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Οικία Καλαμών. Οί κληρονόμοι τοΰ ’Αντωνίου 
Έ. Μπενάκη διά συμβολαιογραφικής πράξεως πα- 
ρεχώρησαν είς τήν 'Υπηρεσίαν 'Αρχαιοτήτων καί 
Άναστηλώσεως τοΟ Υπουργείου Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως τήν μεγάλην άρχοντικήν οΙκίαν Μπε
νάκη είς Καλάμας, ή όποια καταλλήλως διαρρυ- 
θμιζομένη θά μετατραπή είς Μουσεϊον καί θά στε- 
γάση έκτος των άρχαιοτήτων τής περιοχής καί 
τμήμα των λαογραφικών συλλογών τοΰ Μουσείου 
Μπενάκη.

Εκδόσεις τοϋ Μουσείου. Έν συνεχείςι παλαιο- 
τέρων έκδόσεων, τό Μουσεϊον έξέδωσε τά κά
τωθι δημοσιεύματα:

1) Λεύκωμα Ελληνικών Ενδυμασιών είς 2 τό
μους (1948-1954) μεγάλου σχήματος μέ κείμε
νον τής ’Αγγελικής Χατζημιχάλη είς τρεις γλώσ
σας καί 112 πίνακας έγχρώμους.

2) Άν. Άποστολάκη, Μιθραϊκή πομπή, 1951.
3) Άν. Άποστολάκη, Μάλλινα κεντήματα, 1956.
4) Εύγ. Βέη-Χατζηδάκη, ’Εκκλησιαστικά κεν

τήματα, Κατάλογος, 1953.
5) Εύγ. Βέη-Χατζηδάκη, Ελληνικές έπιγραφές

τής Μ. ’Ασίας καί τού 
Πόντου, 1959.

6) Σύντομος Όδηγός Μουσείου (Ελληνικός
2α έκδοσις, Αγγλικός 3η 
έκδοσις, Γαλλικός, Γερ
μανικός ).

7) Β. Segall, Κατάλογος Κοσμημάτων (άνατύ- 
πωσις 1960 γερμ.)

Έξέδωσεν έπίσης 20 τύπους έγχρώμων δελ
ταρίων καί 24 τύπους έγχρώμων εύχετηρίων.

Παρασκευάζεται ή νέα έκδοσις Καταλόγου 
τών Εικόνων, Καταλόγου Βυζαντινής Μικροτε
χνίας, Καταλόγου Χειρογράφων, Καταλόγου 
Αρχείων κλπ.

MAN. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1960

Έγένετο ή τελευταία συμπληρωματική έρευνα 
τού χώρου μεταξύ τής προσόψεως τοϋ ’Ωδείου 
Ήρώδου Αττικού καί τής νέας λεωφόρου Διονυ
σίου ’Αρεοπαγίτου. Είς άπόστασιν 40μ άπό τής 
δυτικής άκρας τού ’Ωδείου πρός νότον, άπεκα- 
λύφθησαν δύο δωμάτια (3.40 X 2.80μ.) μιδςύστε- 
ροαρχαϊκής οικίας. Τά δάπεδα είναι άπό πεπατημέ-

νην γήν, οί δέ τοίχοι έσωτερικώς φέρουν έπά- 
λειψιν έκ πηλού, σώζονται δέ είς ύψος ενός πε
ρίπου μέτρου, άλλά έκαλύφθησαν πάλιν.

Τό νοτιοανατολικόν τμήμα τής οικίας ταύτης 
κατεστράφη κατά τήν έλληνιστικήν έποχήν, 
όταν ήνοίχθη βαθύ φρεάτιον μέ τόν σκοπόν νά 
σκαλισθή είς τήν "κιμιλιά” ή κοίτη ένός με
γάλου ύδραγωγείου τό όποιον φέρεται έξ άνα- 
τολών πρός δυσμάς καί βαίνει παραλλήλως σχε
δόν πρός τό ύδραγωγεΐον τοϋ Πεισιστράτου, τό 
όποιον είχεν άνακαλυφθή κατά τό παρελθόν έτος, 
αν καί αύτό εύρίσκετο, βαθύτερον τού έλληνι- 
στικοϋ. Ό πήλινος ύδραγωγός, πού είχε τοποθε- 
τηθή είς τήν κοίτην τής κιμιλιας, είναι σύνθετος. 
Τό κάτω μέρος του έχει σχήμα άνεστραμμένου πΐ, 
τό δέ άνω μέρος άποτελεΐται άπό δύο κοίλα με
γάλα κεραμίδια, όρθια καί άντικρυστά, τά όποια 
πλησιάζοντα άλληλα σχηματίζουν όξεΐαν γωνίαν 
κατά τήν έννοιαν τοϋ γοτθικού τόξου. Άπό τής 
κορυφής τοϋ τόξου, μέχρι τής βάσεως, τό ύψος 
τοΰ άγωγοϋ είναι 2.50μ., τό δέ πλάτος 1.10 μέτρα. 
Οί πήλινοι αυτοί καλυπτήρες τού ύδραγωγείου 
φέρουν ένδιαφέροντα χαραγμένα γράμματα, χρή
σιμα διά τήν κατάλληλον τοποθέτησίν των.

Ή κατασκευή τοϋ ΰδραγωγοΰ τούτου ομοιάζει 
πολύ μέ ένα εύρεθέντα ύπό τήν Στοάν τοϋ Άττά- 
λου ύπό τών ’Αμερικανών. Ώς πρός τήν πορείαν 
του, ΰπάρχει πιθανότης ότι έβαινε πρός τήν Πνύκα 
καί τήν " Έννεάκρουνον” τοΰ Dorpfeld, άν καί 
πρός τά έκεϊ ή κατασκευή του είναι έκ πωρολίθων. 
Ύπεράνω τών έφετεινών εύρημάτων ήσαν κτισμέ
νοι βυζαντινοί οίκίαι, τών όποιων έκαθαρίσθησαν 
τά θεμέλια. Τέλος, μερικοί τάφοι τοΰ Δ’ πρός τόν 
Ε’ αιώνα μ.Χ. άνεσκάφησαν έμπροσθεν τής προ
σόψεως τής δυτικής πτέρυγος τοΰ ’Ωδείου Ήρώ
δου Αττικού.

Πλήν τών άνωτέρω έργασιών, κατά τό 1960 
έσυνεχίσθη μικρά έρευνα άρξαμένη τά δύο προη
γούμενα έτη άμέσως πρός νότον τοΰ βράχου τής 
Άκροπόλεως είς τόν χαμηλόν χώρον εύθύς μετά 
τήν νέαν είσοδον καί δεξιά τοΰ εισερχομένου. 
Έκεϊ εύρέθησαν πολλά τεμάχια έρυθρομόρφων 
λουτροφόρων καί άλλων άγγείων, τμήματα πήλι
νων ειδωλίων ’Αφροδίτης καί ’Ερώτων, προσωπεία 
γυναικείας θεότητος κλπ. ( Πίν. 10 α, β καί 11α). 
Σημαντικώτερον όλων ύπήρξεν όστρακον μελαμ- 
βαφοϋς πινακίου, έφ’ ού ύπήρχε χάραγμα ΑΦΡΟΔΙ
ΤΗ ( Πίν. 12 β ). Όλα αύτά έφαίνοντο νά έχουν κυ
λήσει όμοΰ μέ βράχους συνεπείς: φυσικοΰ φαινομέ
νου έκ τής ύψηλοτέρας πρός Δ. κειμένης περιοχής, 
όπου τοποθετείται συνήθως τό Ήρώον τού Αίγέως.

Κατά τήν γνώμην τοΰ κ. Δοντά, μελετήσαντος 
τά είς τόν έπίπεδον έκεϊνον χώρον λαξεύματα,
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ύπήρχον πιθανώς, ό εις παρά τόν άλλον, δύο ση
κοί, έξ ών ό άνατολικός ήτο τής ’Αφροδίτης Παν
δήμου ή έφ’ Ίππολύτιρ (ό Αίγεύς είχεν απλώς βω
μόν, τό ήρώον του ήτο άλλοΟ), ένώ ό δυτικότε
ρος τής Γής Κουροτρόφου καί Δήμητρος Χλόης.

Γ. Α ΟΝΤΑΣ

*

ACTIVITIES IN THE ATHENIAN AGORA 
(1946-60)1

Beginning in 1931 the American School of 
Classical Studies had excavated for ten seasons 
in the Athenian Agora before the outbreak 
of World War II. After an interval of five years 
field work was resumed in 1946 and was con
tinued in annual campaigns through 1961.

The pre-War excavations had opened up 
the whole area, had fixed the limits of the Agora 
proper to east, west and south, and had revea
led the location of the principal buildings. 
Only the buildings on the west side of the square, 
however, had been explored in a definitive way 
and published. Elsewhere scattered masses of 
earth and thousands of loose-lying blocks im
peded circulation and prevented a proper un
derstanding of the site. A sizeable area at the 
north foot of the Areopagus, moreover, was 
still overlaid by the headquarters of the expe
dition which had been installed in a group 
of six 19th century houses.

Since World War II the area has been lower
ed throughout to the level of classical antiqui
ty, and extensive soundings have been carried 
down to bedrock to permit the examination 
of the earlier stratification. Virtually all the 
ancient buildings have been subjected to de
finitive exploration. Ancient blocks that could 
be assigned to specific buildings have been 
placed within the limits of those buildings; 
unidentified blocks have been stacked in in
conspicuous places or built into retaining walls. 
The ancient monuments have been labelled. 
Paths have been laid out in such a way as to 
make the whole region readily accessible. Some 
thousands of trees and shrubs have been plant
ed throughout the area, and park benches have 
been placed for the convenience of visitors.

After the plan for erecting a modern museum 
building had proven impractical, a decision

1. Plates, 12, 13, 14.

was taken to reconstruct the Stoa of Attalos 
II (159-138 B.C.) to serve as a permanent mu
seum. The reconstruction was carried out in 
the years 1953-56 by the American School of 
Classical Studies under the general oversight 
of the Department of Restorations in the Mi
nistry of Education. The building now houses 
all the finds, some 70.000 in number, from the 
recent excavations in the Agora. A representa
tive selection of the finds have been placed on 
public display in galleries within the building. 
The Stoa also accommodates the offices, work
rooms and studies required by the excavation 
staff, as well as offices for the use of the Ephor 
of the lower city of Athens. The reconstru
ction, moreover, has assisted the visitor in his 
understanding of the civic architecture of 
ancient Greece. The building was visited by 
about 150.000 persons in the year 1961-62.

Concurrently with the reconstruction of the 
Stoa of Attalos the 11 th century church of the 
Holy Apostles at the southeast corner of the 
Agora was stripped of modern accretions and 
restored to its original form.

The maintenance and guarding of the park 
and of the public parts of the Stoa of Attalos 
have been assumed by the Greek Archaeolo
gical Service. The American School of Classi
cal Studies continues to maintain working fa
cilities within the building.

Attention is now being concentrated on the 
publication of the results of the excavation. 
Special studies continue to appear in the jour
nal Hesperia. A series of approximately twenty 
five monographs has been planned for the de
finitive publication of the material by catego
ries. Eight of these volumes have already ap
peared 2. Some of the more characteristic re
sults of the excavations are being presented

2. The Athenian Agora:
Vol. I Portait Sculpture by E. Harisson, 1953.
Vol. II Coins (from the Roman - Venetian period) 

by M. Thompson, 1954.
Vol. Ill Literary and epigraphical Testimonia by R. E. 

Wycherley, 1957.
Vol. IV Greek Lamps and their Survivals by R. H. 

Howland, 1958.
Vol. V Pottery of the Roman period - Chronology 

by H. S. Robinson, 1959.
Vol. VI Terracottas and Plastic lamps of the Roman 

period by Cl. Grandjouan, 1961.
Vol. VII Lamps of the Roman period 1st to 7th cent, 

after Christ by J. Pearlzweig, 1961.
Vol. VIII Late Geometric and Protoattic Pottery mid 

8th to late 7th cent. B.C. by Eva Brann, 1962.
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in a more popular form in a series of picture 
books of which seven have thus far been pu
blished3.

With the completion of excavation in the 
original concession it has become apparent 
that for a full understanding of the develop
ment of the ancient civic centre additional 
areas must be opened up: one to the north to 
permit the clearance of the north side of the 
main square of the Agora, a second to the east 
to establish the connection between the ori
ginal square and the great additions of the Ro
man period, viz. the Market of Caesar and 
Augustus and the Library of Hadrian. Ways 
and means are now being explored by the Ame
rican School of Classical Studies for achieving 
this final objective in collaboration with the 
Greek Archaeological Service.

HOMER A. THOMPSON 
Field Director 

Agora Excavations 
March 22, 1962

*

EXCAVATION IN THE 
ATHENIAN AGORA : 1960

The program for the definitive exploration 
of the buildings along the south side of the 
Agora was pursued during the months of July 
and August, 1960. Attention was concentra
ted especially on the large structure near the 
southwest corner of the Agora which had been 
tentatively identified on the basis of the pre
liminary excavation as the Heliaia. The work 
of the past season has gone far to confirm the 
identification, and has also illuminated the 
history of the building ( Plan 1, p. 18).

The building occupied one of the most con

3. I. Pots and Pans of Classical Athens by L. Talcott 
and B. Sparkes (1958), ( 2nd printing 1961 ).

II. The Stoa of Attalos II in Athens by H. Thompson 
(1959), ( 2nd printing 1962 ).

III. Miniature Sculpture from the Athenian Agora by D. 
Burr - Thompson ( 1959 ).

IV. The Athenian Citizen by M. Lang ( 1960).
V. Ancients Portraits from the Athenian Agora by E. 

Harrison ( 1960).
VI. Amphoras and the Ancient Wine Trade by V. Grace, 

( 1961 ).
VII. The Middle Ages in the Athenian Agora by A. 

Frantz ( 1961 ).

spicuous sites in the Agora. It lay close to one 
of the principal entrances to the square and, 
standing as it did on rising ground at the foot 
of the Areopagus, it dominated the early Agora.

Four principal periods can now be distin
guished in the history of the building.
1. Ca. 570 B.C. a number of private houses 

were demolished to permit the constru
ction of a stepped retaining wall of Kara li
mestone 32.30 m. long; there were four 
steps. This construction closely resembles 
the earliest auditorium on the Pnyx, and 
it may be assumed that the gently sloping 
terrace above and behind the retaining wall 
was used for public meetings.

2. Early in the 5th century (ca. 490 B.C.?) the 
area behind the stepped retaining wall was 
enclosed by a free-standing wall of Aigine- 
tan poros, and an entrance in the north side 
was adorned with a propylon. The enclo
sure measured ca. 28 x 32.50 m. There is 
no trace as yet of interior supports or of 
roofing.

3. In the latter part of the 4th century B.C. a 
peristyle was inserted in the eastern part 
of the enclosure and the remaining area on 
the west was converted into four rooms which 
faced on the peristyle. The peristyle enclos
ed an open central court with six columns 
on each of its four sides.

4. In the great building program that trans
formed the Agora in the 2nd and 3rd quar
ters of the 2nd century B.C. the old build
ing was incorporated as an organic part of 
the new square that was created by the ere
ction of the Middle Stoa, the East Stoa and 
South Stoa II. The hypothesis that this 
square was a commercial Agora must now 
be abandoned because of the failure to find 
confirmatory evidence. The new square, 
it now seems, was related in function to the 
old building.
The Heliaia, like all the buildings on the 

south side of the Agora, suffered severely in 
the Roman siege of 87/86 B.C.; a number of 
catapult balls were found in its ruins.

In the 1st and early 2nd centuries after Christ 
the area of the old building was occupied by 
various industries: marble - working, metal
working and pottery-making. Subsequently, 
probably in the time of Hadrian, a stop was 
put to the industrial activity, the area was 
cleaned up and the building was reconstru-

3
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cted. The final destruction was due to the Heruli 
in 267 A.D. Thereafter the area was reoccu
pied by industrialists, chiefly metal-workers, who 
flourished for a short time before the desola
tion of the Dark Ages.

Various lines of reasoning tend to confirm 
the identification of the building as the Heli- 
aia, the seat of the oldest and principal law- 
court of Athens. In the first place it may be 
taken as certain that a building of this size and 
prominence with such a long history served 
some major civic purpose. Since the Council 
(Boule) was provided for on the west side of 
the square and the Assembly (Ekklesia), at 
least from the early 5th century B.C., on the 
Pnyx, the judicial branch of government, i.e. 
the lawcourts, becomes the most likely candi
date. Secondly, the structural history of the 
Heliaia is now seen to run parallel to, and at 
times to be interlocked with the development 
of a group of buildings of the 5 th and 4th cen
turies B.C. at the northeast corner of the Agora; 
these buildings have been identified as law- 
courts through the discovery among their ruins 
of numerous bronze ballots and other equip
ment used by the courts. When the buildings 
at the northeast corner were demolished to 
make way for the Stoa of Attalos in the middle 
of the 2nd century B.C., their functions were 
apparently transferred to the new square which 
was constructed as part of that same program 
in immediate relation to the venerable old 
building at the southwest corner of the Agora. 
Finally, the absence of a roof in the early hi
story of the building conforms with the lite
rary tradition according to which the Heliaia 
met under the open sky, whereas the insertion 
of a peristyle in the 4th century is in keeping 
with the growing desire for greater comfort 
in the conduct of civic affairs that is illustrated 
by repeated references in the authors and in
scriptions of the 4th century to lawcourts mee
ting in stoas.

HOMER A. THOMPSON 
Field Director 
Aug. 11.1961

*

ATHEN: KERAMEIKOS-GRABUNG (1960)

Grabung des Deutschen Archaologischen 
Instituts. Leitung: Dr. D. Ohly.— Das Schwer- 
gewicht der Tatigkeit im Kerameikos im Jahr

1960 lag auf einer Restaurierung zahlreicher 
ausgewahlter Funde und ihrer Neuaufstellung 
im Kerameikosmuseum unter Mitarbeit von 
Dr. K. Vierneisel und Fraulein E. Karydis. 
Es handelte sich hierbei in der Masse um Fund- 
stiicke aus alteren Grabungen, vor allem aus 
den Grabungen von K. Kiibler. Die Libera- 
litat und wiederholte Ratschlage des Herrn 
Ephoros J. Miliadis haben diese Arbeit in dan- 
kenswerter Weise gefordert. Fur die Vasen- 
restaurierungen war Tassos Pantasopulos ver- 
pflichtet. Als der der Offentlichkeit zugangliche 
Teil des Museumsgebaudes sind die Raume 
um den ersten Hof und der Hof selbst vorge- 
sehen, wahrend der tieferliegende Teil des Ge- 
baudes vorlaufig bis zur geplanten Erweite- 
rung der Ausstellung der Fundmagazinierung 
vorbehalten bleiben sollte. Die Ausstellungs- 
raume einschliesslich der Dacher und der Ein- 
richtungsgegenstande sind einer durchgreifen- 
den Erneuerung unterzogen worden. Der erste 
Saal birgt wie bisher archaische und klassische 
Grabdenkmaler: Grabstelen, Grabplastik und 
Basen mit Grabinschriften. Es wurde eine Um- 
stellung und veranderte Auslese der Denkma- 
ler getroffen. Die neuen Sockel sind mit matt- 
farbigen (unpolierten) Marmorplatten ver- 
kleidet. Dank der Genehmigung der Direktion 
des Nationalmuseums konnte das 1932 im 
Wegraum der Heiligen Strasse gefundene klas
sische Grabrelief der Ampharete in das Kera
meikosmuseum zuriickgefiihrt und offentlich 
ausgestellt werden. Das Prunkstuck des Saals 
und zugleich der grosste Anziehungspunkt 
des Grabungsmuseums ist die 1943 beim Hei
ligen Tor gefundene archaische Sphinx, die 
bereits 1958 restauriert, mit dem zugehorigen 
Stelenkapitell verbunden und z. T. erganzt 
worden war. Die Sphinx erhielt jetzt ihren 
endgiiltigen wiirdigen Standplatz im Einklang 
mit den sie umgebenden archaischen Grab- 
monumenten (Taf. 15: im Vordergrund die 
archaische Stele mit dem in Spuren erhalte- 
nen Bild eines Kranztragers). Die auszustel- 
lenden Vasen und Kleinfunde in den iibrigen 
drei Raumen mussten grosstenteils Stuck fur 
Stuck einer erneuten Restaurierung und Er- 
ganzung unterzogen werden, das sie wahrend 
einer friiheren Verlagerung in Mitleidenschaft 
gezogen und nachtraglich unzulanglich zusam- 
mengesetzt worden waren (Taf. 16 a: neu zu- 
sammengesetzte und erganzte friihattische Grab- 
amphora des « Piraus-Malers» mit zwei Rei-
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tern und Sirene im Hauptbild und Kentau- 
renfries auf dem Hals). Die Auswahl der Aus- 
stellungsstiicke wurde dahin getroffen, dem 
Besucher beim Durchschreiten der Raume 
einen Querschnitt von den friihesten bis zu 
den spatesten Bodenfunden der Grabung zu ver- 
mitteln (2. Jahrtausend v. Chr. bis Spa tan tike) 
und zugleich den reichen Grabgruppen des 
12. bis 5. Jahrhundert v. Chr. den Vorrang 
zu geben. Die Ausstellungsarbeiten werden 1961 
fortgesetzt und abgeschlossen sein.—Im Hof 
sind unter anderen kleine unverzierte klassi- 
sche Grabsteine ausgestellt, sodann zwei Grenz- 
steine der beiden Ausfallstrassen des Keramei- 
kos: ein Horos der grossen Kerameikosstrasse 
vor dem Dipylon und der einzige bisher bekan- 
nte Horos der Heiligen Strasse. Im Zusam- 
menhang mit der Sichtung der Magazine beim 
Dipylon wurde ein Fragment des Katalogs der 
gefallenen Argiver und Kleonaer aus der 
Schlacht von Tanagra (Ergebnisse Band III 29 a) 
in das Epigraphische Museum und ein unpu- 
bliziertes, von K. Kiibler entdecktes Bruchstiick 
mit den Fliigeln der Sphinx ( Ath. Mitt. 1907 
Tafel 21 ) in das Nationalmuseum iiberfiihrt. 
Durch die Anpassung der Fliigel konnte diese 
im Nationalmuseum ausgestellte archaische 
Grabsphinx aus dem Kerameikos in erfreulicher 
Weise weiter vervollstandigt werden ( Taf. 16 b 
mit freundlicher Genehmigung des Ausgra- 
bers: Ruckseite der erganzten Sphinx mit den 
Spuren einer reichen Bemalung. Weitere Ab- 
bildung bereits auch bei G. Richter, Archaic 
Gravestones Abb. 54ff.).

Die Ausgrabungen im Wegraum der « Piraus- 
strasse» (sog. Graberstrasse) und im Kern 
der Stadtmauer sudlich des Heiligen Tors 
waren bereits 1959 abgeschlossen, wahrend 
die im gleichen Jahr begonnene Grabung 
vor der Eingangsfront des Pompeion (Plan 1 ) 
unterbrochen wurde, um erst 1961 wie- 
deraufgenommen zu werden. Im Jahr 1960 
wurde allein eine Grabung im sog. Querweg 
(Brueckner, Friedhofam Eridanos, Plan) durch- 
gefuhrt. Im Zusammenhang mit Erdarbeiten, 
die mit Riicksicht auf die Grabbauten des 4. 
Jahrhunderts v. Chr. eine Wiederherstellung 
des Niveaus des Querwegs zum Ziel hatten, 
hat K. Vierneisel ein alteres Graberfeld des 5. 
Jahrhunderts teilweise aufgedeckt. In der 
Breite des Weges und auf neun Meter seiner 
Lange wurden vor dem Grabbau der Deme- 
tria und Pamphile (Brueckner a. O. Bezirk

XII) 63 Graber freigelegt, von denen 52 der 
Zeit zwischen 500 und 450 v. Chr. angehoren. 
Die iibrigen Graber stammen aus friihhelle- 
nistischer Zeit, als der Wegraum bereits auf- 
gegeben und fur neuerliche Begrabnisse ver- 
wendet wurde. Die altesten der Graber des 5. 
Jahrhunderts sind 25 am tiefsten liegende Be- 
stattungen von Erwachsenen. Zeitlich folgen 
zwischen etwa 490 und 450 v. Chr. 37 Graber 
von in Gebrauchsamphoren oder in Tonwan- 
nen beigesetzten, meist im Sauglingsalter ver- 
storbenen Kindern. Den Toten waren teils 
zahlreiche, durchwegs einfache Gefasse (vor 
allem schwarzfigurige Lekythen und Schwarz- 
firniskeramik; in Kindergrabern auch Minia- 
turgefasse) beigegeben. Das reichste Grab einer 
Frau enthielt 18 schwarzfig. Lekythen. In den 
11 frtihhellenistischen ziegelgedeckten Grabern 
( spates 4. und friihes 3. Jahrhundert) fanden 
sich als Beigaben nur Unguentaria.

Die Grabung von 1960 wie eine altere des 
Jahrs 1932 in der Nachbarschaft (Arch. Anzeiger 
1932, 197 ff.) lassen erkennen, dass das ganze 
Gelande ostlich der jungeren Grabbautenreihe 
( Bezirk XII-XIII) von ca. 490 v. Chr. bis zur 
Jahrhundertmitte der Kinderbestattung vor- 
behalten war. ( Taf. 17 : a. Aufgedecktes
Tonwannengrab, um 480, b. singulares Doppel- 
amphorengrab, um 490, mit zwei abgeschla- 
genen und ineinandergeschobenen Gebrauchs
amphoren als Grabbehaltnis). Fur die Ge- 
schichte des Querwegs ergab sich, dass dieser 
nur 150 Jahre, von 450 v. Chr. bis in das spate
4. Jahrhundert, bestanden hat. Seine Anlage 
erfolgte erst im Zusammenhang mit der archi- 
tektonischen Ausgestaltung des Bestattungsge- 
landes sudlich des Eridanos seit dem ausgehen- 
den 5. Jahrhundert. Seine Aufgabe im spaten
4. Jahrhundert fallt mit dem endgiiltigen Ab- 
bruch der monumentalen Grabgesinnung zu- 
sammen.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ (1959-1960) 

(Τυχαία ευρήματα έντός των ’Αθηνών )

Είς τό έπί τής όδοϋ Έρμου 31 οίκόπεδον των 
Δ. καί Α. Γιαννακοπούλου, κατάτάς έργασίας τής 
θεμελιώσεως τής σημερινής οίκοδομής, άπεκαλύ- 
φθησαν εις βάθος περίπου τριών μέτρων άπό τοΰ 
καταστρώματος τής όδοϋ καί είς άπόστασιν άπό 
τής οικοδομικής του γραμμής 13 περίπου μέτρα
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τρεις δεξαμεναί συνδεόμενοι μεταξύ των δΓ αγω
γού. Έκ τούτων ή μία, σχήματος άπιδίου, σχετι- 
κώς καλώς σωζομένη είχε διαστάσεις: ύψος 2,50 
μ. καί διάμετρον κατά τόν πυθμένα της 3 μέτρα. 
Εντός θύτης καί είς τήν έκ χωμάτων, λίθων καί 
κεράμων έπίχωσίν της εύρέθησαν αϊ ενταύθα εί- 
κονιζόμεναι πέντε μικρών διαστάσεων κεφαλαί1, 
προτομαί, έκ τών όποιων αΐ δύο, ύπ’ άριθ. 493 
καί 494 καταλόγου είσαγωγής τής Εφορείας, κα
τεστραμμένοι αρκετά είς τό πρόσωπον. Αί άλλαι 
τρεις σώζονται καλώς, μία δέ έξ αυτών, ή ύπ’ 
άριθ. 491 (Πίν. 18 α) παριστα τόν Σωκράτη. 
Μεταξύ αυτών ακόμη εύρέθη καί τό έν τφ Πίν. 
21 παριστανόμενον άγαλμάτιον Άντινόου, ύψους 
0,60 μ. καθώς καί άλλα μικροαντικείμενα, ώς λύ
χνοι καί όστρακα χρονολογούμενα είς τόν 3ον 
μ.Χ. αί.

Τών εύρημάτων τούτων σύντομος μνεία έγινε 
καί είς τήν Chronique des Fouilles τού BCH τού 
έτους 1960 ύπό τού G. Daux ( βλ. σελ. 613 ).

Τόν Φεβρουάριον τού 1960, κατά τάς ύπό τής 
Υ.Δ.Ρ.Ε.Ξ. γενομένας έργασίας διά τήν τοποθέ- 
τησιν άποστραγγιστικού άγωγού πέριξ τής Πύλης 
τού Άδριανοΰ άνευρέθη, δεξιά τής Πύλης ταύτης, 
άρχαΐον φρέαρ. Κατά τόν καθαρισμόν τούτου άνε- 
σύρθησαν δύο μαρμάρινοι κεφαλαί, έκ τών όποιων 
ή καλύτερον διατηρουμένη είκονίζεται είς τόν 
Πίν. 20 α1 2. Πρόκειται περί εικονιστικών κεφαλών 
τών χρόνων ίσως τού Άδριανοΰ ( βλ. βραχεΐαν 
μνείαν αύτών είς BCH 1959 σελ. 637).

I. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ο.Δ.Ε.Π.

( Όδός Βουλής καί Μητροπόλεως)

Είς τό οίκόπεδον τού Ο.Δ.Ε.Π., τό όριζόμενον 
ύπό τών όδών Μητροπόλεως πρός Βορραν, Βου
λής πρός Άνατολάς, ’Απόλλωνος πρός Νότον καί 
Πεντέλης πρός Δυσμάς, μετά τήν κατεδάφισιν τών 
παλαιών οίκιών πρός άνέγερσιν πολυκατοικίας, 
εύρέθησαν κατά μήνα Μάϊον τού 1959 διάφορα 
άρχιτεκτονικά μέλη, όπως άρράβδωτοι κίονες, 
’Ιωνικά έπιστύλια, τεμάχια γείσου κτλ. παλαιό-

1. Αί διαστάσεις τών μικρών αύτών προτομών έχουν 
οΰτω : ύπ’ άριθ. 490 ύψος 0.275μ., ύπ’ άριθ. 491 ύψος 
0.295μ., ύπ’ άριθ. 492 ύψος 0.24μ., ύπ’ άριθ. 493 ύψος 
0.285μ., και ύπ’ άριθ. 494 ύψος 0.23μ. ( Πίν. 18, 19, 20 β ).

2. Αί διαστάσεις τών προτομών αύτών έχουν οΰτω : 
της καλύτερον διατηρουμένης, ύπ’ άριθ. 458 ύψος 0.32 μ., 
τής δ’ έφθαρμένης κατά τό πρόσωπον ύπ’ άριθ. 459 ύψος 
0.38μ.

χριστιανικών ώς έπί τό πολύ χρόνων άνήκοντα 
είς ναόν, διάδοχος τού όποιου είναι ίσως ή ση
μερινή Αγία Δύναμις τών χρόνων τής Τουρκο
κρατίας. Κατόπιν τών άνωτέρω εύρημάτων έγι
ναν δαπάναις τού Ο.Δ.Ε.Π. άνασκαφαί. Κατ’ αύ- 
τάς άπεκαλύφθη τμήμα τών κλασσικών τειχών τής 
πόλεως, τού προτειχίσματος αύτών μετά τής πρό 
αύτοΰ τάφρου, τμήμα τοίχου κτηρίου ώς καί άλλα 
λείψανα κτισμάτων (βλ. σχεδιογράφημα I. Τραυ
λού, σελ. 23 καί Πίν. 22).

α) Τείχος: Σχεδόν παραλλήλως πρός τήν όδόν 
Πεντέλης καί είς βάθος 1 μ. ύπό τήν οικοδομικήν 
γραμμήν εύρέθη τμήμα τού Θεμιστοκλείου τεί
χους (βλ. Πίν. 22 β) τής πόλεως. Τούτο άπετελεϊτο 
έκ δύο τοίχων πάχους 0,43 μ. καί σωζομένου μή
κους 10 μ. Ή άπόστασις τής έξωτερικής δψεως 
τού ένός άπό τήν τού έτέρου, ήτοι τό πάχος τού 
τείχους ήτο 3 μ. Μεταξύ τών τοίχων ύπήρχεν 
άδιατάρακτον στρώμα έκ λίθων, πάχους 0,60 μ. 
περίπου, έδραζόμενον έπί τού ήμιβράχου. Τούτο 
άνήκεν είς τό άρχικόν γέμισμα τού Θεμιστοκλείου 
τείχους. ’Εντός αύτοΰ εύρέθη κορμός κούρου ( βλ. 
Πίν. 23 α) καί λάκκος έντός τού ήμιβράχου βά
θους 0.26 μ. καί πλάτους 0.44 μ. περιέχων ταφήν 
γεωμετρικών χρόνων.

Έκ τών δύο τοίχων τού τείχους διεσώθη μόνον 
ό κατώτατος δόμος πλήν ένός σημείου τού άνα- 
τολικοΰ τοίχου, όπου διατηρούνται δύο όγκόλιθοι 
Ομηττίου λίθου τού ύπερκειμένου δόμου. Οί πλεί- 
στοι τών όγκολίθων είναι πώρινοι καί άποτελοΰν 
μέρος τής ύπό τού Θεμιστοκλέους κατασκευής τού 
τείχους, προερχόμενοι έκ παλαιοτέρων κτισμά- 
των, ώς έμφαίνεται έκ τής καλής λαξεύσεως τής 
έσωτερικής δψεώς των. Είς έξ αύτών φέρει τόρ
μον διά στήλην, άλλος δέ προέρχεται έκ τοιχο- 
βάτου. Ή έσωτερική δψις τών όγκολίθων ύμητ- 
τίου λίθου είναι έντελώς άκατέργαστος. Οί όγκό- 
λιθοι είχον διαστάσεις περίπου 1 μ. ύψος, 0,40 μ., 
πλάτος καί 0,60 μ. μήκος. Ήδράζοντο δέ έπί τού 
ήμιβράχου καί ήκολούθουν τήν κατωφέρειαν αύ- 
τού, διατεταγμένοι κλιμακηδόν (Πίν. 22 β καί 23 ).

β) Προτείχια μα: Είς άπόστασιν 9,55 μ. πρός Α 
τού τείχους καί παραλλήλως πρός αύτό, εύρέθησαν 
λείψανα τού προτειχίσματος άποκαλυφθέντος είς 
μήκος 7,30 μ. Κατά τό βόρειον άκρον του διατη
ρεί τούτο 4 δόμους, κατά δέ τό λοιπόν μήκος του 
δύο. Έκ τών τελευταίων ό άνώτερος άποτελεϊται 
έκ μιας σειράς πωρίνων όγκολίθων, έναλλάξ δύο 
μεγαλυτέρων, μήκους 1,25 μ., καί ένός μικροτέ- 
ρου, μήκους 0,50 μ., έχόντων πλάτος 0,45 - 0,60 μ. 
Πρός τήν δυτικήν ή έσωτερικήν δψιν τής πλευράς 
ταύτης τού άνωτέρου δόμου προσάπτονται λεί
ψανα τριών άντηρίδων (;), αί όποϊαι προεξέχουν
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κατά 0,60 - 0,70 μ., τά δέ μεταξύ των διαστήματα 
είναι περίπου 2 μ. Ό κατώτερος δόμος έχει πλά
τος 1,30 μ. (Πίν. 24 β).

"Ανατολικής τοϋ προτειχίσματος καί εύθύς μετ’ 
αύτό άρχίζει ή τάφρος, πλάτους 9, 80μ. (Πίν. 24α), 
ή όποια συμπληρώνει τό όλον όχυρωματικόν σύ
στημα τής άρχαίας πόλεως, ώς διεσώθη τούτο είς 
πλεΐστα σημεία αύτής, όπως π.χ. είς τόν Κερα- 
μεικόν, είς τήν όδόν Δραγατσανίου έντός τοϋ οί- 
κοπέδου Όθωνος Λέφα - Τετενέ, είς τάς κατά τήν 
όδόν Βούρβαχη έρεύνας μας και άλλαχοϋ.

Είς άπόστασιν 11 μ. νοτίως τοϋ τμήματος τού
του τοϋ προτειχίσματος εύρέθη ή συνέχεια αύτοϋ, 
δηλ. δύο δόμοι πωρίνων καί κροκαλοπαγών όγκο
λίθων έδραζόμενοι έπί τοϋ ήμιβράχου ( βλ. Σχεδιο
γράφημα). Είς τό σημεΐον αύτό ύπάρχει τοίχος 
μέ κατεύθυνσιν πρός άνατολάς. Ούτος είναι ίσο- 
δομικός, διατηρών 6 δόμους. Τό μήκος του είναι 
10,70 μ. Οί 4 κατώτεροι δόμοι αποτελούνται έξ 
άκατεργάστων κροκαλοπαγών καί τινων πωρίνων 
όγκολίθων ( βλ. Σχεδ. καί Πίν. 25 α-β ). Είς τών τε
λευταίων φέρει τόρμον στήλης (;). Οί δύο άνώ- 
τεροι δόμοι είναι, πλήν ένός κροκαλοπαγοϋς όγ
κολίθου, έκ πώρου. Έπί τών όγκολίθων τής βό
ρειας δψεως οί κατασκευασταί ήρχισαν λαξεύον- 
τες άπεργον έπίπεδον, άφησαν όμως τούτο ήμι- 
τελές, ουδέποτε άποπερατώσαντες τήν λάξευσιν 
τής περιβαλλούσης τό άπεργον ταινίας.

γ) Πυργοειδές κτίσμα: Πρός τήν άνατολικήν 
άκραν τοϋ λοξοϋ τούτου τμήματος τοϋ τοίχου συ- 
νάπτεται γωνιώδες πυργοειδές ίσοδομικόν κτίσμα 
( βλ. Σχεδιογράφημα). Είς τό σημεΐον έπαφής 
του μετά τοϋ προτειχίσματος σώζει τούτο τρεις 
δόμους, περαιτέρω δέ δύο. Είναι έκτισμένον διά 
λίθου πώρου, κροκαλοπαγοϋς καί ύμηττίου. Είς 
τών όγκολίθων του άντικατεστάθη διά πολλών 
μικρών όρθογωνίων λίθων. Τό τμήμα του τό συνα- 
πτόμενον πρός τόν λοξόν τοίχον βαίνει πρός ΒΑ 
καί έχει μήκος 2,30 μ., έπειτα δέ κάμπτεται κατ’ 
άμβλεϊαν γωνίαν πρός ΒΔ. Τό έσωτερικόν αύτοϋ 
έχει ίσχυρότατον ύπόβαθρον έξ άκτινοειδώς δια
τεταγμένων ογκολίθων, ώς καί άλλων μικροτέρων 
έπ’ αύτών.

δ) Οικία: Τό άνατολικόν ήμισυ τοϋ πυργοειδούς 
κτίσματος δέν άνευρέθη, διότι έπ’ αύτοϋ έκτίσθη 
κατά τήν κλασσικήν ήδη έποχήν οίκία. Ταύτης 
άπεκαλύφθη τό κατώφλιον μήκους 1,95 μ., βαϊνον 
έκ ΒΔ πρός ΝΑ, ώς καί συναπτόμενα εύθύγραμμα 
λείψανα τοίχων, μήκους μετά τοϋ κατωφλιού 
4,80 μ. Τά θεμέλια έχουν ϋψος 0,70 μ., άποτελοϋν- 
ται έξ άργών λίθων καί πατοϋν έπί τοϋ ήμιβράχου. 
Έκ τών έγκοπών τοϋ κατωφλιού συνάγεται ότι 
ή οίκία έκειτο πρός τά ΒΑ αύτοϋ. Συναπτόμενον

πρός τήν ΝΔ ή έξωτερικήν του δψιν, καί 0,34 μ· 
βαθύτερον, εύρέθη δάπεδον έκ πεπατημένης γής, 
άνήκον ίσως είς τήν αύλήν. Τό κατώφλιον τοϋτο 
έφράχθη είς μεταγενεστέραν έποχήν καί άμέσως 
μετ’ αύτό πρός τά ΒΔ ήνοίχθη άλλη είσοδος. 
Έξωθεν τής νέας είσόδου έκειτο μέγας ύπέρυθρος 
λίθος, λελειασμένος κατά τήν άνω του έπιφάνειαν 
έκ τής μακράς χρήσεως. Ή είσοδος αΰτη σχετί
ζεται προφανώς πρός τοίχον βαίνοντα καθέτως 
πρός τήν ΒΑ ή έσωτερικήν δψιν τοϋ παλαιού κα
τωφλιού. Τοϋ τοίχου τούτου σώζονται τά θεμέλια 
είς ϋψος 0,60 μ.

ε) Τμήμα τοίχου: Είς τό νότιον άκρον τοϋ οικο
πέδου καί 3,50 μ. βαθύτερον τής παρακειμένης 
όδοϋ ’Απόλλωνος άπεκαλύφθη ίσοδομικός τοίχος 
βλέπων πρός βορραν, μήκους 8,30 μ., ϋψους 2 μ. 
περίπου καί κατευθύνσεως έκ δυσμών πρός άνα
τολάς. Έκ τών τριών δόμων του οί δύο κατώτεροι 
είναι έκ κροκαλοπαγοϋς λίθου καί άκατέργαστοι, 
ό δέ άνώτερος έκ πώρου. Ούτος έχει πλάτος 0,60 
μ., προεξέχει τών λοιπών κατά 0,07 μ. καί φέρει 
έπί τοϋ βορείου τμήματος τής άνω δψεώς του εύθύ 
κυμάτιον άρίστης έργασίας. Ή νοτία δψις τοϋ 
δόμου τούτου είναι άκατέργαστος. Έδώ συνά- 
πτεται είς όξεΐαν γωνίαν άλλος τοίχος έξ άργών 
λίθων, πάχους 0,76 μ., προφανώς μεταγενέστερος, 
ύδραγωγός δέ διέρχεται ύπό τούς τοίχους αύτούς. 
Πρός δυσμάς εύρέθη έπίσης λείψανον τοίχου έκ 
τριών κροκαλοπαγών όγκολίθων άνίσου μήκους.

στ) Τετράγωνον κτίσμα: Δυτικώς τών άνωτέ- 
ρω εύρέθη τετράγωνον κτίσμα (2,65 x 2,80 μ.), 
άποτελούμενον έκ μιας στρώσεως όγκολίθων έκ 
πώρου. Ή άνω του δψις καλύπτεται έν μέρει ύπό 
κονιάματος, πρόκειται δέ περί τμήματος πυθμέ- 
νος δεξαμενής.

ζ) 'Υδραγωγός: Ύπό τόν τοίχον τόν φέροντα 
κυμάτιον καί καθέτως πρός αύτόν διέρχεται μέγας 
ύδραγωγός, βραχίων τοϋ Ήριδανοϋ. Τετράγωνον 
άνοιγμα 1,05 μ. ϋψους καί 0,85 μ. πλάτους, Ισοϋψές 
πρός τόν κατώτατον δόμον τοϋ τοίχου, πλαισιώ
νει πήλινον ύδραγωγόν, πεταλοειδούς διατομής, 
ϋψους 0,62 μ. έρχόμενον έκ ΝΑ. 'Υπεράνω καί 
πέριξ τούτου είναι έκτισμένον τοιχάριον έξ άρ
γών λίθων φράσσον τό ύπόλοιπον τμήμα τοϋ τε
τραγώνου άνοίγματος. Μεταξύ τών λίθων ήτο 
έκτισμένον τό ήμισυ μαρμάρινης λεκάνης. Τό τοι
χάριον τοϋτο είναι προφανώς σύγχρονον πρός τόν 
έξ άργών λίθων τοίχον. "Ισως τότε έγένετο καί ό 
τμηματικός καθαρισμός καί ή άποχωμάτωσις τοϋ 
άγωγοϋ, ή όποια έφθανε μέχρι τοϋ δευτέρου άπό 
νότου έγκαρσίου όγκολίθου. Καθέτως πρός τά χεί
λη τοϋ άνοίγματος συνάπτονται δύο παράλληλοι 
ίσοδομικοί τοίχοι, ϋψους 1,05 μ., πάχους 0,90 μ.
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καί μήκους 3,10 μ., έκ δύο δόμων κροκαλοπαγών 
ογκολίθων. Τόν οΰτω δημιουργούμενον άγωγόν 
καλύπτουν πέντε έγκάρσιοι ογκόλιθοι, έπίσης κρο
καλοπαγείς, ύψους 0,47 μ., μήκους 1,30 μ. καί 
πλάτους 0,60 μ. - 0,70 μ., στηριζόμενοι έπί τών δύο 
παραλλήλων τοίχων. Έπί τού δυτικού τοίχου καί 
εις βάθος 0,38 μ. άπό τής άνω έπιφανείας του εύρέ- 
θη τετράγωνον άνοιγμα (0,55 χ0,86 μ.), ίσως πλευ
ρικός άγωγός. "Αλλος πλευρικός άγωγός βαίνει 
καθέτως πρός τόν μέγαν άγωγόν κατά τήν ανατο
λικήν άκραν τού βορείου έγκαρσίου όγκολίθου. 
Είναι σαμαρωτός άποτελούμενος έκ δύο πήλινων 
πλακών μετ’ έλαφράς καμπυλώσεως πρός τά έξω. 
Έπί τού άρμού των έτέθησαν τεμάχια κεράμων. 
Αί πλάκες αόταί έχρησίμευον ώς προστατευτικόν 
σκέπαστρον εις δύο πήλινους κυλινδρικούς σω
λήνας. Ό δεξιός τούτων φαίνεται έρχόμενος έξ 
Α, ένώ ό άριστερός έκ ΒΑ. Τά ύδατα τών μικρών 
τούτων άγωγών, οί όποιοι δέν σημειοΰνται έπί τού 
σχεδίου, συλλέγονται έντός τού μεγάλου. Εις τήν 
βορείαν άκραν τού τελευταίου διανοίγεται στοά 
λαξευμένη έντός τού έδάφους, τομής πεταλοει
δούς. Τό ύψος της είναι περίπου 1,20 μ., τό δέ 
μήκος της 3,50 μ. Τό ύδωρ εισέρχεται έν συνε
χείς εις στενώτερον άγωγόν, πλάτους 0,45 μ. καί 
ύψους περίπου 1,20 μ. Ό άγωγός εις τό σημεΐον 
έπαφής του μετά τής στοάς κάμπτεται έλαφρώς 
πρός Δ. Τό τμήμα τούτο είναι έκτισμένον έπιμε- 
λώς διά τετραγώνων ή ορθογωνίων λίθων. Έν 
συνεχείς κατευθύνεται καθέτως πρός τόν λοξόν 
τοίχον. Τό τελευταΐον τούτο τμήμα έχει πλευράς 
έξ άργών λίθων καί καλύπτεται ύπό λίθινων πλα
κών. Εις έν σημεΐον άντί πλακός έτέθη τεμάχιον 
κατωφλιού.

