρούμενη, άλλ’ ή 
γνώμη ότι τά τμήματα ταΰτα τοϋ Θεάτρου άνήκουν 
είς τήν άρχαϊκήν έποχήν, είναι έντελώς άπίθα- 
νος. Οϋτω ό άναλημματικός τοίχος τής όρχή
στρας δυνατόν νά είναι προγενέστερος τοϋ τέ
λους τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος.

Κατά τήν διάρκειαν τών πέριξ τοϋ Θεάτρου 
άνασκαφών, πέραν τής δυτικής παρόδου καί βο- 
ρείως αυτής, άπεκαλύφθη κτήριον άποτελούμενον 
έκ τριών άνδηρωτών δωματίων, έπί διαδοχικών 
έπιπέδων τοϋ βραχώδους καί έπικλινοϋς έδάφους. 
Είς τμήμα τοϋ οίκοδομήματος, τουλάχιστον, πα- 
ρετηρήθησαν δύο περίοδοι, άλλ' ό άκριβής χρο
νολογικός καθορισμός άπαιτεϊ συμπληρωματικήν 
έρευναν.

Νοτίως τής όρχήστρας, τό έδαφος σχηματίζει 
βαθείαν κοιλότητα, είς τήν νοτίαν πλευράν τής 
όποιας διηνοίχθησαν δοκιμαστικοί τάφροι. ’Εδώ 
άπεκαλύφθη μικρόν τετράγωνον κτίσμα καί όχε- 
τός υδραγωγείου. Τό κτίσμα είναι άρχαιότερον 
δύο τάφων τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος, οί όποιοι έκειντο 
ύπέρ τό έπίπεδον τοϋ δαπέδου τοϋ τετραγώνου 
κτίσματος.

Β. Γ. ΚΛΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ - Η. F. MUSSCHE
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'Αττική. Θορικός: α. Θολωτός έλλειψοειδής τάφος, β. Θαλαμοειδής μυκηναϊκός τάφος

Β. ΚΑΛΑΙΠΟΛΙΤΗΣ
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’Αττική. Θορικός: α-γ. Μυκηναϊκόν αλάβαστρον, δ. Χάλκη φιάλη ΰστερογεωμετρικοϋ τάφου

Β. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
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Αττική. Θορικός: α. Ταφικά άνδηρά (ό γ' τομεύς κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής),
β· Οικία 5ου π.Χ. αί.

Β. ΚΑΛΛΙΠΟΑΙΤΗΣ
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’Αττική. Θορικός: α. Έργαστήριον καθαρισμοϋ μεταλλεύματος 4ου π.Χ. αί., β. Θέατρον

Β. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
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’Αττική. Θορικός: α. ’Αττική πυξίς τοϋ τάφου άριΟ. 9 έκ τής Δ. κλιτύος, β. Κύλιξ έκ τής 
έπιχώσεως τοϋ μυκηναϊκού τάφου 2 τής Ν. κλιτύος

Β. ΚΑΑΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
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