Τό ύδωρ διερχόμενον δι’ όπής ύπό τόν λοξόν 
τοίχον (Πίν.26 β) έχύνετο έντός τής προ αύτοϋ 
τάφρου, ή όποια έκτος τού μεγάλου της πλάτους 
έχει καί βάθος ύπερβαίνον τά 10 μ.

η) Ευρήματα:
1) Κορμός Κούρου. Έντός τού έκ λίθων γεμί

σματος τού Θεμιστοκλείου τείχους εύρέθη κορ
μός κούρου έκ πεντελησίου μαρμάρου άρίστης έρ- 
γασίας. Είναι μεγέθους μικροτέρου τού φυσικού. 
Τό άπό τού μέσου σχεδόν τών πλευρών μέχρι ύπο- 
κάτω τών γονάτων σωζόμενον τμήμα του έχει 
ύψος 0,45 μ. Ή έμπροσθία δψις τού άριστερού μη
ρού καί τμήμα τής κοιλίας είναι άποκεκομμένα, 
σώζεται όμως ή άριστερά χειρ άνευ τού βραχίο- 
νος ( Πίν. 26 α).

2) Κορμός ίματιοφόρου άνδρός. Όχι μακράν 
τού τετραγώνου κτίσματος εύρέθη μαρμάρινος κορ
μός ίματιοφόρου άνδρός ρωμαϊκής έποχής. Είκο- 
νίζεται ευτραφής άνήρ, τού όποιου ό άριστερός

βραχίων φέρεται όριζοντίως πρό τής κοιλίας. Ή 
χειρ καμπτομένη κάπως πρός τά κάτω συγκρατεί 
τό βαθύπτυχον ίμάτιον. Τό δεξιόν ήμισυ τού στή
θους είναι γυμνόν. Ό κορμός έλαξεύθη μεταγενε- 
στέρως, διά νά χρησιμεύση ώς ύλικόν δομής.

3) Επιτύμβιος κιονίσκος. Έπί τού οικοπέδου 
εύρέθη έπιτύμβιος κιονίσκος έξ ύποφαίου λίθου, 
ύψους 0,56 μ. καί διαμέτρου 0,24 μ. Φέρει τετρά
στιχον έπιγραφήν. Ύψος γραμμάτων 0,15-0,02. 
Δημο[σ]τράτη Άρχίου [ Λ α ] μ- 
πτρέ[ως] θυγάτηρ.

4) Τεμάχιον έπιτυμβίου κιονίσκου, ρωμαϊκής 
έποχής, ύψους 0,30 μ.

Δύο στίχοι ΰπεράνω τής στεφάνης (ύψος γραμ
μάτων 0,03 - 0,4 μ.): Άρ[ε]ιστονίκη ’Α
φροδισίου Έρ α........ καί 3 στίχοι ύπό τήν
στεφάνην (ύψος γραμμάτων 0,03 - 0,035). Ή ρ α- 
κλέων / Παρανόμου / Μ[ε]ιλήσιος.

Γενικά Συμπεράσματα

Είς τό οΐκόπεδον τού Ο.Δ.Ε.Π. έπιστοποιήθη 
ή άσφαλής ΰπαρξις τού κατά τήν όδόν Πεντέλης 
κειμένου τείχους τής πόλεως μετά τού πρό αύτοΰ 
προτειχίσματος καί τής πρό τού προτειχίσματος 
τάφρου (βλ. Σχεδ.), ή δέ άνεύρεσις έντός τού 
τείχους τού κούρου, ό όποιος έχρησιμοποιήθη ώς 
γέμισμα αύτοΰ, όπως άκριβώς συνέβη καί είς 
τμήμα τού τείχους τών Πειραϊκών Πυλών ( βλ. Ί. 
Θρεψιάδη, Άνασκαφικαί έρευναι έν Άθήναις, 
Πρακτικά ΑΕ 1953 σελ. 61-71 ), καθώς έπίσης καί 
οί είς δευτέραν χρήσιν ώς οικοδομικόν ύλικόν χρη- 
σιμοποιηθέντες ώρισμένοι λίθοι τούτου δίδουν 
μέ άσφάλειαν καί τήν χρονολογικήν του τοποθέ- 
τησιν. Ή γεωμετρικών έξ άλλου χρόνων έντός 
τού έρευνηθέντος γεμίσματος τού τείχους ταφή, 
ύποδηλώνει ότι είς τήν θέσιν αύτήν δέν είναι 
άπίθανος ή ΰπαρξις νεκροταφείου τής Γεωμετρι
κής περιόδου, όπως άκριβώς ή άνεύρεσις τάφων 
άπό τών Γεωμετρικών μέχρι τών ρωμαϊκών χρό
νων βορειότερον καί άνατολικώτερον τής θέσεως 
ταύτης, ήτοι πρός τήν όδόν Καραγεώργη τής Σερ
βίας, ’Απόλλωνος καί πέραν αύτών κατά τήν όδόν 
Όθωνος καί τήν πλατείαν Συντάγματος, δεικνύει 
ότι ή περιοχή ύπήρξε πάντοτε τόπος ταφών.

Ή άνεύρεσις τού τμήματος τούτου τού τείχους 
καθορίζει πλέον άσφαλώς τήν πρός αύτό τό ση
μεΐον κατεύθυνσίν του καί οΰτω συμπληρώνεται 
καί διορθώνεται ή μέχρι τοΰδε παραδεκτή γραμμή 
τού Θεμιστοκλείου τείχους.

Ό Judeich (Topographie von Athen, σ. 142, 
σχεδ. I) άλλως δέχεται τήν κατά τήν πλευράν αύ
τήν τής πόλεως κατεύθυνσίν τού τείχους τών 
κλασσικών χρόνων. Ό Τραυλός όμως (Πολεοδο-
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μική έξέλιξις των ’Αθηνών, σ. 51 είκ. 20, πίναξ 
XII καί σ. 56) στηριζόμενος είς τάς έπΐ τής ό- 
δοϋ Μητροπόλεως έρεύνας μας, καθώς και είς 
τάς τοϋ ’Εφόρου της Άκροπόλεως είς τήν όδόν 
Βουλής, έσημείωσε μέ μεγαλυτέραν άκρίβειαν τήν 
από τοϋ οικοπέδου τοϋ Ο.Δ.Ε.Π. πρός τήν όδόν 
Καραγεώργη τής Σερβίας φοράν τοϋ τείχους, 
ένώ διά τήν πρός νότον κατεύθυνσιν αύτοϋ, ήτοι 
τήν πρός τάς όδούς ’Απόλλωνος, Νίκης καί 
πέραν αυτών, πρέπει νά στηριχθώμεν είς τά δε
δομένα τής άνασκαφής μας.

Όπως βλέπομεν είς τό σχέδιον τοϋ Τραυλοΰ, 
αν προεκτείνωμεν νοερώς πρός νότον τό σωζόμε- 
νον τμήμα τοϋ προτειχίσματος μέχρι τοϋ λοξοϋ 
τοίχου, θά συναντήσωμεν είς τό δυτικόν άκρον 
αύτοϋ μερικούς όγκολίθους, οί όποιοι εύρίσκονται 
είς τήν θέσιν των. Άν δέ δεχθώμεν αυτούς ΰπο- 
λείμματα τοϋ έκεΐθεν διερχομένου προτειχίσματος, 
τότε έχομεν τήν συνέχειαν αύτοϋ καί, φυσικά, καί 
τοϋ τείχους. Προεκτείνοντες άκόμη πρός νότον 
τό οΰτω νοερώς άποκατασταθέν προτείχισμα καί 
έπεκτείνοντες πρός δυσμάς τόν παράλληλον πρός 
τόν λοξόν τοίχον τόν κατά τήν γωνίαν τών όδών 
’Απόλλωνος καί Νίκης εύρεθέντα, μέχρι περί
που τοϋ σημείου όπου τό τετράγωνον κατα
σκεύασμα τής δεξαμενής, άποκαθιστώμεν πλή
ρως τό προτείχισμα καί συγχρόνως τό τείχος, άν 
προεκτείνωμεν καί τό τελευταΐον τοΰτο καθ’ δν 
τρόπον καί τό προτείχισμα. Τό οΰτω δέ προεκτει- 
νόμενον τείχος θά πρέπει νά εύρίσκεται ύπό τάς 
οίκίας τής νοτίας πλευράς τής όδοϋ ’Απόλλωνος. 
Περαιτέρω δυστυχώς δέν γνωρίζομεν τήν συνέ- 
χειάν του, δυνάμεθα δμως νά τήν φαντασθώμεν 
έπί τή βάσει τοϋ σχεδίου τοϋ Τραυλοϋ, άν καί ή 
ύπ’ αύτοϋ διδομένη κατεύθυνσις καθώς καί ή θέ- 
σις τών Διοχάρους Πυλών δέν νομίζω δτι είναι 
άπολύτως άσφαλής (βλ. είς τό άναφερθέν βι- 
βλίον του, σ. 51 είκ. 20 πίν. XII).

Διά τά ύπόλοιπα έρείπια τής άνασκαφής, ήτοι 
τόν όχετόν τόν μεταξύ τών δύο τοίχων, τόν άπο- 
κατασταθέντα λοξόν έν σχέσει πρός τό προτείχι
σμα τοίχον, τήν κατά τό άνατολικόν του άκρον 
πυργοειδή άπόληξιν καί τό παρ’ αύτήν κτίσμα τών 
κλασσικών χρόνων δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν μέ 
πιθανότητα τά έξής:

Ό λοξός τοίχος είναι προφανώς άναλημ- 
ματικός συγκρατών τήν έντός τής τάφρου έπί- 
χωσιν. Τοΰτο μαρτυρεί ή πρός βορραν μόνον κα- 
τειργασμένη δψις του καθώς καί ή πρός βορραν 
έπίσης έντονος κλίσις του. Συγχρόνως θά έχρησί- 
μευε καί πρός περιορισμόν τοϋ κατά τήν βορείαν 
δψιν καί είς άρκετήν έκτασιν συρρέοντος έκεϊ λι- 
μνάζοντος ύδατος τοϋ διοχετευομένου ύπό τοϋ

άγωγοΰ, ό όποιος διέρχεται ύπ’ αύτόν τόν τοίχον 
καί παρά τό άνατολικόν του άκρον ( βλ. Πίν. 26 β 
καί σχεδιογράφημα). Έχρειάσθη δηλαδή είς τό 
σημεϊον αύτό τής τάφρου ένεκα τής διαρροής τών 
πολλών ύδάτων, άφ’ ένός μέν νά κατασκευασθή ό 
άγωγός, άφ’ έτέρου δέ νά κτισθή ό λοξός αύτός 
άναλημματικός τοίχος, ό όποιος συγκροτεί τά 
πρός νότον αύτοϋ χώματα καί περιορίζει τά πρός 
βορραν αύτοϋ λιμνάζοντα ΰδατα. Ό άγωγός δέ 
έκ τής στερεάς κατασκευής του καί τής σαφοΰς 
πρός νότον κατευθύνσεώς του ύποδηλοΐ, δτι δέν 
συλλέγει άπλώς ΰδατα τής περιοχής, άλλά καί 
διοχετεύει άπό μακράν ταΰτα πρός έν ώρισμένον 
σημεϊον. Έχομεν δηλαδή έδώ μελετημένην διευ- 
θέτησιν ύδάτων.

Τά άφθονα δέ αύτά ΰδατα είναι προφανώς ό πα- 
λαιότερον, ήδη υπό τοϋ Dorpfeld (Der Eridanos, 
Ath. Mitt. 1888 σελ. 211-220), σημειωθείς κλάδος 
τοϋ έκ τών ύπωρειών τοϋ Λυκαβητοΰ καί τοϋ Λυ
κείου πηγάζοντος Ήριδανοΰ, ό δέ παραλαμβάνων 
αύτά είς τό σημεϊον τοΰτο τής πόλεως άγωγός τά 
φέρει πρός τό πρό τοϋ λοξοϋ τοίχου τμήμα τής 
τάφρου, τό όποϊον πιθανώτατα είναι τό φιλολογι- 
κώς παραδεδομένον Τέλμα τής ’ Αθήνας. Τέλος τό 
κατά τό άνατολικόν άκρον τοϋ λοξοϋ τοίχου 
κτίσμα, άνωτέρω ώς οίκία τών κλασσικών χρόνων 
χαρακτηρισθέν, μέ τήν παρ’ αύτό πυργοειδή άπό- 
ληξιν τοϋ τοίχου, πολύ πιθανόν νά είναι λείψα- 
νον τής Κρήνης τον Πάνοπος, τής κειμένης παρά 
τάς Διοχάρους Πύλας καί άκριβέστερον παρά τήν 
έκεί πλησίον ύπάρχουσαν πυλίδα.

Τό πρό τοϋ λοξοϋ δμως τοίχου «τέλμα» δέν 
έδημιουργεΐτο μόνον άπό τά ύπό τοϋ άγωγοϋ πρός 
αύτό τό σημεϊον μεταφερόμενα ΰδατα τοϋ Ήρι- 
δανοϋ ποταμοΰ, άλλά καί άπό πηγάς, αί όποίαι 
ύπάρχουν έδώ, ώς διεπιστώθη ήδη άπό τάς άνα- 
σκαφάς, καί μάλιστα καθαρού καί ποσίμου κατά 
τήν άρχαιότητα ΰδατος.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έπιβεβαιοΰνται καί ή 
σχετική πληροφορία τοϋ Στράβωνος (Θ 397), 
είσί μέν νϋν αί πηγαί καθαρού καί ποτίμου ΰδα
τος, ως φασιν, εκτός τών Διοχάρους καλούμενων 
πυλών πλησίον Λυκείου - πρότερον δέ καί κρή
νην κατέακεναστό τις πλησίον πολλοϋ καί κα
λού ΰδατος, καί τό χωρίον τοϋ Πλάτωνος (Λύσις 
203 α), δπου ό Σωκράτης πορευόμενος έξ ’Ακα
δημίας ευθύ Λυκείου τήν έξω τοϋ τείχους ύπ’ αυ
τό τό τείχος εγένετο κατά τήν πυλίδα ή ή Πά
νοπος Κρήνη. Τά δύο αύτά χωρία, καθώς καί ή 
πληροφορία τής έπιγραφής (I.G.II 1056 στίχ. 6) 
’Αθήνας τέλμα πρός ταϊς [Πύλαις] ταίς παρά τό 
Διοχάρους Βαλανεϊον, τά θίγοντα τό τοπογρα
φικόν πρόβλημα τών είς τό σημεϊον αύτό τής πό-
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λεως πυλών τοΟ τείχους, διευκρινίζονται ήδη έπί 
τή βάσει τών δεδομένων τών άνασκαφών μας κατά 
τρόπον σχεδόν βέβαιον.

Συμφώνως λοιπόν πρός τάς φιλολογικός πη- 
γάς αί Διοχάρους πύλαι εύρίσκονται πλησίον τοϋ 
«Τέλματος τής ’Αθήνας», όπου ή «Πάνοπος Κρή
νη», ή παρ’ αύτήν Πυλίς καί τό παρά τάς πύλας 
«Βαλανεϊον».

Αί άνασκαφαί τής όδοϋ Μητροπόλεως καθώρι- 
σαν ήδη, ώς έλέχθη,τό «Τέλμα τής ’Αθήνας» καί 
τήν «Κρήνην τοΰ Πάνοπος», αί δέ παλαιότεραι 
άνασκαφαί μας, κατά τήν γωνίαν τών όδών ’Απόλ
λωνος καί Νίκης (βλ.Ί. Θρεψιάδη: Ρωμαϊκή επαυ- 
λις έν Άθήναις, Πολέμων τόμ. Ε. σελ. 126 -141), 
άπεκάλυψαν νυμφαΐον, τό όποιον κάλλιστα δύνα- 
ται ν’ άποδοθή είς τό Διοχάρους Βαλανεϊον, θε
μέλια τοΰ όποιου εύρέθησαν καί κατά τήν έπί 
τής όδοΰ Μητροπόλεως θεμελίωσιν τής οίκίας 
Καλλιγά. Καί είναι μέν τό Βαλανεϊον τοΟτο ρω
μαϊκών χρόνων, άλλ’ ή είς αύτό χρησιμοποίησις 
ώς οικοδομικού ύλικοϋ παλαιοτέρων αρχιτε
κτονικών τεμαχίων ύποδηλοΐ πιθανώς ΰπαρξιν 
έδώ αρχαιότερου Βαλανείου, ύπόθεσις ύπέρ τής 
όποιας συνηγορεί καί ή πρός τόν Ήριδανόν καί 
τήν Κρήνην γειτνίασις τοϋ τόπου.

Έπί τή βάσει λοιπόν τών άνωτέρω δυνάμεθα 
μετά πιθανότητος πλέον νά τοποθετήσωμεν τάς 
«Διοχάρους Πύλας» έκεΐ που κατά τήν σημερινήν 
οδόν ’Απόλλωνος, ή όποια διαδεχθεΐσα τήν πα
λαιόν τουρκικών χρόνων όδόν τήν όδηγοΰσαν είς 
τήν «Μεσογείτικην Πόρταν» ( βλ. Κ. Μπίρη, Τά 
πρώτα Σχέδια τών ’Αθηνών σελ. 4-5) άκολουθεΐ 
προφανώς τά ίχνη τής έκ τών Διοχάρους Πυλών 
έκκινούσης άρχαίας όδοΰ τής άγούσης πρός τό 
Λύκειον.

I. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κατά τήν διάνοιξιν τάφρων πρός κατασκευήν 
ύπονόμων είς τήν λεωφόρον Πανεπιστημίου ύπό 
τής ΥΔΡΕΞ άνευρέθη πλήθος κλασσικών καί ρω
μαϊκών τάφων (ύπέρ τούς 50) μετά πολλών άγ- 
γείων, λείψανα ύπονόμων καί διαφόρων κτισμά- 
των, έν οίς ύπόκαυστον, δεξαμενή καί ψηφιδω
τόν δάπεδον ρωμαϊκής έποχής, ώς καί δύο έπι- 
τύμβιοι κιονίσκοι.

Αί δύο τάφροι ήνοίχθησαν έκατέρωθεν τοϋ κα
ταστρώματος τής λεωφόρου καί είς άπόστασιν 
0,20 μ. άπό τών πεζοδρομίων αύτής. Έκαστη τού
των είχε πλάτος μέχρι 0,90 μ. καί βάθος μέχρι

5 μ., έξετείνετο δέ καθ’ δλον τό μήκος τής λεωφό
ρου. Τό σύνολον σχεδόν τών τάφων εύρέθη είς 
τήν νοτίαν τάφρον είς τό μεταξύ τής όδοΰ Κοραή 
καί τής όδοΰ Βουκουρεστίου τμήμα αύτής. Διε- 
πιστώθη οΰτω ή ΰπαρξις έκτεταμένου νεκροτα
φείου πρό τοϋ ΒΑ τμήματος τών τειχών τής 
πόλεως.

α) Τάφοι

Εύρέθησαν ύπερπεντήκοντα τάφοι, έξ ών τρεις 
μόνον είς τήν βορείαν τάφρον. Τό βάθος άπό τής 
άσφάλτου ποικίλλει άπό 2 - 5 μ. Τοΰτο όφείλεται 
κυρίως είς υψομετρικάς κατά τήν αρχαιότητα δια
φοράς τής έπιφανείας τοϋ έδάφους καί όχι είς 
χρονολογικήν διαφοράν. Οί πλεΐστοι τών τάφων 
ήσαν αύστηρώς προσανατολισμένοι. Οΰτω 24 έξ 
αυτών εβαινον έξ Α πρός Δ καί 20 έκ Β πρός Ν. 
Τό τμήμα τής Ν. τάφρου, τό μεταξύ τών όδών 
'Ομήρου καί Βουκουρεστίου, άπέδωκε τάφους καί 
διεσκορπισμένα όστρακα, τόσον τής κλασσικής 
όσον καί τής ρωμαϊκής έποχής, ένφ τό τμήμα τό 
μεταξύ Όμήρου καί Κοραή τάφους ρωμαϊκούς.

1. Κλασσικοί τάφοι : Οΰτοι ήσαν ή πήλινοι, 
άποτελούμενοι έκ δύο σκαφοειδών ήμίσεων ( 3 τά
φοι) ή λίθινοι. Είς μίαν περίπτωσιν, έπί τών πή
λινων τοιχωμάτων μέ χείλη καμπτόμενα έλα- 
φρώς πρός τά έξω, έπεκάθητο πλάξ έκ πώρου. Οί 
λίθινοι τάφοι, κιβωτιόσχημοι, μή ύπερβαίνοντες 
τά 2 μ. κατά μήκος, ήσαν είς έκ πώρου, άλλος έκ 
κογχυλιάτου, τρεις μέ πώρινα τοιχώματα καί στέ
γην έκ κογχυλιάτου καί είς έξ ύμηττίου λίθου. 
’Ενδιαφέρον εύρημα ήτο μία θήκη έξ ύμηττίου λί
θου, 0,58 μ. ΰψους, σχήματος κυλίνδρου μετά πώ
ματος τομής ήμιελλειψοειδοϋς. ’Εντός τής θήκης 
εύρέθη τεφροδόχος πηλίνη κάλπις, μελαμβαφής, 
λαμπρώς διατηρηθεΐσα, φέρουσα λευκόν κλάδον 
έλαίας πέριξ τοΰ ώμου (βλ. Πίν. 27 α ). Ή κάλπις 
περιείχε πλήν τών κεκαυμένων οστών καί 2 άτρα- 
κτοειδή ληκύθια.

2. Κτενίσματα κλασσικών τάφων (οί άριθμοί 
άναφέρονται είς τόν κατάλογον τής ’Εφορείας): 
Οί τάφοι ήσαν πλούσιοι είς κτερίσματα, άποδώ- 
σαντες πλήθος άκεραίων άγγείων, (μελανομόρ- 
φους καί έρυθρομόρφους ληκύθους, πυξίδας, μι- 
κροσκοπικά ληκύθια, σκύφους, άλάβαστρα, κ.ά.). 
Άριθ. 15 - λήκυθος έρυθρόμορφος. Είκονίζεται 
καθημένη γυνή τείνουσα πυξίδα ( Πίν. 27 β). 
Άριθ. 79 - χαλκοΰν έλασμα ένεπίγραφον :

Α[Ρ]ΧΕΔΗΜΟΣ 
[Δ] [ = ] ΠΕΡΙΘΟΙ

Άριθ. 134-λήκυθος έρυθρόμορφος. Είκονίζε- 
ται άνήρ ξιφήρης φέρων χλαμύδα, ύψηλά ύποδή-
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ματα καί πέτασον, βαίνων όρμητικώς πρός τά δε
ξιά ( Πίν. 27 γ).

Άριθ. 137 - λήκυθος έρυθρόμορφος. Είκονίζε- 
ται όρθια γυνή φέρουσα κεκρύφαλον καί τείνουσα 
λεκανίδα (Πίν. 27 γ).

Άριθ. 140 - άμφορίσκος άτρακτοειδής μετά με
λανών όριζοντίων ζωνών ( Πίν. 27 γ).

Άριθ. 141 - πυξίς μόνωτος έρυθροβαφής (Πίν.
27 γ).

Άριθ. 143 - μικρά ολπη πορφυρόχρους (Πίν.
28 α).

Άριθ. 144 - ήθμός μελαμβαφής (Πίν. 28 α).
Άριθ. 146 - σκύφος πολύχρωμος (Πίν. 28 α ).
Άριθ. 150 - λήκυθος. ’Επί τού λευκού βάθους εΐ- 

κονίζεται διά μελανού χρώματος πάλη λέοντος καί 
κάπρου (Πίν. 28 α ).

Άριθ. 164 - τριφυλλόσχημος πρόχους μελαμ
βαφής. Εντός πλαισίου εΐκονίζεται μελανόμορ
φος Σάτυρος όρχούμενος ένώπιον κατόπτρου (;) 
(Πίν. 28 β).

Άριθ. 170 - πυξίς μελαμβαφής. Ή λαβή τού πώ
ματος φέρει τροχίλον.

Άριθ. 184 - λήκυθος άρυβαλλοειδής, μελαμβα
φής μετά ραβδώσεων.

Άριθ. 195 - καί 196 - δύο λευκά πήλινα άλάβα- 
στρα ( Πίν. 28 γ).

Άριθ. 222 - λευκή λήκυθος. Εΐκονίζεται νέος 
περιβαλλόμενος ίμάτιον.

Πλησίον των τάφων εΰρέθη όξυπύθμενος άμφο- 
ρεύς οίνου (άριθ. 197) τύπου Χίου ( 500 - 425 π.Χ.).

3. Ρωμαϊκοί τάφοι: Οί πλεΐστοι τούτων ήσαν 
σαμαρωτοί, παρουσιάζοντες όμως μεγάλην ποικι
λίαν εις τήν κατασκευήν. Ό μεγαλύτερος είχε μή
κος 1,93 μ. καί ό μικρότερος 0,96 μ., τών περισσο
τέρων όμως τό μήκος ποικίλλει μεταξύ 1,60 μ. 
καί 1,80 μ. καί τό πλάτος μεταξύ 0,30 καί 0,50 μ., 
τό δέ πάχος τών πλακών άπό 0,02 μ. μέχρι 0,045 
μ. Άλλοι 15 τάφοι εΐχον καί στενάς πλευράς, είτε 
έξ όρθιων πήλινων πλακών είτε έκτισμένας μετ’ 
άσβέστου διά πλίνθων ή διά λιθαρίων καί πλίν
θων έξ αύτών οί τρείς είχον καί πυθμένα έστρω- 
μένον διά πλίνθων, εις μίαν δέ περίπτωσιν ό πυ- 
θμήν ήτο έπίσης σαμαρωτός. Εις τούς πλέον έπι- 
μελώς έκτισμένους τού τόπου τούτου, ώς οί άνω- 
τέρω 14 τάφοι, είχον τεθή έπί τής σαμαρωτής στέ
γης καί κυρίως έπί τής άκμής αύτής τεμάχια πλίν
θων καί πήλινων πλακών πρός έξασφάλισιν τής 
στεγανότητος (8 τάφοι). Πλήν τών σαμαρωτών 
εύρέθησαν καί τάφοι κιβωτιόσχημοι, ών ή στέγη 
άπετελεΐτο έκ μιας ή δύο έπιπέδων πήλινων πλα
κών μέ έξωγκωμένα χείλη, αί δέ πλευραί άπετε- 
λοϋντο είτε έκ τεσσάρων πήλινων πλακών (4 τά
φοι ), είτε ήσαν κτισταί μετ’ άσβέστου έκ πλίνθων

καί λίθων ή μόνον έκ πλίνθων (2 τάφοι). 'Ενός 
ή στέγη είχε σχήμα καμάρας. ’Οστά εύρέθησαν 
καί έντός άμφορέως οίνου, φέροντος έσωτερικώς 
έπάλειψιν ασβεστοκονιάματος. Τής αύτής έπο- 
χής είναι καί ταφικόν σύμπλεγμα έκ τριών παραλ
λήλων τάφων, έκ λίθων μετ’ άσβέστου κατεσκευα- 
σμένων καί μέ έσωτερικήν έπίχρισιν έξ άσβεστο- 
κονιάματος. Τό σχήμα των ήτο όρθογώνιον πα
ραλληλεπίπεδον άπολήγον άνω είς καμάραν. Αί 
καμάραι δέν ήσαν όραταί έξωτερικώς, διότι τό 
άνώτερον τμήμά των έσχημάτιζε μίαν ένιαίαν επί
πεδον έπιφάνειαν διήκουσαν καθ’ δλην τήν έκτα- 
σιν τού ταφικοΰ συμπλέγματος. Ό κεντρικός τά
φος ήτο έλαφρώς ύψηλότερος (1,10 μ.), μακρότε- 
ρος ( 2,15 μ.) καί πλατύτερος (0,58μ.) τών άλλων 
δύο, περιέχων τρεις νεκρούς. Ή άνατολική στενή 
πλευρά ένός τών άκραίων τάφων άπετελεΐτο έκ 
πηλίνης πλακός (εισόδου;) φερούσης άποτυπώ- 
ματα ποδός γαλής. Τά κτερίσματα τών ρωμαϊκών 
τάφων ήσαν πτωχά ( εν ή δύο άγγεϊα ή καί ούδέν ). 
Εύρέθησαν άρκετά άκέραια άγγεϊα, όπως λεκανί- 
δες, πρόχοι, ύάλινοι δακρυδόχοι κτλ. (Πίν. 28 δ ).

β) Ψηφιδωτόν δάπεδον

Είς τήν βορείαν τάφρον, κατά τήν διασταύρω- 
σιν μετά τής όδοϋ Βουκουρεστίου, άπεκαλύφθη 
ψηφιδωτόν δάπεδον είς βάθος 2,20 μ. άπό τής ά- 
σφάλτου, άρίστης διατηρήσεως, χμονολογούμενον 
είς τήν ρωμαϊκήν έποχήν (Πίν.29β).Άπετελεΐτο έκ 
μελανών καί ύποκιτρίνων ψηφίδων (πλευράς 0,005 
- 0,01 μ.) τεταγμένων είς εύθύγραμμα σχήματα. Έν 
τετράγωνον (πλευράς 0,185 μ.) σχηματιζόμενον ύπό 
τεσσάρων μικρών τριγώνων έναλλάξ μελανών καί 
υποκίτρινων, περικλείεται έντός μεγαλυτέρου τε
τραγώνου (πλευράς 0,57 μ.), σχηματιζομένου ύπό 
τεσσάρων τραπεζίων έναλλάξ μελανών καί ΰπο- 
κιτρίνων ψηφίδων. ’Εντός τής έπιχώσεως εύρέθη
σαν καί τεμάχια κονιάματος τοίχου, έρυθρά μέ 
ύπολεύκους φυτικάς παραστάσεις, έρυθρά μέ 
γραμμάς μελανάς, ή ύπομέλανα μέ «νερά» άπομι- 
μούμενα όρθομαρμάρωσιν. Τό έντός τής τάφρου 
τμήμα τού ψηφιδωτού είχε μήκος περί τά 6,50 
μ., ή συνολική του όμως έκτασις παραμένει άγνω
στος. Δοκιμαστική τάφρος άνοιγεΐσα είς τό πε- 
ζοδρόμιον έδειξεν ότι τό ψηφιδωτόν συνεχίζεται 
πρός τά, έκεΐ.

γ) ' Υπόκαυστον

Διαγωνίως πρός τό ψηφιδωτόν, έντός τής νο
τιάς τάφρου, είς βάθος 3,20 μ. καί έναντι τού κι-
νηματογράφου«Άθηναία»εύρέθησανλείψανα ύπο-
καύστου. Πήλινοι δίσκοι, πάχους 0,04 μ. καί δια
μέτρου 0,25 μ., τεταγμένοι κιονηδόν, έσχημάτιζον
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κιονίσκους. Εύρέθησαν 7, τεταγμένοι είς σειράς 
καί άπέχοντες άλλήλων 0,40 - 0,50 μ. Τό μεταξύ 
των 6δαφος ήτο έστρωμένον διά λίθων καί έβριθε 
άνθράκων.

δ) Δ εξαμερή

Είς την νοτίαν τάφρον, είς βάθος 3 μ. καί έναντι 
τού ζαχαροπλαστείου «Ζόναρς» άπεκαλύφθησαν 
λείψανα δεξαμενής, φερούσης έπίστρωσιν υδραυ
λικού κονιάματος έπί πυθμένος έκ μικρών λίθων 
έκτισμένων δι’ άσβεστου. Ή δεξαμενή έξετείνετο 
καθ’ δλον τό πλάτος τής τάφρου καί είς μήκος
2,10 μ. Είς τήν άκραν έσώζοντο είς ύψος 0,30 μ. 
λείψανα τοίχου έκτισμένου ώς ό πυθμήν καί βαί- 
νοντος έκ Β πρός Ν. Τό κονίαμα ήκολούθει τήν 
έσωτερικήν δψιν τού τοίχου συνεχιζόμενον πρός 
τά άνω δΤ έλαφράς καμπυλώσεως ή καί αμβλείας 
γωνίας.

ε) Υδραγωγοί

1) Εντός τής νοτίας τάφρου, έναντι τού κατα
στήματος Πετρίδη, εϋρέθη μέγας ύδραγωγός βαί- 
νων έκ Β πρός Ν (;). Άπετελειτο έκ πήλινων ήμι- 
τυμπάνων τομής ήμιελλειψοειδούς (έσωτ. ύψους 
0,30 μ. καί έσωτ. πλάτους 0,45 μ., πάχους δέ 0,35 
μ.), τά όποια έβαινον έπί τοιχαρίου έκ πλίνθων, 
ύψους 0,30 μ. καί πάχους 0,08 μ., έπεστρωμένου 
έσωτερικώς δι’ ύδραυλικού κονιάματος καί φέρον- 
τος άνω πατούραν έφ’ ής έστηρίζοντο τά ήμιτύμ- 
πανα. Τό τοιχάριον είχε κτισθή έπί παρομοίων 
ήμιτυμπάνων άνεστραμμένων. 2) Ν.Α. τού ύπο- 
καύστου, έναντι τού καταστήματος Καλοκαιρι
νού, εύρέθη δεύτερος άγωγός πήλινος βαίνων έκ 
Β πρός Ν, τομής άνεστραμμένου Π ( έσωτ. ύψος 
0,125 μ. πλάτος 0,153 καί πάχος 0,025 μ.), καλυπτό
μενος υπό πηλίνης πλακός μήκους 0,29 μ. καί πά
χους 0,04 μ. 3) Είς τήν βορείαν τάφρον, έναντι 
τής οικοδομής τής έπί τής λεωφόρου Πανεπιστη
μίου 6, έφάνη τρίτος ύδραγωγός μέ κατεύθυνσιν 
έκ Δ πρός Α, τομής τετραγώνου, σχεδόν όμοιος 
πρός τόν ύπ’ άριθ. 2 (έσωτ. ύψος 0,11 μ., έσωτ. 
πλάτος 0,125 μ., πάχος 0,02 μ. Μήκος πλακός 
0,29 μ. καί πάχος 0,035 μ.).

ζ) 'Αλλα ευρήματα

Είς τήν βορείαν τάφρον, μεταξύ των όδών Βου- 
κουρεστίου καί Βασιλίσσης Σοφίας, εύρέθησαν 
πλήν τών άλλων καί τά έξής :

Άριθ. 2 - κεφαλή άνδρός γενειοφόρου έκ μαρ
μάρου, ύψους 0,25 μ. Ελλείπει τό δεξιόν ήμισυ. 
Έχει μακράν κόμην πίπτουσαν είς έλαφροτάτους 
κυματισμούς καί σχηματίζουσαν μικράν κυκλικήν 
έκβάθυνσιν πρός έναπόθεσιν στεφάνου (;). Ύπό

τόν ώμον διακρίνονται ίχνη τόρμου. Προφανώς 
είναι μικρά Ερμαϊκή στήλη. Άρίστη έργασία τού 
τέλους τού 6ου π.Χ. αί. (Πίν. 29 α).

Άριθ. 172. Ακροκέραμος μέ άνάγλυφον μορφήν 
φέρουσαν μακρόν πώγωνα καί άνθεμοειδή κόμην.

Άριθ. 241. Επιτύμβιος κιονίσκος έξ όμηττίου 
λίθου, ύψους 0,57 μ. καί διαμέτρου 0,20 μ. Φέρει 
έπιγραφήν: Φιλωτέρα/Θεογένου /Μι- 
λησία. "Υψος γραμμάτων 0,024 μ.

Άριθ. 242. 'Ομοίως έπιτύμβιος ένεπίγραφος κιο
νίσκος. Σωζόμενον ύψος 0,28 μ. Ύψος γραμμά
των 0,022 μ: Θράσωνος/Χολαργεύς.

Οί άνωτέρω σημειωθέντες τάφοι, καθώς καί οί 
κατά καιρούς, άπό τού έτους 1935 καί έξής, εις 
τήν ίδιαν περιοχήν ύφ’ ήμών άνασκαφέντες, δπως 
π.χ. ή συστάς τάφων ύστερορρωμαϊκών χρόνων, ή 
ύπό τό έπί τής όδοϋ Κοραή άριθ. 4 κτήριον, δύο- 
τρεϊς τάφοι ύπό τό έπί τής όδού Ελευθερίου Βενι- 
ζέλου ( Πανεπιστημίου ) άριθ. 22 κτήριον τής Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, άρκετοί άλλοι ύπό τό έπί 
τής όδού Όμηρου άριθ. 4 καί 6 κτήριον καί άλλα- 
χού, άποτελοΰν συνέχειαν τού έκτεταμένου νε
κροταφείου τού ύπό τό κτήριον τού Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού πρό έτών ύπό τών Ν. Κυπαρίσση 
καί Σ. Καρούζου άνασκαφέντος (βλ. Ν. Κυπαρίσ
ση, Αΐ άνασκαφαί τών Βασιλικών Σταύλων, Α.Δ. 
IX (1924-1925) Παράρτημα σ. 68-72" S. Karousou, 
BCH LXXI - LXXII ( 1947 - 1948 ) σ. 385 - 391). 
Τού ίδιου νεκροταφείου συνέχειαν άποτελοΰν καί 
οί ύπό τού Σεραφείμ Χαριτωνίδη ύπό τήν έπί τών 
όδών Καραγεώργη τής Σερβίας άριθ. 4 καί Στα
δίου άριθ. 3 οικοδομήν τής οικογένειας Καλλιγα 
άνασκαφέντες τάφοι ( βλ. Σ. I. Χαριτωνίδη: Άνα- 
σκαφή κλασσικών τάφων παρά τήν Πλατείαν Συν
τάγματος, Α.Ε. 1958 σ. 1-145), καθώς καί οί ύφ’ 
ήμών είς τήν ίδιαν άκριβώς περιοχήν έρευνηθέν- 
τες τάφοι.

ι. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 6

(Οίκοδομή Όθωνος Κ. Λέφα - Τετενέ)

Όρια : Τό οίκόπεδον συνορεύει Δυτικώςμέ 
τήν όδόν Άριστείδου καί τήν πολυκατοικίαν 
Μπίτσου, Ν ο τ ί ω ς μέ τήν Τράπεζαν Χίου, Β Ο
ρε ί ω ς μέ τήν πολυκατοικίαν Ν. Δημητριάδου 
καί Άνατολικώς μέ τήν Ιδιοκτησίαν Μπέν- 
ση καί τό Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού Τρα- 
πέζης Ελλάδος.
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α) Ευρήματα

Κατά τήν έκσκαφήν πρός στερέωσιν των πέδι
λων τής ύπό άνέγερσιν πολυκατοικίας καί έν 
συνεχείμ, κατά τήν άπό 28-2-59 συστηματικήν 
άρχαιολογικήν άνασκαφήν, άπεκαλύφθησαν τά 
θεμέλια καί τά δάπεδα μεγάλης οικίας κλασσι
κής έποχής. Βορειότερον εύρέθη μέγας υδραγω
γός καί άλλος μικρότερος.

β) Μέτρησις βάθους

Τό όψηλότατον διατηρούμενον σημεϊον τοϋ 
δυτικού τοίχου τής οίκίας εύρίσκεται κατά 0,20 
μ. χαμηλότερον τοΟ καταστρώματος τής όδοϋ Ά- 
ριστείδου. Έκ τοϋ σημείου τούτου ύπολογίζεται 
τό βάθος, είς τό όποιον κεϊνται τά διάφορα άρ- 
χαία λείψανα.

γ) 'Υδραγωγός

Ούτος άρχεται άπό τής όπής άγωγοΟ ύπαρ- 
χούσης εις τό τείχος τής πόλεως τοϋ Δ' π.Χ. 
αί. ή έσωτερική δψις τού όποιου άποτελεϊ καί τό 
ΒΑ όριον τοΰ οικοπέδου. Ό ύδραγωγός έχει κα- 
τεύθυνσιν έκ ΒΑ πρός ΝΑ. Είναι κατεσκευασμέ- 
νος έξ όπτοπλίνθων σχήματος πετάλου τεθειμέ
νων κατά τήν διάστασιν τού πλάτους των. Οί αρ
μοί τών πεταλοσχήμων όπτοπλίνθων ή κεράμων 
καλύπτονται πρός έξασφάλισιν τής στεγανότη- 
τός των δΓ άλλων τεμαχίων όπτοπλίνθων' έπί 
τής έπιφανείας τού άρμοΟ των, κατά τό άκρον, 
οί κέραμοι φέρουν άρχιτεκτονικά γράμματα. Οί 
αύτοί συνδυασμοί γραμμάτων (ΧΡ, ΟΛ, ΟΥ) ύ- 
πάρχουν είς τόν άνω καί κάτω κέραμον τού αύ- 
τού τυμπάνου (ζεύγους), ώστε κατά τήν κατα
σκευήν τού άγωγοϋ νά έπιτυγχάνεται τελεία συ- 
ναρμογή των τυμπάνων διά τής συνάψεως τού ά
νω κεράμου μετά τού άντιστοίχου του κάτω. Οί 
άρμοί οί φέροντες τά γράμματα έβλεπον πρός ΒΑ.

Αί έσωτερικαί διαστάσεις τού άγωγοΟ είναι: 
ύψος 0,86μ. πλάτος 0,40μ., πάχος 0,40μ. Πλησίον 
τοϋ άγωγοϋ καί ύπ’ αύτόν εύρέθησαν έρυθρό- 
μορφα όστρακα. Έξ αύτών καί έκ τοϋ σχήματος 
τών γραμμάτων ή κατασκευή τοΰ άγωγοϋ χρο
νολογείται είς τάς άρχάς τοϋ Δ' αί. Ό άγωγός 
ήτο πλήρης χώματος καί άμμου. Εντός αύτής 
τής έπιχώσεως εύρέθησαν ύστερορρωμαϊκός λύ
χνος καί ύάλινον φιαλίδιον άκαθορίστων μάλ
λον χρόνων, άντικείμενα δίδοντα τόν χρόνον τής 
άχρηστεύσεως τοΰ άγωγοϋ. Ό άγωγός κεΐται 
0,20 μ. βαθύτερον τοϋ δυτικοϋ τοίχου (Πίν. 30 β).

δ) Μικρός 'Υδραγωγός

Έπί τοϋ βορείου όρίου τοϋ οίκοπέδου καί είς τό 
αύτό πρός τόν μέγαν ύδραγωγόν ύψος, ήτοι 0,20μ.

βαθύτερον τοΰ δυτικοϋ τοίχου, υπάρχει άλλος 
μικρότερος, άποτελούμενος άπό σωλήνα πήλι- 
νον, τομής όρθογωνικής. Άνω καλύπτεται ύπό 
λίθινης πλακάς, όσον τούλάχιστον φαίνεται, διό
τι ό άγωγός προχωρεί ύπό τήν μεσοτοιχίαν τής 
ιδιοκτήτου πολυκατοικίας Ν. Δημητριάδου. Αί 
έσωτερικαί διαστάσεις τούτου είναι: 0,15X0,20 
μ. κατά τά χείλη του καί 0,17μ. κατά τήν βάσιν. 
Πάχος κατά τά χείλη 0,02 μ. καί κατά τήν βάσιν 
0,025. Ή πλάξ έχει ύψος 0,03 καί μήκος 0,30 μ.

ε) Οικία

Τής μεγάλης αύτής οίκίας (Σχεδ. Τραυλοϋ, σ. 31 
καί Πίν. 30 α, γ καί 31α) μόνον τό δυτικόν τμήμα 
κεΐται έντός τοϋ οίκοπέδου, ένώ τό άνατολικόν καί 
μέρος ίσως τοΰ νοτίου εύρίσκεται ύπό τάς πρός 
άνατολάς καί νότον κειμένας γειτονικός πολυκα
τοικίας. Τό άποκαλυφθέν αύτής τμήμα άπετελεΐ- 
το έξ ένός βορείου δωματίου μετά δαπέδου ψη
φιδωτού έκ πολυχρώμων χαλίκων, ένός κεντρικού 
δωματίου ή πιθανώτερον αυλής περιστύλου μετά 
δαπέδου έκ κονιάματος μετ’ ένθέτων μικρών τε
μαχίων μαρμάρου, έντός τής όποίας εύρέθησαν 
κίων καί φρέαρ, καί τέλος έξ ένός, τοϋ νοτιώτα- 
τα άποκαλυφθέντος, τμήματος διαμερίσματος, όπου 
πέριξ φρέατος εύρέθησαν μικρά τμήματα θεμελίων 
τοίχων, τρεις ύδραγωγοί καί μικρόν τμήμα ψηφι
δωτού δαπέδου. Τό δυτικόν όριον όλων τών τμη
μάτων τής οίκίας ήτο μέγας πολυγωνικός τοίχος.

ζ) Τοίχος

Ό καλύτερον τών άλλων σωζόμενος δυτικός 
τοίχος τής οίκίας διατηρείται είς συνολικόν ύψος 
περίπου 1,90 μ. Τά θεμέλιά του, μέσου ύψους 
0,50 μ., έξ άργών λίθων, πατοϋν έπί τοϋ μαλα
κού ήμιβράχου (κιμιλιάς ) καί έξέχουν όλίγον 
(0,04μ.) τοϋ έπ’ αύτών έρειδομένου τοίχου δίκην 
εύθυντηρίας. Ή άνω όμως έπιφάνειά των είναι 
άρκετά άνώμαλος· ίσως διότι τά θεμέλια καί ώρι- 
σμένα κατώτατα τμήματα τοΰ τοίχου θά έκαλύ- 
πτοντο ύπό τοΰ χώματος τής έκεΐθεν, κατά πάσαν 
πιθανότητα, διερχομένης όδοϋ (Πίν. 30 α, 31 α-β).

Ό τοίχος είναι έκτισμένος δΓ άσβεστολίθων 
καί ή άνωτάτη σωζομένη σειρά (ύψους 0,48 μ.) 
άποτελεΐται άπό λίθους μεγάλων διαστάσεων. 
Ύπ’ αυτήν ό τοίχος είναι πολυγωνικός ή μάλλον 
μίμησις πολυγωνικοϋ, διάφορα δέ κενά, σχημα- 
τιζόμενα μεταξύ τών μεγαλυτέρων λίθων, πλη- 
ροϋνται ύπό μικροτέρων στενών καί έπιμήκων, 
τεθέντων είς όριζοντίας στρώσεις στενουμένας 
πρός τά κάτω. Τό κτίσιμον έγινε μέ έξαιρετικήν 
έπιμέλειαν. ‘Ο τοίχος άπέχει 25 μ. τής όδοϋ Ά- 
ριστείδου. Ή νοτία άκρα του έχει ύποστή μετά-
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σκευήν, προφανώς είς μεταγενεστέραν έποχήν 
( Πίν. 31 β). Τό στρώμα δυτικώς τοϋ τοίχου, κατά 
τήν γενομένην τομήν, πλάτους 1 μ., βάθους περί
που 1,80 μ. καί μήκους ίσου προς τό μήκος τοΟ τοί
χου, άπέδωσεν όστρακα μελανόμορφα (τό χαρά
κτη ριστικώτερον τών όποιων ήτο τεμάχιον κρατη
μός τών άρχών τοϋ 6ου αΐ. μέ παράστασιν γέρον-

κες τών όρθογωνίων είναι μικρότεροι τών τοΰ 
τετραγώνου. Δυτικώτερον τοΰ κέντρου τοϋ νοτίου 
τοίχου ΰπάρχει άνοιγμα (πλ. 1,10 μ.) φραχθέν 
βραδύτερον διά λίθων καί πλίνθων. Έκεΐ ήτο 
ίσως ή θύρα. Αί παραστάδες ήσαν καλώς είργα- 
σμέναι καί είς τό κάτω τμήμα των, είς τό ύψος 
τοϋ δαπέδου τοΰ κεντρικού δωματίου φέρουν έγ-

Άρχαία οίκία είς οίκόπεδον τής όδοΰ Άριστείδου (Σχεδιογρ. I. Τραυλού)

τος καί νεανίου άντωπών, εύρεθέν είς βάθος ένός 
μέτρου) μελαμβαφή, άβαφα καί άλλα μέ έρυθράν 
γεωμετρικήν διακόσμησιν.

η) Βόρειον Δωμάτων

Τό δάπεδόν του άποτελεΐται έκ κονιάματος 
( πάχους 0,04 μ.) μετ' ένθέτων χαλίκων πολύχρω
μων. Έκ τών τοίχων τοΰ δωματίου διετηρήθη- 
σαν ό δυτικός καί ό νότιος είς Οψος περίπου 
0,80 μ. Είς τήν όρθήν γωνίαν, όπου οότοι συναν
τιόνται ΰπάρχει όπή έκροής τών ύδάτων. Είς τό 
σημεΐον έδράσεως τών τοίχων τό κονίαμα συ
νεχίζεται πρός τά άνω, είς δέ τόν δυτικόν τοί
χον διατηρείται είς μέσον ΰψος 0,10 μ. καί μέ- 
γιστον 0,28 μ. Ώς έκ τούτου ΰπήρχεν άρχικώς ή 
γνώμη ότι πρόκειται περί δεξαμενής. Είς άπό- 
στασιν 0,5 μ. άπό τών τοίχων υπάρχει έπϊ τοΰ 
δαπέδου μία κανονική χαραγή πλάτους 0,065 μ., 
ή όποια άκολουθεϊ τούς τοίχους καί περιβάλλει 
τό δάπεδον. Τό λοιπόν δάπεδον διά στενοτέρων 
καί άβαθεστέρων χαραγών χωρίζεται είς κεντρι
κόν τετράγωνον περιβαλλόμενον ύπό έπτά όρθο
γωνίων, όπου έτοποθετοϋντο ίσως αί κλίναι, 
έάν τό βόρειον δωμάτιον ήτο τράπεζα. Οί χάλι-

κοπάς καθ’ όλον τό πλάτος των, πρός ΰποδο- 
χήν τοϋ κατωφλιού, τό όποιον δέν άνευρέθη. 
Φαίνεται ότι άφηρέθη, όταν έφράσσετο ή θύρα 
καί άντικατεστάθη ύπό δύο μεγάλων λίθων μέ 
πολύ άνώμαλον τήν άνω έπιφάνειαν, έπϊ τών 
όποιων έκτίσθησαν οί φράξαντες τό άνοιγμα 
λίθοι καί πλίνθοι.

θ) Κεντρικόν Δωμάτιον

Τό δάπεδον τούτου ήτο έκ κονιάματος μετ’ 
ένθέτων τεμαχίων μαρμάρου. Είς εν σημεΐον είχε 
μεταγενεστέραν έπισκευήν έκ πλακιδίων μαρμά
ρου. Εύρέθη είς τήν θέσιν του κίων άρράβδωτος 
έκ κογχυλιάτου λίθου μέ έπίστρωμα κονιάματος 
πάχους 0,08μ., τεθραυσμένος άνω. Διατηρούμε- 
νον ΰψος 1,57μ. Κάτω διάμετρος 0,34 μ., καί 
άνω 0,32μ. Τό κονίαμα φέρει ίχνη πυρκαϊάς. Ό 
κίων είς τό άνω μέρος του έχει δύο έγκοπάς, 
ή μεγαλυτέρα τών όποιων εχει μήκος 0,23 μ., 
καί πλάτος 0,10 μ. ή μικροτέρα 0,09 μ. καί 0,05 μ. 
κοινόν δέ βάθος καί αί δύο 0,08 μ. Ό κίων πα- 
τεϊ έπϊ βάσεως πώρινης τετραγώνου μέ στρογ- 
γυλευμένας τάς γωνίας, καί μέ έπίκεντρον τόρ
μον έγκαθίσεως τοϋ κίονος, βάθους 0,06μ. Ή

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:55 EEST - 3.236.241.27



32 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 16 (1960): ΧΡΟΝΙΚΑ

βάσις έκρύπτετο ύπό τό δάπεδον (Πίν. 31α). Δέν 
εύρέθησαν έίλλαι βάσεις κιόνων, διά νά έξακρι- 
βωθτί έάν έπρόκειτο περί αύλής περιστύλου.

Νοτιώτερον τοϋ κίονος τό έλλεΐπον δάπεδον 
άντικαθίσταται εις εν σημεϊον ύπό άνωμάλως 
πως έστρωμένων πλίνθων. Έπ’ αυτών άνευρέθη 
ένεπίγραφος στήλη. Εις τό νότιον τμήμα τού 
δωματίου άπεκαλύφθη φρέαρ έκτισμένον δΓ άρ- 
γών λίθων βάθους 8 μ. περίπου. Τό προστομιαϊον 
του είναι πωρίνη πλάξ όρθογώνιος (1,20 X 1,15μ.) 
συνολικού ύψους 0,20 μ., τής όποιας ή άνω 
έπιφάνεια εύρίσκεται είς ύψος 0,095μ. άπό τού 
δαπέδου. Τό στόμιον έχει διάμετρον 0,57μ. Πέ- 
ριξ αύτού ύπάρχουν διάφοροι έγκοπαί, είς μίαν 
των όποιων εύρέθη μολύβδινον έλασμα. Ή έρυ- 
θρά βαφή ή πλαισιώνουσα τά άκρα τού δαπέδου 
παρά τούς τοίχους (πλ. περίπου 0,19μ.) ύπάρχει 
καί έπί τού δαπέδου πέριξ τού προστομιαίου.

Είς ύστερωτέραν έποχήν τό δωμάτιον έχωρί- 
σθη δΓ άμελώς έκτισμένου έκ λίθων καί πλίνθων 
τοίχου, διήκοντος άπό Α πρός Δ, είς έν μεγα- 
λύτερον βόρειον καί έν μικρότερον νότιον δω
μάτιον. 'Ο διαχωριστικός αυτός τοίχος κατά τό 
σημεϊον έπαφής του μετά τού δυτικού απείχε 
3,80 μ. τού βορείου τοίχου. Τό κεντρικόν δω
μάτιον είχεν έπιχωσθή διά χώματος βρίθοντος 
ύστερορρωμαϊκών οστράκων. Εύρέθησαν λύχνοι 
τού Δ μ.Χ. αϊ., εις διάφορα σημεία τέφρα μετ’ 
οστών, τό ήμισυ πηλίνης κεφαλής κριού (0,03 
χ 0,05 μ.) καί παρά τόν νότιον τοίχον άτρα- 
κτοειδές ληκύθιον.

ι) ’Επιγραφή

Μαρμάρινη ένεπίγραφος στήλη (ύψους 0,75 
πλάτους 0,49 καί πάχους 0,11μ.). Ή όπισθία ώς 
καί ή άνω αύτής έπιφάνεια είναι άκατέργαστοι. 
'Υπό τήν άνω δεξιάν γωνίαν είχε στερεωθή σι- 
δηρούς ήλος, ή διαστολή τού όποιου προεκά- 
λεσε τήν άπόσπασιν τεμαχίου τού μαρμάρου 
(Άριθ. καταλόγου Εφορείας 734).

Εμπρόσθια πλευρά. "Εν Ε ύψους 0,1 μ., ύπό 
τούτο άπεξεσμένα γράμματα εις 3-4 στίχους. Τό 
ύψος τών γραμμάτων 0,06-0,08 μ.

Είς τό κέντρον: CCC
CT[..]POC ήτοι Σταύρος

’Αριστερά πλευρά :
ΑΡ]ΠΩΚΡΑΤΗ[0

KAPOC
CIIOPOC

cno
CO

ια) Περιοχή νοτίου φρέατος

Τό έντός τού νοτιωτάτου διαμερίσματος τής 
οικίας άποκαλυφθέν φρέαρ άνήκει είς τόν Δ' 
π.Χ. αί. καί τούς μετ’ αύτόν χρόνους. Είναι έκτι- 
σμένον διά πήλινων δακτυλίων, άποτελουμένων 
έκ τριών μερών, ύψους περίπου 0,60 μ. Ή διάμε
τρος τού φρέατος είναι 0,66 μ. καί τού προστο
μιαίου αύτού, τό όποιον είναι τεθραυσμένον είς 
διάφορα σημεία, 0,60 μ. Πέριξ τού φρέατος έσώ- 
θησαν χαμηλά τμήματα θεμελίων τοίχων. Ίσως 
άνήκον είς μικρόν δωμάτιον, κατά πάσαν πιθα
νότητα λουτρόν. Παρά τό φρέαρ, πρός Β. αύτού, 
έσώθη μικρόν τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου έκ πο- 
λυχρώμων χαλίκων. Άνατολικώς τού φρέατος εύ- 
ρέθησαν δύο άγωγοί μέ κλίσιν άπό Β. πρός Ν. 
έκβάλλοντες είς άλλον μεγαλύτερον, ό όποιος 
βαίνει έξ Α. πρός Δ., έπειτα έκ Β. πρός Ν. (1 μ.) 
καί έν συνεχεία πάλιν έξ Α. πρός Δ., διερχόμε- 
νος διά μεγάλης οπής ύπό τήν κακοκτισμένην 
συνέχειαν τοϋ μεγάλου δυτικού τοίχου τής οικίας.

ιβ) Διαστάσεις τών τριών αγωγών:

Πλάτος τού δυτικού άγωγού 0,14 μ.
» » άνατολικοϋ » 0,15 μ.
» » νοτίου » 0,21 ,.

Βάθος » άνατολικοϋ » 0,18 μ.
» » νοτίου » 0,21 μ.
» » δυτικοϋ » 0,14 μ.

Ούδεμία σχέσις τών άγωγών μετά τοϋ φρέατος 
διεπιστώθη. Ή κεραμεική είναι όμοια πρός τήν 
τοϋ κεντρικού δωματίου. Εύρέθη μέγας κέρα
μος στρωτήρ, κορινθιακού τύπου.

Γενικαί παρατηρήσεις

Ή έν μέρει μόνον δυστυχώς άποκαλυφθεΐσα αΰτή 
οικία τής κλασσικής περιόδου είναι τυπικόν δεί
γμα τής άρχιτεκτονικής τών χρόνων έκείνων, ή 
χρήσις όμως αύτής φθάνει μέχρι καί τών τε
λευταίων ρωμαϊκών χρόνων, άφοϋ, έννοεΐται, 
κατά τήν μακράν αύτής ζωήν ύπέστη διαφόρους 
μεταβολάς. Ή δέ θέσις της είς τό τμήμα τοΰτο 
τής πόλεως τό εύρισκόμενον τόσον πλησίον τοϋ 
περιβόλου της, όπως καί τής άλλης, τής πρό 
έτών άνασκαφείσης (AJA, 1957 σ. 281-282,
I. Τραυλού, έ. ά. σ. 116 σημ. 1), δεικνύει όχι 
μόνον τήν πρός τό σημεϊον τοϋτο έκτασιν τής 
πόλεως, άλλά καί τήν πυκνήν κατοίκησιν αύτής, 
άφοϋ τόσον ώραίαι καί άρχιτεκτονικώς ένδια- 
φέρουσαι οίκίαι έκτίζοντο πλησιέστατα πρός τά 
τείχη.

/. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΚΑΦΗΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μετά μακράν διάλειμμα, διαρκέσαν από τοΰ 
1939, όπότε διεκόπησαν αΐ ύπό τοΰ Π. Άριστό-

κτημα καί εις τινας ξένας Ιδιοκτησίας γειτνια- 
ζούσας πρός αύτό καί εύγενώς παραχωρηθείσας 
εις ήμάς πρός έξερεύνησιν.

Τά άποτελέσματα των άπό τοΰ 1955 μέχρι τής 
σήμερον διεξαχθεισών έρευνών είναι έν βραχυ- 
τάτοις τά έξής:

ΑΝΑΣΛίΑΦΜ AUAAHM6IA1

ιρρονος διεξαχθεΐσαι άνασκαφαΐ διά τήν άνακά- 
λυψιν τής άρχαίας Άκαδημείας, μέχρι τοΰ 1955, 
έπανελήφθησαν αί έργασίαι εις τήν έν λόγφ πε
ριοχήν μέ σκοπόν τήν έξερεύνησιν άγροκτήμα- 
τος τής περιοχής κληροδοτηθέντος ύπό τοΰ Π. 
Άριστόφρονος εις τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών και 
έκεϊθεν περιελθόντος εις τό Δημόσιον.

Αί έρευναι ένετοπίσθησαν είς τό έν λόγω άγρό-

Ή γειτνιάζουσα πρός τό άγρόκτημα τοΰ Δημο
σίου «χωματερή» Π. Μπουτζέγια έρευνηθεϊσα 
κατά τό 1955 διά δοκιμαστικών τάφρων άπεδείχθη 
χώρος χρησιμοποιηθείς κατά τήν άρχαιότητα 
άπό τής προϊστορικής έποχής μέχρι καί τής Ελ
ληνιστικής, άφ’ ένός μέν έπί τή βάσει τών έκ τών 
τάφρων συλλεγέντων νεολιθικών, πρωτοελλα
δικών καί μεσοελλαδικών οστράκων, άφ’ έτέρου

5
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δέ έπί τη βάσει των έκ των τεσσάρων φρεάτων, 
άτινα άνεσκάφησαν είς τόν ίδιον χώρον, συλλε- 
γέντων μελανόμορφων, έρυθρομόρφων καί με- 
λαμβαφών ελληνιστικών όστράκων καθώς καί 
άλλων χαρακτηριστικών μικροαντικειμένων. Περί 
τούτων έκτενέστερον καθώς καί περί του φρέατος 
Δ τής «χωματερής», τοϋ πρώτου μετά πηλίνης 
έπενδύσεως άποκαλυφθέντος φρέατος τής περιο
χής βλ. Π.Α.Ε. 1955. Αυτή ήτο ή πρώτη πληρο
φορία περί τής χρήσεως τοϋ χώρου κατά τήν 
άρχαιότητα.

Τό κατά τό έπόμενον έτος άνασκαφέν καί μέ
χρι τοϋδε ετι άνασκαπτόμενον άγρότημα τοϋ Δη
μοσίου άπέδωσεν έτι άξιολογώτερα κινητά καί 
μή εύρήματα πληροφορούντο ήμάς διά τήν ιστο
ρίαν τοϋ χώρου ( βλ. Σχεδ. καί Πίν. 32 ).

Ή έρευνα τοϋ άγροκτήματος ήρχισε μέ κατεό- 
θυνσιν άπό Δ. πρός Α. καί άρχικώς ήρευνήθη διά 
τεσσάρων τάφρων τό δυτικόν τμήμα τούτου. Τά 
έκ τών τάφρων τούτων συλλεγέντα ήσαν λεπίδες 
όψιανοϋ καί προϊστορικά θραύσματα χειροποιή- 
των χονδροειδών άγγείων μέ άποτετριμμένην έπι- 
φάνειαν, έκ πηλοΰ άκαθάρτου, τεφροΰ συνήθως.

Περί τό μέσον τοϋ είρημένου άγροκτήματος 
καί εις βάθος 6-6,50 μ. άπό τής σημερινής έπκρα- 
νείας διεπιστώθη ή ϋπαρξις φυσικοΰ γηλόφου 
χρησιμοποιηθέντος κατά τήν γεωμετρικήν έπο- 
χήν διά ταφάς, ών άρκεταί, κατά τό πλεϊστον παι
δικοί, ήρευνήθησαν κατά τήν δυτικήν κλιτόν 
τοϋ γηλόφου.

Είς τό Β.Δ. άκρον τοϋ γηλόφου καί ύπό τάς 
ώς άνω ταφάς άπεκαλύφθησαν λείψανα πρωτοελ
λαδικής οικίας. Αΰτη, διαστάσεων 4,50 x 8,50 μ., 
κατευθύνεται έξ Α. πρός Δ. καί άποτελεΐται 
έκ προδόμου, θαλάμου καί ένός παρά τήν είσοδον 
κειμένου βοηθητικού χώρου, έχει θεμελίωσιν 
έκ ποταμίων λιθαρίων, καί ώς άποδεικνύεται έκ 
λειψάνων πλίνθου κατά τήν Ν.Δ. γωνίαν, έσυνε- 
χίζετο διά πλινθοδομής είς τά υψηλότερα μέρη. 
Ώς πρός τό σχήμα άνήκει είς τά ήμιελλειψοειδή 
προϊστορικά οίκήματα, είναι δέ έκ τών καλύτε
ρον σωζομένων παραδειγμάτων, μέ έλάχιστα έλ- 
λιπή τήν θεμελίωσιν κατά τήν Β.Δ. γωνίαν, όπου 
αϋτη είχε καταστροφή ύπό μεταγενεστέρου αυ
τής λακκοειδοϋς όρύγματος. Τό έν λόγω όρυγμα 
καθώς καί ό έξωθεν τής οίκίας εύρεθείς βόθρος 
άπορριμμάτων ήρευνήθησαν έπίσης άποδώσαντα 
άγγεία καί όστρακα άξιόλογα καί κατατοπιστικά 
άπό χρονολογικής άπόψεως ( βλ. Π.Α.Ε. 1956 ). 
Τό έτος 1958 μάς έπεφύλαξεν τήν άποκάλυψιν 
ένός δλως ιδιαιτέρως άξιολόγου κτίσματος, τής 
έξ ώμοπλίνθων κατεσκευασμένης Τέρας οίκίας 
γεωμετρικών χρόνων, κειμένης πλησιέστατα καί

νοτίως τής Πρωτοελλαδικής, άξιολόγου τόσον 
άπό άρχιτεκτονικής άπόψεως, διά τό σχέδιον, 
τήν δομικήν κατασκευήν καί τήν άρίστην δια- 
τήρησιν αυτής, παρά τό εύτελές τοϋ ύλικοϋ, όσον 
καί άπό λατρευτικής άπόψεως, ώς χώρος συνεχούς 
καί έντατικής λατρείας τής πρωϊμωτάτης έλλη- 
νικής περιόδου. Ή Ιερά οικία άποτελεΐται έξ 
έπτά (7) δωματίων κειμένων έκατέρωθεν έπιμήκους 
διαδρόμου, έχει διαστάσεις 15,30 X 14,60 μ., κα- 
τεύθυνσιν έκ Ν. πρός Β., ήτο δέ κατάμεστος θυ
σιών έντός καί κατά τόν πέριξ χώρον (Βλ. Έργον 
Α.Ε. 1958).

Ή τόσον έκτεταμένη λατρεία καί ή άμεσος γει- 
τνίασις αύτής πρός τήν Πρωτοελλαδικήν οικίαν 
έδωσεν άφορμήν είς τόν άνασκάπτοντα νά συ- 
σχετίση τά δύο οίκήματα καί νά ΰποστηρίξη τήν 
άποψιν ότι ή μέν Πρωτοελλαδική οικία, τυχαίως 
ίσως άνακαλυφθεϊσα ύπό τών κατοίκων τής πε
ριοχής κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους, έθεωρή- 
θη ύπ’ αύτών ώς ή οικία τοϋ πρώτου οίκιστοϋ καί 
ήρωος τής περιοχής Άκαδήμου, ή δέ 'Ιερά οικία 
κατεσκευάσθη ύπ’ αύτών πλησίον αύτής, ίνα έπι- 
σημοποιηθή ή είς αύτόν άποδιδομένη έπιτοπία 
δημοσία λατρεία, περί ής όμιλε! ό Πλούταρχος 
είς τόν Βίον τοϋ Θησέως.

Δυστυχώς τό ώς άνω κτίσμα ήτο τό περισσότε
ρον πληγέν κατά νεροποντήν τοϋ παρελθόντος 
χειμώνος, άλλά ό καθαρισμός, δστις έπεχειρήθη 
διαρκοϋντος τοϋ μηνός Μαΐου 1962, άπέδειξεν 
ότι αί ζημίαι δέν ήσαν τόσον τρομεραί, όσον έφά- 
νησαν πρός στιγμήν, έπί πλέον δέ έδωσεν άφορ
μήν καί είς νέας παρατηρήσεις, περί ών μετά τήν 
όλοκλήρωσιν τής έρεύνης θά ύπάρξη είδική δη- 
μοσίευσις.

Άκολουθοϋσα ή έρευνα τήν έκ Δ. πρός Α. κα- 
τεύθυνσιν συνήντησεν κατά τό αύτό έτος 1958 
τό τρίτον άξιόλογον κτίσμα τοϋ άγροκτήματος: 
8ν άρκετά έκτεταμένον τμήμα τοϋ 'Ιππάρχου τει- 
χίου. Τό τειχίον, πολυγωνικής δομής άρχικώς 
καί μέ πολλάς προχείρους μεταγενεστέρας έπι- 
σκευάς έκ ποταμίων λιθαρίων, προχείρου ύλικοϋ 
τής περιοχής, εΰρέθη είς βάθος 2 μ, άπό τής ση
μερινής έπιφανείας, είναι πάχους 0,60 μ., σφζεται 
είς ύψος 0,50 μ. μόνον, φέρει έξωτερικώς άντηρί- 
δας άνά 6 1)2 μ. περίπου, τέλος δέ βαίνει καμπτό- 
μενον συνεχώς πρός Β-Β.Α. (Έργον Α.Ε. 1958).

Τό σύνηθες φαινόμενον τών παρά τά τείχη τα
φών συνανταται καί ένταϋθα τόσον έσωτερικώς ό
σον καί έξωτερικώς τοϋ τειχίου. Πλήρως ήρευνή
θη μέχρι στιγμής ή έσωτερικώς τοϋ τειχίου λωρίς, 
όπου κατά τά έτη 1959, 1960, 1961 ήρευνήθησαν 
12 τόν άριθμόν ταφαί ών αί τρεις άνοικταί, αί δέ 
λοιπαί έντός τεφροδόχων άγγείων, είναι δέ γεω
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μετρικών καί άρχαϊκών χρόνων, όπερ άποδεικνύει 
τήν καί πρό τής κατασκευής τοΰ τειχίου χρησι
μοποίηση1 τοΰ χώρου διά ταφάς. Έκ των έκ τής 
διαλύσεως των ταφών συλλεγέντων ταφικών καί 
κτερισματικών αγγείων αρκετά παρουσιάζουν 
ιδιαίτερον ένδιαφέρον καί άπό άπόψεως διακο- 
σμήσεως.

Πλήν των ταφών εις τήν ιδίαν λωρίδα συνηντή- 
θησαν έπίσης καί πυραί θυσιών καί καύσεως νε
κρών έπίσης δέ τά λείψανα δύο κτισμάτων, ενός 
γεωμετρικού (V), κατά τό Ν. άκρον τοϋ τειχίου, 
ού τοίχος διέρχεται ύπό τό τειχίον, έτέρου δέ (I) 
βορειότερου μεταξύ 9ης καί 11ης άντηρίδος παρά 
τό Β άκρον τοΰ όποιου άπεκαλύφθη τό άξιολογώ- 
τερον ίσως κινητόν εύρημα τής περιοχής: πλά
κες σχιστολιθικαί ένεπίγραφοι μέ όπήν προς άνάρ- 
τησιν καί ιδιομορφίαν γραφής άξίαν ιδιαιτέρας 
μελέτης (βλ. Έργον Α.Ε. 1958).

Τέλος, άξια λόγου εύρήματα τής άνασκαφεί- 
σης περιοχής τού άγροκτήματος είναι τά άποκα- 
λυφθέντα φρέατα.

Εντός τού χώρου τού άγροκτήματος συνηντή- 
θησαν 6 φρέατα, ών τά δύο — Γ' καί ΣΤ'— μετά 
πηλίνης έπενδύσεως άρίστης διατηρήσεως. Τοϋ 
—Τ— ή πηλίνη έπένδυσις σφζεται εις βάθος 10 
δακτυλίων, τοϋ δέ — ΣΤ'— άνασκαπτομένου άκό- 
μη έχουν άποκαλυφθή 11 δακτύλιοι μέχρι 
στιγμής.

Εις τούς έκτος τοΰ άγροκτήματος χώρους πλήν 
τών ήδη άναφερθέντων τής «χωματερής» Μπου- 
τζέγια, άνεσκάφησαν φρέατα καί εις έτερον βο- 
ρείως αύτής κείμενον άγρόκτημα 3 τόν άριθμόν, 
ών τά δύο κοινά, τό δέ τρίτον είναι τό άξιολο- 
γώτερον έξ όλων τών μετά πηλίνης έπενδύσεως 
φρεάτων λόγφ τοΰ μεγέθους τής διαμέτρου του 
(2.30 μ.). Τοϋτο διελύθη καί άπεκατεστάθη έντός 
τοϋ χώρου τοϋ Δημοσίου προς άποφυγήν άπαλ- 
λοτριώσεων, κεΐται δέ νϋν μεταξύ τοΰ τειχίου 
καί τών λειψάνων τών δύο οικιών (Φρέαρ Ε).

Ή ύπαρξις τόσων φρεάτων εις άποστάσεις σχε- 
τικώς μικράς μεταξύ των καί ή άρίστη κατασκευή 
τών τεσσάρων έξ αύτών, μετά πηλίνης έπενδύ
σεως, έπιτρέπει νά ύποστηριχθή ή άποψις ότι θά 
πρέπει νά εύρισκώμεθα είς τόν χώρον τοΰ συνοι
κισμού τής Άκαδημείας, όπου δέον νά άναζητηθή 
καί ή Πλατωνική Σχολή.

Ήδη παρέμεινεν άνεξερεύνητος ή πρός Β.Α. 
έξοχή τοϋ άγροκτήματος, ή έξωτερικώς τοΰ τει- 
χείου λωρίς καί λωρίς παρά τήν είσοδον τοΰ άγρο
κτήματος, άφεθεϊσα άσκαφος ώς πρόσβασις εις 
τόν χώρον.

ΦΟΙΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ

ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Εισαγωγικά: Κατά τό 1960 τήν Β' ’Αρχαιολογι
κήν Περιφέρειαν διηύθυνεν ό Έφορος ’Αρχαιο
τήτων Ί. Δ. Κοντής μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου δτε 
άνέλαβε τήν Διεύθυνσιν ’Αρχαιοτήτων τοΰ Υ
πουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως.

Ώς Έπιμεληταί ’Αρχαιοτήτων ύπηρέτησαν είς 
τήν Περιφέρειαν ό Εύθύμιος Μαστροκώστας μέ
χρι τοΰ θέρους, Βασίλειος Πετράκος καί ’Αγγε
λική ’Ανδρειωμένου είς τήν Χαλκίδα.

Ώς έκτακτοι άρχαιολογικοί ύπάλληλοι είργά- 
σθησαν ό πτυχιοΰχος τοΰ Τστορικοΰ καί Άρχαι- 
ολογικοΰ Τμήματος τοΰ Πανεπιστημίου Παναγ. 
Παρθένης καί ή φοιτήτρια τοΰ αΰτοΰ τμήματος 
Μαρία Γεωργουλοπούλου.

Ωσαύτως ήσκήθησαν παρά τή Περιφερείς οί 
νεοδιορισθέντες έπιμεληταί ’Αρχαιοτήτων Κων
σταντίνος Δαβάρας καί Χρίστος Ντούμας.

Πρό τής άναγραφής τών κατά τό 1960 πεπρα
γμένων είς τήν περιοχήν τής Περιφερείας, χρή
σιμον είναι νά σημειωθούν τά κάτωθι έκ τών κατά 
τά προηγούμενα έτη έκτελεσθέντων:

'Αλυκή Γλυφάδος
Άνεσκάφη Μυκηναϊκόν νεκροταφείου ύπό τοΰ

I. Παπαδημητρίου είς 'Αλυκήν Γλυφάδος (ΠΑΕ
1954, 72-88· 1955, 78-99- Έργ. τής Άρχ. Έταιρ. 
1957, 14-17).

Άμφιάρειον Ώρωποΰ
Διά τοΰ ’Εφόρου τής ’Επιγραφικής Συλλογής 

τοΰ ’Εθνικού Άρχαιολ. Μουσείου Μ. Μιτσοϋ 
έγένετο μερικός καθαρισμός τοΰ ίεροΰ (ΠΑΕ 
1951, 128· 1952, 152· 1953, 119). Πολλαί άνέκ- 
δοτοι έπιγραφαί, ευρήματα τοΰ Βασιλείου Λεο
νάρδου, έξεδόθησαν ύπ’ αύτοΰ έν ΑΕ 1952, 
167-203 καί 1953-54 Β’, 158-161). Έγένοντο έπίσης 
έν Άμφιαρείφ έργασίαι καθαρισμού καί τακτο- 
ποιήσεως τοΰ ίεροΰ ύπό τοΰ τότε ’Εφόρου ’Αρ
χαιοτήτων Ί. Παπαδημητρίου. Νέον Μουσείου 
φκοδομήθη κατεδαφισθέντος τοΰ πρό τών βά
θρων παλαιοΰ ήρειπωμένου (Έργ. τής Άρχ. 
Έταιρ. 1957, 103-106' 1958, 181-182).

Ά ρ α φ ή ν
Έν Άραφήνι ό Επιμελητής Δ. Θεοχάρης άνέ- 

σκαψε Πρωτοελλαδικόν συνοικισμόν καί χαλ
κουργικόν έργαστήριον, είς δέ τήν θέσιν Άσκη- 
ταριό Πρωτοελλαδικήν άκρόπολιν (ΠΑΕ 1951, 
77-92· 1952, 129-151· 1953, 105-118' 1954, 104-113'
1955, 109-117).

Βραυρών
Ή σημαντικωτέρα άνασκαφή τής παρελθούσης 

δεκαετίας έν τή ’Αττική ΰπήρξεν ή άποκαλύψασα
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τό Ιερόν τής Άρτέμιδος έν Βραυρωνι ύπό τοϋ Ί. 
Παπαδημητρίου. Άρξαμένη έξ υπηρεσιακών λό
γων έξετάθη καί άπεκάλυψε μέχρι τοΰδε τό κυ
ρίως ιερόν. Ό πλούτος τών γλυπτών, άγγείων καί 
έπιγραφών ύπερέβη ό,τι ήδύνατό τις νά προσδο
κά καί έξ αττικού ιερού ακόμη ( ΠΑΕ 1955, 118- 
120· 1956, 73-87· Έργ. τής Άρχ. Έταιρ. 1957,
20-25· 1958, 30-39· 1959, 13-20).

Ερέτρια
Τάς άπό μακρού χρόνου διακοπείσας άνασκα- 

φάς έν τώ ναώ τού Δαφνηφόρου ’Απόλλωνος συνέ- 
χισεν ή Έφορος ’Αρχαιοτήτων Ί. Κωνσταντίνου. 
Αί έρευναί της άπεσκόπουν κυρίως εις τήν δια- 
σάφησιν προβλημάτων τού ναού. Πλησίον αύτού 
άνεσκάφη καί κεραμεικόν έργαστήριον. Έκαθα- 
ρίσθη ώσαύτως ή έναντι τού ναού τού ’Απόλλω
νος κειμένη κρήνη (ΠΑΕ 1952, 153-163· 1955, 
125-131- 1956,105-109). Καθαρισμόν τού θεάτρου 
καί μικράν άνασκαφήν τού ναού τού ’Απόλλωνος 
ώς καί περίφραξιν τού δευτέρου έξετέλεσεν ό τότε 
"Εφορος Ί. Παπαδημητρίου κατά τό έτος 1958.

Λούτσα
Ύπό τού ’Εφόρου Ί. Παπαδημητρίου άπεκαλύ- 

φθη ό ναός τής Ταυροπόλου Άρτέμιδος εις τήν 
Λούτσαν, μεταξύ Ραφήνας καί Βραυρώνος (ΠΑΕ 
1956, 87-89· Έργ. τής Άρχ. Έταιρ. 1957,20-25).

Μαραθών (θολωτός τάφος).
Επ’ ευκαιρία άναστηλωτικών έργασιών εις τόν 

ύπό τού Σωτηριάδου άνασκαφέντα θολωτόν τά
φον τού Μαραθώνος έγένετο πλήρης άνασκαφή 
τού δρόμου τού τάφου ύπό Ί. Παπαδημητρίου. 
(Έργ. τής Άρχ. Έταιρ. 1958, 23-27).

Μαραθών (Σπήλαιον Πανός)
Τό ύπό τού Παυσανίου (ΑΓ, 32, 7) περιγραφό- 

μενον σπήλαιον τού Πανός έν Μαραθώνι άπεκα- 
λύφθη καί άνεσκάφη μερικώς ύπό Ί. Παπαδημη
τρίου. Ή έρευνα άπέδειξεν ότι έχρησιμοποιεϊτο 
άπό τών νεολιθικών μέχρι καί τών ύστέρων ρω
μαϊκών χρόνων (Έργ. τής Άρχ. Έταιρ. 1958, 
15-22).

Μέγαρα
Είς τά Μέγαρα, ύπαγόμενα είς τήν Β' Αρχαιο

λογικήν Περιφέρειαν μέχρι τής 24-5-57, άνεσκάφη 
κατά τά έτη 1957-1958 ύπό τού Εφόρου Ί. Παπα
δημητρίου ή Κρήνη τού Θεαγένους. Μικρά άνα
σκαφή είς αύτήν είχε γίνει κατά τάς άρχάς τού 
αίώνος (R. Delbrueck καί Κ. G. Vollmoeller έν 
AM 1900, 23-33 πίν. VII, VIII).

Νέα Μάκρη
Πλησίον τού πεδίου τής μάχης τού Μαραθώνος 

άνεσκάφη ύπό τού Έπιμελητοΰ Δ. Θεοχάρη νεο
λιθικός συνοικισμός (ΠΑΕ 1954, 114-122).

Μ ε ρ έ ν τ α
Έκτεταμένον νεκροταφεϊον γεωμετρικών καί 

κλασσικών χρόνων άνασκάπτεται ύπό τού Ί. Πα
παδημητρίου (Έργ. τής Άρχ. Έταιρ. 1960, 30-37).

Π ε ι ρ α ι ε ύ ς
Καθαρισμός καί περίφραξις τών Πυλών καί 

τού Θεάτρου τού Πειραιώς έγένετο ύπό τού Έ
πιμελητοΰ Εύθ. Μαστροκώστα κατά τό 1959 ( βλ. 
Πίν. 33 β).

Τό σημαντικώτερον όμως άπόκτημα διά τήν 
ιστορίαν τής άρχαίας τέχνης ήτο ή άνεύρεσις 
τών χαλκών άγαλμάτων ών ό Απόλλων έκτίθεται 
ήδη εις τό ’Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσεΐον 
(Έργ. τής Άρχ. Έταιρ. 1959, 161-169).

Π ε ρ α τ ή
Ύπό τού Σ. Ίακωβίδου άνασκάπτεται μυκηναϊ

κόν νεκροταφεϊον (ΠΑΕ 1953, 88-202· 1954, 
89-103· 1955, 100-108· Έργ. τής Άρχ. Έταιρ. 1956,
21-25- 1957, 17-19· 1958, 27-30· 1959, 9-12· 1960, 
16-21).

Ρ α μ ν ο 0 ς
Άνασκαφή τάφων πλησίον τής θαλάσσης έγέ

νετο έν Ραμνούντι ύπό τού Έπιμελητοΰ Εύθ. Μα
στροκώστα (Έργ. τής Άρχ. Έταιρ. 1958, 39-41 ).

Μουσεΐον Έλευσΐνος
Είς τό Μουσεΐον Έλευσΐνος, ύπαγόμενον είς 

τήν Β' Αρχαιολογικήν Περιφέρειαν μέχρι τής 
24-5-57, έγένετο ή έπανέκθεσις τών άρχαιοτήτων 
ύπό τού Ί. Παπαδημητρίου (G. Mylonas, Eleusis 
σελ. 187 σημ. 1 καί σελ. 187-205).

Μουσεΐον Ερέτριας
Είς άντικατάστασιν παλαιάς ήρειπωμένης άπο- 

θήκης, έκτίσθη νέον Μουσεΐον έν Έρετρίςι κατά 
τό 1959, όπου έξετέθησαν γλυπτά καί σημαντι
κοί έπιτύμβιοι στήλαι καί έπιγραφαί.

Μουσεΐον Πειραιώς
Έν έκ τών πρώτων Μουσείων τά όποια άνεσυγ- 

κροτήθησαν μετά τόν πόλεμον ύπήρξε τό τού 
Πειραιώς. Ή έπενέκθεσις αύτού έγένετο ύπό τών 
Κοτζιά, Σταυροπούλλου, Κοντοπούλου καί Πε- 
ραντινοΰ.

Μουσεΐον Χαλκίδος
Ύπό τής ’Εφόρου Αρχαιοτήτων ’Ιωάννας Κων

σταντίνου έγένετο ή νέα τακτοποίησις τού Μου
σείου Χαλκίδος καί έξετέθησαν τά σημαντικώ- 
τερα αύτού γλυπτά ( ΑΕ 1953-54 Β').

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1960 

(Σχεδ. 1)
Α'

Είς τόν Ραμνοΰντα κατά τό έτος τούτο 
ή ’Εφορεία Αρχαιοτήτων, έπωφεληθεΐσα τής
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έπιτευχθείσης έπαυξήσεως τών αρχαιολογικών 
πόρων καί τής εύχερούς διαθέσεώς των ύπό τής 
Κεντρικής 'Υπηρεσίας προκειμένου περί τακτο- 
ποιήσεως καί προστασίας των μνημείων, προέβη 
εις τήν κτηματογράφησιν τού όλου χώρου πρός 
ρύθμισιν τών έκκρεμουσών σχετικών κτηματο- 
λογικών υποθέσεων. Επίσης προέβη είς τήν περί- 
φραξιν τού χώρου διά δικτυωτού συρματοπλέ-

τών λειψάνων, περιορισθεϊσα κατά τό έτος τούτο 
είς τό ίερόν.

Πρός τούτο, ύπό τήν κατεύθυνσιν τής Εφορείας 
’Αρχαιοτήτων, είργάσθησαν ό ’Επιμελητής ’Αρ
χαιοτήτων Βασίλειος Πετράκος μετά τού γλύ
πτου Στυλιανού Τριάντη.

Έν σχέσει πρός τό ίερόν ύπενθυμίζεται ότι μετά 
τήν πρώτην του μελέτην ύπό τών Dilettanti (Di-

Ο

γματος ή όποια κατά τό έτος τούτο συνετελέσθη 
κατά τά 4/5. Πρός πλήρη έξασφάλισιν τού ιερού 
καί τής άκροπόλεως έντός τής περιφράξεως περι- 
ελήφθη έκτασις πρός Α τού ιερού 1000 μ., πρός 
Δ 1000 μ. πρός Ν. 400 μ. Πρός Β δριον είναι ή 
θάλασσα.

Κατόπιν τού διορισμού φύλακος τού χώρου 
καθηρέθη τό παλαιόν ήρειπωμένον φυλακεΐον 
τό όποιον εύρίσκετο έντός τοϋ ίεροΰ (βλ. Wrede, 
Attika είκ. 14) καί κατεσκευάσθη νέον πλησίον 
αύτού. Πρός τό φυλακεΐον συνεδυάσθη καί μι
κρόν κατάλυμα διά τούς έπιστημονικούς ύπαλλή- 
λους τής Υπηρεσίας.

Πλήν τών άνωτέρω έργασιών, αί όποϊαι άνα- 
φέρονται κυρίως είς τήν προστασίαν τού άρχαιο- 
λογικοΰ χώρου, ήρχισεν ή έν γένει τακτοποίησις

lettanti Society, The Unedited Antiquities of At
tica, London, 1817 σ. 41-52) καί τάς άνασκαφάς 
τού Βαλέριου Στάη, αί όποϊαι περιωρίσθησαν 
κυρίως παρά τούς δύο ναούς (ΠΑΕ 1890 27-30- 
ΠΑΕ 1904 12- ΑΕ 1891, σ. 45 ), ό καθηγητής Α. 
Όρλάνδος κατήρτισε τό πρώτον συνολικόν 
σχέδιόν του μετά συναφούς ύπομνηματισμοΰ, 
αύτά δέ άποτελοΰν μέχρι τοΰδε τό κύριον βοή
θημα διά τήν κατανόησιν τών κτισμάτων καί τής 
άλληλουχίας των (BCH 1924, 305-320 πίν. VIII-X ). 
Τήν σχετικήν γενικήν βιβλιογραφίαν βλ. έν 
Dinsmoor, Hesperia 1961, 179.

Κατά τάς γενομένας έργασίας έπεχειρήθη ή 
άπαλλαγή τού χώρου άπό τών σωρών τών χωμά
των τών παλαιών άνασκαφών, οΐτινες άπό άνα- 
τολών κυρίως άλλά καί άπό δυσμών έσχημάτιζον
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όγκους οί όποιοι είχον λάβει τήν μορφήν έδα- 
φικών έξάρσεων. Ούτοι δυσμενείς διά τόν περι
βάλλοντα τό ιερόν χώρον παρημπόδιζον καί τήν 
θέαν άπό των ναών (3-4). Ή έργασία αϋτη άπε- 
δείχθη χρήσιμος και άπό τής άπόψεως τής πε
ρισυλλογής αρχιτεκτονικών μελών, γλυπτών καί 
λοιπών ευρημάτων τά όποια είχον άπορριφθή 
μετά τών χωμάτων. Τοιαϋτα εύρήματα άνευρέθη- 
σαν και κατά τόν καθαρισμόν τής ύστεροελληνι- 
κής πιθανώτατα δεξαμενής, όπισθεν τοϋ μεγάλου 
ναοϋ, ώς καί κατά τόν καθαρισμόν νεωτέρου φρέα- 
τος (πρβλ. ΌρλάνδονΒΟΗ 1924, 310). Παραλλή- 
λως περισυνελέγησαν γλυπτά προερχόμενα έκ 
τών έπιτυμβίων μνημείων διά τών όποιων έπλαι- 
σιοϋντο αί άπό Β. καί Ν. άγουσαι είς τό Ιερόν 
οδοί (Β. Στάης ΠΑΕ 1892 29). Αί έργασίαι τοϋ 
παρόντος έτους άπέδωκαν εύρήματα ύπερβαίνοντα 
είς άριθμόν καί σημασίαν τούς συνήθεις καρπούς 
πολυετών άνασκαφών.

Συγχρόνως περισυνελέγησαν άρχιτεκτονικά μέ
λη έγκατεσπαρμένα έντός τής περιοχής τού ίεροΰ 
καί παρ’ αότό τά όποια συγκολληθέντα συνεκρό- 
τησαν κατά τό μάλλον καί ήττον πλήρη μέλη.

Διά νά κατανοηθή πλήρως ή σημασία τής τε
λευταίας ταύτης έργασίας, σημειούται ότι μετά 
τό πέρας τών έργασιών τοΟ 1960 οί σπόνδυλοι 
τού μεγάλου ναού άπό δώδεκα ηύξήθησαν είς 
τριάκοντα έννέα πλήρεις καί είκοσιν όκτώ έλλι- 
πεΐς.

Τά έν λόγφ άρχιτεκτονικά μέλη παραμένουν 
παρά τόν ναόν έπί τή προόψει άνευρέσεως καί 
άλλων κατά τήν έκτέλεσιν άπαραιτήτων έρευνών 
έντός τής έπιχώσεως.

Όλως ιδιαιτέραν σημασίαν έχει ή έκ τών χω
μάτων περισυλλογή νέων τεμαχίων άνηκόντων 
είς τόν γλυπτόν διάκοσμον τής βάσεως τού άγάλ- 
ματος τής Νεμέσεως τοΟ Άγορακρίτου, τό όποίον 
περιγραφόμενον ύπό τοϋ Παυσανίου (Α, 33,3) 
άποδίδεται είς τόν Φειδίαν (πρβλ. τελευταίως 
Schefold, Agorakritos als Erbe des Pheidias, έν 
Robert Boehringer, Eine Frendesgabe, 543-572). 
Ταϋτα είναι: άρίστης διατηρήσεως κεφαλή Διο- 
σκούρου, τρεις κορμοί άνδρικοί έφθαρμένοι, άρι- 
στερόν πρόσθιον ίππου, πολλά τεμάχια έκ τοϋ 
σώματος ίππου, τό κάτω ήμισυ κεφαλής άνδρι- 
κής, πτυχαί φορεμάτων, μέλη σωμάτων ώς πόδες, 
χεϊρες κτλ. (Πίν. 33 α).

Σπουδαΐον εϋρημα όπήρξεν έπιγραφή άναφερο- 
μένη είς γεγονότα τοϋ Χρεμωνιδείου πολέμου. 
Είς αότήν μνημονεύονται διάφορα κτήρια εύρι- 
σκόμενα είς τήν περιοχήν τοϋ φρουρίου τοϋ Ρα- 
μνοϋντος (πρβλ. ΑΕ 1953-54 Γ', 332 σημ. 1).

Κατά τήν διάρκειαν τής έκτελέσεως τών έργα

σιών έγένοντο ώρισμέναι παρατηρήσεις έν σχέ- 
σει πρός τήν μορφήν τοϋ ίεροΰ αί όποϊαι είναι 
χρήσιμον νά σημειωθοϋν ένταϋθα (Σχεδ. 1 ).

Έν πρώτοις θά έπρεπε νά ύπογραμμισθή ή αύ- 
ξηθεΐσα ήδη σημασία τοϋ έπιπέδου τοϋ πρός νό
τον τοϋ μικροΰ ναοϋ κατά μήκος τοϋ παροδίου 
άναλήμματος χώρου, ό όποιος άσφαλώς περιε- 
λαμβάνετο είς τό ίερόν.

Είς τόν χώρον τοϋτον θά έπρεπε ίσως νά άνα- 
ζητηθοΰν τά λείψανα άλλων οίκοδομημάτων, 
τών όποιων ή ύπαρξις μαρτυρεϊται έκ τών γενο- 
μένων τυχαίων ευρημάτων, ώς είναι έπί παραδεί- 
γματι, τά τεμάχια πώρινου οίκοδομήματος ή πή
λινων άκροκεράμων χρονολογουμένων περί τό 
τέλος τοϋ Ε' αίώνος.

Ή συσχέτισις τών τεμαχίων αύτών πρός τήν 
μάλλον άπιθάνως ύποτεθεϊσαν ώς στωικόν οικοδό
μημα πρόχειρον κατασκευήν (BCH 1924, 310) 
παρά τό βόρειον άνάλημμα ουδόλως φαίνεται πι
θανή. Άφ’ έτέρου θά έπρεπε μάλλον νά άποκλει- 
σθή ή όπόθεσις ότι τά πώρινα τεμάχια προέρχον
ται έξ οίκοδομήματος άρχικώς είς τήν θέσιν τήν 
καταληφθεϊσαν ύπό τοϋ μεγάλου ναοϋ, διότι ώς 
άνευρέθησαν έρριμμένα έντός τών χωμάτων τών 
προερχομένων έκ τών έπιχώσεων τοϋ ίεροΰ, φαίνε
ται ότι προήρχοντο έξ οίκοδομήματος διατηρουμέ- 
νου έν χρήσει μέχρι πέρατος τής λειτουργίας τοϋ 
ίεροΰ. Λίαν ένδιαφέρον είναι έπίσης νά παρατηρή- 
σωμεν, ότι κατά τό πρόσθιον μέρος τοϋ ίεροΰ ή 
διαδοχή τών παλαιοτέρων άναλημμάτων δέν είναι 
οΐα έμφανίζεται είς τό σχέδιον τοϋ καθηγητοΰ Ά. 
Όρλάνδου (BCH 1924, 207 πίν. VIII) είς τό όποιον 
σημειοϋνται δύο χαρακτηρισθέντες ώς διαδοχικοί 
άναλημματικοί τοίχοι. Συγκεκριμένως παρατη- 
ρεϊται ότι είς τήν γραμμήν τοϋ έσωτέρου τοίχου 
διασφζεται σαφές τμήμα, άρχαϊκοϋ πιθανώς άνα
λήμματος, συγκείμενον έκ μεγάλων λίθων. Ή 
ύφισταμένη συνέχισις τοϋ άρχαϊκοϋ τοίχου διά 
μικρών άκανονίστου σχήματος λίθων προέρχεται 
πιθανώς έξ άνανεώσεως τούτου είς μεταγενεστέ- 
ραν έποχήν. Ό πρός δυσμάς τοίχος, ύπό τά στοι
χεία K-L-C- έν τφ σχεδίφ τοϋ καθηγητοΰ Όρλάν- 
δου, είναι τόσον προχείρωςκατεσκευασμένος ώστε 
κρίνεται όλως άπίθανον ότι παρενετίθετο μεταξύ 
τών δύο άρίστης ποιότητος παρόδιων άναλημμά
των. ’Εάν δέν κατεσκευάσθη προχείρως ύπό τίνος 
τών άνασκαφέων πρός συγκράτησιν τών χωμά
των, έχρησίμευσεν πιθανώς πρός τόν σκοπόν τού
τον ήδη κατά τήν άρχαιότητα, καί ίσως κατά τήν 
διάρκειαν τής κατασκευής τοϋ μεγάλου τοίχου.

Άλλωστε, είς τό μεταξύ τών σημείων C καί D 
διάστημα, θά ύπήρχεν άσφαλώς πρόσβασις πρός 
τό άνδηρον τοϋ ίεροΰ διά τούς έκ Ραμνοΰντος
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άνερχομένους. Σχετικώς σημειοϋται, δτι ή παρά
δοξος άλλωστε πορεία τοΰ τοίχου DEFG έν άντι- 
θέσει πρός τήν εύθύγραμμον των λοιπών Αναλημ
μάτων δύναται νά έρμηνευθή άφ’ ένός έκ τής 
άνάγκης καθορισμού συγκεκριμένου πλάτους τής 
βόρειας καί τής νοτίας είσόδου έξασφαλίζοντος 
τήν προσπέλασιν των επισκεπτών καθ’ ώρισμέ- 
νον τρόπον, άγομένων είς προκαθωρισμένην γραμ
μήν πορείας είς τό ίερόν, άφ’ έτέρου δέ άπομα- 
κρύνσεως τοΰ Αναλήμματος έκ τοΰ βωμοΰ. Ώς 
γνωστόν, άνάλογον σκοπόν καθορισμού τής όπτι- 
κής γωνίας τής πρώτης έκ τού σύνεγγυς ένατενί- 
σεως έξυπηρετοΰν τά ίδια πρόπυλα Από τής ύστέ- 
ρας Αρχαϊκής έποχής.
Ή άποψις ότι Από τής πλευράς ταύτης, τό ίερόν 

δέν ήτο προσιτόν, Αλλά ότι ύπήρχεν μία μόνον 
είσοδος κατά τήν ΝΑ γωνίαν προήλθε κυρίως 
έκ τοΰ Ανακριβούς χαρακτηρισμού τών άπλών 
Αναλημμάτων τά όποια έχρησίμευον διά τήν συγ- 
κράτησιν τών χωμάτων (5) καί διά τόν κανονικόν 
σχηματισμόν τού παρά τά κτίσματα χώρου, ώς 
περιβόλου προϋποθέτοντος μίαν ή καί περισσό
τερός εισόδους. Τό ίερόν όμως τής Νεμέσεως, 
ώς άνήκον είς τήν κατηγορίαν τών μακράν οικι
σμών ίερών, δέν είχεν Ανάγκην περιφράξεως καί 
ήτο προσιτόν Από παντός δυνατού σημείου. Είδι- 
κώτερον μάλιστα ή Από Β πρόσβασις παρείχε 
διά τόν προσεγγίζοντα τούς ναούς, άποψιν τοΰ 
κυρίως ναού πλεονεκτούσαν τής Αντιστοίχου Από 
Ν. προσπελάσεως έφ’ όσον θά ένεφανίζετο μόνος 
ό μεγάλος ναός καί μάλιστα είς θαυμασίαν δια- 
γώνιον όψιν άνευ συγχύσεως τής είκόνος έκ τής 
παρουσίας τοΰ μικρού ναού. Τό πλεονέκτημα τούτο 
δέν φαίνεται πολύ πιθανόν ότι οί διαμορφώσαντες 
τό ίερόν κατά τόν Ε' αίώνα δέν θά τό έλάμβανον 
ύπ’ όψιν των καί, Αντί τής φυσικής προσβάσεως 
ή όποια έδίδετο μεταξύ τών Αναλημμάτων B-C 
καί D-G έν τώ σχεδίω τοΰ καθηγητοΰ Όρλάνδου 
ήτοι τήν είσοδον C-D, θά περιωρίζοντο είς τήν 
μειονεκτοΰσαν καί άπό πρακτικής άπόψεως, διά 
τούς έκ τοΰ οικισμού τοΰ Ραμνοΰντος άνερχομέ
νους, νοτίαν είσοδον.

Β' Άνάβυσσος
Καλλιέργεια διά μηχανικού άροτρου είς τό 

κτήμα τών Αδελφών Άπίκου όλίγον ένδότερον 
τής παραλίας τής Παλαιός Φωκαίας, κατά τήν 
Άνάβυσσον άπεκάλυψε σαρκοφάγον συγκειμέ- 
νην έκ μαρμάρινων πλακών. Τό γεγονός έγένετο 
Αντιληπτόν ύπό τών Αστυνομικών άρχών αί όποϊαι 
καί διέσωσαν τά εύρήματα άποκείμενα σήμερον 
είς τό ’Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον. Ταΰτα 
ήσαν εξ λευκαί λήκυθοι, αί ύπ’άρ. 19353-19358 τοΰ 
καταλόγου τού ’Εθνικού Μουσείου, καί τέσσα-

ρες μελανόγραφοι, αί ύπ’ άρ. 19359-19362 — έκτε- 
θειμέναι ήδη είς τήν έκθεσιν τών Αγγείων. Ή 
ύπ’ άριθμ. 13353 Ανήκει είς τόν ζωγράφον τού 
Άχιλλέως (Πίν. 36 α, β).

Άξιον σημειώσεως είναι ότι παλαιότερον είχον 
εύρεθή είς μικράν άπόστασιν άλλαι σαρκοφάγοι 
μέ λεύκάς ληκύθους αί όποϊαι έκτίθενται ώσαύτως 
είς τό ’Εθνικόν Μουσεϊον.

Ή διατήρησίς των είναι θαυμασία. Μόνον ή 
19353 έξήχθη τεθραυσμένη καί έλλιπής έκ τής 
πτώσεως τοΰ καλύμματος τής σαρκοφάγου. Μι
κρά άνασκαφή είς τόν πέριξ χώρον άπέδωκε τά 
έλλείποντα τεμάχια τοΰ Αγγείου χωρίς νά άποκα- 
λυφθή άλλος τάφος ( βλ. AJA (1961) 300 πίν. 98 
είκ. 3 ).

Γ' Βάρκιζα
Ή πτώσις τής θόλου θαλαμοειδούς τάφου έν 

Βαρκίζη, έν τή θέσει «Καμίνι», έγένετο ή αίτια 
μικρός άνασκαφής έν τώ κτήματι τοΰ Παν. Σωτ. 
Δήμα κατ’ ’Οκτώβριον. Κατ’ αυτήν άπεκαλύφθη- 
σαν όκτώ τάφοι ών δύο θαλαμοειδείς, οί 1 καί 6, 
οί δέ λοιποί λακκοειδεΐς ών ό 7 έντός τού δρόμου 
τού τάφου 1, ό δέ 8 έντός τού θαλάμου τού αύτού 
τάφου.

Πλήν τών τάφων 1, 6, 7 καί 8, οί όποιοι άνεσκά- 
φησαν κανονικώς, οί λοιποί ήσαν σχεδόν κατε
στραμμένοι ύπό τού μηχανικού άροτρου καί μόνον 
γενική Ιδέα περί αύτών ήτο δυνατόν νά σχηματι- 
σθή.

Ό σπουδαιότερος έξ αύτών είναι ό τάφος 1 ό 
καί πλουσιώτερος. Ήτο πλήρης όστών έξ Ανα
κομιδής καί έπί τού έδάφους συστάδες Αγγείων 
έν συνόλφ 54. Ό τάφος 2 περιείχε 2 Αγγεία, ό 
3 πέντε άγγεΐα, ό 4 δύο άγγεΐα, ό 5 ένδεκα καί δύο 
ειδώλια, έν τύπου Φ καί έν τύπου Ψ. Ό τάφος 6 
έξ άγγεΐα, ό 7 τέσσαρα άγγεΐα, ό 8 τρία άγγεΐα 
καί έν είδώλιον τύπου Φ.

Τά σχήματα τών Αγγείων είναι τά συνήθη τής 
YE III β-c έποχής" κύλικες, ψευδόστομοι Αμφορείς, 
πρόχοι, άλαβάστρα, σκύφοι ( Πίν. 35 α, β ) περι- 
γραφέντα ύπό Stubbings έν BSA 1947, 1-75.

’Εκτός τών Αγγείων, έντός τοΰ τάφου 1 εύρέθη- 
σαν εν χαλκοΰν έγχειρίδιον, μάχαιρα καί ξυρός. 
’Επίσης ψηφίδες περιδέραιου, όστεΐνη καρφίς 
καί σφονδύλια έκ στεατίτου.

Καί είς τούς τάφους 3, 5, 6, 7 καί 8 εύρέθησαν 
έπίσης ψηφίδες περιδέραιου, σφόνδυλοι καί καρ- 
φίδες όστέϊναι.

Είς μικράν άπόστασιν άπό τοΰ χώρου εύρέσεως 
τών τάφων πρός Ν. κεΐται έκτασις άνήκουσα είς 
τήν Υπηρεσίαν ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσε- 
ως, έξαιρεθεΐσα τής διανομής είς άκτήμονας κατά 
τό 1959. ’Εκεί είχον άνασκάψει παλαιότερον οί
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Έφοροι ’Αρχαιοτήτων Ν. Κοτζιάς, Ί. Παπαδημη- 
τρίου καϊ Δ. Θεοχάρης. Περί των άνασκαφών 
αυτών βλ. JHS (1954) 148- BCH (1954) 110· 
έσχάτως έν Antiquity 1960, 266-269.

Ή άνωτέρω μικρά άνασκαιρή, γενομένη έκ τοϋ 
φόβου διαρπαγής τών τάφων ύπό τών άρχαιοκα- 
πήλων, δέν έξήντλησε τό θέμα. ’Απαιτείται συ
στηματική άνασκαφή τοϋ έκτεταμένου νεκροτα
φείου διότι βαθμηδόν ή Βάρκιζα έπεκτείνεται 
οΐκοδομικώς πρός τήν περιοχήν αύτήν.

I. ΚΟΝΤΗΣ ■ Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

*

ΚΡΗΝΗ ΕΝ TQ ΙΕΡΩ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 
ΕΝ ΖΩΣΤΗΡΙ

Κατά τήν έκσκαφήν τών θεμελίων του πρός 
Δυσμάς τοίχου τής πρασιάς παρά τό θυρωρεϊον

σκευασθή. Πιθανόν δέ ή κρήνη ήτο έστεγασμένη 
διά ξύλων καί κεράμων, διότι είς άπόστασιν 1,66 μ. 
καί 3,70 μ. άπό τού τοίχου τής άνατολικής πλευ
ράς είναι τοποθετημένοι έγκαρσίως δύο λίθινοι 
δοκοί, ό πρώτος τών όποιων κείμενος πλαγίως 
έχει καμπύλην τήν άνω έπιφάνειαν.

Ή κρήνη άποκλίνει έλαφρώς πρός Βορράν 
άπό τόν μέγαν άξονα τοϋ ναοϋ άπέχουσα 27,50μ. 
κατά τό άνατολικόν καί 25,60μ. κατά τό δυτικόν 
άκρον τής νοτίας αύτής πλευράς. Νϋν έχει καλυ- 
φθή έκ νέου.

Έκ τής πηγής ταύτης ύδρεύοντο οί κάτοικοι 
τής προϊστορικής άκροπόλεως έπί τοϋ πρώτου 
λοφίσκου τής χερσονησιζούσης άκρας τοϋ Με
γάλου Καβουριού, ως καί οί κάτοικοι μικρού συν
οικισμού ιστορικών χρόνων παρά τόν τεχνητόν 
λιμενίσκον ένθα προσορμίζονται οί κέρκουροι 
( κόττερα). Τά έρείπια τών οίκιών τοϋ δήμου τών

I________ I--------------- 1--------------- 1----------------- 1________ I
0 1 Ζ 3 1. 5.

Σχεδ. Κρήνη Ίεροΰ ’Απόλλωνος έν Ζωστήρι

τών τουριστικών Λουτρών, έπί τοϋ Λαιμού, άπε- 
καλύφθη έν μέρει καί έν συνεχεία άνεσκάφη υπό
γειος όρθογώνιος δεξαμενή ποσίμου ϋδατος άνα- 
βλύζοντος έπί τόπου ύπό τήν στάθμην τής θαλάσ
σης ( μήκους 12,61μ., πλάτους 1,18-1,23 μ. βάθους 
μή έξηκριβωμένου, ύπερβαίνοντος όμως τά 2,50 μ. 
( Πίν. 37 α-γ, Σχεδ. ). Τά κατακλύζοντα τήν δεξα
μενήν ΰδατα δέν έπέτρεψαν τήν άνασκαφήν μέχρι 
τοϋ πυθμένος καί τήν περισυλλογήν όστράκων 
χρησίμων διά τήν χρονολόγησιν. Φαίνεται, όμως, 
ότι είναι σύγχρονος πρός τόν ναόν τοϋ ’Απόλλω
νος Ζωστηρίου, διότι ή τοιχοδομία είναι όμοια 
πρός περισωθέν έκ τής παλαιοτέρας οικοδομής 
τμήμα τής βόρειας πλευράς τοϋ σηκοϋ τοϋ ναοϋ 
τοϋ 5ου π.Χ. αί., άποτελείται δηλ. έξ έγχωρίων ύ- 
περύθρων τραπεζιοσχήμων ή πολυγωνικών τιτανό
λιθων (Πίν.37γ) τών όποιων τά μεταξύ τών καμπύ
λων ένιαχοϋ άρμών κενά φράσσονται δΓ έπαλλή- 
λων τραπεζιοσχήμων συνήθως λιθαρίων (Άρχ. 
Δελτίον 1927/8, Παράρτημα σ. 16/7 είκ. 9 καί 44). 
Οί λίθοι δέν είναι Ισομεγέθεις, ώστε ούδείς δόμος 
είναι ισοϋψής — ό άνώτερος αύτών έχει έπι-

Άλαιέων τών Αίξωνικών είναι έμφανέστατα έπί 
λοφίσκου πρός Νότον τής όριζομένης ώς Άλαϊ 
Αίξωνίδες θέσεως έπί χάρτου τής Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας τοϋ Στρατοϋ (Άρχ. Δελτίον έ.ά. 
είκ. 2).

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

*

EXCAVATIONS AT KORONI 
(PORTO RAPHTI), ATTICA, 1960

The peninsula of Koroni is a bold headland 
that closes the south side of the spacious bay 
of Porto Raphti on the east coast of Attica. It 
rises to a height of about 120 m. above sea le
vel and is connected with the mainland by a 
low sandy isthmus (Plate 38 a). Remains of an 
ancient fort and of houses inside it have always 
been visible on the peninsula and were first 
described by H. C. Lolling (AM 4 ( 1879) 
351-365). There was no clue as to their exact 
nature or date, however.

In July 1960 excavations were carried on for
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a period of three weeks by the American School 
of Classical Studies at Athens under the dire
ction of Eugene Vanderpool with the assistance 
of James R. McCredie and Arthur Steinberg 
and with the Epimelete Costas Davaras as re
presentative of the Antiquities Service. The

of small unworked stones, roughly laid without 
mortar. The acropolis wall is preserved in some 
places almost to its original height of about 2.50m. 
( Plate 38 b). It has six gates, all small and some 
mere posterns. The long wall is strengthened by 
nine towers placed where the ridge is lowest and

aim of the expedition was to survey the remains 
on the peninsula and to obtain evidence as to 
their date and purpose and their relation, if 
any, to the deme of Prasiae which is known to 
have been located somewhere in the area.

The fortifications consist of a circuit wall 
around the acropolis and a long wall that runs 
for 950 meters along a ridge on the landward 
side of the promontory. These walls are built

most vulnerable. There are no gates in this 
wall, showing that the garrison of the fort ex
pected an attack from the land, and must have 
been supplied by sea ( see Plan).

The houses are built in the roughest way 
imaginable of small unworked stones loosely 
laid. The walls have no proper faces and vary 
considerably in thickness. The corners are sel
dom right angles. It is evident that they were
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not built deliberately by professional masons 
but in a hurry by soldiers.

Near the center of the acropolis is a small hou
se ( 7.50 m. x 6.00 m.) consisting of a main room 
and an ante-room (Plate 38c). Inside this house, 
whose walls stand to a height of over a meter, 
was a thick layer of fallen roof tiles, and under 
them, on the floor, some vases and other objects 
that had evidently formed part of the furnishings 
of the house. Among the vases were several 
black-glazed kantharoi of the early third cen
tury B.C ( Plate 39 a ). Two coins of Ptolemy II 
were also found. This house may have be
longed to the commander of the garrison.

Inside one of the gates of the acropolis is a 
building consisting of nine rooms. Two of 
these rooms were excavated. One proved to be 
a guard room for the sentry at the gate, the 
other a store room. In the latter were found 
three storage amphorae and a coin of Ptolemy II.

On a broad ridge outside the acropolis but 
within the long wall is a large building of high
ly irregular plan with about 20 rooms. Four 
rooms were excavated but only one was at all 
well preserved. It had low stone couches around 
the walls which suggests that the building was 
a barrack. Four coins of Ptolemy II were found 
in the building.

In the valley between the long wall and the 
acropolis there were also remains of buildings 
but these had been badly damaged by plowing.

The small finds, vases, sherds, coins, etc., 
gathered from all parts of the promontory be
long to a single period, the first half of the third 
century B.C. There is nothing earlier and no
thing later. The fort was evidently built hurried
ly at this time to meet a special emergency, was 
occupied briefly and then abandoned. There 
is no evidence of a deme site which might be 
expected to show remains from all periods of 
classical antiquity.

The coins enable us to identify with certain
ty the army that occupied the fort. Out of 32 
coins no less than 24 are Ptolemaic (the others 
are 5 Athenian, 2 Megarian, 1 Aeginetan). One 
of these is a silver coin of Ptolemy I, very much 
worn; the others are bronze coins of a type as
signed to Ptolemy II and dated after 274 B.C. 
P1.39b,c).The fort must therefore been have built 
during the Chremonidean war (265-261 B.C.) 
when Athens made an alliance with Ptolemy II 
and Sparta in an attempt to drive out the Ma
cedonians. Ptolemy, who controlled the sea

and the islands of the Aegean, sent his admira 
Patroklos to aid Athens. We know from a passing 
reference in Pausanias (I, 1, 1) that Patroklos 
fortified the island off Sounion that later borel 
his name, and traces of the small fort he built 
are still to be seen. The excavations at Koroni 
show that Patroklos also fortified this promon
tory on the mainland, and the extensive re
mains suggest that it was one of his main bases.

EUGENE VANDERPOOL

*

DEMA HOUSE EXCAVATION

In connection with their survey of the Aigaleos- 
Parnes (Dema) military wall about 10 km. north
west of Athens (see BSA 52 (1957) p. 152 f.), E. 
Jones and H. Sackett with J. Graham excavated 
an isolated Classical building, evidently a farm
house, lying a few metres in front of the wall imme
diately north where it is cut by the Athens-Eleusis 
railway (ibid., p. 171 f. fig 6).

The house was rectangular in plan, about 21 
m. long and 16 m. wide, with rooms arranged round 
three sides of a large open courtyard (see PI. 39 d 
looking NNE). The central block of five rooms 
opening south into the courtyard may have been 
screened by a colonnade. The main entrance was 
in the south-east corner of the house. The floors 
were of earth, the walls being built of mud-brick 
above stone socles, and the roofs covered with 
Laconian and Corinthian tiles.

At the SE corner beyond the main entrance 
was a small projecting room, and behind it what 
may have been a back door led into an open 
passage (in the foreground in PI. 39 d ), running 
along the east side of the house and defined by 
a rough stone wall.

An aqueduct, in places cut deep into the rock, 
had served to bring water to the house from a 
stream bed which is now dry throughout the 
summer months.

Abundant fragments of pottery suggest that 
the house was occupied intensively, but only for 
a short time, during the second half of the fifth 
century B.C., that is to say the period of the Pe
loponnesian War. There were also signs of a re
occupation of the site during the second half of 
the fourth century B.C., when there may have been 
a temporary re-building of the ruined house at 
the time the Dema wall was constructed.

E. JONES, H. SAOKETT, J. GRAHAM

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:55 EEST - 3.236.241.27



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 43

ΕΛΕΥΣΙΣ 

(1950 - 1960)

Μετά μακράν διακοπήν τών άνασκαφών τής 
Έλευσΐνος λόγοι τοϋ πολέμου, κυρίως δέ έξ αίτιας 
τοϋ θανάτου τοϋ Κωνσταντίνου Κουρουνιώτη, 
όστις άπό τοϋ 1917 διηύθυνεν αύτάς, έπανελή- 
φθησαν αί σχετικαί έργασίαι τό 1950 ύπό τοϋ 
γράφοντος έντολή καί δαπάναις τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας, εργον τής όποιας είναι αί άρ- 
ξάμεναι άπό τοϋ 1882 καί συνεχιζόμενοι μέχρι 
σήμερον άνασκαφαί.

Διά τών νέων μου έργασιών άποβλέπω εις τήν 
συμπλήρωσιν τών άνασκαφών καί κυρίως είς τήν 
έπίλυσιν ώρισμένων δύσκολων προβλημάτων σχε
τικών μέ τήν τοπογραφίαν τοϋ Τεροΰ. Έκ πα
ραλλήλου άσχολοϋμαι μέ τήν μελέτην τής άρχι- 
τεκτονικής τών διαφόρων μνημείων του, μέ σκο
πόν τήν δημοσίευσιν μιας γενικής περί Έλευσΐ
νος μελέτης είς τήν όποιαν κατά χρονολογικήν 
σειράν θά έξετάζεται ή μορφή τοϋ Τεροΰ καθ’ ό
λους τούς αιώνας τής άρχαιότητος, άπό τής ίδρύ- 
σεώς του κατά τούς προϊστορικούς χρόνους μέχρι 
τής έγκαταλείψεώς του καί τής καταστροφής του 
κατά τόν 5ον μ.Χ. αιώνα. ’Αποτελεί δέ τό 'Ιερόν 
τής Έλευσΐνος τόν μοναδικόν άρχαιολογικόν χώ
ρον τής Ελλάδος είς τόν όποιον διετή ρήθησαν 
ερείπια όλων τών περιόδων τής μακράς ιστορίας 
του καί μάλιστα εις τόσον καλήν κατάστασιν, ώ
στε νά είναι δυνατή ή έπϊ τοϋ χάρτου άναπαρά- 
στασις τής έκάστοτε μορφής του καί ή παρακο- 
λούθησις άνευ διακοπής τής έξελίξεως αύτοϋ.

Πρός συμπλήρωσιν όμως τών έρευνών είναι 
ανάγκη, ώς ύπέδειξα καί παλαιότερον είς σχετι
κήν μου μελέτην καί έδικαιώθην έκ τής προόδου 
τών έργασιών, νά γίνουν άκόμη μεγάλης κλίμα- 
κος άνασκαφαί, δεδομένου ότι ό παραμένων άσκα- 
πτος έκτεταμένος χώρος, πρός δυσμάς τών Μεγά
λων Προπυλαίων, καί θεωρούμενος άλλοτε ώς 
άποτελών τμήμα τής πόλεως Έλευσΐνος, άπεδεί- 
χθη ότι είναι όχι μόνον συνέχεια τοϋ Τεροΰ άλλά 
καί άναπόσπαστον τμήμα αύτοϋ.

Ούτω, μόνον διά τής συμπληρώσεως τών άνα
σκαφών καί τής άποκαλύψεως όλοκλήρου τής έκ- 
τάσεως τοϋ 'Ιεροϋ είναι δυνατόν νά συλλάβωμεν 
τήν πραγματικήν εικόνα αύτοϋ καί νά διατυπώ- 
σωμεν τά όριστικά μας συμπεράσματα έπΐ τής 
μορφής του καί τοϋ προορισμού τών διαφόρων 
οίκοδομημάτων του, προϋποθέσεων άπαραιτήτων 
πρός κατανόησιν τόσον άπό άπόψεως λειτουργίας 
όσον καί άπό άπόψεως λατρείας τοϋ τόσον ένδια- 
φέροντος, λόγφ τών έν αύτώ τελουμένων Μυστη
ρίων, ίεροϋ τούτου χώρου.

Εύτυχώς είς τήν νέαν μου ταύτην προσπάθειαν, 
τής τετάρτης κατά σειράν έν Έλευσΐνι μεγάλης 
άνασκαφικής περιόδου, πλήν τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, ένθουσιώδης συμπαραστάτης άλλά καί 
γενναίος χορηγός είναι καί ή Υπηρεσία ’Αρχαιο
τήτων, ή όποια έξεδήλωσε τό ένδιαφέρον της 
πρός συμπλήρωσιν τών έργασιών τής Έλευσΐνος, 
παρέχουσα τά άναγκαΐα ποσά διά τήν άπαλλοτρίω- 
σιν μεγάλων έκτάσεων, διά τήν άποκατάστασιν 
τοϋ Μουσείου, τήν έπισκευήν τών άποθηκών καί 
τήν περίφραξιν όλοκλήρου τοϋ άρχαιολογικοϋ 
χώρου. Τελευταίως μάλιστα διά τής άποφάσεως 
τοϋ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου όπως άνατεθή είς 
εμέ ή άναστήλωσις, συντήρησις καί γενικώς ή 
άνάδειξις όλοκλήρου τοϋ άρχαιολογικοϋ χώρου 
τής Έλευσΐνος, μοί παρέχεται ή μοναδική εύκαι- 
ρία τής συμπληρώσεως τών μελετών καί έρευνών 
μου είς όλους τούς τομείςι.

Εκθέσεις τών έργασιών τής Έλευσΐνος έδημο- 
σιεύθησαν είς τά Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας άπό τοϋ 1950 κ.έ. άκόμη δέ καί είς 
τό Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άπό 
τής έκδόσεώς του τό 1953 2. Ένταΰθα παρουσιάζω

1. Τόσον πρός τό Συμβούλιον της ’Αρχαιολογικής 'Υπη
ρεσίας όσον καί πρός τό Συμβούλιον τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας έκφράζω καί ένταϋθα τάς εύχαριστίας μου διά 
τήν ύποστήριξίν των, ήθικήν καί ύλικήν, τήν όποιαν μοί πα
ρέχουν πρός όλοκλήρωσιν τών έν Έλευσΐνι έργασιών μου. 
Όλως όμως ιδιαιτέρως έπιθυμώ νά εύχαριστήσω τόν έφορον 
’Αρχαιοτήτων Έλευσΐνος καί συνεργάτην κ. Ί. Θρεψιάδην, 
όστις μέ ιδιαίτερον πάντοτε ένδιαφέρον παρακολουθεί τάς 
έργασίας μου παρέχων είς έμέ κάθε δυνατήν βοήθειαν πρός 
διευκόλυνσιν τών μελετών μου.

Εύχαριστίας έπίσης οφείλω είς τήν άρχαιολόγον κ. Μ. 
’Αναγνοστοπούλου, ή όποια έπιφορτισμένη μέ τήν συνεχή 
παρακολούθησιν τών άνασκαφών καί τών άλλων έν Έλευ
σΐνι έκτελουμένων έργασιών, άπεδείχθη πολύτιμος συνεργά- 
τις.

2. Άνασκαφαί ένεργηθεΐσαι ύπό τής Αρχαιολογικής Ε
ταιρείας κατά τήν περίοδον 1950-1960:

α) Άνασκαφή γεφύρας έπί τοϋ Έλευσινιακοϋ Κηφισού. 
ΠΑΕ, 1950, 122-127.

β) Μικρά άνασκαφική έρευνα έντός του Τελεστηρίου πρός 
έξακρίβωσιν τής μορφής τοϋ ’Ανακτόρου. ΠΑΕ, 1950, 122 
καί ΑΕ, 1950-1951, 1-16.

γ) Έν συνεργασία μετά τοϋ κ. Μυλωνά, άνασκαφή προϊ
στορικών οικημάτων κατά τήν βορειοανατολικήν γωνίαν 
τής Φιλωνείου Στοάς. ΠΑΕ, 1952, 53-58.

δ) Άνασκαφή προϊστορικού νεκροταφείου πρός δυσμάς 
τοϋ Ίεροϋ κατά μήκος τής βάσεως τής βορείας πλευράς τοϋ 
λόφου τής Έλευσΐνος. ΠΑΕ, 1950, 127-137. Έν συνεργα
σία μετά τοϋ κ. Μυλωνά, ΠΑΕ. 1952, 58-72. Άπό τοϋ 1953 
τήν περαιτέρω έρευναν καί άνασκαφήν τοϋ νεκροταφείου 
άνέλαβε μόνος ό κ. Μυλωνάς, ΠΑΕ, 1953, 77-87, 1954, 50-65, 
1955, 67-77, 1956, 57-62.

ε) Έκτεταμέναι άνασκαφαί πρός άποκάλυψιν τοϋ προσδιο- 
ρισθέντος νέου τμήματος τοϋ Ίεροϋ πρός δυσμάς τών Με
γάλων Προπυλαίων. ΠΑΕ, 1953, 72-76, 1954, 66-71, 1955
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Σχ. 1. Γενικόν τοπογραφικόν διάγραμμα του άρχαιολογικοΟ χώρου Έλευσΐνος 
έν σχέσει πρός τήν σημερινήν πόλιν
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ώρισμένα γενικώτερα συμπεράσματα έκ των άνω- 
τέρω έργασιών μου, συγχρόνως δέ τά άποτελέσμα- 
τα έκ τών σχετικών άνασκαφών καί ερευνών μου 
αί όποΐαι έγένοντο δαπάναις τής 'Υπηρεσίας ’Αρ
χαιοτήτων.

1. ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΣΙΣ

Είναι πολύ δύσκολον είς τόν έπισκεπτόμενον 
σήμερον τήν ’Ελευσίνα νά σχηματίση σαφή εικό
να τής έκτάσεως καί τής μορφής τού φρουρίου 
τής Έλευσΐνος, έντός τού όποιου κατά τήν Αρχαιό
τητα περιελαμβάνοντο τό 'Ιερόν καί ή πόλις. Ή

62-64, 1956, 55-56, Έργον 1957, 12-14, 1960 13-16 καί 1961, 
9-13.

Συμπεράσματα έκ των άνωτέρω άνασκαφών συμπεριελή- 
φθησαν είς τό περί Έλευσΐνος βιβλίον τοϋ καθηγητοϋ κ. Γ. 
Μυλωνά, Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton, 
N.J. 1961.

έπί τεσσαρακονταετίαν έντατική λατόμησις είς τήν 
περιοχήν συνεπείς τής όποιας έξηφανίσθη παντε
λώς ό δυτικώς τού Ιερού ύψούμενος άλλοτε λό
φος καί έπί πλέον ή άνέγερσις έντός καί πέριξ τού 
Αρχαιολογικού χώρου συγχρόνων οίκιών καί μεγά

λων έργοστασίων ήλλοίωσαν είς τοιοΰτον βαθμόν 
τήν μορφήν τού τοπίου ώστε νά δημιουργήται 
πράγματι σύγχυσις είς τόν σημερινόν έπισκέπτην.

Είς μελέτην μου δημοσιευθεΐσαν τό 1949 διά 
τήν τοπογραφίαν τής Έλευσΐνος έδωσα, έπί τή 
βάσει τών σωζομένων άκόμη τότε στοιχείων ώς 
καί παλαιοτέρων παρατηρήσεών μου, διά πρώτην 
φοράν μίαν όλοκληρωμένην κάπως μορφήν τού 
φρουρίου τής Έλευσΐνος 3. Έκτοτε, διά συνεχούς 
φροντίδος πρός συγκέντρωσιν καί άλλων στοι-

3. J. Travlos, The Topography of Eleusis, Hesperia, XVHI 
(1949) 138-147.

Σχ. 2. Τό Ιερόν τής Έλευσΐνος κατά τούς Πεισιστρατείους χρόνους
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χείων καί δΓ έκτελέσεως ειδικών μικρών άνασκα- 
φών, πρό τής λατομήσεως τοϋ λόφου, προσεπά- 
θησα νά συμπληρώσω τήν μελέτην μου εκείνην, 
τά αποτελέσματα δέ τών νέων μου τούτων παρα
τηρήσεων μεθ’ ένός νέου τοπογραφικοϋ διαγράμ
ματος ολοκλήρου τής περιοχής παρουσιάζω έν- 
ταΰθα (Σχεδ. 1).

Μέχρι τοΟ 1953 δτε ένετάθη ή λατόμησις καί 
έξηφανίσθη ό δυτικός λόφος, ό διασχίζων τήν 
Έλευσινιακήν πεδιάδα ή ό διαπλέων τόν Έλευσι- 
νιακόν κόλπον έβλεπεν ακόμη μίαν μετρίως ύψη- 
λήν λοφοσειράν, ή όποια μέ διεύθυνσιν έξ ανατο
λών πρός δυσμάς έξετείνετο είς μικράν άπόστασιν 
άπό τής παραλίας (Πίν. 40)4. Έκ τής σειράς ταύτης 
τών ύψωμάτων έξήροντο δύο χωριστοί λόφοι. Ό 
είς κατά τό άνατολικόν ακρον, μέ όμαλωτέραν τήν 
κορυφήν, ευρισκόμενος εις μεγαλυτέραν άπόστα- 
σιν άπό τής θαλάσσης, άφινεν μεγάλην επίπεδον 
έκτασιν καταλήγουσαν είς τόν σημερινόν λιμένα 
τής Έλευσΐνος, όστις άκριβώς κατέχει τήν θέσιν 
τού αρχαίου τοιούτου, ένώ ό άλλος πρός δυσμάς, 
υψηλότερος, πλέον άπότομος καί μέ σχεδόν κω
νικήν κορυφήν, ήρχιζεν άκριβώς άπό τής παρα
λίας, άποκλείων τρόπον τινά τήν εξοδον πρός τήν 
πλευράν ταύτην τής έπιπέδου πεδιάδος τής σχη- 
ματιζομένης, ώς εϊδομεν, μεταξύ τής νοτίας πλευ
ράς τών λόφων καί τής θαλάσσης.

Έπί τοϋ σχεδόν αιχμηρού καί δυτικωτέρου τών 
δύο λόφων δέν εύρέθησαν σημεία κατοικήσεως έκ 
παλαιοτέρων χρόνων, είμή μόνον λείψανα οικο
δομής τών Ελληνιστικών χρόνων, στρατιωτικής 
πιθανώς χρήσεως καί έρείπια ύψηλοϋ πύργου άνε- 
γερθέντος έπί Φραγκοκρατίας εις τήν ίδιαν θέ
σιν. Πάντα ταϋτα σήμερον έχουσιν έξαφανισθή.

Ή Έλευσίς, άπό τής ίδρύσεώς της κατά τούς προ
ϊστορικούς χρόνους, έγκατεστάθη έπί τοϋ άνατολι- 
κωτέρου λόφου, έκτεινομένη ήδη κατά τούς Με- 
σοελλαδικούς χρόνους κατά τήν νοτίαν, άνατολι- 
κήν, ώς τελευταίως δέ διεπίστωσα καί κατά τήν 
βορείαν πλευράν αύτοϋ. Υψηλά είς τήν κορυφήν 
τοϋ λόφου ήτο άνέκαθεν ή άκρόπολις τής Έλευ- 
σΐνος, προστατευομένη, τούλάχιστον άπό τών μυ
κηναϊκών χρόνων, δΓ ιδιαιτέρου τείχους. Χαμηλό- 
τερον καί έκτός τοϋ τείχους τούτου κατά τήν άνα- 
τολικήν πλευράν τοϋ λόφου, ίδρύθη πρός τό τέ
λος τής μυκηναϊκής έποχής τό ίερόν τής Δήμη- 
τρος, τό όποιον μνημονεύει ό 'Ομηρικός ύμνος

4. Πολυτίμους και μοναδικάς πράγματι άπόψεις τής Έ
λευσΐνος πρό τής οίκοδομής τών έργοστασίων καί τής λα
τομήσεως τοϋ λόφου μάς παρέχουν αί πρό έκατόν περίπου
ετών φιλοτεχνηθεΐσαι ύπό καλλιτεχνών τής φιλάρχαιου έται- 
ρείας τών Dilettanti καί άναδημοσιευόμεναι ένταϋθα χαλκο- 
γραφίαι, The Antiquities of Attica, London 1817.

είς Δήμητραν καί τοϋ όποιου τά έρείπια άπεκάλυ- 
ψεν ό Κουρουνιώτης άνασκάψας τό Τελεστή ριον.

Αί ίδιωτικαϊ κατοικίαι ήρχισαν ήδη άπό τών 
γεωμετρικών χρόνων νά έξαφανίζωνται, τήν θέσιν 
δέ τούτων καταλαμβάνει μεγεθυνόμενος ό χώρος 
τοϋ Ίεροΰ, ό όποιος είς τόν 6ον π.Χ. αίώνα έξετεί
νετο μέχρι καί πέραν τής βάσεως τοϋ λόφου (Σχεδ. 
2 ). Κατά τήν έποχήν ταύτην καί κυρίως κατά τούς 
Πεισιστρατείους χρόνους τό Ίερόν περιεβλήθη δΓ 
ίσχυροτάτου τείχους, περικλείοντος καί τήν πό- 
λιν, πρός έξυπηρέτησιν πλέον τών πολιτικών καί 
στρατιωτικών σκοπών τοϋ άθηναϊκοΰ κράτους, 
διότι διά τοϋ όχυροΰ αύτοϋ φρουρίου έπεδιώκετο 
ή έξασφάλισις σπουδαιοτάτου διά τήν άμυναν τών 
’Αθηνών κόμβου έκ τοϋ όποιου έξηρτάτο ή κυ
ριαρχία έπί τών όδών, αί όποΐαι έξυπηρέτουν τήν 
συγκοινωνίαν μέ τήν Πελοπόννησον, τάς Θήβας 
καί όλην τήν βόρειον Ελλάδα. Τό Ίερόν τής 
Έλευσΐνος έξηκολούθησε καί μετά ταϋτα μεγε- 
θυνόμενον, κατά τά μέσα δέ τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος 
έλαβε τήν μεγίστην έκτασίν του, ένώ έκ παραλλή
λου ή πόλις έπεξετάθη πρός δυσμάς μέχρι σχε
δόν τοϋ δυτικοϋ λόφου είς άπόστασιν 500 περί
που μέτρων άπό τοϋ άνατολικοϋ τείχους τοϋ Ίεροϋ.

Ό ιερός χώρος, άν καί άποτελεϊ συνέχειαν τής 
πόλεως, περιλαμβανόμενος έντός τοϋ αύτοϋ έξω- 
τερικοϋ τείχους, έν τούτοις άπό τών παναρχαίων 
χρόνων έχωρίζετο άπό τήν πόλιν διά δευτερεύον- 
τος τείχους. Είς τοϋτον διακρίνονται δύο μέρη, 
τό καθ’ αύτό Ίερόν, περικλεΐον τήν ϊεράν αύλήν 
είς τό μέσον τής όποιας έκυριάρχει ό ναός τής 
Δήμητρος καί τής Κόρης (τό Τελεστήριον ) καί ό 
βοηθητικός χώρος, είς τόν όποιον εύρίσκοντο αί 
κατοικίαι τών ιερέων καί τά κτήρια τής διοική- 
σεως τοϋ Ίεροΰ. Τά δύο ταϋτα διακεκριμένα τμή
ματα τοϋ Ίεροΰ έχωρίζοντο μεταξύ των μέ άλλο 
τείχος, τό διατείχισμα, όπως τό όνομάζουν αί έπι- 
γραφαί, έπεκοινώνουν δέ δΓ ιδιαιτέρας εισόδου 
εύρισκομένης έκεΐ όπου σήμερον τά Μικρά Προ
πύλαια (Σχεδιογρ. 3 καί 4 ).
Ή έκτασις τοϋ κυρίως Ίεροϋ έχει έπαρκώς καθο- 

ρισθή, έγεννατο όμως ζήτημα ποία ήτο ή έκτα- 
σις τοϋ βοηθητικού χώρου, ιδίως δέ ποϋ εύρί- 
σκετο τό πρός δυσμάς τέρμα αύτοϋ, τό πρός τήν 
πόλιν.

Γενικώς πρό τών άνασκαφών μου έπιστεύετο 
ότι τό Ίερόν πρός τήν πλευράν ταύτην έτερματί- 
ζετο πλησίον τοϋ σπηλαίου τοϋ Πλούτωνος καί 
τής γραμμής όπου άργότερον έκτίσθη τό ισχυρόν 
ύστερορρωμαϊκόν τείχος5. Μέ τήν βοήθειαν τής

5. F. Noack, Eleusis: Die baugeschichtliche Entwicklung 
des Heiligtums, Berlin 1927, 210, πίν. 15. Σχετικώς βλ. καί 
Έργον 1961, 11.
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σπουδαιότατης έπιγραφής τής Έλευσΐνος, τής λο
γοδοσίας των έπιστατών τοΟ 329 /8 π.Χ., άπεδεί- 
ξαμεν δτι τό ’Ιερόν έξετείνετο πρός δυσμάς των 
Μεγάλων Προπυλαίων μέχρι τής πυλίδος τής εύ- 
ρισκομένης εις άπόστασιν 50 μέτρων άπ’ αυτών 
(2 έπί τοϋ σχεδιογραφήματος 1 ) τήν όποιαν καί έ- 
ταυτίσαμεν μέ τήν πυλίδα τήν άπαντροκύ τοϋ δολί
χου τής έπιγραφής6. Διά τής προόδου όμως τών 
άνασκαφών άπεδείχθη δτι τό τέρμα τοϋΊεροϋ πρός 
τήν πλευράν ταύτην πρέπει νά ζητηθή ακόμη δυ- 
τικώτερον φθάνον μέχρι τοϋ τείχους τής δυτικής 
πλευράς τοϋ περιβόλου καί τών εύρισκομένων έκεΐ 
Άστυδε πυλών. Τοϋ δέ διατειχίσματος τής έπι
γραφής, τοϋ άρχομένου άπό τοϋ οίκου τών Κηρύ- 
κων καί φθάνοντος μέχρι τής πυλίδος τής άπαν
τροκύ τοϋ Δολίχου, νομίζομεν δτι άνεύρομεν τμή
μα τής άρχής του. Τό τέρμα του πρός δυσμάς 
κρύπτεται άκόμα κάτωθεν τοϋ άσκάπτου μέρους, 
διά τής προόδου όμως τών άνασκαφών έλπίζομεν 
δτι θά άνευρεθή καί ή συνέχειά του μέχρι τοϋ 
έξωτερικοϋ δυτικού τείχους έπί τοϋ όποιου πρέ
πει νά ζητηθή καί ή πυλίς καί έξ αυτής πάλιν πρός 
τήν πλευράν ταύτην ό Δόλιχος 7.

Ό προσδιορισθείς νέος χώρος τοϋ Ίεροΰ είναι 
ιδιαιτέρας σημασίας. Έχει έκτασιν 120 X 50 μ. 
περίπου καί άποτελεϊ τό άρχαιότερον τμήμα τοϋ 
βοηθητικού χώρου τοϋ Ίεροϋ, περιλαμβανόμενου 
ύπό τοϋ Πεισιστρατείου τείχους, δεδομένου δτι τό 
έτερον τμήμα τοϋ βοηθητικοΰ χώρου, τό πρός άνα- 
τολάς εύρισκόμενον,περιελήφθη εις τό'Ιερόν βρα- 
δύτερον καί συγκεκριμένως μετά τά Περσικά κατά 
τούς χρόνους τοϋ Κίμωνος (Σχεδ. 3).

Ό νέος πρός δυσμάς προσδιορισθείς βοηθητι
κός χώρος άπετελείτο έκ τριών μεγάλων οικοδο
μικών τετραγώνων A, Β καί Γ (Σχεδ. 2 ). Τό οικο
δομικόν τετράγωνον Α ευρισκόμενον άκριβώς εις 
τήν βάσιν τοϋ λόφου τής Άκροπόλεως καί πλη
σίον τοϋ σπηλαίου τοϋ Πλούτωνος, περιελάμβα- 
νε πρός δυσμάς μέν, πρό τής μεγάλης κατατο
μής τοϋ βράχου, τόν οίκον τών Κηρύκων, πρός 
άνατολάς δέ τό έπίμηκες όρθογωνικόν οικοδόμη
μα τό όποιον εχομεν ταυτίσει μέ τόν Πεισιστρά- 
τειον σιρόν τής Έλευσΐνος. "Οτι δέ όλόκληρος 
ό χώρος Α άποτελεϊ τμήμα τοϋ 'Ιεροϋ νομίζομεν 
δτι ούδεμία αμφιβολία δπάρχει, λόγφ τής άνευ- 
ρεθείσης εις τήν άρχικήν της θέσιν ένεπιγράφου 
στήλης ΗΟΡΟΣ ΙΕΡΟ8. Τό τετράγωνον Β ήτο άρ-

6. G. Π», 1672, στ. 25. Hesperia, XVIII (1949) 143.
7. ΠΑΕ, 1956, 55-56. Δόλιχος, ώς ύπέθεσεν και ό Κου- 

ρουνιώτης, Έλευσινιακά, Α', 1932, 206, πιθανώς νά όνομά- 
ζεται ό 'Ιππόδρομος, όστις πρέπει νά εύρίσκετο είς τήν 
περιοχήν ταύτην.

8. Hesperia, XVIII (1949) 142. Διά τήν ιερότητα τοϋ χώρου

χικών διαστάσεων 50 X 30 μ. Κατά τήν οικοδο
μήν τών Μεγάλων Προπυλαίων καί τήν κατασκευ
ήν τής μικράς αΰλής μεταξύ αυτών καί τών Μι
κρών Προπυλαίων άπεκόπη τμήμα πρός άνατο
λάς καί τό μήκος αύτοϋ περιωρίσθη είς 28 μ.
( Σχεδ. 4 ). Έκ τών άνευρεθέντων έντός αύτοϋ οικη
μάτων μόνον τό άνασκαφέν κατά τήν βορειοδυτι
κήν γωνίαν οικοδόμημα έταυτίσαμεν μέ σχετι
κήν βεβαιότητα μέ τό Πρυτανεΐον τής Έλευσΐνος, 
ένφ τό παραπλεύρως αύτοϋ όρθογωνικόν δωμά- 
τιον μέ τήν μεγάλην πρός δυσμάς είσοδον πι- 
στεύομεν δτι έχρησίμευεν πρός στάθμευσιν καί 
φύλαξιν τών Ιερών άμαξών διά τών όποιων τά 
ιερά έκομίζοντο είς τάς ’Αθήνας κατά τήν ήμέ- 
ραν τής έορτής τών Μυστηρίων9. Τέλος, τό τετρά
γωνον Γ, διαστάσεων περίπου 70 X 50 μ., είναι τό 
μεγαλύτερον δέν άνεσκάφη δμως είσέτι δεδομέ
νου δτι μέγα τμήμα αύτοϋ κατέχει ή οικία τοϋ φύ- 
λακος, ό υπόλοιπος δέ χώρος, άποτελών ξένην 
ιδιοκτησίαν, μόλις άπηλλοτριώθη.

"Ολως ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζει ή άπο- 
καλυφθεΐσα όδός, ήτις άρχομένη άπό τών "Αστυ- 
δε πυλών καταλήγει είς τό Ιερόν πλησίον τοϋ 
Σπηλαίου τοϋ Πλούτωνος. Διά τής όδοϋ ταύτης 
καθορίζονται τά πρός βορραν καί άνατολάς όρια 
τοϋ οίκοδομικοΰ τετραγώνου Γ, ένφ τό πρός νό
τον δριον αύτοϋ πρός τήν πόλιν άποτελεϊ τό δια- 
τείχισμα, τό όποιον έμνημονεύσαμεν άνωτέρω.

Δέν είναι δυνατόν άκόμη, πρό τής συμπληρώ- 
σεως τών άνασκαφών, νά προσδιορίσωμεν τόν 
ακριβή προορισμόν τών άνευρεθέντων οικοδομη
μάτων. Μόνον μετά τό πέρας τών άνασκαφών καί 
τήν άποκάλυψιν καί μελέτην όλων τών κτηρίων 
θά είναι ίσως δυνατή ή ταύτισις αύτών πρός 
τά είς τήν μνημονευθεΐσαν έπιγραφήν τής λογο
δοσίας τών έπιστατών άναφερόμενα οικοδομήμα
τα: Τόν οΐκον τών Κηρύκων, τό Έπιστάσιον, τό 
Νεωκόριον, τό Όπτάνιον, την Ιματιοθήκην, τήν 
Οικίαν τής Ιερείας, τόν Οίκον τοϋ Δαδούχου καί 
τάς άλλας ίεράς οικίας. Έξ αύτών έχομεν προσ
διορίσει τόν Οίκον τών Κηρύκων. "Οσον άφορα 
τό Πρυτανεΐον είναι δυνατόν είς τήν έπιγραφήν 
νά άναφέρεται μέ άλλην όνομασίαν, πιθανώς δέ 
νά πρόκειται περί τοϋ Έπιστασίου.

Τά βοηθητικά ταΰτα κτίσματα, συνεχώς έπι- 
σκευαζόμενα καί άνανεούμενα, διετή ροϋντο τού- 
λάχιστον μέχρι τών μέσων τοϋ 3ου μ.Χ. αίώνος, 
δτε φαίνεται δτι έγκατελείφθη όλόκληρος ή πρός 
δυσμάς τών Μεγάλων Προπυλαίων περιοχή τοϋ

συνηγορεί νομίζομεν και ή άνευρεθεϊσα ένταϋθα τοιχο
γραφία τοϋ Διός, ΑΕ, 1888, 77 καί ΑΔ, XV (1933-35) Παράρ
τημα, 4-7.

9. ΠΑΕ, 1955, 62-66.
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ΊεροΟ, ώς τούτο σαφώς προέκυψεν έκ τών τελευ
ταίων άνασκαφών μου καί τών άνευρεθέντων έν- 
τός τής καλυπτούσης τά κτίσματα ταΟτα έπιχώ- 
σεως άγγείων καί νομισμάτων τής έποχής έκεί- 
νης. Τότε φαίνεται ότι έκτίσθη τό Ισχυρόν ύστε- 
ρορρωμαϊκόν τείχος είς τήν δυτικήν γραμμήν τών 
Μεγάλων Προπυλαίων, τά όποια έλαβον πλέον 
φρουριακήν μορφήν διά τής έντειχίσεως τής βό
ρειας αυτών έξωτερικής κιονοστοιχίας, άφεθείσης 
μόνον μιας εισόδου μεταξύ τών δύο μεσαίων κιό
νων. Τήν ιδίαν έποχήν ένισχύεται διά τής αύξή- 
σεως τού πάχους αύτού τό Κιμώνειον τείχος άπό 
τών Προπυλαίων μέχρι τού πρώτου Περικλείου 
στρογγύλου πύργου. Τά έργα ταΰτα αφορούν εν 
καί τό αύτό πρόγραμμα τής ένισχύσεως τών Οχυ
ρώσεων τού φρουρίου τής Έλευσϊνος καί είναι 
πολύ πιθανόν ότι έγένοντο μερίμνη τού αύτοκρά- 
τορος Βαλεριανού ( 253 - 260 μ.Χ.), όστις έφρόντι- 
σε τότε, ώς γνωστόν, διά τήν όχύρωσιν καί άλλων 
πόλεων τής Έλευσϊνος, μεταξύ τών όποιων καί τών 
’Αθηνών, φοβούμενος τάς έπιδρομάς τών κατερ- 
χομένων Έρούλων10 *.

Διά τήν πόλιν τής Έλευσϊνος ούδέν ήτο γνωστόν 
μέχρι τής άνευρέσεως τής έπιγραφής, τής δημο- 
σιευθείσης ύπό τού Κουρουνιώτη είς τόν πρώτον 
τόμον τώνΈλευσινιακώνΈΉ έπιγραφή αυτή, τών 
μέσων περίπου τού 4ου π.Χ. αίώνος, έδωκεν άφορ- 
μήν νά έρευνήσωμεν δι’ έκτεταμένων άνασκαφών 
τήν περιοχήν τής πόλεως, άποτέλεσμα τών όποιων 
ήτο ό άκριβής προσδιορισμός τής έκτάσεως καί 
τής μορφής τήν όποιαν είχεν αύτη κατά τούς χρό
νους έκείνους τουλάχιστον.

Τό περισωθέν μικρόν τμήμα τής έπιγραφής, έλ- 
λιπές κατά τάς τρεις πλευράς, είναι άπόσπασμα 
οικοδομικής συγγραφής άφορώσης όχι μόνον είς 
τήν έπισκευήν τών πυλών τής πόλεως, ώς ύπέθε- 
σεν ό Κουρουνιώτης, άλλά καί τών πυλών τού 
'Ιερού.

Έκ τών κατονομαζομένων έν τή έπιγραφή πυ
λών, τήν Μεγαρικήν έταύτισεν ό Κουρουνιώτης 
μέ τήν μόλις τότε άνασκαφεΐσαν ύπ’ αύτού πύλην, 
τήν εύρισκομένην πρός δυσμάς τών Μεγάλων Προ
πυλαίων καί είς άπόστασιν 100 περίπου μέτρων 
άπό αύτών.Έξ άλλου, κατά τήν έρευναν τήν όποιαν 
έπεχειρήσαμεν τότε έπί όλοκλήρου τού λόφου, μό
νον κατά τήν νοτίαν πλευράν αύτού εΰρομεν τό 
τείχος τής πόλεως, είς τό σημεΐον όπου τούτο 
ήνοΰτο μέ τό τείχος τού 'Ιερού, καί τό παρηκολου- 
θήσαμεν μέχρις άποστάσεως 250 περίπου μέτρων

10. ΠΑΕ, 1954, 70.
Π. Κ. Κουρουνιώτη, Συγγραφή έπισκευής τών πυλών τοϋ

τείχους τής Έλευσϊνος, Έλευσινιακά, Α', 1932, 189-208.

πρός δυσμάς. ’Ακριβώς δέ πλησίον τού σημείου 
ένώσεως τών δύο τειχών έφάνησαν άσφαλή ίχνη 
πύλης, τήν όποιαν έταυτίσαμεν λόγφ τής θέσεώς 
της, πρός τάς Νοτιάς Πύλας τής έπιγραφής. Συγ
χρόνως, διά τών τότε γενομένων άνασκαφών έπί 
τού χώρου τής ράχεως τού λόφου, μεταξύ τής 
άκροπόλεως καί τού πρός δυσμάς λόφου, έβεβαιώ- 
θημεν, έκ τών άνευρεθέντων έρειπίων οικιών, δε
ξαμενών καί διαφόρων όδών, ότι ή πόλις έξετεί- 
νετο πρός δυσμάς12 τής Άκροπόλεως είς πολύ 
μεγαλυτέραν έκτασιν παρ* δ,τι άρχικώς έπιστεύσα- 
μεν. Είς έπανειλημμένας άναζητήσεις μου καί σκα- 
φικάς έρεύνας έπί τού λόφου πρός άνεύρεσιν τού 
δυτικού τείχους τού περιβόλου, τό φθινόπωρον τού 
1947, άπεκάλυψα τέλος όλίγα μέν άλλά άσφαλή 
ίχνη αύτού. Ταΰτα είναι λαξεύματα έπί τού βρά
χου πρός ίσοπέδωσιν τής έπιφανείας αύτού διά 
τήν καλυτέραν έδρασιν τών λίθων τού τείχους.

Πέραν τών λαξευμάτων αύτών πρός δυσμάς ού
δέν ίχνος άρχαίου έρειπίου εύρέθη δικαιολογούν 
τήν πρός τό μέρος αύτό έπέκτασιν τής πόλεως. 
Έπί πλέον δέ, κατά τήν συνέχισιν τού καθαρισμού 
τού βράχου έκ τής μικράς έπιχώσεως ήτις τόν 
έκάλυπτεν, έφάνη άρχαία άμαξιτή όδός, ή όποια 
διαπερξί τό τείχος άκριβώς είς τό σημεΐον όπου τά 
λαξεύματα διακόπτονται. Πρός δυσμάς, ή όδός 
αύτη ήκολούθει τήν όμαλήν κλίσιν τής βόρειας 
πλευράς τού λόφου καί τήν άπεκαλύψαμεν μέχρις 
άποστάσεως ένός χιλιομέτρου περίπου. Ή όδός 
κατευθύνεται πρός τά Μέγαρα, πλησίον δέ αυτής, 
πρός δυσμάς τού σημερινού «Πανελευσινιακοΰ 
γηπέδου», άπεκαλύφθη σπουδαιότατον προϊστο
ρικόν νεκροταφεΐον έκτεινόμενον κατά μήκος τής 
βόρειας πλευράς τής όδοΰ13. Πρός τό έσωτερικόν 
τής πόλεως ή όδός έχωρίζετο είς δύο κλάδους, 
διά τών όποιων έξυπηρετεΐτο ή συγκοινωνία τής 
πόλεως πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην.

Είς τό σημεΐον λοιπόν αύτό τού δυτικού τεί
χους τής πόλεως ύπήρχε πύλη, ή όποια ώς εύρι- 
σκομένη πλησιέστερον πρός τήν όδόν τήν όδη- 
γοΰσαν πρός Μέγαρα, πρέπει νά ταυτισθή πρός 
τάς πύλας τάς Μεγαράδ’ έξιόντι όπως τάς όνομά- 
ζει ή έπιγραφή καί όχι έκεί όπου πρό τών διαπι
στώσεων τούτων είχεν ύποθέσει ό Κουρουνιώτης.

Ποιαν γραμμήν ήκολούθει τό τείχος είς τά μέ
ρη όπου ή λατόμησις τού λόφου έχει έξαφανίσει 
τελείως κάθε ίχνος αύτού δέν δυνάμεθα μετά βε-

12. Διά τά άνευρεθέντα έρείπια τής πόλεως έπί τής ράχεως 
τοϋ λόφου βλ. Κ. Κουρουνιώτη: ΑΔ, XIII (1930-31) Παράρ
τημα, 30, XTV (1931-32) Παράρτημα, 29, Έλευσινιακά, 240- 
251 καί 'Οδηγόν Έλευσϊνος (1934) 54.

13. Αί σχετικαί έκθέσεις περί τών άνασκαφών τοϋ νεκρο
ταφείου άναφέρονται άνωτέρω σ. 43, σημ. 2.
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βαιότητος νά προσδιορίσωμεν. Κατά τήν βορείαν 
όμως πλευράν καί εις τήν βάσιν ακριβώς τού λό
φου πρέπει άκόμη νά κρύπτεται τό τείχος έντός 
των άγρών, ή γραμμή δέ αυτού πρός τήν πλευράν 
ταύτην όρίζεται έκ τών έξεχόντων εις πολλά ση
μεία όγκολίθων έπί τή βάσει τών όποιων καί έσχε- 
δίασα τήν πορείαν του14.

Εις τό σημείον άκριβως τής ένώσεως τής γραμ
μής τοϋ τείχους τούτου τής πόλεως μετά τού τεί
χους τού "Ιερού πρέπει νά ΰπήρχεν έτέρα πύλη, ώς 
προκύπτει έκ τής άποκαλυφθείσης κατά τάς προσ
φάτους μου άνασκαφάς όδοΰ, τής όδηγούσης πρός 
τόν λόφον. Ή ΰπαρξις πύλης ένταΰθα διά τήν άπ’ 
ευθείας έπικοινωνίαν τής πόλεως καί άπό τήν 
πλευράν ταύτην είναι, νομίζομεν, άπαραίτητος με
τά τήν διαπίστωσιν μάλιστα, ότι ή πύλη, παρά τήν 
γωνίαν τήν όποιαν σχηματίζει τό τείχος δυτικώς 
των Μεγάλων Προπυλαίων, άνήκεν είς τό 'Ιε
ρόν. Τήν πύλην ταύτην όνομάζω βορείαν πύλην 
τής πόλεως15.

Αί πύλαι άναφέρονται εις τήν έπιγραφήν κατά 
τήν σειράν τής θέσεως αύτών. "Αφού λοιπόν τε
λευταίοι όνομάζονται αί Νότιαι πύλαι καί προσ- 
διωρίσαμεν, ότι αί Μεγαρικαί ήσαν κατά τήν δυ
τικήν πλευράν, φυσικόν είναι νά δεχθώμεν ότι ή 
άναγραφή των πυλών ήρχισεν άπό τήν βορείαν 
πλευράν. ’Αλλά πρός τήν πλευράν ταύτην προσ- 
διωρίσαμεν τρεις πύλας καί δύο πυλίδας (Σχεδ. 
1). Τόν βόρειον Πυλώνα (1) δστις εύρίσκετο πλη
σίον τού Καλλιχόρου φρέατος καί ήτο ή κυριω- 
τέρα πύλη τού 'Ιερού άπό τής έπεκτάσεώς του ΰπό 
τού Κίμωνος μέχρι τών Ρωμαϊκών χρόνων, δτε 
έκαλύφθη ύπό τών Μεγάλων Προπυλαίων. Πρός 
δυσμάς αύτών καί είς άπόστασιν 50 μ. μικράν πυ- 
λίδα έπί τού τείχους (2). Έτι δυτικώτερον, παρά 
τήν γωνίαν άκριβώς, τήν όποιαν σχηματίζει τό 
τείχος, τήν πύλην (3) τήν όποιαν άνέσκαψεν ό 
Κουρουνιώτης καί τήν όποιαν, ώς κειμένην πρός 
τήν όδόν τήν άγουσαν πρός τάς ’Αθήνας, όνομά
ζω πύλην πρός τό Άστυ. Κατόπιν, πιθανώς νά έγί- 
νετο μνεία έν τή έπιγραφή τής μικράς πυλίδος (4) 
τής εύρισκομένης πλησίον τοϋ Δολίχου καί έν 
συνεχεία θά άνεφέροντο αί Βόρειοι πύλαι τής 
πόλεως (5).

Είς τό άπολεσθέν μέρος τής άρχής τής έπιγρα- 
φής, θά άνεγράφετο, ώς είναι εύλογον, ή έπισκευή 
τών άνωτέρω πυλών καί πυλίδων. ’Εκ τής σειράς 
δέ τούτων συμπεραίνομεν δτι είς τάς τελευταίας 
ταύτας βόρειας πύλας τής πόλεως άναφέρονται καί 
οί έννέα πρώτοι διασωθέντες στίχοι τής έπιγραφής.

14. Ίχνη τοϋ τείχους πρός τήν πλευράν ταύτην άναφέρει 
καί ό Φίλιος, ΠΑΕ, 1892, 32.

15. Έργον 1957, 4.

Έν συνεχείμ είς τήν έπιγραφήν γίνεται μνεία 
τών Μεγαρικών πυλών (6), τήν θέσιν τών όποιων 
προσδιωρίσαμεν, κατόπιν δέ αί έπισκευαί άφοροΰν 
είς μικροτέραν είσοδον, πυλίδα (7), ώς όρθώς συν- 
ήγαγεν ό Κουρουνιώτης, συμπληρώσας όλόκλη- 
ρον τόν σχετικόν στίχον τήν πυλίδα πλησίον τοϋ 
πύργου τον γωνιαίου τον πρός θαλάττης.

Ή θέσις τών πυλών τών κατά τό στάδιον (8) 
μετά τόν προσδιορισμόν τής πυλίδος κατά τήν 
νοτίαν πλευράν, μόνον έκεΐ δπου σημειοΰται έπί 
τού σχεδίου, ήτο δυνατόν νά εύρίσκεται, διότι μό
νον κατά τούτο τό μέρος τού λόφου ή άνάβασις 
είναι όμαλωτέρα έπί πλέον δέ σώζονται καί ίχνη 
άρχαίας όδοΰ.

Τών Νοτίων πυλών (9) τήν θέσιν προσδιωρίσα- 
μεν ήδη πλησίον τού 'Ιερού. Φαίνεται δέ δτι ή 
πύλη αΰτη είναι ή τελευταία τής πόλεως, διότι ή 
πυλίς (10), ή μνημονευομένη έν συνεχείμ είς τήν 
έπιγραφήν, ώς εύρισκομένη πλησίον τών Νοτίων 
πυλών, είναι ή εύρισκομένη έντός τού περιβόλου 
έπί τού λεπτοτέρου τείχους τού χωρίζοντος τό 
'Ιερόν άπό τήν πόλιν.

’Από τού στίχου 37, αί έπισκευαί άναφέρονται 
είς κιονοκόσμητον είσοδον, Πρόπυλον, καί είναι 
πολύ πιθανόν δτι πρόκειται περί τής έπισκευής 
τού Προπύλου τό όποιον θά είχε πρός τό έσωτερι- 
κόν ή Νοτία πύλη τού 'Ιερού, ό Νότιος Πυλών (11), 
δπως τόν όνομάζουν άλλαι Έλευσινιακαί έπι- 
γραφαί. Αί άναφερόμεναι είς τούς τελευταίους σω- 
ζομένους στίχους τής έπιγραφής έπισκευαί άφο
ροΰν όπωσδήποτε είς άλλο πρόπυλον, τό όποιον 
χαρακτηρίζεται ώς εύρισκόμενον έντός τού τεί
χους. Άλλο δέ πρόπυλον έντός τού τείχους τού 
περιβόλου δέν γνωρίζομεν παρά μόνον τά Προπύ
λαια τής Δήμητρος καί τής Κόρης, τά όποια μνη
μονεύονται ήδη άπό τού 4ου π.Χ. αίώνος καί τών 
όποιων τήν θέσιν κατέλαβον κατά τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους τά Μικρά Προπύλαια (12).

Εις ποια έργα άνεφέρετο τό άπολεσθέν υπόλοι
πον τμήμα τού τέλους τής έπιγραφής δέν είναι δυ
νατόν νά καθορίσωμεν άσφαλώς. Νομίζω δμως δτι 
έν συνεχείμ θά άνεγράφοντο τά σχετικά μέ τήν 
έπισκευήν τών πυλίδων τού διατειχίσματος καί 
τών πυλών τής άκροπόλεως, συμπληρουμένου οϋ- 
τω τοϋ συνολικού άριθμοΰ τών πυλών τού οχυρού 
τής Έλευσΐνος, είς τήν έπισκευήν τών όποιων φαί
νεται δτι άφεώρα όλόκληρος ή έπιγραφή.

Ή πολυτιμοτάτη πράγματι έπιγραφή αΰτη, διά 
τής όποιας κατωρθώσαμεν νά έρμηνεύσωμεν τά 
άνευρεθέντα έρείπια καί νά δώσωμεν μίαν εικό
να τού φρουρίου τής Έλευσΐνος όλίγον άπέχου- 
σαν, πιθανώς, άπό τήν πραγματικότητα, πρέπει νά 
χρονολογηθή, νομίζω, έφ’ δσον άναφέρεται είς
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τήν έπισκευήν τών πυλών, όπωσδήποτε μετά τά 
μέσα τοΟ 4ου π.Χ. αΐώνος.

Κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος καϊ 
συγκεκριμένως έντός τής δεκαετίας 370-360 π.Χ., 
έχρονολογήσαμεν μέ τόν Κουρουνιώτην τό ώς 
Λυκούργειον χαρακτηριζόμενον άλλοτε νότιον 
τείχος του 'ΙεροΟ1β. ’Ολίγον άργότερον χρονολο
γείται καϊ ή άνοικοδόμησις εις τήν παλαιάν του 
γραμμήν καί τοΰ άνατολικοϋ καϊ βορείου τείχους 
τοΰ Ίεροΰ. Έξ άλλου, περί τά μέσα τοϋ 4ου π.Χ.

ας καταστροφής έξ άγνωστου εϊς ήμάς έχθρικής 
έπιδρομής ή άλλης αϊτίας, νά είχον ύποστή αύται 
διαφόρους ζημίας.

Σοβαραί καί έκτεταμέναι έπισκευαί άναφέρον- 
ται είς τήν μνημονευθεϊσαν ένταϋθα μακράν λο
γοδοσίαν τών έπιστατών τής Έλευσΐνος τοϋ 329 / 
328 π.Χ., εϊς τήν όποιαν περιλαμβάνονται καϊ ϊκα- 
ναϊ έπισκευαϊ τοΰ τείχους καί τών πυλίδων. Είναι 
έπομένως πολύ πιθανόν ότι τότε ή καί όλίγα μό
νον έτη πρότερον θά έγένετο ή ριζική έπισκευή

Σχεδ. 5. Τό Ελληνιστικόν φρούριον έπϊ τοΰ δυτικού λόφου καϊ τό Σπήλαιον τοϋ Πανός

αίώνος, τοποθετοϋμεν καί τήν έπέκτασιν πρός δυ- 
σμάς τής πόλεως καϊ τήν άνέγερσιν τοΰ νέου τεί
χους διά τοΰ όποιου περιεβλήθη αΰτη, φυσικόν δέ 
είναι συγχρόνως νά κατεσκευάσθησαν τότε καί 
τά θυρώματα τών πυλών, τούλάχιστον όσων ή θέ- 
σις άντιστοιχεΐ πρός τά οίκοδομηθέντα νέα τμή
ματα τοΰ περιβόλου τόσον τής πόλεως όσον καί 
τοΰ Ίεροΰ.

Ή έπισκευή έπομένως τών πυλών πρέπει νά εί
ναι μεταγενεστέρα τής κατασκευής τοΰ τείχους 
τούτου καί νά άνήκη εις μίαν έποχήν κατά τήν ό
ποιαν, λόγω τής παρόδου τοΰ χρόνου ή καί έκ βιαί-

16. Κ. Κουρουνιώτη καί Ί. Τραυλοϋ, Συμβολή εϊς τήν οι
κοδομικήν ιστορίαν τοϋ Έλευσινιακοϋ Τελεστηρίου, ΑΔ 
1935-36/1939, 31.

καί τών πυλών ολοκλήρου τοΰ φρουρίου τής Έλευ
σΐνος.

2. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΝ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΕΥΡΕ- 
ΘΕΝ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΗΘΕΝ- 

ΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΟΦΟΥ

'Ως ήδη έλέχθη, όλόκληρος ό δυτικός λόφος τής 
Έλευσΐνος έχει σήμερον έξαφανισθή λατομη- 
θείς μέχρι τής βάσεως αύτοΰ ( Πίν. 41 α ). Εις τήν 
θέσιν του ύψοΰνται τώρα αί καπνοδόχοι τοΰ έργο- 
στασίου «Τιτάν», άπό τάς όποιας εις πυκνά σύν
νεφα έξέρχεται ό καπνός καί ή σκόνη τοΰ τσι
μέντου δημιουργηθείσης μιας άφορήτου καταστά- 
σεως διά τούς κατοίκους τής Έλευσΐνος.

Ό Φίλιος, έπιχειρήσας τό 1892 μικράν άνα-
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σκαφήν έπΐ τής κορυφής τοϋ λόφου, έβεβαίω- 
σεν, ότι ύπό τά έρείπια τοϋ Φραγκικοί) πύργου 
ύπήρχον λείψανα αρχαίας όχυρώσεως καί ύπέθε- 
σεν ότι μέχρι τοϋ σημείου έκείνου έξετείνετο ή 
πόλις17. Είναι πολύ πιθανή ή ύπόθεσις αδτη καί 
θά ήτο δυνατόν κατά τούς έλληνιστικούς χρόνους, 
δτε έκτίσθη τό όχυρόν έπΐ τοϋ λόφου, νά ήνώθη 
τοΰτο μετά τής πόλεως διά στενής ώχυρωμένης 
όδοϋ, ύπολείμματα τής όποιας πιθανώς ήσαν οί 
σωζόμενοι μέχρι καί τών ήμερων μας όλίγοι έλευ- 
σινιακοί μεγάλοι κατειργασμένοι λίθοι ευρισκό
μενοι δυτικως τοϋ παλαιοϋ έκκλησιδίου τοϋ 'Α
γίου Νικολάου καί όρίζοντες τήν γραμμήν τοϋ 
τείχους. Πάντοτε όμως ή πόλις έτερματίζετο 
πρός δυσμάς δΤ ιδιαιτέρου τείχους τοϋ όποιου 
ευτυχώς όλίγα μέν αλλά ασφαλή ίχνη, ώς έλέχθη 
καί άνωτέρω, κατώρθωσα νά προσδιορίσω τό 1947.

Συστηματικήν ερευνάν έπΐ τής κορυφής τοϋ λό
φου έπεχείρησε τό 1931 ό καθηγητής κ. Γ. Μυ
λωνάς" τότε δέ, τή υποδείξει τοϋ Κουρουνιώτη, 
συνέταξα καί τό μοναδικόν όπάρχον σήμερον σχέ- 
διον τοϋ φρουρίου είς τό όποιον φαίνονται τά 
σωζόμενα κατά τήν έποχήν έκείνην άκόμη έρεί
πια (Σχεδ. 5). ·

Ή συνεχιζομένη λατόμησις τοϋ λόφου πρός τήν 
κατεύθυνσιν ταύτην ήνάγκασε τόν Κουρουνιώ- 
την νά προβή είς έντονους διαμαρτυρίας πρός τήν 
διεύθυνσιν τοϋ έργοστασίου «Τιτάν», άργότερον 
δέ πρός παρεμπόδισιν τής λατομήσεως νά τοποθε- 
τήση μεγάλους στύλους έκ τσιμέντου έπΐ τής κο
ρυφής τοϋ λόφου πέριξ τών ερειπίων, ΐνα σαφώς 
καθορισθοϋν τά όρια τοϋ άρχαιολογικοΰ χώρου. 
Τήν κατάστασιν είς τήν όποιαν διετή ροΰντο τότε 
τά έρείπια, άλλά καί τά όρια μέχρι τών όποιων 
είχε φθάσει ή λατόμησις τοϋ λόφου, δεικνύουν αί 
ληφθεϊσαι τό 1932 ύπό τής άεροτοπογραφικής ύ- 
πηρεσίας τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών φωτο- 
γραφίαι.

Ότε τό 1953 έδόθη ή άδεια τής καταστροφής 
τοϋ λόφου, οί λατόμοι είχον ήδη παραβιάσει τά 
όρια τοϋ άρχαιολογικοΰ χώρου καί είχον φθάσει 
πλησίον τοϋ σωζομένου σχεδόν είς τό άρχικόν 
του ΰψος τοίχου τοϋ Φραγκικοΰ πύργου, δστις 
καί έκινδύνευε νά καταρρεύση έκ τών δονήσεων 
τών φουρνέλων.

Ή έπίβλεψις τής διαλύσεως τοϋ Φραγκικού πύρ
γου τοϋ όποιου οί τοίχοι ήσαν έκτισμένοι διά με
γάλων όρθογωνικών πωρολίθων καί έλευσινιακών 
λίθων, προερχομένων έξ άρχαίων οικοδομημάτων 
τοϋ ίεροΰ, άνετέθη είς τόν τότε έπιμελητήν Έλευ- 
σΐνος Δ. Θεοχάρην, δστις πρό τής κατεδαφίσεως

17. ΠΑΕ, 1892, 32.

ήρίθμησε τούς λίθους καί έφωτογράφησε τόν 
σωζόμενον τοίχον μέ σκοπόν τήν άνοικοδόμησιν 
αύτοΰ είς άλλο σημεΐον, τήν όποιαν εϊχεν ύπο- 
σχεθή ότι θά έκτελέση τό έργοστάσιον «Τιτάν»18.

Ή περαιτέρω ερευνά μετά τήν κατεδάφισιν τοϋ 
τοίχου άνετέθη είς έμέ καί είχον οΰτω τήν εύκαι- 
ρίαν νά έπιβεβαιώσω τήν κατά τούς έλληνιστι- 
κούς χρόνους οικοδομήν τοϋ άρχαίου φρουρίου 
καί νά μελετήσω τόν τρόπον τής κατασκευής του.

Τό φρούριον, ώς δεικνύει τό δημοσιευόμενον 
ένταϋθα σχέδιον, είχε έν κατόψει σχήμα τριγώ
νου, είς έκάστην γωνίαν τοϋ όποιου εύρίσκετο καί 
άνά είς πύργος. Ό πρός δυσμάς εύρισκόμενος 
πύργος Α, έπΐ τοϋ όποιου άνηγέρθη άργότερον ό 
Φραγκικός πύργος, ήτο ό μεγαλύτερος, έχων δια
στάσεις 10 χ 7 μ., ό Β ήτο τετράγωνος, πλευράς 
5.20 μ., τέλος τοϋ Γ έσώζετο μόνον μικρόν τμήμα 
τής δυτικής γωνίας του, προεξέχον τοϋ περιβόλου 
κατά 2.40 μ.

’Εκ τών τριών πλευρών τοϋ φρουρίου έσώθησαν 
έπίσης μόνον αί δύο, ή βορεία καί ή νοτία, πά
χους άμφότεραι 1.10 μ., έπΐ τής τελευταίας μά
λιστα, τής νοτίας, έσώθη καί ή μικρά άνηφορική 
είσοδος πλάτους 1.30 μ. καί αί πρό αύτής βαθμίδες 
χρησιμεύουσαι πρός διευκόλυνσιν τής άναβά- 
σεως. Ή τρίτη πρός άνατολάς πλευρά τοϋ περι
βόλου είχεν ήδη καταστραφή πολύ πρό τοϋ 1931 
ύπό τών λατόμων, δεδομένου ότι μέχρι τοϋ ση
μείου αύτοΰ είχε φθάσει ή λατόμησις. Ή πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην κλίσις τοϋ λόφου, ώς έξά- 
γεται έκ τών περισωθέντων παλαιών σχεδίων, ήτο 
περισσότερον απότομος τών άλλων πλευρών, ώς 
έκ τούτου δέ ό έξαφανισθείς τοίχος τοϋ περιβό
λου δέν ήτο δυνατόν νά εύρίσκετο πολύ άνατολι- 
κώτερον τής γραμμής τοϋ πύργου Β. Τήν θέσιν 
τοϋ τοίχου τούτου είναι δυνατόν πιθανώς νά μάς 
καθορίσουν οί σημειούμενοι έπΐ τοϋ σχεδίου με
ταγενέστεροι τοίχοι Δ καί Ε οί όποιοι, κατ’ άνα- 
λογίαν τών παρομοίων Ζ καί Η τής βόρειας πλευ
ράς τοϋ περιβόλου, δεικνύουν ότι ό έξαφανισθείς 
περίβολος τής ανατολικής πλευράς πρέπει νά ήτο 
παράλληλος τοϋ μεταγενεστέρου τοίχου Δ καί νά 
εύρίσκετο είς άπόστασιν 7 μ. άπό αύτοΰ, όσον δη
λαδή ήτο τό σωζόμενον μήκος τοϋ καθέτου πρός 
αύτόν τοίχου Ε.

Οί νεώτεροι αύτοί τοίχοι, τόσον τής άνατολι- 
κής όσον καί τής βόρειας πλευράς, ήσαν έκτισμέ- 
νοι διά μικρών λίθων καί θραυσμάτων άρχαίων 
μαρμάρων συνδεομένων διά κονιάματος άσβέστου, 
φαίνεται δέ ότι ήσαν σύγχρονοι μέ τόν Φραγκικόν 
πύργον καί άποδεικνύουν ότι όλόκληρον τό έλλη-

18. Αϋτη δέν έπραγματοποιήθη μέχρι σήμερον.
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νιστικόν όχυρόν έπισκευασθέν, έχρησιμοποιεϊτο 
καί κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους.

Πλήν τής εΙσόδου ή όποια εύρίσκετο κατά τήν 
νοτίαν πλευράν, φαίνεται ότι τό άρχαΐον φρου
ρών διέθετε καί άλλην πρός άνατολάς είσοδον 
διά τήν άπ’ ευθείας έπικοινωνίαν μετά τής πό- 
λεως. Τούτο συμπεραίνομεν έκ τής ύπαρχούσης 
άλλοτε κατά μήκος τής άνατολικής πλευράς τού 
πύργου Β λίαν άνηφορικής άτραπού τής όποιας 
έσώζοντο βαθμίδες λαξευμέναι έπϊ τού βράχου. Ή 
είσοδος αυτή, πιθανώς τού αυτού πλάτους πρός 
τήν νοτίαν, εύρίσκετο έπί τής έξαφανισθείσης 
άνατολικής πλευράς τού περιβόλου πλησίον τού 
πύργου Β, οί σημειούμενοι δέ πλησίον τούτου όλί- 
γοι λίθοι μάς καθορίζουν ίσως τήν δεξιάν παρα- 
στάδα αύτής.

"Ολοι οί τοίχοι τού φρουρίου, τόσον τού περι
βόλου όσον καί τών πύργων, ήσαν θεμελιωμένοι 
άπ’ ευθείας έπί τού βράχου, πρός καλυτέραν δέ 
έδρασιν τών λίθων, κατά τήν έξωτερικήν μόνον 
πλευράν τών τοίχων, είς πολλά σημεία είχε λα- 
ξευθή ό βράχος. Οί τοίχοι, όλόλιθοι, ήσαν κατε- 
σκευασμένοι δΓ έλευσινιακών λίθων. Κατά μέν 
τήν έξωτερικήν όψιν αότών ήσαν έκτισμένοι διά 
μεγάλων ή μικρών λίθων τραπεζοειδών ή καί τρι
γωνικών, τοποθετημένων κατά όριζοντίους στρώ
σεις καί μέ τελείαν προσαρμογήν μεταξύ των, ένώ 
κατά τήν έσωτερικήν αυτών όψιν, διά μέτριου με
γέθους άκατεργάστων λίθων.

Είς όσα σημεία οί τοίχοι διετηρήθησαν εις τό 
αρχικόν των ύψος, ώς είς τόν πύργον Α καί είς 
μέγα τμήμα τού άνατολικοΰ περιβόλου, άπέληγον 
είς όριζοντίαν έπιφάνειαν πρός εδρασιν τών ώμο
πλίνθων διά τών όποιων φαίνεται ότι ήτο έκτισμέ- 
νον τό ύψηλότερον μέρος αύτών. Τό ϋψος τής 
λίθινης βάσεως έποίκιλλεν άπό 1 - 2.50 μ. άναλό- 
γως τής κλίσεως τού βράχου, τό έσωτερικόν όμως 
δάπεδον εύρίσκετο πολύ ύψηλότερον τού βρά
χου. Ή άνύψωσις αΰτη τού δαπέδου έγένετο διά 
τεχνητής έπιχώσεως άποτελουμένης έξ όλίγων 
χωμάτων περιεχόντων όστρακα όχι παλαιότερα 
τού 3ου π.Χ. αΐώνος καί μεγάλης ποσότητος λα
τύπης, προερχομένης έκ τής έπεξεργασίας τών 
λίθων τών τοίχων τού φρουρίου.

Πρός τό κέντρον τού φρουρίου ό βράχος εΰρί- 
σκετο πολύ ύψηλότερον, μόλις καλυπτόμενος ύπό 
τής έπιχώσεως, τό δέ ύψόμετρον είς τό σημεΐον 
αύτό, τό όποιον καθορίζει καί τό μέγιστον ϋψος 
τού λόφου, ήτο ώς ύπελόγισα 51.50 μ. άπό τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης. Περίπου λαξευμένη είς 
τό σημεΐον αύτό ύπήρχεν έντός τού βράχου με
γάλη θαλαμοειδής δεξαμενή πρός συγκέντρωσιν 
τών όμβριων ύδάτων, έξασφαλίζουσα σχετικήν

έπάρκειαν ΰδατος εις τήν έντός τού όχυρού δια- 
μένουσαν φρουράν.

Αί νέαι έρευναί μας είς τήν κορυφήν τού δυτι
κού λόφου έπερατώθησαν περί τά τέλη τού 1953, 
ότε καί έγκατελείψαμεν τήν περιοχήν. Μετά πα- 
ρέλευσιν όμως άρκετού χρόνου, τόν Μάρτιον τού 
1955, κατά τήν διάρκειαν τής λατομήσεως κάτω
θεν τού πύργου Α καί είς βάθος άπό τής έπιφα
νείας τού βράχου 13 μ., έφάνη μικρόν σπήλαιον 
έντός τού όποιου διετή ρείτο άρχαία έπίχωσις πε- 
ριέχουσα πλήθος άγγείων καί ειδωλίων. Δυστυ
χώς κατά τήν άνατίναξιν τού βράχου κατεστράφη 
όλόκληρος ή άνατολική πλευρά τού σπηλαίου ώς 
καί ή όροφή αυτού, συγχρόνως δέ διεσπάρη καί 
άπωλέσθη μέγα μέρος τής πολυτίμου έπιχώσεως19.

Τό σπήλαιον, μικρών διαστάσεων, παρουσία- 
ζεν έν κατόψει σχήμα όρθογώνιον μεγίστου μή
κους 5 μ. καί πλάτους 0.90 μ. Ή όροφή τού σπη
λαίου ώς φαίνεται ήτο πολύ άκανόνιστος, είς §ν 
δέ σημεΐον πρός τήν νοτίαν πλευράν διετηρήθη 
καί τό άρχικόν ϋψος αύτής φθάνον τά 3 μ. Πρός 
τήν ίδιαν πλευράν τό σπήλαιον διά σηραγγοει- 
δοϋς διαδρόμου πολύ άνωμάλου καί άνηφορικού, 
διαστάσεων πλάΐους 0.70 μ. καί ΰψους 1.10 μ. περί
που, συνεκοινώνει μετά στομίου εύρισκομένου 
έπί τής έπιφανείας τού λόφου είς τήν γραμμήν 
τής δυτικής πλευράς τού πύργου Α καί είς άπό- 
στασιν άπό αύτού 10 μ. περίπου. Τό στόμιον τού 
σπηλαίου όχι μεγαλύτερον τών 0.80 μ. είχε τήν 
όψιν φυσικού χάσματος, διεκρίνετο δέ καί πρό 
τής άνακαλύψεως τού σπηλαίου. Ή περισωθεΐσα 
έπίχωσις έντός τού σπηλαίου, ΰψους 0.70 μ., έκα- 
λύπτετο ύπό μεγάλου σωρού λίθων, οί όποιοι 
έρρίπτοντο άπό τού στομίου αύτού ύπό τών διερ- 
χομένων χάριν παιδιάς ή καί πρός έκτίμησιν τού 
βάθους, προκαλούντες κατά τήν πτώσιν των τήν 
έντύπωσιν ότι έπρόκειτο περί άπυθμένου σπηλαιώ
δους χάσματος. Μετά τήν άπομάκρυνσιν τών λί
θων άνεσκάφη μέ μεγάλην προσοχήν ή κάτωθεν 
αύτού έπίχωσις, άλλ’ εύθύς άπεδείχθη ότι αΰτη 
ήτο λίαν τεταραγμένη, διότι άπό τής έπιφανείας 
ήδη αύτής άνευρίσκοντο μαζί μέ άγγεΐα τού 5ου 
π.Χ. αίώνος καί άντικείμενα τών έσχάτων ρωμαϊ
κών χρόνων. Τούτο παρετηρήθη μέχρι τού πυ- 
θμένος τού σπηλαίου καί είναι προφανές ότι ή έπί- 
χωσις άνεσκαλεύθη ύπό άρχαιοκαπήλων, οί όποιοι 
έρποντες είσέδυσαν έντός τού σπηλαίου άποκομί- 
σαντες τά καλύτερον διατηρούμενα άγγεΐα καί 
ειδώλια.

19. Τόν Γενικόν Διευθυντήν ’Αρχαιοτήτων και Άναστη- 
λώσεως κ. Τ. Παπαδημητρίου, Έφορον τότε Έλευσϊνος, θερ
μότατα ευχαριστώ καί ένταΟθα διά τήν εύγενικήν παραχώ- 
ρησιν είς έμέ τής άνασκαφής τοϋ σπηλαίου.
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Ή έπίχωσις άπετελεΐτο έξ όλίγων χωμάτων, 
πολλών λίθων μέτριου μεγέθους καί ποσότητος λα
τύπης Έλευσινιακοΰ λίθου προερχομένης πιθα
νώς έκ τής έπεξεργασίας τών λίθων τοϋ άνωθεν 
εύρισκομένου φρουρίου.

Έκ τών άνευρεθέντων έντός τής έπιχώσεως 
πολλών θραυσμάτων αγγείων καί ειδωλίων πολλά 
συνεκολλήθησαν, μετά τών άλλων δέ άνευρε
θέντων καί διατηρηθέντων σχεδόν άκεραίων άπε- 
τέλεσαν σπουδαιοτάτην συλλογήν εις τήν όποιαν 
άντιπροσωπεόονται δλαι αί έποχαί άπό τών κλασσι
κών μέχρι καί τών ρωμαϊκών χρόνων (Πίν.42-43).

Καί μόνον έκ τών ειδωλίων, τά περισσότερα τών 
όποιων παριστάνουν τόν Πάνα, θά ήτο δυνατόν 
εύθύς νά συμπεράνωμεν ότι τό σπήλαιον ήτο 
άφιερωμένον εις τόν θεόν αότόν. Τούτο άλλωστε 
έπιβεβαιούται καί έκ τών άλλων ευρημάτων ιδίως 
τών λουτροφόρων, έκ τών χαρακτηριστικωτέρων 
άφιερωμάτων είς τάς Νύμφας μέ τάς όποιας πάν
τοτε συνελατρεόετο ό Πάν. Έξ άλλου τά παλαιό- 
τερα τών εύρημάτων, χρονολογούμενα άπό τού 
πρώτου ήμίσεος τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος, άποτελοϋν 
μίαν έπί πλέον άπόδειξιν συγχρόνως δέ καί έπι- 
βεβαίωσιν τής παραδόσεως, ότι εύθύς μετά τούς 
Περσικούς πολέμους ήρχισε νά λατρεύεται ό 
Πάν είς τήν ’Αττικήν20.

Διά τήν λατρείαν τοϋ Πανός είς τήν ’Ελευσίνα 
ούδεμία γραπτή μαρτυρία περιεσώθη, ή μόνη δέ 
ένδειξις τής ύπάρξεως ένταϋθα σχετικού Ιερού 
ήτο τό ώραΐον άνάγλυφον τού Πανός καί τών 
Νυμφών έντός σπηλαίου τό όποιον έδημοσίευσεν 
ό Furtwangler21 (Πίν. 41 β ).

20. Τά άνευρεθέντα έντός τοΰ σπηλαίου τής Έλευσΐνος 
άγγεία καί ειδώλια είναι πράγματι πολυτιμότατα διότι έν 
συνδυασμφ καί πρός τά εύρήματα τών άλλων άνασκαφέντων 
σπηλαίων τοϋ Πανός, Πάρνηθος, Βάρης, Πεντέλης, Δαφνιού 
καί Μαραθώνος, σπουδαιότατα θά συντελέσουν είς τήν κα- 
λυτέραν έξακρίβωσιν τής λατρείας τοϋ Πανός καί τών Νυμ
φών είς τήν Αττικήν.

Μεταξύ τών δημοσιευόμενων ένταϋθα άγγείων ιδιαιτέρως 
άναφέρω τούς μικρούς κρατηρίσκους ( Πίν. 43 α ), μέ τάς 
ιδιορρύθμους διπλας λαβάς. Πρόκειται περί χαρακτηριστικών 
λατρευτικών άγγείων τά όποια διά πρώτην φοράν καθ’ όσον 
γνωρίζω συνδέονται μέ τήν λατρείαν τοϋ Πανός. Δύο τεμά
χια παρομοίων άγγείων άνευρέθησαν όπό τών ’Αμερικανών 
είς τάς άνασκαφάς τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών, τελευταίως δέ 
άριθμός παρομοίων άγγείων άνευρέθη ύπό τοϋ κ. Ί. Παπαδη- 
μητρίου είς τάς άνασκαφάς τής Βραυρώνος (Έργον 1961 
36, είκ. 41). Τά άγγεία αύτά τής Βραυρώνος, τών μέσων τοϋ 
6ου π.Χ. αίώνος, άποδεικνύουν ότι τό είδος τοϋτο τών λα
τρευτικών άγγείων ήτο έν χρήσει πολύ πρό τής εισαγωγής 
τής λατρείας τοΰ Πανός είς τήν ’Αττικήν.

21. AM ΙΠ (1878) 201, BCH IV (1880) 478 καί V (1881)
349-357, πίν. 7. Τήν Έφορον τοϋ Έθνικοϋ ’Αρχαιολογι
κού Μουσείου, κ. Σέμνην Καρούζου, θερμότατα εύχαριστώ 
διά τήν παραχώρησιν τής ένταϋθα δημοσιευομένης φωτο
γραφίας τοϋ άναγλύφου τοϋ Πίνακος 41 β.

Ό τόπος τής άνευρέσεως τοΰ άναγλύφου αύτοΰ 
παρέμεννεν άγνωστος, σημειοΰται δέ μόνον ότι 
τούτο προέρχεται έξ άλλης θέσεως τής Έλευ
σΐνος μακράν τοΰ Ιερού. Τμήμα παρομοίου άνα
γλύφου άπεικονίζοντος τό άριστερόν άκρον σπη
λαίου μέ τήν μορφήν τοΰ Άχελφου καί τοΰ Έρ- 
μοΰ είναι έκτεθειμένον είς τήν πρώτην αίθουσαν 
τοΰ Μουσείου τής Έλευσΐνος. ’Αλλά καί διά τό 
άνάγλυφον τοΰτο δέν είναι γνωστός ό τόπος προ- 
ελεύσεως.

Μετά τήν άνεύρεσιν τοΰ ίεροΰ τοΰ Πανός νο- 
μίζομεν ότι είς αύτό πρέπει νά άποδώσωμεν τά 
περισωθέντα γλυπτά. Βεβαίως τό άνευρεθέν σπή- 
λαιον μέ τήν σηραγγοειδή δίοδον δέν ήτο προσι
τόν οϋτε είναι δυνατόν νά πιστεύσωμεν ότι είσήρ- 
χοντο έντός αύτοΰ έρποντες οί πιστοί πρός ένα- 
πόθεσιν τών άφιερωμάτων. Τό κυρίως λατρευτι
κόν σπήλαιον νομίζομεν ότι θά έπρεπε νά ζητη- 
θή έκεϊ που πλησίον, πιθανώς δέ νά εύρίσκετο είς 
τό λατομηθέν πρό τοΰ 1931 τμήμα τοΰ λόφου. 
Πράγματι, ώς μέ έβεβαίωσαν κάτοικοι τής Έλευ
σΐνος, είς όλίγων μόνον μέτρων άπόστασιν άπό 
τοΰ Φραγκικού πύργου πρός τήν πλευράν τής θα
λάσσης, άλλά όρατόν καί έκ τής σημερινής πό- 
λεως τής Έλευσΐνος, ύπήρχε μικρόν σπήλαιον 
τό όποιον είχε μετατραπή είς χριστιανικήν έκ- 
κλησίαν. Τήν άκριβή θέσιν τής έκκλησίας είναι 
δυνατόν νά προσδιορίσωμεν έκ τοΰ σχεδίου τών 
Dilettanti, οί όποιοι άκριβώς είς τήν ύποδειχθεΐ- 
σαν θέσιν σημειώνουν τό έρείπιον έκκλησιδίου.

Τό τελευταΐον λοιπόν τοΰτο σπήλαιον, είναι τό 
άπεικονιζόμενον είς τά περισωθέντα άνάγλυφα 
καί άπετέλει τό καθ’ αύτό ίερόν τοΰ Πανός καί 
τών Νυμφών, τό δέ άλλο έντός τοΰ όποιου άνευ
ρέθησαν τά άγγεία καί ειδώλια θά έχρησιμοποιεΐ- 
το ώς άποθέτης τών άφιερωμάτων τοΰ έν λόγφ 
ίεροΰ.

3. Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΪΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑ
ΦΑ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

’Ολίγα έτη μετά τήν έναρξιν τών μεγάλων άνα- 
σκαφών τής Έλευσΐνος ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
Δημητρίου Φιλίου, τό 1888, κατά τάς έργασίας 
τάς γενομένας ύπ’ αύτοΰ πρός άποκάλυψιν τής λε- 
γομένης Ρωμαϊκής αύλής, πρό τών Μεγάλων Προ
πυλαίων τοΰ Ίεροΰ καί άκριβώς πλησίον τής άνα- 
τολικής θριαμβευτικής άψΐδος καί τής έκεΐ εύ- 
ρισκομένης κρήνης, άνευρέθη άριθμός γλυ
πτών, άντιγράφων τοΰ δυτικοΰ άετώματος τοΰ 
Παρθενώνος22.

22. ΠΑΕ, 1888, 27. ΑΕ, 1890, 218-221.
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Συγκεκριμένους ό Φίλιος έκ τών 7 άνευρεθέντων 
λίαν κολοβωμένων γλυπτών άνεγνώρισε τό σύμ
πλεγμα τοΰ Κέκροπος καί τής Κόρης καί άδιστά- 
κτως έταύτισε αύτό μέ τό άντίστοιχον καί εις τήν 
αρχικήν του θέσιν ευρισκόμενον ακόμη σύμπλε
γμα τού δυτικού άετώματος τού Παρθενώνος, ένφ 
δύο άλλα έξ αυτών, τό κάτω τμήμα τού κορμού 
καθημένης γυναικός καί έτέρας γυναικός έπΐ τών 
ποδών τής όποιας παιδίον, έχαρακτήρισεν ώς άν- 
τίγραφα τών γλυπτών τής ζωφόρου τοΰ Έρεχθείου.

Όλίγον άργότερον ό Μ. Mayer έκ τής όμάδος 
ταύτης τών γλυπτών διεπίστωσεν ότι καί τά ύπό- 
λοιπα όμοΰ άνευρεθέντα γλυπτά πρέπει νά θεωρη
θούν ώς άντίγραφα τοΰ δυτικού άετώματος τού 
Παρθενώνος23.

Έκτοτε πολλάκις άναφέρονται τά γλυπτά τής 
Έλευσΐνος, παρ’ δλας δέ τάς έπιφυλάξεις ώρισμέ- 
νων άρχαιολόγων, γενικώς έπεκράτησεν ή γνώ
μη ότι ταΰτα πάντα εις τό 1:3 τοΰ μεγέθους τών 
πραγματικών είναι άντίγραφα τών γλυπτών τού δυ
τικού άετώματος τοΰ Παρθενώνος.

Ή πλήρης όμως έπιβεβαίωσις τής ύποθέσεως 
ταύτης καί ή άκριβής ταύτισις ένός έκάστου έξ 
αύτών μέ τά γλυπτά τοΰ Παρθενώνος όφείλεται είς 
τόν έμπνευσμένον αισθητικόν καί μελετητήν τής 
άρχαίας 'Ελληνικής τέχνης Rhys Carpenter όστις 
καί τά θεωρούμενα ώς άντίγραφα τών γλυπτών τοΰ 
Έρεχθείου άπέδωσεν άπαντα είς τόν Παρθενώνα24.

Ό καθηγητής Carpenter μέ τήν σπουδαίαν άνα- 
κάλυψιν τής άνευρέσεως έπΐ τής Άκροπόλεως 
τών ’Αθηνών τό 1930 ένός έκ τών άπολεσθέντων 
γλυπτών τοΰ Παρθενώνος, τής μορφής U τοΰ δυ- 
τικοΰ άετώματος, τήν όποιαν έγνωρίζαμεν μόνον 
έκ τών σχεδίων τοΰ Carrey, όχι μόνον συνέβαλεν 
είς τήν καλυτέραν έξακρίβωσιν τής όλης συνθέ- 
σεως τοΰ δυτικοΰ άετώματος τοΰ Παρθενώνος, 
άλλά καί ούσιαστικώς διά πρώτην φοράν έπέτυ- 
χε μέ μεγάλην πειστικότητα νά έπιβεβαιώση τήν 
όρθότητα τής ύποθέσεως, ότι πάντα τά γλυπτά τά 
ύπό τοΰ Φιλίου άνευρεθέντα είς τήν ’Ελευσίνα, 
έχουν ώς πρότυπα τά γλυπτά τοΰ δυτικού άετώμα
τος τοΰ Παρθενώνος.

Λόγω τής μεγάλης σημασίας τοΰ θέματος καί 
τοΰ έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος διά τήν μελέτην 
τών γλυπτών τοΰ Παρθενώνος, ιδιαιτέρως πάντο
τε μνημονεύονται ύφ’ όλων τών μελετητών τά 
άντίγραφα τής Έλευσΐνος25. Χαρακτηριστικόν

23 Μ. Mayer, Έναέτια συμπλέγματα άγαλμάτων έν Έλευ- 
σίνι, ΑΕ, 1893, 191-194.

24. Hesperia, I (1932) 11, κ.έ.
25. W. Schuchhardt, Die Eleusinischen Kopien nach Parthe- 

nonskulpturen, Festschrift Kurt Bauch, 1957, 21-28, όπου
καί ή σχετική προγενεστέρα βιβλιογραφία.

όμως είναι ότι, άπαντες άναφέρουν τά γλυπτά 
ταΰτα ώς στοιχεία διά τήν έξακρίβωσιν τής συν- 
θέσεως τών άετωμάτων τοΰ Παρθενώνος, ούδε- 
μία δέ συστηματική έρευνα έγένετο μέχρι τοΰ- 
δε τόσον διά τήν άπόδοσιν αύτών είς οικοδό
μημα τής Έλευσΐνος όσον καί διά τήν σχέσιν αύ
τών γενικώς πρός τό Έλευσινιακόν ίερόν.

Σκοπός άκριβώς τής μελέτης μου ταύτης είναι 
ή προσπάθεια τής άποδόσεως τών Έλευσινιακών 
γλυπτών εις έν τών οίκοδομημάτων τής Έλευσΐ- 
νος' μέ τήν εύκαιρίαν δέ ταύτην καί τήν ειδικήν 
έρευναν ή όποια έγένετο είς τάς άποθήκας τοΰ 
Μουσείου τής Έλευσΐνος, άνεγνωρίσθη ύπό τής 
καθηγητρίας Evelyn Harrison καί έτερον τεμά- 
χιον γλυπτοΰ τό όποιον, άνήκον είς κορμόν γυ
ναικείας μορφής, προσηρμόσθη είς τό άντίγρα- 
φον τής Έλευσΐνος, τής μορφής U τής καθημέ
νης γυναικός (Πίν. 44 α ).

Ό Φίλιος, εύθύς μετά τήν άνεύρεσιν τών γλυ
πτών, είς τήν άνακοίνωσίν του τήν δημοσιευθεΐ- 
σαν είς τήν ’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα τό 1890, 
σημειώνει ότι τά γλυπτά είς τό έν τρίτον τοΰ με
γέθους τών γλυπτών τοΰ Παρθενώνος πρέπει νά 
άνήκουν κατά τήν γνώμην τοΰ Dorpfeld είς τόν 
πρός βορραν τοΰ Τελεστηρίου ναόν, είς τόν Ναόν 
F, όπως καθιερώθη νά όνομάζεται. Τό πλάτος 
τοΰ ναοΰ καθορίζεται ύπό τοΰ Dorpfeld είς 9.50 
μέτρα ήτοι τό 1:3 περίπου τοΰ πλάτους τοΰ Παρ
θενώνος 26.

Πράγματι μεταξύ τών οίκοδομημάτων τοΰ Ιε
ρού τής Έλευσΐνος, άλλων μικροτέρων καί άλλων 
κατά πολύ μεγαλυτέρων, τό μόνον οικοδόμημα τοΰ 
όποιου τό πλάτος άνταποκρίνεται μέ τάς διαστά
σεις τοΰ 1:3 τοΰ πλάτους τοΰ Παρθενώνος είναι 
ό Ναός F. Ή λεπτομερεστέρα δέ έξέτασις τών 
περισωθέντων έρειπίων αύτοϋ, έν συνδυασμώ μέ 
τά άναγνωρισθέντα καί άποδοθέντα διά πρώτην 
φοράν είς τόν Ναόν F έσχάτως ύπ’ έμοΰ άρχιτε- 
κτονικά μέλη, έπιβεβαιώνουν μέ μεγαλυτέραν ά- 
σφάλειαν πλέον τήν ύπόθεσιν ταύτην.

Ό ναός F μέ κατεύθυνσιν άπό άνατολών πρός 
δυσμάς εύρίσκεται κατά τήν βορείαν πλευράν τοΰ 
Τελεστηρίου είς άπόστασιν 3.30 μ. παραλλήλως 
πρός αύτό. Ό χώρος όπου έκτίσθη είναι τεχνητόν 
έπίπεδον διαστάσεων μήκους 14 μ. καί πλάτους 
11 μ., τό όποιον έσχηματίσθη κατά τό ήμισυ περί
που διά μεγάλης λατομήσεως τοΰ βραχώδους λό
φου (Πίν. 44β). Ή τομή τοΰ βράχου έγινε πρός 
βορραν καί δυσμάς όπου τό ύψος της φθάνει τά 
6 μ., κρυπτομένης τοιουτοτρόπως όλοκλήρου σχε
δόν τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ. Έπΐ τοΰ ουτω

26. ΑΕ, 1890, 220.
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σχηματισθέντος έπιπέδου ύπάρχουν ακόμη όλί- 
γα τμήματα έγκαρσίων τοίχων καί κατά μήκος 
τής κατωφερείας ιών καθέτων πλευρών λαξεύμα
τα πρός τοποθέτησιν των λίθων των θεμελίων.

μαξ ύψους 2 μ. καταλαμβάνουσα όλην τήν πρό- 
σοψιν τοϋ ναού.

Τού Ρωμαϊκού αυτού ναού άνεύρομεν τά αρχι
τεκτονικά μέλη καί είναι δυνατή ή έν σχεδίφ άνα-

Σχεδ. 6. Άναπαράστασις τοϋ θησαυρού τής Έλευσΐνος

Έκ τής όλης τεχνοτροπίας τής κατασκευής καί 
κυρίως έκ τής παρουσίας άσβέστου μεταξύ τών 
λίθων των θεμελίων είναι φανερόν ότι ό Ναός 
F έκτίσθη ένταΰθα κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους 
καί άπετελεΐτο άπό πρόδομον καί τετράγωνον 
περίπου σηκόν. Λόγιρ τής μεγάλης ύψομετρικής 
διαφοράς τού δαπέδου τού ναού άπό τής πομπι
κής πρός τό Τελεστήριον όδηγούσης όδοϋ, πρός 
διευκόλυνσιν τής άναβάσεως κατεσκευάσθη κλΐ-

παράστασις αύτοΰ. Τά άρχιτεκτονικά ταΰτα μέλη 
έκ Πεντελησίου μαρμάρου, περί τά δώδεκα, εύρί- 
σκονται πάντα έπί τής πομπικής όδοΰ πλησίον τού 
Ναού F, λόγφ δέ τού μεγέθους των είναι άδύνα- 
τον νά μετεφέρθησαν ένταΰθα έξ άλλου σημείου 
καί νά άνήκουν έπομένως είς έτερον άγνωστον 
είς ήμάς οικοδόμημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβά
νονται έν γωνιαΐον έπιστύλιον μήκους 2.01 μ. καί 
πλάτους 0.61 μ., μία γωνιαία τρίγλυφος πλάτους

8
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0.365 μ. λαξευμένη έπί τοΰ Ιδιου μαρμάρου μέ 
τάς έκατέρωθεν αύτής μετόπας, πλάτους έκάστη
0.54 μ. Τρία τεμάχια γείσων των μακρών πλευρών 
τοΰ ναοϋ, είς ογκώδης όρθογωνικός λίθος άνή- 
κων είς παραστάδα, είς κορμός δωρικού κίονος 
τοΰ όποιου μόνον είς τήν βάσιν του είναι λαξευμέ- 
ναι αί ραβδώσεις μέ διάμετρον 0.62 μ., εν δωρικόν 
κιονόκρανον διαμέτρου 0.55 μ. Επίσης έκ τών 
άετωμάτων προέρχονται άρκετά αρχιτεκτονικά

θέσιν αυτήν πρέπει νά εΰρίσκετο καί παλαιότε- 
ρος ναός, είς αυτόν δέ άπέδωσε τά Πεισιστρά- 
τεια πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη τά σωζόμενα είς 
τό 'Ιερόν.

Είς ειδικήν μελέτην μας μετά τοΰ Κουρουνιώ- 
τη άπεδείξαμεν ότι, είς τήν Ελευσίνα πλήν τοΰ 
Τελεστηρίου, δέν ύπήρχεν άλλος ναός άφιερωμέ- 
νος είς τάς δύο θεάς καί ότι όπου είς τά άρχαΐα 
κείμενα άναφέρεται ό ναός άπλώς ή ό ναός τής

IX_ ■■ | λ*. <»&ο

Σχεδ. 7. Άναπαράστασις τοΰ ανατολικού άετώματος τοΰ θησαυρού τής Έλευσΐνος

μέλη ώς: όρθοστάται τοΰ τυμπάνου καί γείσα τών 
κεκλιμένων πλευρών τοΰ άετώματος μετά τών 
έπαετίδων.

Έκ τής μορφής τοΰ άνευρεθέντος γωνιαίου έπι- 
στυλίου έξάγεται ότι ό ναός ήτο έν παραστάσι 
καί ότι είς τήν πρόσοψιν αύτοΰ, μεταξύ τών παρα- 
στάδων, εύρίσκοντο τέσσαρες κίονες άπέχοντες 
μεταξύ των άπό άξονος είς άξονα 1.81 μ. Έκ τοΰ 
πλάτους έξ άλλου τής τριγλύφου καί τής μετό
πης έξάγεται ότι ό ναός είχε πλάτος 9.41 μ. καί 
μήκος 13.03 μ. (Σχεδ. 6).

’Αλλά τά πλέον ένδιαφέροντα έκ τών άνευρεθέν- 
των άρχιτεκτονικών μελών είναι τά τοΰ άετώμα
τος, έκ τών όποιων καί προσδιορίζονται αί άκρι- 
βεΐς διαστάσεις τοΰ μεταξύ τών γείσων σχηματι- 
ζομένου τριγώνου βάσεως 8.55 μ. καί ύψους 1.20 μ. 
Επίσης τό βάθος τοΰ άετώματος 0.37 μ. είναι 
κατάλληλον νά δεχθή τά έναέτια αγάλματα τής 
Έλευσΐνος μή ύπερβαίνοντα τήν διάστασιν ταύ- 
την (Σχεδ. 7).

Ό Rubensohn27 καί μετ’ αύτοΰ ό Noack38 
έδέχθησαν ότι ό Ναός F είναι ό ειδικός ναός ό 
άφιερωμένος είς τήν Δήμητραν καί τήν Κόρην, ό 
Noack μάλιστα διετύπωσε τήν γνώμην ότι είς τήν

27. Otto Rubensohn, Die Mysterienheiligtiimer in Eleusis 
und Samothrake, Berlin 1892, 44 κ.έ.

28. F. Noack, Eleusis, Berlin 1927, 45-46.

Δήμητρος, προκειμένου περί τής Έλευσΐνος, νο
είται πάντοτε τό Τελεστή ριον, τό όποιον έχρη- 
σίμευε τόσον διά τήν τέλεσιν τών Μυστηρίων 
όσον καί διά τήν άσκησιν τής άλλης τακτικής 
λατρείας29.

’Αλλά έν τοιαύτη περιπτώσει ποιος ήτο ό προ
ορισμός τοΰ Ναού F;

Είς τήν μεγάλην έπιγραφήν τής λογοδοσίας τών 
έπιστατών τοΰ Τεροΰ, τοΰ έτους 329/8 π.Χ., μετα
ξύ τών έργων πού άναφέρονται είς τήν Ελευσίνα, 
άναφέρεται καί ή έπισκευή τοΰ θησαυροΰ ή τών 
θησαυρών τοΰ Ίεροΰ30. Είς τόν Τσούνταν όφεί- 
λεται ή έξακρίβωσις καί ή ορθή έρμηνεία τοΰ 
χωρίου αύτοΰ τής έπιγραφής31. Καθώρισε δη
λαδή ούτος ότι οί μνημονευόμενοι θησαυροί τής 
πρεσβυτέρας καί τής νεωτέρας, τής Δήμητρος 
δηλαδή καί τής Κόρης, ήσαν τοΰ τύπου τών κουμ
παράδων, είς τών όποιων λαξευμένος έπί όγκώ- 
δους βράχου σώζεται άκόμη καί σήμερον πρό 
καί δεξιά τοΰ Ναοΰ F. Είς τήν ίδιαν έπιγραφήν, 
έπίσης, σαφώς καθορίζεται ότι έπισκευαί θά γί
νουν καί είς έτερον θησαυρόν, έκ τοΰ είδους δέ

29. Κ. Κουρουνιώτη καί Ί. Τραυλοϋ, Τελεστήριον καί 
ναός Δήμητρος, ΑΔ, XV (1933-35) 54-114 καί Ί. Τραυλοϋ, 
Τό Άνάκτορον τής Έλευσΐνος, ΑΕ, 1950-51, 1-16.

30. I. G. II2, 1672.
31. Χρ. Τσούντα, M61anges Nicole, 1905, 531.
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των έργασιων, έπισκευής τής θύρας καθώς καί 
έπισκευής κεραμώσεως τής στέγης, σαφώς φαίνε
ται ότι πρόκειται περί οικοδομήματος, θησαυ
ρού, έντός τού όποιου έφυλάσσοντο τά διάφο
ρα πολύτιμα Αφιερώματα καί ή περιουσία τού 
'Ιερού.

Νομίζω ότι άλλη καταλληλοτέρα θέσις, πλη
σίον τού Τελεστή ρίου καί παραπλεύρως των κουμ

παράδων, δέν θά ήτο δυνατόν νά ζητηθή εις τό 'Ιε
ρόν τής Έλευσΐνος καί ότι ό Ναός F είναι ό μνη
μονευόμενος εις τήν επιγραφήν θησαυρός.

Πιθανώς ό πρώτος θησαυρός έκτίσθη εις τήν 
θέσιν αυτήν κατά τούς κλασσικούς χρόνους καί 
ύπέστη ριζικήν επισκευήν τό 329 π.Χ. Φαίνεται 
ότι ούτος κατεστράφη συγχρόνως μέ τήν μεγάλην 
καταστροφήν τού Τελεστηρίου κατά τούς χρό
νους τού Άντωνίνου ύπό τού όποιου πιθανώς καί 
έπανεκτίσθη ταυτοχρόνως μετά τού Τελεστηρίου. 
Ή χρονολόγησις αύτη τού θησαυρού συμφωνεί 
τόσον μέ τούς χρόνους τών Αντιγράφων τών γλυ
πτών όσον καί μέ τήν έργασίαν τών αρχιτεκτονι
κών μελών, τά όποια άπεδώσαμεν εις αυτόν.

Ή ταύτισις τού Ναού F μέ τόν θησαυρόν τής 
Έλευσΐνος νομίζομεν ότι δικαιολογεί καί τήν το- 
ποθέτησιν εις τό αέτωμα αυτού τών Αντιγράφων 
τών γλυπτών τού Παρθενώνος.

Τό δυτικόν τμήμα τού Παρθενώνος έχρησιμο- 
ποιεΐτο ώς θησαυροφυλάκιον, μέ τήν πρός δυσμάς 
δέ αύτοΰ εύρισκομένην μεγάλην κλίμακα πολύ ένε-

θύμιζε τήν διάταξιν τού θησαυρού τής Έλευσΐνος 
(Σχεδ. 8). Χαρακτηριστικόν μάλιστα είναι ότι 
έκ τών άνευρεθέντων Αντιγράφων εις τήν Ελευσί
να, πάντα ανήκουν εις τό δυτικόν αέτωμα τού Παρ
θενώνος, τά όποια τοποθετοΰμεν εις τό Ανατολι
κόν Αέτωμα τού θησαυρού, τό μοναδικόν όρατόν 
αέτωμα διότι τό έτερον πρός δυσμάς, ώς έλέχθη 
καί Ανωτέρω, κρύπτεται τελείως ύπό τής μεγάλης

κατατομής τού βράχου καί τού Ρωμαϊκού οικοδο
μήματος τό όποιον έκτίσθη επί τής κορυφής τού 
λόφου.

Εις τό σχέδιον τού αετώματος τού θησαυρού 
τής Έλευσΐνος έτοποθετήσαμεν τάς διαφόρους 
μορφάς άντιστοίχως μέ τά γλυπτά τού Παρθε
νώνος. Ταΰτα, ώς φαίνεται έπί τού Σχεδ. 7, κα
λύπτουν μόνον τό δεξιόν καί αριστερόν άκρον 
τού αετώματος, ένώ ή κεντρική σύνθεσις (G - Ο) 
μέ τό καθαρώς ’Αθηναϊκόν θέμα, μέ τήν ’Αθή
να, τόν Ποσειδώνα, τά δύο αρματα καί τάς δύο 
έκατέρωθεν μορφάς πλησίον τών αρμάτων, έλ- 
λείπουν καθ’ όλοκληρίαν, οΰδέν δέ τεμάχιον αυ
τών άνευρέθη εις τήν Ελευσίνα. Τό γεγονός αυ
τό βεβαίως δύναται νά χαρακτηρισθή καί ώς σύμ- 
πτωσις, είναι όμως δυνατόν νά δοθή καί ή έξής 
έρμηνεία: ό Mayer εις τήν μελέτην του διά τά 
έλευσινιακά Αντίγραφα τών γλυπτών τού Παρθε
νώνος παρουσίασε διά πρώτην φοράν μίαν άλλην 
σύνθεσιν Αετώματος μέ καθαρώς έλευσινιακόν θέ
μα, τήν Αρπαγήν δηλαδή τής Περσεφόνης ύπό

Σχεδ. 8. Παρθενών (Δυτ. πλευρά) καί θησαυρός Έλευσΐνος (συγκριτικόν σχέδιον)
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τοϋ Πλούτωνος32. Έκ τών άνευρεθεισών μορφών 
τής τελευταίας ταύτης συνθέσεως μία αφορά τό 
σύμπλεγμα τοϋ Πλούτωνος καί τής Περσεφόνης, 
άλλη τής ’Αθήνας, άλλη τής Άρτέμιδος καί μία 
άλλη τέλος τής Εκάτης, πρόσωπα τά όποια ώς 
γνωστόν παρίσταντο κατά τήν άρπαγήν τής Περ
σεφόνης.

Ό Mayer ύπελόγισε προχείρως ότι τό αέτωμα 
μέ τήν άρπαγήν τής Περσεφόνης θά είχε πλάτος
10.50 μ. καί γεννάται τό έρώτημα μήπως ή τε
λευταία αυτή σύνθεσις μέ τό καθαρώς Έλευσινια- 
κόν θέμα έκάλυπτε τό κεντρικόν τμήμα του άετώ- 
ματος τοϋ θησαυροϋ τής Έλευσΐνος; Ή προσε- 
κτικωτέρα μελέτη των γλυπτών άμφοτέρων τών 
άετωμάτων είναι ίσως δυνατόν νά δώση τήν όρι- 
στικήν λύσιν. Πάντως άπό τοΰδε είναι δυνατόν νά 
λεχθή ότι δέν είναι τυχαΐον ότι τά γλυπτά άμφο
τέρων τών συνθέσεων χρονολογικώς άνήκουν εις 
τήν ιδίαν έποχήν καί, όπως μάς πληροφορεί ό 
Mayer, άνευρέθησαν ύπό τοϋ Φιλίου κατά τάς άνα- 
σκαφάς εις τήν ίδιαν θέσιν εις τόν χώρον τής 
Ρωμαϊκής αυλής 33.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΡΑΥΛΟΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ
ΤΟΥ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ (1959)

Ή άνατολικώς τής έν Έλευσΐνι έκκλησίας τοϋ 
'Αγίου Γεωργίου άνασκαφή όρίζεται ύπό τών ό- 
δών Κίμωνος καί Κοντούλη καί τοϋ ίεροΰ τής 
έκκλησίας.

Εϊς τήν αυτήν περιοχήν είχεν άνασκάψει τό 1890 
ό Δ. Φίλιος, δ όποιος διεπίστωσε τήν ύπαρξιν 
βαλανείου έκτεταμένου καί πολλοϋ λόγου άξιου 
(Δ. Φιλίου, Άνασκαφαί έν Έλευσΐνι Π.Α.Ε. σ. 26).
Ή νέα άνασκαφή έγένετο διά τριών τάφρων. 

Ή πρώτη, διαστάσεων 3,80 X 5 μ. ήνοίχθη μέ 
άφετηρίαν όρατόν τοίχον κείμενον εις άπόστασιν 
14 μ. άπό τής κεντρικής τοϋ ίεροΰ άψΐδος, ή όποια 
θά λαμβάνεται εϊς τό έξής ώς άφετηρία διά τάς 
μετρήσεις μας, άπεκαλύφθη δέ δΓ αύτής, έν μέ- 
ρει, τό έπί τοϋ σχεδίου τοϋ Kawerau σημειού- 
μενον καμαροσκεπές δωμάτιον, τό όποιον ήμεΐς 
θά άποκαλοϋμεν διά τοϋ γράμματος (α).

32. ΑΕ, 1893, 194-200.
33. Περί τοϋ θησαυροϋ καί τών άντιγράφων τής Έλευσΐ

νος τών γλυπτών τοϋ δυτικοϋ άετώματος τοϋ Παρθενώνος 
προτιθέμεθα μετά τής καθηγητρίας δ. Evelyn Harrison νά 
δημοσιεύσωμεν είδικήν μελέτην. Τάς πρώτας μας παρατηρή
σεις έπί τοϋ θέματος άνεκοινώσαμεν εϊς τό 62ον Συνέδριον 
τοϋ Άρχαιολογικοΰ Ινστιτούτου τής ’Αμερικής τοϋ Hart
ford, Connecticut, τήν 30ήν Δεκεμβρίου 1960.

Ή δευτέρα τάφρος, διαστάσεων 9 X 32 μ., ή
νοίχθη εις άπόστασιν 15 μ. άπό τής κόγχης 
τοϋ ίεροΰ, παραλλήλως σχεδόν πρός τήν όδόν 
Κίμωνος. ΔΓ αύτής άπεκαλύφθη δωμάτιον μέ 
πλακόστρωσιν σημειούμενον έπί τοϋ σχεδίου 
Kawerau, ύφ’ ήμών δέ καλούμενον δωμάτιον (β) 
καί έπίμηκες κτήριον κληθέν (γ) άποτελούμενον 
έκ τεσσάρων διαμερισμάτων, νοτίως τοϋ όποιου 
καί συνεχομένη πρός αύτό, άπεκαλύφθη δεξα
μενή καλουμένη διά τοϋ γράμματος (δ).

Ή τρίτη τάφρος, άνοιχθεϊσα εϊς άπόστασιν 
38 μ. άπό τής κόγχης τοϋ ίεροΰ καί παραλλήλως 
πρός τήν όδόν Κοντούλη, έχει διαστάσεις 1,90 X 
22 μ. Έν αύτή εύρέθησαν τοίχοι, τούς όποιους 
όμως ένεκα τής διακοπής τής άνασκαφής δέν 
ήρευνήσαμεν τελείως.

Άναλυτικώτερον τά άποτελέσματα τής άνα
σκαφής ( Πίν. 45 α-γ, 48 β ) είναι τά έξής :

Τάφρος 1. Τοϋ δωματίου α άνεσκάφησαν ό ΝΑ 
τοίχος μέχρι τοϋ δαπέδου του εις βάθος 3,30 μ. 
άπό τής σωζομένης άνω έπιφανείας του, ό ΒΑ 
εϊς βάθος 0,50 μ.— άμφότεροι κατά τήν έξωτερι- 
κήν των δψιν— καί μέρος τοϋ ΒΔ.

Ό ΝΑ τοίχος είναι έκτισμένος δι’ όπτοπλίνθων, 
λίθων καί άσβέστου, εϊς βάθος δέ 1,25 μ. άπό τής 
άνω έπιφανείας του σχηματίζεται, έκτισμένη δι’ 
όπτοπλίνθων, άψίς, τό άνοιγμα τής όποιας είναι 
1,15 μ., τό δέ ύψος 2,05 μ. ΔΓ αύτής εϊσερχόμεθα 
είς τό έσωτερικόν τοϋ δωματίου, τό όποιον όμως 
δέν έκαθαρίσθη. Είς τά άκρα τοϋ τοίχου τούτου, 
κατά τήν έξωτερικήν του δψιν, σώζονται άλλοι 
τοίχοι, κατεστραμμένοι ήδη, άνήκοντες προφα
νώς είς έτερον δωμάτιον.

Τό έσωτερικόν τοϋ δωματίου α άνεσκάφη όλί- 
γον καί άπό τάς δύο πλευράς του, είς βάθος μό
νον 1 μ., έξηκριβώθησαν δμως οΰτω αί διαστά
σεις του, αί όποΐαι είναι 2,45 X 4,80 μ. Δυστυχώς 
ή άλλοτε καλύπτουσα αύτό καμαρωτή στέγη σή
μερον δέν σώζεται πλέον.

Είς βάθος 1,07 μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ ΝΑ 
τοίχου διέρχεται άγωγός, δύο δέ παρόμοιοι Αγω
γοί διέρχονται διά τοϋ ΒΑ τοίχου. 'Ολόκληρος 
ή περί τό δωμάτιον α περιοχή είχε καί άλλοτε 
άνασκαφή, ένεκα δέ τούτου ή έπίχωσις αύτής ήτο 
κεκινημένη.

Τάφρος 2. Είς άπόστασιν 5 μ. άπό τοϋ ίεροΰ 
τής έκκλησίας καί ΒΑ αύτοϋ εύρίσκεται τό δω
μάτιον β, διαστάσεων 5,75 X 5,75 μ. Δύο τών τοί
χων τοϋ δωματίου, ό ΒΑ καί ΝΑ, έχουν πλάτος 
0,60 μ., ό ΝΔ 0,96 μ. καί ό ΒΔ 0,42 μ. Ό τελευταίος 
αύτός είναι κυρίως μεταγενεστέρα προσθήκη, 
διότι έδράζεται έπί τής πλακοστρώσεως, ή όποια
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συνεχίζεται καί πέραν αύτοϋ πρός δυσμάς ( Πίναξ 
46, 47 α καί γ, 48 ).

Προσκεκολλημένον είς τήν έσωτερικήν όψιν 
τοΰ ΒΔ τοίχου είναι όρθογωνικόν κατασκεύασμα 
διαστάσεων 0,85 X 1,65 μ.— λουτήρ ή κρήνη;— 
έκτισμένον δΤ όπτοπλίνθων, λίθων καί τεμαχίων 
μαρμάρου, τό όποιον έδράζεται έπί τών μαρμάρι
νων πλακών τής στρώσεως τού δωματίου. Παρά 
τόν ΝΔ τοίχον καθ’ όλον αύτοϋ τό μήκος καί κατά 
τήν έσωτερικήν όψιν του υπάρχει θρανίον, δια
στάσεων 0,50 μ. ύψους καί 0,50 μ. πλάτους, έκτι- 
σμένον δι’ όπτοπλίνθων καί μικρών λίθων μετ’ 
άσβέστου. Έπί τών όψεων τού θρανίου διατηρείται 
κονίαμα πάχους 0,07 μ. Είς τήν δυτικήν γωνίαν 
τού διαμερίσματος ή μάλλον τού άνασκαφέντος 
χώρου άπεκαλύφθη τοίχος έκτισμένος διά μεγά
λων πωρολίθων, ό όποιος συνεχίζεται ΰπό τό μή 
άνασκαφέν τμήμα τής πλατείας, πρός δυσμάς.

"Εμπροσθεν τού τοίχου τούτου, κατά τήν δυτι
κήν γωνίαν τού άνασκαφέντος χώρου, υπάρχει είς 
τό δάπεδον μικρόν ορθογώνιον κοίλωμα (βοθρίον) 
διαστάσεων 0,31X0,61 μ. καί βάθους 0,29 μ., 
άνωθεν τού όποιου κατέληγε, φαίνεται, άγωγός 
ύδατος, ένφ άλλος άγωγός έκκινών έξ αύτού με
τέφερε τό ύδωρ είς τό έσωτερικόν τού δωματίου.

’Από τής βόρειας γωνίας τού δωματίου ό ΒΑ 
τοίχος σχηματίζει έξοχήν πλάτους 0,70 μ., ούτως 
ώστε ή πρός δυσμάς συνέχεια τού δωματίου θά 
ήτο άναλόγως πλατυτέρα.

Τόν ΒΑ τοίχον διαπερμ περί τό μέσον αυτού 
άγωγός. Οί τοίχοι τού δωματίου β είναι έκτισμέ- 
νοι δι’ όπτοπλίνθων, λίθων καί άσβέστου, σώζον
ται δέ είς ύψος 1,35 μ. καί είναι έπικεχρισμένοι 
έσωτερικώς καί έξωτερικώς διά παχέος κονιάμα
τος 0,07 μ.

Τό δάπεδον τού δωματίου είναι έστρωμένον διά 
μαρμάρινων πλακών άνισομεγέθων, πάχους 0,03 
μ., μήκους κυμαινομένου άπό 0,70 μέχρι 1,40 
μ. καί πλάτους 0,33 μ., χρώματος δέ έναλλασσο- 
μένου ύποφαίου καί λευκού. Οί τοίχοι έπίσης έφε- 
ρον όρθομαρμάρωσιν, ίχνη τής όποιας σώζονται 
κατά τήν βάσιν τού ΒΑ τοίχου. Παρά τήν δυτικήν 
πλευράν τού ΒΔ τοίχου καί κάτωθεν τής πλακο
στρώσεως εΰρέθη μολύβδινος σωλήν. Τού δω
ματίου τούτου εΐχον άνασκαφή παλαιότερον μι
κρά μόνον τμήματα παρά τάς γωνίας αυτού, δι’ 
αυτόν δέ τόν λόγον δέν παριστάνεται όρθώς έπί 
τού σχεδίου Kawerau.

Έπί τής πλακοστρώσεως τού δαπέδου υπήρχε 
στρώμα τέφρας πάχους 0,07 μ., έντός τού όποιου 
εύρέθησαν μαρμάρινον άκέφαλον άγαλμα γυμνής 
’Αφροδίτης ύψους 0,22 μ. ( Πίν. 49), δύο νομί
σματα Ρωμαϊκά, όστρακα άβαφή άβεβαίας χρο

νολογίας, τεμάχια άμφορέων καί είς λύχνος Ρω
μαϊκών χρόνων.

Είς άπόστασιν 2,20 μ. άπό τής άνατολικής 
γωνίας τού δωματίου β άπεκαλύφθη τό έπίμηκες 
κτήριον γ μέ κατεύθυνσιν άπό ΒΔ πρός ΝΑ. Τό 
άνασκαφέν τμήμα τού δυτικού τοίχου αύτού έχει 
μήκος 13,40 μ., τού δέ άνατολικοΰ 9 μ., πλάτος 
0,42 μ. καί σωζόμενον μέγιστον ύψος 0,80 μ. Ό 
μεταξύ τών δύο τοίχων χώρος, πλάτους 1,95 μ., 
χωρίζεται δι’ έγκαρσίων τοίχων είς τρία διαμερί
σματα διαφόρων διαστάσεων, έπικοινωνοϋντα 
μεταξύ των, έκ τών όποιων τό πρώτον άπό βορρά 
έχει προσκεκολλημένα έπί τού δυτικού του τοί
χου δύο όρθογώνια κατασκευάσματα, παρόμοια 
ίσως πρός τό τού δωματίου β.

Ό δυτικός τοίχος είναι έκτισμένος διά λίθων 
καί όπτοπλίνθων μετ’ άσβέστου, είς τρία δέ ση
μεία του, άπέχοντα μεταξύ των 0,80 μ. έως 0,96 
μ., έχομεν έξ άλλεπαλλήλους σειράς όπτοπλίν
θων μήκους 0,66 μ. Ό άνατολικός τοίχος είναι 
έκτισμένος δι’ όπτοπλίνθων καί λίθων μετ’ άσβέ
στου, κατά τό μέσον δέ αύτοϋ περίπου σχηματί
ζει γωνίαν μετ’ άλλου τοίχου μή άνασκαφέντος, 
κατευθυνομένου πρός άνατολάς. Οί έγκάρσιοι 
τοίχοι είναι έκτισμένοι μόνον δι’ όπτοπλίνθων 
καί πηλού.

Τό κτήριον γ, τό όποιον άποκαλύπτεται διά 
πρώτην φοράν, μάς έδωσεν όστρακα άβαφή, 
όλίγα τινά μέ άναγλύφους ταινίας, καθώς καί δύο 
νομίσματα, έκ τών όποιων τό εν τού Άδριανοΰ.

Είς τήν νοτίαν άκραν τού κτηρίου γ είναι προσ- 
κεκολλημένη, μέ έλαφρώς διάφορον προσανατο
λισμόν, εύρύχωρος δεξαμενή ( Πίν. 47β). Ή δε
ξαμενή δ είναι, κατά πάσαν πιθανότητα, νεωτέρα 
τού κτηρίου γ, τού όποιου μάλιστα κατεπάτησε 
τό νότιον, άκραΐον ίσως, διαμέρισμα.

Οί τοίχοι τής δεξαμενής, πλάτους 1-1,07, μ., 
είναι έκτισμένοι δι’ όπτοπλίνθων καί λίθων μετ’ 
άσβέστου, κατά δέ τήν ΝΔ γωνίαν της διά μεγά
λων πωρολίθων. Ή ΒΑ γωνία της είναι ήμικα- 
τεστραμμένη.

Ή δεξαμενή άνεσκάφη είς βάθος μόνον 0,60 μ. 
Τό δάπεδον αύτής εύρίσκεται κατά 0,20 μ. χαμη- 
λότερον τής σωζομένης άνω έπιφανείας τών τοί
χων καί είναι κατεσκευασμένον διά μικρών κε
ράμων τοποθετημένων παραλλήλως καί καθέτως 
έπί ύποστρώματος έκ μικρών λίθων καί άσβέστου. 
Είς πολλά σημεία τής έξωτερικής όψεως τών τοί
χων της σώζεται τό κονίαμα καί αί έπ’ αύτοϋ χα
ράξεις διά τήν ύποδοχήν καί στερέωσιν τού λε- 
πτοτέρου κονιάματος.

Αί έσωτερικαί διαστάσεις τής δεξαμενής είναι 
4χ 6,55 μ.
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Μεταξύ των κτισμάτων β καί γ καί σχεδόν μής τής όδού Κίμωνος 7 μ. καί εις βάθος 0,65 μ. 
παραλλήλως πρός τόν δυτικόν τοίχον τού γ διέρ- περίπου, εύρέθησαν δύο παράλληλοι τοίχοι άπέ- 
χεται άγωγός, ό όποιος δέν έξεκαθαρίσθη. Εντός χοντες μεταξύ των 2,50 μ. μέ κατεύθυνσιν άπό ΒΔ

όμως τής παρ’ αύτόν έπιχώσεως εύρέθησαν δύο 
νομίσματα ρωμαϊκών χρόνων καί έν τού Κωνσταν- 
τίου τού Β'.

Τάφρος 3. Εις τήν άρχήν τέλος τής τρίτης 
τάφρου, εις άπόστασιν άπό τής οικοδομικής γραμ-

πρός ΝΑ. Είναι έκτισμένοι έντός τής στερεας 
έπιχώσεως διά μικρών λίθων καί ό μέν δυτικός 
εχει πλάτος 0,55 μ., ό δέ άνατολικός 0,44 μ. Μή
κος άποκαλυφθέν έχουν άμφότεροι τό πλάτος 
τής τάφρου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:55 EEST - 3.236.241.27



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 63

Σχ
εδ

. 2.
 Τό

 Βα
λα

νε
ΐο

ν τ
ής

 Έλ
ευ

σΐ
νο

ς (
άν

έκ
δο

το
ν Σ

χε
δι

ογ
ρά

φη
μα

 το
ϋ K

aw
er

au
 έκ

 το
ϋ α

ρχ
είο

υ τ
ής

 ’Α
ρχ

αι
ολ

ογ
ικ

ής
 Ετ

αι
ρε

ία
ς)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:55 EEST - 3.236.241.27



64 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 16 (1960): ΧΡΟΝΙΚΑ

Καθέτως πρός τόν ένα τών τοίχων τούτων, τόν 
δυτικόν, καί είς τό νότιον άκρον του υπάρχει 
τρίτος τοίχος τής αυτής κατασκευής, ό όποιος 
προσκολλάται είς άλλον καλώς έκτισμένον, διά 
λίθων καί οπτόπλινθων μετ’ άσβέστου, τοίχον 
σωζομένου ύψους 0,60 μ. καί πλάτους 0,50 μ. 
άνήκοντα είς κτήριον σύγχρονον κατά πάσαν 
πιθανότητα πρός τό κτήριον γ.

Τοϋ νέου τούτου κτηρίου δέν άνεσκάψαμεν τήν 
συνέχειαν, έβεβαιώθημεν μόνον, ότι ή μία αυτού 
πλευρά, ή άπό ΝΑ πρός ΒΔ βαίνουσα, συνάπτε- 
ται μετά τού ΝΑ άκρου τής δεξαμενής δ.

Είς τήν τάφρον 3 εύρέθησαν πέντε χαλκά νο
μίσματα των ρωμαϊκών κυρίως χρόνων καί ό
στρακα ρωμαϊκά καί βυζαντινά. Ή έπίχωσις ήτο 
κεκινημένη ένεκα καταφυγίου άνασκαφέντος έδώ 
κατά τήν Κατοχήν.

Κατά τ’ άνωτέρω ή άνασκαφή μας άπεκάλυψε 
δύο διαμερίσματα τοϋ ρωμαϊκού βαλανείου, τά 
α καί β τού σχεδίου Kawerau-Τραυλοΰ, καί συγ
κρότημα διαμερισμάτων μετά δεξαμενής, γ καί δ 
τού αύτοΰ σχεδίου. ’Αλλά καί τά κτίσματα γ καί 
δ φαίνεται ότι άπετέλουν μέρος κτηρίου σχέσιν 
έχοντος πρός τό βαλανεΐον, κλείοντα πρός τό 
σημεΐον τούτο, άπ’ όπου διήρχετο ή είς τά Προ
πύλαια, είς τήν άριστεράν θριαμβικήν πύλην, 
καταλήγουσα όδός, τό όλον συγκρότημα τών δια
μερισμάτων τού λουτρού.

Ή χρονολόγησις τού λουτρού έπιτυγχάνεται 
όχι μόνον έκ τού άνευρεθέντος άγαλματίου τής 
’Αφροδίτης, άλλά καί έκ τών νομισμάτων, τά 
πλεΐστα τών όποιων, άν καί έφθαρμένα, άνεγνω- 
ρίσθησαν ώς άνήκοντα είς τήν έποχήν τού Άδρια- 
νοΰ.

Είς τήν έποχήν αύτήν είχε τοποθετήσει τά 
έρείπια τού λουτρού, όσα άνέσκαψε, καί ό Δ. 
Φίλιος (έ.ά. σ. 26) βεβαιωθείς έξ ένεπιγράφου 
ακροκεράμου τών χρόνων τοϋ Άδριανοΰ.

’Εκ τού παρατιθεμένου είς σελ. 62 σχεδιο
γραφήματος τοϋ I. Τραυλού καί τού Πίν. 48β 
καταφαίνεται όχι μόνον τό μέγεθος τού λου
τρού — τού μεγαλυτέρου ίσως τών μέχρι τοΰδε 
έν Έλλάδι άνασκαφέντων — άλλά καί ή σχέσις 
αύτοΰ πρός τά λοιπά κτίσματα τής έξω τοϋ περι
βόλου Έλευσΐνος, ήτοι τής άγοράς, τών δεξα
μενών, τών κρηνών κ.ά., καθώς καί ή μεταξύ 
τούτων καί τού λουτρού βεβαία ΰπαρξις καί άλ
λων οικοδομημάτων, τά όποια παραμένουν άκό- 
μη άσκαπτα.

Φαίνεται ότι ή τρίτη μεγάλη έποχή τού ίεροΰ 
τής Έλευσΐνος, ή έποχή τοϋ Άδριανοΰ, άντιπρο- 
σωπεύεται μέ οικοδομήματα ώς τ’ άνωτέρω, καθώς 
καί μέ τάς θριαμβικάς άψΐδας, τά Προπύλαια, τήν

πρό αύτών μνημειακήν αυλήν καί μέ τά ίερά καί 
τούς βωμούς, τά όποια καταλαμβάνουν τό δεξιόν 
τμήμα τής πρό τών Προπυλαίων αύλής τού ίεροΰ. 
Ή πόλις όμως τών χρόνων τού Άδριανοΰ — όπως 
καί είς τάς Αθήνας — έκτείνεται πρός νότον καί 
πρός άνατολάς τού ίεροΰ, κοσμουμένη διά μεγα
λοπρεπών κτηρίων, όπως τό βαλανεΐον, τό όποιον 
δέν άποκλείεται νά άποτελή τμήμα τεραστίου 
γυμνασίου ίδρυθέντος ύπ’ αύτοΰ τού Άδριανοΰ. 
Καί ναι μέν δέν μνημονεύεται ρητώς ΰπό συγγρα- 
φέως ή ΐδρυσις γυμνασίου ύπό τού Άδριανοΰ, 
αί έπιγραφαί όμως τής Έλευσΐνος φέρουν τόν 
φιλέλληνα καί μύστην αύτόν αύτοκράτορα ώς 
γυμνασιαρχήσαντα καί παντοιοτρόπως συντελέ- 
σαντα είς καθιέρωσιν άγώνων.

Διά τούτο νομίζομεν, ότι έπιβάλλεται ή πλήρης 
άποκάλυψις καί έρευνα τού λουτρού καί ή κήρυ- 
ξις τής θέσεως είς άρχαιολογικόν χώρον.

Τό τελευταΐον άλλωστε τούτο είχεν άποφασί- 
σει καί τό Συμβούλιον τής Αρχαιολογικής Ε
ταιρείας έν έτει 1890, ώς ρητώς μνημονεύει είς 
τήν έπανειλημμένως άνωτέρω άναφερθεΐσαν έκ- 
θεσίν του ό συστηματικός τής Έλευσΐνος άνα- 
σκαφεύς Δ. Φίλιος (έ.ά. σ. 26).

Δέν άποκλείεται δέ ό χώρος μετά τήν άπόφα- 
σιν ταύτην τού Συμβουλίου τής Άρχ. Εταιρείας 
νά έκηρύχθη καί διά διατάγματος άρχαιολογικός, 
νά έλησμονήθη δέ τούτο μέ τήν πάροδον τών έτών, 
ώς πολλάκις συνέβη, καί δΓ αυτό νά θεωρήται 
ήδη ώς άνήκων είς τήν δημοτικήν άρχήν Έλευ
σΐνος.

"Οπως δήποτε καί άν άκόμη δέν έχη έκδοθή 
σχετικόν διάταγμα, πρέπει ό χώρος, ό όποιος 
σήμερον άποτελεΐ πλατείαν τής πόλεως καί σώ
ζει, έκτος τών ύπό τήν γήν ίκανά καί ύπέρ τήν έπι- 
φάνειαν τού έδάφους, έρείπια τών διαμερισμά
των τού λουτρού, είς έπιβλητικόν μάλιστα ύψος, 
νά κηρυχθή άρχαιολογικός καί νά άπαγορευθή 
οίαδήποτε έπ’ αυτού οίκοδόμησις.

ΜΕΓΑΡΑ

Κατά τό μεταξύ τών έτών 1959 έως 1960 χρο
νικόν διάστημα, έπ’ ευκαιρία γενομένης περιφρά- 
ξεως καί διαμορφώσεως τού αρχαιολογικού χώ
ρου τής Κρήνης τού Θεαγένους, έτακτοποιήθη 
είς έν τών ύπογείων τού Γυμνασίου Μεγάρων καί 
ή τοπική άρχαιολογική Συλλογή, ή όποια είχε 
διασκορπισθή ύπό τών κατακτητών κατά τά έτη 
τής Κατοχής είς τόν πρό τού Γυμνασίου χώρον. 
Οΰτω ούδέν πλέον άρχαΐον άντικείμενον εύρί- 
σκεται είς τό ύπαιθρον. Μέ τήν τακτοποίησιν 
δέ τής Συλλογής κατηρτίσθη καί λεπτομερής κατά-
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λογος τών έκθεμάτων της — γλυπτών, έπιγραφών τών 500 δελτία. Παραλλήλως πρός τήν έργασίαν
καί άγγείων — τά όποια έλπίζομεν νά δημοσιεύ- ταύτην κατηρτίσθη καί φωτογραφικόν Αρχεΐον
σωμεν προσεχώς. τών μνημείων καί των πόσης φύσεως εύρημάτων.

I. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙσαγωγικά. Κατά τό διάστημα τής δεκαετίας 
1950-1960 προϊστάμενος τής ’Εφορείας ήτο ό 
"Εφορος Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Έμμ. Χα- 
τζηδάκης, ό όποιος προΐστατο καί τής ’Εφορείας 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Δ' Περιφερείας (Νή
σων 1949-1959).

Άπό τής 18ης ’Ιουλίου 1957 έτοποθετήθη είς 
τήν ’Εφορείαν τής Α' Περιφερείας ό ’Επιμελητής 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Παύλος Λαζαρίδης, 
ό όποιος άπό τής 9-7-1960 άνέλαβε τήν διεύθυν- 
σιν ταύτης, τοΟ κ. Χατζηδάκη τοποθετηθέντος 
εις τήν Διεύθυνσιν του Βυζαντινού Μουσείου 
’Αθηνών.
Ή δρασις τής ’Εφορείας κατά τήν άνωτέρω δε

καετίαν, πλήν τής διεξαγωγής τής συνήθους διοι
κητικής Υπηρεσίας, τής προστασίας τών μνη
μείων, τής παρακολουθήσεως τών άρχαιοπωλών, 
τοΟ έλέγχου τών Αρχαιολογικών δελταρίων καί 
Απομιμήσεων Αρχαίων, τών εΐσαγομένων καί έξα- 
γομένων αρχαίων κ.λ.π. έπεξετάθη καί είς μακρο
χρονίους Αναστηλωτικάς έργασίας, είς άνασκα- 
φάς, είς περιοδείας καί Αναζητήσεις μνημείων. 
Αί Αναστηλωτικαί έργασίαι έξετελέσθησαν είτε 
ΰπό μόνου τοΰ έπιστημονικοϋ προσωπικοΟ τής 
’Εφορείας είτε έν συνεργασία μετά τής Διευθύν- 
σεως Άναστηλώσεως. Είς τήν τελευταίαν ταύ
την περίπτωσιν, έν τή παρούση έκθέσει θά γίνε
ται απλή μόνον μνεία τής έργασίας μέ αναγρα
φήν έλαχίστων ουσιωδών παρατηρήσεων, τής 
κυρίως έκθέσεως Ανηκούσης είς τήν Διεύθυνσιν 
Άναστηλώσεως.

Μέλημα έπίσης τής ’Εφορείας όπήρξεν ή άνί- 
χνευσις μνημείων είς τήν Περιφέρειάν της, ή 
Ανακήρυξις αύτών, όπου έκρίθη άναγκαϊον, καί 
ό καταρτισμός πλήρους, κατά τό δυνατόν, Αρ
χείου είς είδικώς έκτυπωθέντα δελτία μνημείων. 
Είς έκαστον δελτίον Αναγράφεται, πλήν τών Απα
ραιτήτων στοιχείων τοΰ μνημείου, σύντομος πε
ριγραφή καί χαρακτηρισμός αύτοΰ, βιβλιογρα
φία, ώς καί παν έκ τοΰ ’Αρχείου τής ’Εφορείας 
προερχόμενον στοιχεΐον καί άναφερόμενον είς 
γενομένας έργασίας ή πάσαν μεταβολήν αύτού. 
Ένδεικτικώς Αναφέρεται, ότι μόνον διά τόν Νο
μόν ’Αττικής έχουν συμπληρωθή περισσότερα

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Παναγία τοΰ Λυκοδήμου (Ρωσσική ’Εκκλησία )

Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος καί φρεατίου ύπό 
τού ’Οργανισμού Άποχετεύσεως Περιοχής Πρω- 
τευούσης, πρός τοποθέτησιν σωλήνων άποχετεύ
σεως κατά μήκος τής όδού Γ.Σουρή( γωνία Φιλελ
λήνων ), τής διερχομένης παρά τό ιερόν τοΰ βυ
ζαντινού ναού τής Παναγίας Λυκοδήμου, παρε- 
τηρήθησαν λείψανα Αρχαίου κτίσματος.

Μικρά σκαφική έρευνα γενομένη ύπό τού Έπι- 
μελητού (1959) διεπίστωσε τήν ϋπαρξιν ψηφιδω
τού δαπέδου είς βάθος 1.30 μ. άπό τού καταστρώ
ματος τής όδού, έτι δέ χαμηλότερον εις βάθος
4.00 μ. Αγωγού έκ πήλινων ήμισωλήνων, πάχους 
0,05 μ., μέ κατεύθυνσιν άπό Α. πρός Δ (Πίν. 52 α)

Λόγφ τής κεντρικής θέσεως τού χώρου δέν 
κατέστη δυνατόν νά έπεκταθή ή έρευνα" διεπι- 
στώθη μόνον ότι τό ψηφιδωτόν δάπεδον έκτεί- 
νεται πρός τήν βυζαντινήν έκκλησίαν, Ανήκει δέ 
εις κτήριον, τού όποιου ή τοιχοποιία άποτελεϊται 
έκ μεγάλων δόμων πωρολίθου.

Έπίσης κατά τήν άνέγερσιν τού μεγάρου Μπο- 
δοσάκη άνευρέθησαν πενιχροί τάφοι μεσοβυζαν- 
τινοί, δηλοϋντες ότι έκεϊ εύρίσκετο τό νεκροτα- 
φεΐον τής Μονής.

Μονή Πετράκη

Κατά τάς έργασίας, τάς γενομένας (1960) 
δαπάναις τής Υπηρεσίας, τή έπιβλέψει τού 
Έπιμελητοΰ, πρός άφαίρεσιν τών μετεγενεστέ- 
ρων σουβάδων καί έκ τοΰ νάρθηκος τού κα
θολικού τής Μονής Πετράκη, ϊνα τό κτή
ριον προσλάβη ένιαίαν έμφάνισιν έξωτερικώς, 
έγένετο, διά τής έμφανίσεως τής τοιχοποιίας, 
διάκρισις τών διαφόρων έποχών τοΰ κτηρίου, 
ήτις έπέτρεψε τήν άκριβεστέραν τυπολογικήν 
καί χρονολογικήν μελέτην αύτοΰ (βλ. Μ. Σω
τηρίου, Τό καθολικόν τής Μονής Πετράκη ’Α
θηνών, Δελτίον τής Χ.Α.Ε. Περίοδος Δ', τόμ. Β' 
(1960-61 ), Άθήναι 1962, σ. 101-129, Πίν. 47-50). 
’Επίσης άνευρέθη είς τό νότιον παράθυρον τού 
νάρθηκος, χρησιμοποιηθέν ώς οικοδομικόν ύλι- 
κόν, μαρμάρινον άγαλμάτιον, άκέφαλον, ύψους 
0,285 μ. (Πίν. 50γ).

Τούτο είκονίζει φιλόσοφον, ήλικιωμένον, ώς 
έξάγεται έκ τοΰ ρυτιδωμένου καί μαραμένου στή
θους του, καθήμενον έπί καθίσματος ανευ έρει-
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σινώτου καί κρατούντα πιθανώς διά τής Αριστε
ρός περιελιγμένον βιβλίον.

Το άγαλμάτιον. άδράς τέχνης, δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς εργον ρωμαϊκής έποχής, άντίγραφον 
ασφαλώς γνωστού προτύπου τού καθημένου φιλο
σόφου τού 3 ου αίώνος π.Χ.

Καισαριανή
Ό Έφορος έπέβλεψε τάς ύπό τής Φιλοδασι

κής Ένώσεως έκτελεσθείσας έργασίας άναστη- 
λώσεως των κτηρίων τής Μονής Καισαριανής 
( λουτρώνος, τραπέζης καί κελλίων ) καί τής δια- 
μορφώσεως τού έσωτερικοΰ χώρου τού ναού καί 
τής αυλής.

Επίσης έπέβλεψε καί τάς ύπό τής αύτής Ένώ
σεως έκτελεσθείσας έργασίας στερεώσεως τών 
παρά τήν Καισαριανήν έρειπίων τού λεγομένου 
Φραγκομονάστηρου καί διαμορφώσεως τής πε
ριοχής.

Έπί τη εύκαιρίμ έξετελέσθησαν, δαπάναις τής 
’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, άνασκαφικαί έρευ- 
ναι ( 1958-1959) είς τά έρείπια τού έκεϊ ναού τού 
λεγομένου 'Αγίου Μάρκου (κάτοψιν αύτοΰ βλ. 
είς Εύρετήριον Μεσαιωνικών Μνημείων Ελλά
δος, τ. Γ' ( 1933) σ. 164). Τά συμπεράσματα τά 
όποια έξήχθησαν έκ τών έρευνών τούτων είναι 
έν περιλήψει τά Ακόλουθα:

α. Ό ήρειπωμένος σταυροειδής ναός τού 10ου 
αίώνος έδράζεται έπί τών θεμελίων τρικλίτου 
βασιλικής μετά νάρθηκος, πιθανώς 5ου - 6ου αίώ
νος, έκ τής όποιας καί πρέπει νά προέρχονται 
τά κατά χώραν ώς καί τά έν τώ περιβόλω τής νύν 
Μονής συγκεντρωμένα παλαιοχριστιανικά γλυ
πτά (βλ. BCH, 1958, σ. 582 καί 1959, σ. 661 ),
(Πίν. 50 β, ε, 53 β).

β. Ό ναΐσκος τών Ταξιαρχών, όστις έχρησί- 
μευσεν ώς κοιμητηριακός ναός τής νεωτέρας Μο
νής, έδράζεται έπί τού δυτικού άκρου τού βορείου 
κλιτούς καί τού βορείου τμήματος τού νάρθηκος. 
Ό βόρειος δέ τοίχος αύτοΰ είς ύψος 1,10 μ. είναι 
αύτός ό τοίχος τής βασιλικής.

Διά τής άνακαλύψεως τού Αρχικού ναού τής 
Μονής έπεβεβαιώθησαν τά συμπεράσματα πα- 
λαιοτέρων σκαφικών έρευνών τού Εφόρου (βλ. 
Π.Α.Ε. 1949 σ. 44-50 καί Π.Α.Ε. 1950 σ. 138-144) 
ότι τά ύπό τόν ναόν τής σημερινής Μονής άπο- 
καλυφθέντα κτίσματα δέν ήσαν έκκλησιαστικού 
χαρακτήρος (πρβλ. Svoronos, Journal Intern, d’ 
Archeologie Numismatique, τ. 17 (1915) σ. 81).

Μονή ’Αστεριού
Τό βυζαντινόν τούτο κτίσμα ( Εύρετήριον, τεύ

χος Γ' σ. 165-167) είχε παραμορφωθή διά μετα
γενεστέρων προσθηκών καί έπισκευών. ’Επίσης

είχεν ύποστή, λόγο? τού χρόνου, πολλάς ζημίας, 
αί όποΐαι άπετέλουν κίνδυνον διά τήν Ασφάλειαν 
αύτού. Αί γενόμεναι ύπό τής ’Εφορείας (1959), 
τή συνεργασίμ τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως, 
έργασίαι άπέβλεψαν άφ’ ένός μέν είς τό νά άρουν 
τούς κινδύνους κατά τής Ασφαλείας τού κτίσμα- 
τος, άφ’ έτέρου δέ νά έπαναφέρουν τούτο είς τήν 
Αρχικήν του μορφήν.

Οΰτω : α' Άφηρέθη ολόκληρος ή κατεστραμ
μένη κεράμωσις τού ναού. Άφηρέθησαν τά μπάζα 
τά όποια είχον σωρευθή έπί τής στέγης. ’Επειδή 
παρετηρήθη διατάραξις τής τοιχοποιίας είς τά 
άνώτερα μέρη, κατεσκευάσθη είς τήν κορυφήν 
τών τοίχων «σενάζ», Αόρατον έξωτερικώς καί 
έσωτερικώς.

Έν συνεχείμ αί έπιφάνειαι τής στέγης έκαλύ- 
φθησαν διά γκρό-μπετόν, έπί τού όποιου έπε- 
στρώθη ή νέα κεράμωσις, διά κεράμων όμοιου 
τύπου πρός τάς παλαιάς.

β' Άπεκατεστάθη ό τρούλλος, έξωτερικώς, 
είς τήν άρχικήν του μορφήν. Ήτοι: άντικατε- 
στάθη ή μετ’ έξεχόντων όριζοντίων γείσων νεω- 
τέρα στέγη του δΓ έτέρας ληγούσης είς τοξύλια 
άνευ γείσων. Είς τήν λύσιν αυτήν ώδήγησεν ή 
ύπαρξις τών ύδρορροών είς τήν άρχικήν των θέ- 
σιν, αΐτινες συνεπληρώθησαν, καθώς καί τά έκ 
πωρολίθου τόξα, τά έπιστέφοντα τάς όκτώ πλευ
ράς τού τυμπάνου ( Πίν. 54 α, δ). Έγινεν Αρμο
λόγημα τής τοιχοποιίας τών πλευρών τούτων 
καί άπεκατεστάθη σαν τά όκτώ στενά παράθυρα.

γ'. Έγένετο Αρμολόγημα τών έξωτερικών έπι- 
φανειών τών τοίχων τού ναού καί έτοποθετήθη 
νέον ύαλοστάσιον έκ πώρινης πλακός είς άποφρα- 
γέν στενόν παλαιόν παράθυρον τού νοτίου τοίχου 
τού νάρθηκος.

δ'. Έτακτοποιήθη ή δυτική όψις τού ναού καί 
άπεκατεστάθη ή κλΐμαξ.

ε'. Έστερεώθη τό τεθραυσμένον ύπέρθυρον 
τής άπό τού νάρθηκος είς τόν κυρίως ναόν θύρας.

στ'. Κατά τάς έργασίας εύρέθη μαρμάρινη 
πλάξ μέ τήν έπιγραφήν: ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΝ
Π(ΑΤ)ΡΙΑΡΧΙΚΟΝ (Πίν. 50 α).

Άγιος ’Ιωάννης ό Κυνηγός

Ή ’Εφορεία είχε προβή είς έργασίας άποκατα- 
στάσεως τού ναού τό 1949, αΐτινες συνίσταντο 
είς τά έξής:

’Έξωτερικώς : 1. Ό ναός περιεβάλλετο κατά 
τήν Α καί τήν Ν πλευράν αύτού ύπό νεωτέρου 
κτίσματος, έν εϊδει κλειστής στοάς, κτισθέν- 
τος άρχικώς μέν πρός διανυκτέρευσιν τών πανη
γυριστών, χρησιμοποιουμένου δέ πράγματι, ότέ 
μέν ώς χοιροστασίου, ότέ δέ ώς όρνιθώνος.
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Ή κατεδάφισις τούτου έπεβάλλετο κυρίως διά 
νά άπαλλαγή ό ναός τής κακώς προστεθειμένης 
πτέρυγος, ήτις παρεμόρφωνε τελείως τήν άρχικήν 
δψιν αύτοϋ. Ούτως όχι μόνον ό κυρίως ναός ήλευ- 
θερώθη, άναδειχθείσης τής πρότερον κεκρυμμέ- 
νης ραδινής αύτοΰ μορφής, αλλά καί είς τήν Ν 
πλευράν άπεκαλύφθησαν τά έπί κιονίσκου βαί- 
νοντα δύο μεγάλα τόξα τής στοάς, σύγχρονα τού 
νάρθηκος, ατινα προσδίδουν νύν πολλήν γρα
φικότητα είς τό κτήριον ( Πίν. 55 ε).

2. Διηνοίχθη τό δίλοβον παράθυρον τού ίεροϋ 
καί έπί τού Β τοίχου άπεκατεστάθη τό άρχαΐον 
δίλοβον παράθυρον, έπί τή βάσει των σωζομένων 
κορυφών των λοβών, κατασκευασθέντος έκ πω
ρολίθου διαχωριστικοϋ κιονίσκου. Είς τήν θέσιν 
αύτήν ύπήρχε τετράγωνον σεσηπός παράθυρον.

3. Είς τήν στέγην έγένετο στερέωσις καί έκ 
νέου τοποθέτησις κεράμων, άλλαγή σεσηπότων 
ξύλων κ.τ.λ.

Έαωτερικώς : 1. Ό κυρίως ναός, δστις άποτε- 
λεΐ καί τό άρχαιότερον τμήμα τού σημερινού ναού 
μετά τού νάρθηκος καί τής μεσημβρινής στοάς, 
είχε τήν έπιφάνειαν τών τοίχων κατά τό πλεϊστον 
κεκαλυμμένην ύπό λίαν κακοτέχνων τοιχογραφιών 
τού τέλους τοϋ 19ου αίώνος, ή ύπό φαιού κονιά
ματος, τούς κίονας καί τό άρχαΐον μαρμάρινον 
έπιστύλιον τού κτιστού τέμπλου χρωματισμένα 
διά ζωηρών χρωμάτων, έπί τού επιστυλίου δέ 
έπεκάθητο τεράστιος νεώτερος ξύλινος σταυρός, 
καλύπτων τήν θέαν όλοκλήρου τής άψϊδος.

Πάντων τούτων τών έπιχρωματισμών καί προσ
θηκών άπηλλάγη ό ναός, άνακτήσας τήν άρχαϊ- 
κωτέραν του δψιν.

2. Έγένετο πλήρης άπολεπισμός τοϋ νεωτέρου 
κονιάματος έπί όλοκλήρου τής έσωτερικής έπι- 
φανείας τού ναού άπό τοϋ τρούλλου μέχρι τοϋ 
δαπέδου. Έκ τούτου ήλθεν είς φώς όλόκληρος 
ή διά τοιχογραφιών παλαιοτέρα διακόσμησις, 
άναγομένη είς τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας 
καί είδικώτερον είς τήν περί τό 1700 περίοδον.

Κατά τήν πρόοδον τών έργασιών, είς τινα ση
μεία άπεκαλύφθη άρχαιότερον στρώμα τοιχογρα
φιών, αί παραστάσεις όμως είναι λίαν έξίτηλοι, 
ώστε μόλις δύναταί τις νά σχη ματίση ιδέαν τινά 
περί τής έποχής, τής τεχνοτροπίας καί τού είκο- 
νογραφικοϋ συστήματος τής πρώτης διακοσμή- 
σεως. Οΰτω άπεκαλύφθη είς τήν άψΐδα τοϋ ιερού 
είς 'Ιεράρχης, καί είς τόν Ν τοίχον, είς καλυ- 
τέραν σχετικώς κατάστασιν, ό προφήτης Ζαχα
ρίας.

Είς άλλα σημεία τού ίεροΰ καί τών καμαρών 
μόλις διακρίνονται ίχνη συνθέσεων. Ή έποχή 
τής παλαιοτέρας τοιχογραφίας ταύτης δύναται,

νομίζω, μετά τίνος ασφαλείας νά τοποθετηθή είς 
τό τέλος τοϋ 13ου ή άρχάς τού 14ου αίώνος.

Παράθυρα : Κατεσκευάσθησαν σιδηρά παρά
θυρα, τέσσαρα (4) διά τόν τροϋλλον, δύο (2) διά 
τό δίλοβον παράθυρον τού ίεροΰ καί δύο (2) διά 
τό έκ νέου κατασκευασθέν βόρειον παράθυρον. 
Είς αυτά έτοποθετήθησαν υαλοπίνακες ένισχυ- 
μένοι διά σύρματος (Μ. Χατζηδάκη, Βυζαντινή 
'Αθήνα (1958) είκ. 125-128).

Τό 1960, έν συνεργασίςι μετά τής Διευθύνσεως 
Άναστηλώσεως καί τής Εφορείας (διά τοϋ Έπι- 
μελητοϋ) συνεχίσθησαν αϊ έργασίαι άποκαταστά- 
σεως καί άναστηλώσεως τοϋ καθολικού τής Μο
νής 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Κυνηγοϋ. Τά κυριώτερα 
σημεία τών έργασιών τούτων είναι τά έξής: 

α' Νοτιά πλευρά : Άφηρέθη μεταγενέστερον 
καμαροσκεπές διαμέρισμα προσκεκολλημένον είς 
τήν Ν πλευράν τού ναού καί άνακατεσκευά- 
σθη ή στοά μετά τών 3 τόξων ( Πίν. 54 γ). Άπε
καλύφθησαν έπί τοϋ νοτίου τοίχου τοϋ ναοϋ 
τά έξής: Αμέσως ύπό τό αέτωμα τής κεραίας δί
λοβον παράθυρον, κάτω, τοξωτή θύρα, καί άνα- 
τολικώτερον — είς τό ιερόν — μικρόν τοξωτόν 
παράθυρον. Καί τά τρία αυτά άνοίγματα άπεκα- 
τεστάθησαν είς τήν άρχικήν των μορφήν.

β' Στέγη : Έγένετο άνακεράμωσις τού τρούλ
λου καί τής στέγης τοϋ νάρθηκος.

γ' Κωδωνοστάσιον : Τούτο ώς έτοιμόρροπον, 
διελύθη καί έπανακατεσκευάσθη.

δ' ’Εξωτερικοί έπιφάνειαι : Καθηρέθησαν τά 
έπιχρίσματα, τά όποια έκάλυπτον τόν νάρθηκα 
καί τήν στοάν, καί έν συνεχεία έγένετο αρμολό
γημα ( Πίν. 54 δ). Κατά τήν έργασίαν ταύτην 
άπεκαλύφθησαν αί κοιλότητες 5 Ροδίων πινακίων 
είς τόν δυτικόν τοίχον τοϋ νάρθηκος.

ε' ’Εσωτερικόν : Άπετειχίσθησαν αί τοιχο- 
γραφίαι υπό τήν νοτίαν καμάραν διά τήν άνα- 
κατασκευήν τού διλόβου παραθύρου, περί τοϋ 
όποιου έγένετο λόγος άνωτέρω. Διελύθη τό κτι
στόν τέμπλον. Έξ αυτού έξήχθησαν μέλη τοϋ 
μαρμάρινου βυζαντινού τέμπλου, τά όποια προσ
αρμόζονται πρός τά παλαιότερον περισυλλεγέντα. 
Άντικατεστάθησαν αί μικραί σύγχρονοι πλάκες 
τοϋ δαπέδου δΤ έτέρων έκ μαρμάρου, μεγάλων 
διαστάσεων. Κατά τήν έργασίαν ταύτην παρετη- 
ρήθη ότι, άρχικώς ό ναός είχεν ώς δάπεδον τό 
φυσικόν βραχώδες έδαφος, τό όποιον είχεν ίσο- 
πεδωθή διά λειάνσεως τοϋ βράχου καί συμπλη- 
ρώσεως τών κοιλοτήτων, είτε διά μείγματος άσβέ- 
στου καί άμμου, είτε διά πεπατημένου χώματος.

Τό άνοιγμα (2,22 μ.) διά τοϋ όποιου γίνεται σή
μερον ή έπικοινωνία μεταξύ κυρίως ναοϋ καί νάρ-
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θηκος άρχικώς ήτο στενότερον, ήτο δηλαδή μία 
κανονική θύρα ώς έδείκνυον τά ίχνη τά άποκαλυ- 
φθέντα κάτωθεν των πλακών. Τό άρχικόν δέ άνοι
γμα ήτο τοξωτόν. Τμήμα τοϋ τόξου τούτου μετά 
τοιχογραφιών εύρέθη είς τήν ΰποθεμελίωσιν τοϋ 
νοτίου σταθμού τοϋ σημερινού άνοίγματος. Εις 
τόν νάρθηκα, κατά 0,35 μ. χαμηλότερον τού κατω
φλιού τής βορείου θύρας, εύρέθη παλαιότερον 
δάπεδον έξ άκατεργάστων πλακών, τό όποιον 
καί άφέθη.

Είς τήν αυλήν τής Μονής κατηδαφίσθησαν 
μεταγενέστερα ήμιερειπωμένα δωμάτια είς τόν 
δυτικόν τοίχον τοϋ περιβόλου. Έκ τών διαλυθέν- 
των τοίχων έξήχθησαν μέλη τινά τού βυζαντινού 
τέμπλου. Τέλος, έπεσκευάσθη ή δυτική Πύλη τής 
Μονής ( Πίν. 52 δ ).

Περί τών ώς άνω έργασιών γίνεται έκτενεστέρα 
εκθεσις ύπό τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως. 

Σημειοΰμεν, τέλος, τά έξής ευρήματα: 
α) Πέντε πήλινα άγγεΐα εύρεθέντα κατά τήν 

κατεδάφισιν τής νοτίου στοάς καί τού καμαρωτού 
κτίσματος, έντός όπών είς τόν νότιον τοίχον τού 
Ναού (Πίν. 57 ε ). Τό πρώτον τών αγγείων τούτων 
( Πίν. 57 ε α' έξ άριστερών, βψ. 0,17 μ.) φέρει διά
κοσμον έπαλλήλων κύκλων καί στιγμών διά λευ
κού χρώματος έπί καστανοχρόου βάθους.

Τό δεύτερον (ύψ. 0,17 μ.) έχει όμοίως καστα- 
νόχρουν γάνωσιν. Τό άγγεϊον τούτο είς σχήμα 
κύλικος, έχρησίμευε, πιθανώς, ώς "Αγιον Ποτή- 
ριον. Ή άπόκρυψις τών άγγείων τούτων, τά όποια 
χωρίς άμφιβολίαν έχρησιμοποιοΰντο ώς ίερά 
σκεύη, είς τάς όπάς τού τοίχου είς μή έμφανές 
μέρος, έγένετο πιθανώς είς στιγμάς κινδύνου.

β) Μαρμάρινος άρράβδωτος κίων άποτειχισθείς 
έκ τού τυμπάνου τοϋ Νάρθηκος ( Πίν. 53 α ). Έπ’ 
αύτοϋ ύπάρχει ή έπιγραφή:

1C XC

YC ΘΫ

’Επικατάρατος πας
παρά Χ[ριστ]οϋ τοϋ Θ[ε]οϋ και τον
Τίμιου Προδρόμου, δς
γινώσκει τούς αμπελώνας
τής Μονής και ωφελείται
έξ αυτών [ά]πο το[ν] νϋν μέχρι
και εσχάτου
Προφητικόν Δ ρέπανον . ..

Κιόνιον τοϋ Νεοφύτου 
Εύρίσκεται σήμερον έντός τού περιβόλου τής 
παρά τόν Σταυρόν οικίας Σ. Χούντα.

Μερίμνη τής Εφορείας έγένετο τό 1958 περί-

φραξις τούτου καί τακτοποίησις τού περί αύτό 
χώρου (βλ. Εΰρετήριον τών Μνημείων τής Ελ
λάδος, τεύχος Γ', σ. 175).

Όμορφη Έκκλησιά (Γαλάτσι)
Έν συνεργασίμ μετά τής Διευθύνσεως Άναστη

λώσεως έγένοντο έργασίαι συντηρήσεως καί άπο- 
καταστάσεως τοϋ ναού, ώς καί καθαρισμού τών 
τοιχογραφιών ύπό τού καλλιτέχνου-άγιογράφου 
κ. Φώτη Κόντογλου.

Επίσης έγένετο περίφραξις τού χώρου τής έκ- 
κλησίας ( 1958).

Μονή Δαφνιού
Ή ’Εφορεία συνειργάσθη μετά τής Διευθύν- 

σεως Άναστηλώσεως είς τάς μακροχρονίους 
έργασίας διά τήν στερέωσιν, άποκατάστασιν καί 
συντήρησιν τών βυζαντινών κτηρίων καί τών 
ψηφιδωτών τής Μονής, ώς καί τήν διαμόρφωσιν 
τών σχετικών χώρων (Τό Έργον τής Αρχαιολο
γικής Εταιρείας 1955 σ. 115, 1956 σ. 128, 1957 
σ. 101, 1958 σ. 182, καί 1960 σ. 230).

Είδικώτερον κατά τάς έργασίας άποκαταστά- 
σεως τού έξωνάρθηκος ( βλ. οίκείαν εκθεσιν τής 
Διευθύνσεως Άναστηλώσεως) καί νέας διαρρυ- 
θμίσεως τής νοτίας αυλής, προέκυψεν ή άνάγκη 
νά γίνουν ( 1959-1960), δαπάναις τής Υπηρεσίας, 
έκτεταμέναι σκαφικαί ερευναι είς δλον τόν χώρον, 
νοτίως τοϋ ναού καί δυτικώς τού έξωνάρθηκος, 
δι’ ών διεπιστώθη ή ϋπαρξις θεμελίων σημαντικών 
βυζαντινών καί φραγκικών κτηρίων τής Μονής.

Τά σπουδαιότερα στοιχεία τών άποκαλυφθέν- 
των κτηρίων είναι τά έξής:

α) Μεγάλη είσοδος με μαρμάρινον κατώφλιον, 
εύρεθεΐσα πρό τοϋ έκδοτηρίου εισιτηρίων καί 
είς βάθος 0,90 μ. άπό τοϋ σημερινού πλακοστρώ- 
του τής αόλής, άντιστοιχοΰσα είς τόν άξονα τής 
μνημειακής άνατολικής πύλης τής Μονής, εύ- 
ρεθείσης ύπό τήν σημερινήν είσοδον (Πίν. 54 ε ).

β) Μεγάλη έπιμήκης αίθουσα, μέ κατεύθυν- 
σιν Α-Δ, έστρωμένη διά πήλινων όπτών πλακών, 
φέρουσα κατά μήκος τού νοτίου μακροΰ τοίχου 
αυτής κιονοστοιχίαν, τρεις κίονες τής όποιας 
εύρέθησαν κατά χώραν (Πίν. 54στ).

γ) Ύπόκαυστον λουτροϋ, τό δάπεδον τοϋ όποιου 
ύπεβάσταζον τετράγωνοι πεσσοί καί κιονίσκοι, 
άποτελούμενοι έκ πήλινων σωλήνων πεπληρωμέ- 
νων δι’ ίσχυροΰ μείγματος ( Πίν. 56 α).

Κατά τάς διεξαχθείσας έργασίας έγένετο περι
συλλογή σημαντικού άριθμοϋ άρχιτεκτονικών με
λών, αναγλύφων, έπιγραφών κ.ά. τά χαρακτηρι- 
στικώτερα τών όποιων είναι τά έξής:

α) Άγαλμα καθημένης γυναικός, άνευ κεφα
λής, συνολικοΰ ύψους 0,925 μ. Τό κάθισμα ύψους
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0,52 μ., πλάτους 0,50 μ. δέν φέρει έρεισίνωτον. 
Τ6 πίσω μέρος τοϋ άγάλματος δέν είναι είργα- 
σμένον, διότι ασφαλώς δέν ήτο ορατόν (Πίν. 
51, γ, δ).

β) Μαρμάρινη κεφαλή γυναικός, ύψους 0,23 μ. 
άνήκουσα πιθανώς είς τό άνωτέρω άγαλμα (Πίν. 
51 α).

γ) Μαρμάρινη άκροκέραμος, ύψους 0,305 μ. 
μετ’ αναγλύφου ανθεμίου (Πίν. 50 δ).

δ) Μεγάλη μαρμάρινη βάσις μετά τής έπιγρα- 
φής (Πίν. 52 ε).

ΕΥΔΟΞΟΣ 
ΔΗΜΑΙΝΕΤΟΥ 
ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΕΥΣ 

ύψος γραμμάτων 0,024-0,027 μ. 
ε) Τετράγωνος βάσις, μήκους 0,553 μ. καί 

ύψους 0,28 μ. μέ τήν έπιγραφήν
...ΙΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕΝ

.. ΞΩΝΤΙΔΟΣ ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΕΡΜΗ 
στ) ’Επιτύμβιος κιονίσκος μέ τήν έπιγραφήν: 

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ 
ΑΦΙΔΝΑΙΟΣ

ύψος γραμμάτων 0,033 μ. (Πίν. 53 γ). 
ζ) Δύο δωρικά κιονόκρανα (Πίν. 52 ς).

Μονή Άγ. Ίωάννου τού Θεολόγου 
(Εύρετήριον Γ. σ. 168-169)

Κατά τήν υπό τού Έπιμελητού γενομένην έξέ- 
τασιν των κτισμάτων τής Μονής, διεπιστώθη- 
σαν : έπικίνδυνοι ρωγμαί είς τόν βυζαντινόν ναόν 
(13ου - Μου αίώνος ), είς τόν βόρειον τοίχον τής 
ήμιερειπωμένης Τραπέζης ( 16ου - Που αί.) καί 
είς τόν στρογγύλον πύργον.

'Υπεβλήθη πρόγραμμα έκτελέσεως έργασιών 
συντηρήσεως καί έπισκευής.

Χαλάνδρι
Πρό τού νεοδμήτου ναού τής Μεταμορφώσεως 

τού Σωτήρος είς θέσιν Τούφα, κατεγράφησαν ύπό 
τού Έπιμελητού τά έξής:

α' μαρμάρινος κύλινδρος μέ δύο έγκοπάς 
β' μαρμάρινος κίων άκέραιος 
γ' άρχαΐον οικοδομικόν υλικόν 
δ' μαρμάρινη σαρκοφάγος, μόλις έξερχομένη 

τού έδάφους.
Νταοΰ Πεντέλης 

Έγένετο έξέτασις τού μνημείου καί διεπιστώ- 
θησαν αί κτηριακοί άνάγκαι αύτοΰ.

Ναός Αγίας Παρασκευής 
Εύρίσκεται μεταξύ τής Νταοΰ καί τού Πικερ- 

μίου. Ό ναΐσκος είναι είς τετράγωνος χώρος, 
καλυπτόμενος μέ χαμηλόν τυφλόν τροΰλλον, πρός

δυσμάς τού όποιου είναι προσκεκολλημένος κα
μαροσκεπής νάρθηξ.

Λαυρεωτικός Όλυμπος
Ύπό τού Έπιμελητού έξητάσθησαν τά έξής: 

α) Αγία Παρασκευή
Ερειπωμένος ναΐσκος μονόκλιτος, αριστερά 

τής όδοΰ πρός Λαυρεωτικόν Όλυμπον. Κατεγρά
φησαν μεταξύ τών έρειπίων: α) κάλυμμα σαρκοφά
γου έκ μαρμάρου είς δύο έθραυσμένον, β) τμήμα 
έπιστυλίου (Πίν. 50 ς ), 3) δύο κίονες άρράβδωτοι,
4) τό κάτω ήμισυ ποδός Τραπέζης, 5) τρία τμήματα 
θωρακίων καί 6) μικρόν ιωνικόν κιονόκρανον. 
β) ΕΙσόδια Θεοτόκου

Ναός Νεκροταφείου. Εύρίσκεται δεξιά τού 
πρός τό χωρίον δρόμου. Ό ναός διαστ. 10 μ. 
X 7,05 μ. είναι δίκλιτος έκτισμένος έπί τής θέ- 
σεως πιθανώς άρχαιοτέρου κτίσματος καί έκ 
παλαιοτέρου υλικού. Είς τό έσωτερικόν σώζονται 
σύνολα τοιχογραφιών όπως : α) Δέησις (είς τό δυ
τικόν τόξον), β) είς τό κτιστόν είκονοστάσιον: 
Άγιος Βλάσιος, Άγιος Νικόλαος, Θεοτόκος 
ένθρονος μετά τού παιδιού. Χριστός ένθρονος, 
’Ιωάννης ό Πρόδρομος καί τά ΕΙσόδια.

Έπί τού εικονοστασίου έπίσης σώζονται δύο 
έπιγραφαί, ή μία ψαλμική, ή έτέρα τής άνιστορή- 
σεως, διδάσκουσα ότι ή άγιογράφησις έγένετο 
δαπάναις τού είερέος Κυρ. Νικολάου Κουτουψά. 
Άμφότεραι φέρουν τήν χρονολογίαν 1772.

Είς τό Ιερόν Βήμα, είς μέν τήν Πρόθεσιν ή 
«Άκρα Ταπείνωσις», είς δέ τήν άψΐδα άνω ή Πλα
τυτέρα, κάτω οι Τέσσαρες Ίεράρχαι μετά τού Χρι
στού ώς Άρτου είς τό μέσον. Αί τοιχογραφίαι 
διατηρούνται καλώς, προδίδουν δέ μέ τήν άρμο- 
νίαν τών χρωμάτων καί τήν άκρίβειαν τών σχη
μάτων καί τών μορφών καλλιτεχνικήν δύναμιν 
τού τεχνίτου, 
γ) "Αγιος ’Ιωάννης

Ήρειπωμένος ναΐσκος. Κατεγράφησαν 5 τμή
ματα κιόνων καί 6ν θραύσμα κιονίσκου όκταπλεύ- 
ρου διατομής.
δ) Παλαιοχριστιανική βασιλική

(βλ. Π.Α.Ε. 1953, 92-128). Έγένετο έξέτασις 
τών έρειπίων τοϋ μνημείου.

Τή ένεργείμ τής Εφορείας έφωτογραφήθη ύπό 
τής Βασιλικής Αεροπορίας ή περιοχή τοϋ Λαυ- 
ρεωτικοΰ Όλύμπου.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΔΑΓΛΑ 
ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Είς τήν θέσιν Λιάδα τής Περιφέρειας Δάγλα, 
ένθα ύψοΰται μεσαιωνικός πύργος καί ό ναΐσκος 
τών Ταξιαρχών (Πίν. 56 β, 55 ς ), παρά τούς βο-
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ρείους πρόποδας τοΰ όρους Μερέντα, εύρίσκονται 
τά λείψανα μικροΰ ναΐσκου, γνωστοϋ εις τούς 
κατοίκους τοϋ Μαρκοπούλου ώς Άγιος Αίμι- 
λιανός (Πίν. 55 α ).

Τήν άψΐδα του ναΐσκου τούτου περιέβαλλεν 
έτέρα άψίς, μεγαλυτέρων διαστάσεων ( Πίν. 55 β), 
άνήκουσα προφανώς είς παλαιότερον κτίσμα, 
διά τήν άποκάλυψιν τοϋ όποιου ένηργήθη άνα- 
σκαφική ερευνά (1958-1959) ύπό τοϋ Έπιμελη- 
τοϋ.

Διά τής έρεύνης ταύτης διεπιστώθη ότι είς 
τήν Ιδίαν θέσιν υπήρξαν κτίσματα τεσσάρων έπο- 
χών τούλάχιστον. Τό άρχικόν κτίσμα (Σχεδ. 1 ) 
ήτο έπιμήκης αίθουσα καταλήγουσα πρός άνα- 
τολάς είς βαθεΐαν κόγχην, συνολικοΰ μήκους 
22,15 μ. καί πλάτους 6,45 μ. Τό δυτικόν τέρμα τής 
αίθούσης διηρεΐτο διά τοίχου είς τετράγωνον 
χώρον είς τό δάπεδον τοϋ όποιου εύρέθη δεξα
μενή, αί δύο στεναί πλευραί τής όποιας έσχημά- 
τιζον ήμικύκλια. Τής δεξαμενής ταύτης οί μέν 
τοίχοι ήσαν έστρωμένοι δΤ ύδραυλικοΰ κονιά
ματος (κορασανίου), ό δέ πυθμήν διά πήλινων 
πλακών μέ εγχάρακτον γραμμικόν διάκοσμον.

Είς τό κτίσμα τοϋτο προσετέθη άργότερον έν 
όρθογώνιον πτερύγιον είς τό άνατολικόν άκρον 
τοϋ νοτίου τοίχου καί πιθανώς τήν ίδιαν έποχήν 
έν νότιον κλίτος πρός δυσμάς τοϋ πτερυγίου. 
Έάν αί προσθήκαι αύται έγένοντο καί είς τήν 
βορείαν πλευράν τοϋ κτηρίου δέν δύναται πρός τό 
παρόν νά βεβαιωθή, διότι ή πλευρά αΰτη δέν έχει 
είσέτι έρευνηθή (Σχεδ. 1 ).

Μετά, πιθανώς, καταστροφήν τό κτίσμα πε- 
ριωρίσθη είς μέρος μόνον τοϋ άρχικοΰ χώρου, 
ένθα διεμορφώθη μικρός ναΐσκος, τοϋ όποιου 
άνευρέθη τό πλακόστρωτον δάπεδον, τό κτιστόν 
τέμπλον, ή κτιστή τετράγωνος Αγία Τράπεζα 
καί ή κόγχη, άπό τής όποιας προέβαλλε βαθμίς 
ώς βάσις έδρας, περιορισθεΐσα είς μέρος τής με
γάλης κόγχης τοϋ άρχικοΰ κτίσματος (Πίν. 55 δ ). 
Ιωνική βάσις εύρεθεΐσα κατά χώραν δεικνύει 
ότι ό δυτικός τοίχος τοϋ ναΐσκου διετρυπατο ύπό 
διβήλου, τόσον συνήθους είς τήν περιοχήν τών 
Μεσογείων. Τόν ναΐσκον τοϋτον περιέβαλλεν, 
ώς είδος νάρθηκος άπό δυσμών καί νότου, κε- 
καλυμμένος χώρος, καταλήγων είς κόγχην είς 
τό άνατολικόν άκρον (Σχεδ. 1 ).

Άργότερον ό ναΐσκος περιωρίσθη μόνον είς 
τόν κεντρικόν τοιοϋτον. Είς τήν τελευταίαν ταύ- 
την περίοδον, τό δάπεδον άνυψώθη κατά 0,60 μ. 
τοϋ προηγουμένου, κατηργήθη τό δίβηλον, ή βά- 
σις τοϋ όποιου ένεσωματώθη έντός τοϋ δυτικοϋ 
τοίχου, έκαλύφθησαν τά λείψανα τοϋ κτιστοϋ 
τέμπλου καί τής τετραγώνου Αγίας Τραπέζης

καί άντικατεστάθησαν δΤ έτέρων προχείρου 
κατασκευής' τέλος δέ είς τήν έσωτερικήν πλευ
ράν τής κόγχης κατεσκευάσθη έτέρα μικροτέρων 
διαστάσεων, έξαφανίσασα καί τήν βαθμίδα (Πίν. 
55 α).

Μετά τήν καταστροφήν τοϋ άρχικοΰ κτίσμα
τος ό χώρος έχρησιμοποιεΐτο ώς νεκροταφεΐον. 
Ήδη άνευρέθησαν 27 τάφοι εύτελοϋς ώς έπί τό 
πλεϊστον κατασκευής περιέχοντες πολλάκις πε
ρισσοτέρους τοϋ ένός νεκρούς, ένταφιασμένους 
κατά τόν όρθόδοξον τρόπον άνευ κτερισμάτων. 
Ή ποικιλία τών μορφών τών τάφων τούτων καί 
τό διάφορον ύψος είς ό εύρέθησαν δεικνύει είς 
ποιαν έκ τών περιόδων τοϋ κτίσματος άντιστοιχεΐ 
έκαστος. Ώς αρχαιότερος τάφος δύναται νά χα- 
ρακτηρισθή χωνοειδές άγγεΐον περιέχον σκελε
τόν νηπίου, τοποθετηθέν έπί τοϋ δαπέδου τοϋ νο
τίου τετραγώνου πτερυγίου, τάς πηλίνας πλάκας 
τοϋ όποιου ( διαστ. 0,55 X 0,55 μ.) κατέστρεψεν 
έν μέρει (Πίν. 55 γ).

"Ετερος κοινός τάφος ή χωνευτήριον άπεκαλύ- 
φθη πρό τοϋ διβήλου τοϋ ναΐσκου τής τρίτης πε
ριόδου περιέχων σκελετούς 27 τούλάχιστον νε
κρών ( Σχεδ. 2 ).

Επειδή, ώς έλέχθη ήδη, ή έρευνα δέν έχει όλο- 
κληρωθή, μένει δέ άνεξερεύνητος είσέτι ολόκλη
ρος ή βορεία πλευρά τοϋ κτίσματος, δέν είναι 
δυνατόν πρός τό παρόν νά έξαχθοϋν άσφαλή συμ
περάσματα περί τής άκριβοϋς μορφής έκάστου 
κτίσματος καί τοϋ προορισμού αύτοϋ.

Περί τοϋ άρχικοΰ κτίσματος ( Σχεδ. 1) δύναται 
νά θεωρηθή ώς μάλλον πιθανή ή γνώμη ότι ήτο 
λουτρικόν κτήριον άναγόμενον είς τούς υστέρους 
ρωμαϊκούς χρόνους, ώς μαρτυρούν τό σχήμα του, 
ό τρόπος δομής, ή δεξαμενή, άγωγός ΰδατος καί 
οί στρογγύλοι οπτοί πλίνθοι, οί χρησιμοποιούμε
νοι είς τά ύπόκαυστα.

Διά τής προσθήκης τοϋ όρθογωνίου πτερυγίου 
καί τοϋ νοτίου κλιτούς, πιθανώς είς τήν παλαιο
χριστιανικήν έποχήν, τό κτίσμα μετετράπη είς 
βασιλικήν μετ’ έγκαρσίου κλιτούς καί έχρησιμο- 
ποιήθη έκτοτε ώς ναός.

Έκ τών εύρημάτων σημειοϋμεν Ιδιαιτέρως τά 
έξής:

α. Ζεϋγος χαλκών πορπών, μετά γλυπτοϋ φαν
ταστικού ζώου έπί τής μιας καί λέοντος έπί τής 
έτέρας ( Πίν. 57 δ), δυναμένων νά χρονολογηθούν 
τόν 5ον-6ον αιώνα μ.Χ., β. Θραύσματα βυζ. αγ
γείων μετά γανώματος καί γραμμικού ή ζωγρα
φικού διακόσμου (Πίν 57 γ ), καί

γ. Έπί τής έπιφανείας τής έπιχώσεως τής δε
ξαμενής εύρέθη πλάξ έκ λευκού μαρμάρου, έλλι- 
πής κατά τό δεξιόν αυτής μέρος, σωζομένων δια
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στάσεων 0,42 X 0,40 X 0,065 μ., έπί της όποιας 
παρίσταται έν άναγλύφφ, τό σόνηθες κατά τήν 
άρχαιότητα θέμα των νεκροδείπνων ή τοΟ δει- 
πνιζομένου θεού καί θεάς. Είκονίζεται ( Πίν. 51 β ). 
γυναικεία μορφή καθημένη έπί ύψηλοϋ άνακλίν- 
τρου, πατούσα έπί ύποποδίου καί στρέφουσα πρός

τέσσαρες μορφαί παιδιών. Τό πρώτον παιδίον, 
τό όποιον είναι προφανώς άκόλουθος (ύπηρέ- 
της ) κρατεί άβαθές σκεΟος, πιθανώς φιάλην. Πρό 
τών παιδιών εύρίσκεται κυβόσχημος βωμός καί 
πρό αύτοϋ χοιρίδιον.

Είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν, έντός τετραγώ-

0 50 1 50 2ι_____ ι______ι_____ ι_____ ι

Σχεδ. 2. Κάτοψις καί τομαί κοινού τάφου 'Αγίου Αίμιλιανοϋ Δάγλα

τήν δεξιά καθημένην άνδρικήν μορφήν ή όποια 
έδώ έλλείπει.

Ή γυνή τείνει τήν δεξιάν χεΐρα πρός τήν τρά
πεζαν έπί τής όποιας ύπάρχουν τά πόπανα, τά 
γλυκίσματα δηλαδή τά όποια προσέφερον ώς 
άναίμακτον θυσίαν πρός τούς θεούς.

’Αριστερά ιστανται τρεις μορφαί, είς μικροτέραν 
κλίμακα, δύο άνδρες καί μία γυνή, πρό αύτών δέ

νου πλαισίου, είκονίζεται ή συνήθης κεφαλή ά- 
λόγου.

Έκ τής συγκρίσεως μέ γνωστά ήδη άνάγλυφα 
τού ίδιου τύπου (Memorie, pubblicate a cura dell’ 
Istituto storico-archeologico di Rodi, I, 1933, σ. 
159 καί Π.Α.Ε. 1953, έν Άθήναις 1956, σ. 255-25, 
είκ. 7 ) τό άνάγλυφον τού Δάγλα δύναται νά το- 
ποθετηθή είς τόν 4ον αιώνα π.Χ.
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 

Ναός Άγιον Γεωργίου. Εντός τοϋ πλαισίου 
των άπό έτών έκτελουμένων εργασιών άνασκα- 
φής καί άποκαταστάσεως τοϋ σπουδαιότατου έρει- 
πιώνος τής Βραυρώνος, άνετέθη όπό τοϋ διευ-

όποΐος άνεκαίνισε τόν ναΐσκον, άνήγειρε νέα 
κελλία καί άνενέωσε τάς τοιχογραφίας.

’Αλλά καί πρό τοϋ σήμερον σωζομένου ναΐσκου, 
όπήρχεν ετερος ναός, μεγαλυτέρων διαστάσεων, 
ώς έξάγεται έκ τοϋ τμήματος τής ήμικυκλικής

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 
ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ

Σχεδ. 3. Κατά πλάτος τομή ναοΟ Αγίου Γεωργίου Βραυρώνος

θϋνοντος τάς έργασίας Γενικού Διευθυντοϋ Αρ
χαιοτήτων καί Άναστηλώσεως εις τόν Επιμε
λητήν ή μελέτη τοϋ ναΐσκου τοϋ Αγίου Γεωρ
γίου, τοϋ λεγομένου παλαιοΰ ή μικροΰ Βραώνος, 
έκτισμένου είς μικράν έπίπεδον έπιφάνειαν, λα- 
ξευθεΐσαν έπί τοϋ νοτίως τοϋ άρχαίου ναοΰ βρα
χώδους έξάρματος (Τό Έργον 1960, 21 -30) 
(Πίν. 52 β).

Τήν περιοχήν τοϋ παλαιού Βραώνος είχεν άγο- 
ράσει περί τό 1580 ό Άγιος Τιμόθεος, Επίσκοπος 
Εύρίπου — ό ίδρυτής τής Μονής Πεντέλης — ό

άψϊδος, τοϋ σωζομένου πρό τής μικρός κόγχης 
τοϋ ναΐσκου.

Διά των έργασιών αί όποΐαι έγιναν κατά τό 
1962, άπεκατεστάθη, όσον τοϋτο ήτο δυνατόν, ό 
ναΐσκος είς τήν άρχικήν του μορφήν. Άφηρέθη- 
σαν δηλαδή νεώτερα προσκτίσματα είς τήν δυ
τικήν πλευράν του, τά όποια έπιμήκυναν άσυμμέ- 
τρως τό κτίσμα, άφηρέθη εότελές μεταγενέστερον 
τέμπλον (ΰψ.2,14μ. κτιστόν),ώς καί ή διά συγ
χρόνων πλακιδίων στρώσις τοϋ δαπέδου.

’Υπό τήν νεωτέραν ταύτην στρώσιν άπεκαλΰφθη

10
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είς βάθος 0,15-0,20 μ. ή έπιφάνεια τοϋ βράχου 
ή χρησιμεύσασα άρχικώς ώς δάπεδον τοΰ ναοϋ 
καί έπί τής όποιας άνευ ύποθεμελιώσεως εΐχεν 
έγερθή τό κτίσμα.

Έπΐ τοΟ βράχου τούτου ύπάρχουν λαξεύματα, 
έπί των όποιων προφανώς, ήδράζοντο κτίσματα 
σχέσιν εχοντα μέ τόν παρακείμενον άρχαίον ναόν.

Τό ότι ό βράχος άπετέλεσε τό αρχικόν δάπεδον 
τής Εκκλησίας άποδεικνύεται έκ τοϋ ζωγραφι
κού διακόσμου, όστις κατέρχεται μέχρις αύτοϋ.

Ό ούτως άποκατασταθείς ναΐσκος είναι έν κα- 
τόψει όρθογώνιος χώρος μετά 2 Ισοϋψών τόξων 
πρός άνατολάς καί δυσμάς έν εΐδει βραχειών κα
μαρών (έσωτ. διαστ. 6,90 X 3,38 μ.) καί ήμισφαι- 
ρικοϋ τρούλλου (ύψους 4,42 μ. ), έδραζομένου

Ή Ούρα τοϋ ναΐσκου κατεσκευάσθη προσφάτως.
Τό δλον σχήμα τοϋ κτίσματος, ή αμελής διά 

κοινής τοιχοποιίας κατασκευή του, αί βαρεΐαι 
άναλογίαι τοϋ τρούλλου καί τό πλάτος τών τοί
χων, ανάγουν τόν ναΐσκον τοϋτον είς τά πρώτα 
έτη τής Τουρκοκρατίας.

Έκ τοϋ ζωγραφικού διακόσμου τοϋ ναοϋ σώ
ζονται όλίγα τμήματα εις τόν ανατολικόν τοίχον 
καί τήν άψΐδα τοϋ ίεροϋ, είς τόν νότιον τοίχον — 
είναι τά καλύτερον σωζόμενα — είς τόν βόρειον, 
άμυδρώς, καί είς τά δύο τυφλά τόξα τοϋ νάρθηκος.

’Ελάχιστα ίχνη άνεφάνησαν εις τόν τροϋλλον, 
μετά τόν καθαρισμόν, έκ τοϋ Παντοκράτορος καί 
τών περί αύτόν Προφητών.

Ή είκονογραφική διάταξις δέν άκολουθεϊ τόν

ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
0 SO 1 50 2 SO j

Σχεδ. 4. Κατά μήκος τομή ναοϋ 'Αγίου Γεωργίου Βραυρώνος

άπ’ εύθείας έπί τών σφαιρικών τριγώνων, άνευ με- 
σολαβήσεως δηλαδή τυμπάνου (Σχεδ. 3).

Τά σφαιρικά ταΰτα τρίγωνα δέν έχουν Ιδιαίτερα 
στηρίγματα άλλά άποτελοϋν συνέχειαν τής άνω 
έπιφανείας τών τεσσάρων τοίχων τοϋ κεντρικού 
τετραγώνου (Σχεδ. 4).

Είς τό δυτικόν μέρος υπάρχει νάρθηξ στεγα- 
ζόμενος διά τρουλλίσκου, εχοντος σχήμα κώνου 
πίτυος. Ό νάρθηξ ούτος εύρύνεται κατά τήν Β. 
καί Ν. αύτοϋ πλευράν διά δύο τυφλών τόξων, 
ΰψ. 0,25 μ. (Σχεδ. 3 ).

κατά τήν προηγουμένην μεγάλην έποχήν (περίο
δος Κομνηνών - Παλαιολόγων) διαμορφωθέντα εί- 
κονογραφικόν κύκλον ( δογματικόν - ιστορικόν, 
λειτουργικόν) άλλ’ είναι είκονιστική παράθεσις 
μεμονωμένων άγιων, χωρίς διάρθρωσιν ή άλλην 
σχέσιν μεταξύ των. Ή είκονογραφική διάταξις 
κατά μέρη έχει ώς έξής:

Α' ’Ανατολικός τοίχος

Είς τήν κόγχην, ή Πλατυτέρα όλόσωμος ίστα- 
ται κρατούσα πρό τοϋ στήθους τόν μικρόν Χρι
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στόν, σεβιζομένη ύπό 2 άγγέλων. Εκατέρωθεν 
της κόγχης δύο άγιοι προσκλίνουν πρός αύτήν 
είς στάσιν δεήσεως.

ΕΙς τήν στενήν λωρίδα άνωθεν τής κόγχης εί- 
κονίζεται τό "Αγιον Μανδήλιον, ένφ είς τήν Πρό- 
θεσιν εΐκονίζεται ώς συνήθως ή Άκρα Ταπείνω- 
σις, ή όποια όμως έδώ άναγράφεται ώς «Ή Ταφή 
τοΰ Θεοΰ».

Είς τήν άντυγα τοΰ τόξου είκονίζονται 4 άγιοι, 
δύο είς έκάστην πλευράν είς τρόπον ώστε ό είς 
νά ύπέρκειται τοΰ άλλου.

Τέλος είς τό μέτωπον τοΰ τόξου εΐκονίζεται 
ό Εΰαγγελισμός κατά τόν άπό τοΰ 12ου αίώνος 
καί έξης συνειθιζόμενον τύπον, δηλαδή κεχωρι- 
σμένως, άριστερά ό Αρχάγγελος Γαβριήλ καί 
δεξιά ή Θεοτόκος.

Είς τό κάτω μέρος τοΰ τοίχου σχηματίζεται 
ποδέα μέ χαριέστατον φυτικόν κόσμημα.

Β' Νότιος τοίχος

ΔΤ έρυθρών ταινιών ή έπιφάνεια χωρίζεται είς 
πλαίσια άνισα, έντός των όποιων είκονίζονται 
μεμονωμέναι μορφαί 'Αγίων. Άνω άριστερά είναι 
ό Προφήτης Σολομών κατά τό άνω μόνον ήμισυ 
τοΰ σώματος καί κάτωθεν αύτοΰ όλόσωμος άγιος. 
Μεσολαβεί κενόν είς τό όποιον πιθανώς έστηρί- 
ζετο τό άρχικόν τέμπλον καί είτα εΐκονίζεται ή 
ρεαλιστική μορφή τοΰ Αγίου Ίωάννου τοΰ Προ
δρόμου (Πίν. 57 α, β) παρά τούς πόδας τοΰ 
όποιου ύπάρχει ή άναθηματική έπιγραφή : 

Δέηαις τοΰ 
δούλου τον Θϋ 
Νεκταρίου 
μοναχού

Ακολουθεί έφιππος ό Άγιος Δημήτριος φο- 
νεύων τόν Σκυλογιάννην, ένώ άνω άριστερά ή 
Χ(είρ) Κ(υρίου) τόν εύλογεΐ (Πίν. 57 α, β).

Είς τό δυτικόν τέρμα τοΰ τοίχου εΐκονίζεται 
όλόσωμος ό Άγιος Παντελεήμων ώς ώραΐος νέος, 
λαμπρώς ένδεδυμένος, κρατών διά τής άριστεράς 
τό κιβωτίδιον μετά τών φαρμάκων.

Ύπεράνω τών περιγραφέντων άγιων, σχηματί
ζεται ζώνη, είς τήν οποίαν είκονίζονται είς 4 στη- 
θάρια Ισάριθμοι άγιοι μή δυνάμενοι νάταυτισθοΰν.

Τέλος, είς τήν ύπό τούς αγίους ζώνην υπάρχει 
κόσμημα διά πλατειών όφιοειδών έρυθρών ται
νιών είς σχήμα ζίγ-ζάγ. Είς τό σημεΐον τοΰτο δο
κιμαστική ερευνά άπεκάλυψε καί έτερον παλαιό- 
τερον κόσμημα μέ τό αΰτό θέμα.

Τοΰτο άποδεικνύει ότι είς τόν Άγιον Γεώρ
γιον έχομεν τοιχογραφίας γενομένας είς δύο 
έποχάς.

Είς τήν πρός τόν κεντρικόν χώρον τοΰ ναΐσκου

βλέπουσαν πλευράν τοΰ μεταξύ τούτου καί τοΰ 
νάρθηκος τόξου εΐκονίζεται, άριστερά ό Άγιος 
Κοσμάς, έστραμμένος πρός βορράν, πρός τό 
έναντι μέρος τοΰ τόξου, όπου θά είκονίζετο ό 
έτερος τών Άγιων Αναργύρων, Άγιος Δαμιανός.

Επειδή έκ τινων ένδείξεων έφάνη ότι υπήρχε 
έκεϊ καί έτερον στρώμα τοιχογραφίας, διά τοΰτο 
άπεκολλήθη ή μορφή τοΰ Αγίου καί κάτωθεν 
ταύτης άπεκαλύφθη πράγματι ό αύτός Άγιος 
Κοσμάς, άνήκων είς τήν πρώτην έποχήν τής τοι- 
χογραφήσεως.

Έκ τής γενομένης μελέτης τών ύποστρωμάτων 
εικάζεται, ότι καί τά άναφερθέντα ολίγον άνωτέρω 
4 στηθάρια άγιων, είς τό άνω μέρος τοΰ νοτίου 
τοίχου, άνήκουν καί ταΰτα είς τήν αύτήν πρώτην 
έποχήν.

1 ' Βόρειος τοίχος

Ή είκονογραφική διάταξις τοΰ τοίχου τούτου 
είναι όμοια πρός τήν τοΰ νοτίου. Είς τό πρός τό 
Ιερόν μέρος τοΰ τοίχου εΐκονίζεται όλόσωμος 
άγιος, μή δυνάμενος νά ταυτισθή, άκολουθεΐ έν 
κενόν καί είτα εΐκονίζεται ό Άγιος Γεώργιος 
έφιππος, φονεύων τόν δράκοντα.

Δυστυχώς έκ τής παραστάσεως ταύτης σώζεται 
μόνον τό κάτω μέρος τοΰ δράκοντος. Είς τό δυ
τικόν άκρον τοΰ τοίχου είκονίζονται δύο στρατιω
τικοί άγιοι όλόσωμοι, πιθανώς οί Άγιοι Θεόδωροι, 
κρατούντες δίσκον, έπί τοΰ όποιου εΐκονίζεται ή 
Θεοτόκος μετά τοΰ Χρίστου.

Τά χρώματα τής παραστάσεως ταύτης έχουν 
έξαφανισθή καί μένουν τά περιγράμματα μόνον, 
ούτως ώστε είναι δύσκολον νά μελετηθή ή τέχνη 
αύτής.

Δ' Νάρθηξ : Νοτιά πλευρά 

Ύπό τό τυφλόν τόξον είκονίζονται όλόσωμοι 
ό Άγ. Παρθένιος «Επίσκοπος Λαμψακών» καί 
ό Άγιος Τωαννίκιος ό Μέγας. Ό πρώτος ώς έπί- 
σκοπος φέρει τό πολυσταύριον φελόνιον καί τό 
διπλοΰν ώμοφόριον, ό δέ δεύτερος ώς μοναχός 
φέρει τήν ένδυμασίαν τοΰ Μεγαλοσχήμου.

Παρά τούς πόδας των υπάρχει ή έπιγραφή:

Δέηαις τών δούλων 
τϋ Θϋ Παρθενίου Κε 
Ιωανικίου τών 
μοναχών

Είς τήν άντυγα τοΰ τόξου, είς μέν τήν άνατο- 
λικήν πλευράν εΐκονίζεται έτερος Μεγαλόσχημος 
μοναχός κρατών είλητάριον, είς δέ τήν δυτικήν 
ό Άγιος Πέτρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειάς, 
φέρων πολυσταύριον φελόνιον καί τό διπλοΰν 
ώμοφόριον.
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Βόρεια πλευρά

Ύπό τό τόξον τής πλευράς ταύτης είκονίζονται 
όλόσωμοι 2 άγιοι: Ό "Αγιος Σπυρίδων, άριστερά, 
μέ τόν χαρακτηριστικόν πίλον, κρατών είς τήν 
κεκαλυμμένην διά τοΰ πολυσταυρίου φελονίου 
του χεϊρα τήν κέραμον δΓ ής έθαυματούργησε, 
καί ό "Αγιος Τιμόθεος, φέρων πολύπτυχον φελό- 
νιον, ευλογεί διά τής ύψωμένης δεξιάς, ένφ διά 
τής άριστεράς κρατεί Εύαγγέλιον κλειστόν.

Πολλοί διαβλέπουν είς τό πρόσωπον τού εί- 
κονιζομένου 'Αγίου αυτόν τούτον τόν "Αγιον 
Τιμόθεον τόν Ιδρυτήν τής Μονής Πεντέλης, καί 
μάλιστα ζωγραφηθέντα ύπό τοΰ ίδιου.

Έάν όμως άποβλέψη τις είς τήν σωφροσύνην 
τοΰ ’Επισκόπου Εύρίπου καί είς τήν παρά πάν
των όμολογουμένην άγιότητά του, είναι δύσκολον 
νά γίνη παραδεκτή ή ύπόθεσις αΰτη.

Δύο άλλαι όμως έκδοχαί είναι πιθανώτεραι:
Κατά τήν μίαν, ή είκών έζωγραφήθη έπί τής 

έποχής τού Τιμοθέου, τοΰ ’Επισκόπου Εύρίπου, 
ή καί ύπ’ αυτού τούτου καί είκονίζει τόν "Αγιον 
Τιμόθεον, τόν ’Απόστολον καί μαθητήν τοΰ Παύ
λου, τόν γενόμενον ’Επίσκοπον ’Εφέσου. Κατά 
τήν άλλην έκδοχήν, ή παράστασις έζωγραφήθη 
μετά τόν θάνατον τοΰ Τιμοθέου ύπό τών συνασκη- 
τών καί θαυμαστών του, όπότε είναι δυνατόν νά 
είκονίζη αυτόν τοΰτον τόν ’Επίσκοπον.

Ε' Τροϋλλοζ

Τέλος, κατά τόν καθαρισμόν άπεκαλύφθησαν, 
ώς έλέχθη, ίχνη τοιχογραφιών είς τόν τροΰλλον. 
Καί είς μέν τό κέντρον είκονίζεται ό Παντοκρά- 
τωρ, είς δέ τήν περιφέρειαν ολόσωμοι μορφαί 
κατά μέτωπον έκ τών όποιων σήμερον διακρί- 
νονται τά περιγράμματα 2 μόνον.

Έκ τής έξετάσεως τών έκτεθεισών τοιχογρα
φιών έξάγονται τά έξής συμπεράσματα: α' ότι 
έχομεν τοιχογραφίας αί όποϊαι έγιναν κατά δύο 
τούλάχιστον περιόδους, β' είς τήν α' περίοδον 
άνήκουν αί παραστάσεις τοΰ άνατολικοΰ τοίχου, 
ό "Αγιος Κοσμάς καί τά 4 στηθάρια είς τό άνω 
μέρος τοΰ νοτίου τοίχου καί τό κόσμημα είς τήν 
βάσιν τοΰ τοίχου, γ' είς τήν β' περίοδον άνήκουν 
αί παραστάσεις τοΰ νοτίου τοίχου ("Αγ. ’Ιωάννης 
Πρόδρομος, Άγ. Δημήτριος, "Αγ. Παντελεήμων ) 
αί παραστάσεις τοΰ Βορείου τοίχου, αί τοΰ 
νάρθηκος καί αί τοΰ τρούλλου. δ' Αί παραστά
σεις τής α' περιόδου πρέπει νά είναι σύγχρονοι 
περίπου μέ τήν κατασκευήν τοΰ ναοΰ, δηλαδή 
έντός τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 15ου αίώνος ή τάς άρ- 
χάς τοΰ 16ου αίώνος. ε' Αί παραστάσεις τής 
β' περιόδου πρέπει νά συνδεθώσι μέ τήν έποχήν 
καθ’ ήν έζησεν έκεί ό "Αγιος Τιμόθεος ό Επί

σκοπος Εύρίπου ή όλίγον μετ’ αύτήν, ήτοι περί 
τό τέλος τοΰ 16ου αί.
Γλυπτά και χαράγματα

Κατά τόν καθαρισμόν τών τοιχογραφιών άπε
καλύφθησαν τά έξής γλυπτά :

α. Είς τήν 'Αγίαν Τράπεζαν, πλάξ φέρουσα είς 
τήν στενήν αυτής κυρτήν πλευράν σειράν άνθε- 
μίων.

β. Είς τήν άριστεράν παραστάδα, μεταξύ τοΰ 
κυρίως ναοΰ καί τοΰ νάρθηκος, έπίθημα δχον σχή
μα άνεστραμμένης κολούρου πυραμίδος, καί φέ- 
ρον είς τήν μίαν αύτοΰ πλευράν σταυρόν, μέ πε
πλατυσμένα τά άκρα τών κεραιών έν μέσω πλα- 
τυφύλλου φυτοΰ.

γ. Είς τήν άπέναντι ταύτης παραστάδα, έτερον 
έπίθημα φέρον έσχηματοποιημένον δένδρον-κυ- 
πάρισσον έν μέσα) πλουσίου διακόσμου διά καμ
πύλων φύλλων.

Τέλος, ύπεράνω τοΰ έπιθήματος τής νοτίου 
παραστάδος άπεκαλύφθη, μετά τήν άφαίρεσιν 
παχέος στρώματος σουβά, χάραγμα μέ τήν λέξιν 
Ο C Ω Τ Η Ρ (Πίν. 52 γ ) δείγμα άσφαλώς τής εΰ- 
λαβείας τοΰ τεχνίτου, ό όποιος είς τό υπόστρωμα 
έπί τοΰ όποιου έμελλε νά θέση τό μείγμα διά τήν 
ζωγράφισιν, έχάραξε τήν λέξιν ταύτην, ταπεινήν 
έπίκλησιν πρός τόν Σωτήρα Χριστόν, ίνα τόν βοη- 
θήση είς τό εργον τό όποιον έμελλε νά έκτελέση.

Αί έργασίαι καθαρισμού καί συντη ρήσεως 
τών τοιχογραφιών έγένοντο ύπό τοΰ καλλιτέχνου - 
συντηρητοΰ κ. Τάσου Μαργαριτώφ.

Ώρωπός
Είς Ώρωπόν καί Συκάμινον ό Έφορος έξήτασε 

τά μνημεία καί προεκάλεσε τήν άποτείχισιν καί 
μεταφοράν είς τό Βυζαντινόν Μουσεϊον τών τοι
χογραφιών τοΰ ήρειπωμένου ναοΰ τοΰ Αγίου 
Γεωργίου, άρχών τοΰ 13ου αίώνος (βλ. Μ. Χα- 
τζηδάκη, έν Δελτίφ Χρ. Άρχ. Έταιρ. Περίοδος 
Δ' τ. Α' σ. 87-107).

Τανάγρα
Κατά τόν αύτόν χρόνον έγένετο κατά πρότασιν 

τοΰ Έπιμελητοΰ ή άποτείχισις καί ή είς τό 
αύτό Μουσεϊον μεταφορά τοΰ Παντοκράτορος έκ 
τοΰ ναοΰ τοΰ Άγ. Ίωάννου Νεκροταφείου Τανά
γρας. Αί έργασίαι έξετελέσθησαν, δαπάναις τής 
’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, διά τοΰ καλλιτέχνου 
κ. Φ. Ζαχαρίου.

Μαρκόπουλον Ώρωποΰ 
Ό ’Επιμελητής έξήτασε τά έξής μνημεία: 
α. Ναόν Αγίου ’Αθανασίου. Είναι τρίκλιτος 

ξυλόστεγος βασιλική μετά τριών ήμιεξαγώνων 
έξωτερικώς κογχών ( Πίν. 53 δ).
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Οί κίονες ύπο βαστάζουν τόξα. Είς τήν τοιχο
ποιίαν έχουν χρησιμοποιηθή παλαιοχριστια
νικά καί βυζαντινά γλυπτά μέλη. Χρονολογία : 
18ος αί.

β. Ναόν Ζωοδόχου Πηγής. Εύρίσκεται περί 
τά 10' έξωθεν τοϋ χωρίου. Είναι τετρακιόνιος

κος μετά τοϋ Βρέφους. Αί τοιχογραφίαι είναι 
έργα καλής τέχνης τοϋ 16ου-17ου αίώνος. 

Μονή Κλειστών
(Εύρετ.τώνΜνημείωντήςΈλλάδος,τεϋχ.Γ.σ.210) 

Έγένετο έξέτασις τής καταστάσεως τοϋ μνη
μείου όπό τοϋ Έπιμελητοϋ.

ΑΙΠΡΟΠΪΡΓΟΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

Σχεδ. 5. Κάτοψις λουτρικοϋ κτίσματος όπισθεν των Διϋλιστηρίων Άσπροπύργου

σταυροειδής μετά τρούλλου καί τριών ήμιεξα- 
γώνων κογχών είς τόν άνατολικόν τοίχον.

Είς τόν ΝΑ κίονα υπάρχει ώραΐον ίωνικόν 
κιονόκρανον. Έκ τοϋ ζωγραφικοϋ διακόσμου 
σώζονται μεγάλα σύνολα, είς τήν συνήθη είκο- 
νογραφικήν διάταξιν μέ σκηνάς έκ τής ζωής, 
τών Παθών καί τών θαυμάτων τοϋ Χριστοΰ, σκη
νάς έκ τής ζωής τής Θεοτόκου, τής ζωής τοϋ Προ
δρόμου καί τήν Σταύρωσιν είς τόν Δυτικόν τοί
χον.

Χρονολογία τοιχογραφιών : 18ος αίών.
γ. Ναόν Προφήτου Ήλία. Είναι μονόκλιτος 

καμαροσκεπής ναΐσκος παρά τό χωρίον. Σώζον
ται μέρη τινά τοϋ ζωγραφικοϋ διακόσμου, ή Πλα
τυτέρα είς τό τεταρτοσφαίριον καί Ιερατικοί Ά
γιοι είς τόν βόρειον τοίχον. Είς δέ τό κτιστόν 
τέμπλον ό Χριστός, ό Πρόδρομος καί ή Θεοτό-

Ε Λ Ε Υ Σ I Σ

Ό ’Επιμελητής ένήργησε, δαπάναις τής Υπη
ρεσίας, καθαρισμόν καί τακτοποίησιν τοϋ χώρου 
τής άνεσκαμμένης παλαιότερον παλαιοχριστια
νικής βασιλικής τοϋ Αγίου Ζαχαρίου ( Κ. Κου- 
ρουνιώτης, έν Ήμερολογίω Μεγάλης Ελλάδος, 
1934 σ. 519-530, καί Γ. Σωτηρίου, έν Α.Ε. 1929 σ. 
183-184).

Άπεμακρύνθησαν μεγάλοι όγκοι χωμάτων, οί 
όποιοι διετάρασσον τόν χώρον καί άπεκαλύφθη 
τό κτήριον καθ’ όλας αύτοϋ τάς διαστάσεις ( Πίν. 
58 β).

Κατά τόν καθαρισμόν ήλθον άκόμη εις φώς: 
α' είς τό νότιον καί βόρειον κλίτος καί πρό τοϋ 
μεταγενεστέρου ναΐσκου λείψανα τοίχων άνη- 
κόντων είς τό κτίσμα τό προηγηθέν τής βασιλι
κής καί β' δύο φρέατα, έν πρό τοϋ ανατολικού
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τοίχου τοΰ βαπτιστή ρίου καί έτερον εις τόν νάρ
θηκα. Τά φρέατα ταΟτα είναι κατεσκευασμένα 
δι’ έπαλλήλων πηλίνων δακτυλίων, διαμέτρου

στηρίων Άσπροπύργου καί είς άπόστασιν 600-700 
μ. άπ’ αύτοΟ, έντός έλαιοφύτων αγρών ένηργή- 
θη κατ’ Απρίλιον τοΰ 1960 άνασκαφή παρ’ ίδιώ-

0,62 μ. καί ΰψους 0,54 μ. Είς έκαστον δακτύλιον 
ύπάρχουν τρεις όπαί διά τήν κάθοδον καί άνοδον 
έντός τού φρέατος.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΪ

Είς θέσιν κειμένην άκριβώς όπισθεν τών Διϋλι-

του κατοίκου Μούλκι, όδηγηθέντος ύπό όνείρου, 
πρός άνεύρεσιν άρχαίας έκκλησίας. Τά άποκα- 
λυφθέντα έρείπια (Σχεδ. 5 ) άνήκουν προφανώς είς 
λουτρικόν κτίσμα ρωμαϊκής έποχής ώς συνάγε
ται α' έκ τής έπιμελοϋς κατασκευής τών τοίχων 
δι’ άργών λίθων καί όπτών πλίνθων είς όριζοντίας
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σειράς (διαστ. 0,38 X 0,195 X 0,04 μ.), β' έκ τών 
άνευρεθέντων στρογγύλων οπτών πλίνθων των 
χρησιμοποιουμένων είς τά ύπόκαυστα τών λου
τρών τής ρωμαϊκής έποχής καί γ' έκ τών πήλινων 
αγωγών ΰδατος, τετραγώνου διατομής πλ. 0,14 μ. 
Μεταξύ τών έκ τής άνασκαφής προελθόντων αν
τικειμένων συγκαταλέγεται καί κυβόσχημον μάρ- 
μαρον μεθ' άπλοΰ κυματίου είς τήν βάσιν, έλ- 
λιπές κατά τό αριστερόν του ήμισυ, προερχό- 
μενον προφανώς έκ βάσεως άγάλματος έπί τής 
πρόσθιας πλευράς τοϋ οποίου σώζεται τό ήμισυ 
τής έπιγραφής (Πίν. 58 γ):

......... ΑΡΙΑΣ

.........ΗΛΙΔΟ Υ

.........ΩΘΕΥΣ

Σ ΑΛΑΜΙΣ

'Υπό τού Έπιμελητοϋ έγένετο άνασκαφική 
έρευνα είς έρείπια έκκλησίας άποκαλυφθέντα 
έντός τοΰ κτήματος τοϋ Νικολάου Μπουρλάκη, 
παρά τό χωρίον Αίάντειον ( Μούλκι). Άπεκαλύ- 
φθησαν τά θεμέλια μικροϋ μονοκλίτου ναΐσκου, 
διαστ. 7,10X4,70 μ., εις τήν νοτίαν πλευράν τοϋ 
όποιου προσεκολλήθη άργότερον έτερος μονό
κλιτος ναΐσκος. Οί δύο ούτοι ναΐσκοι εϊχον κοι
νόν νάρθηκα (Σχεδ. 6). Έκτου τρόπου δομής 
συμπεραίνεται ότι ό άρχικός ναΐσκος κατεσκευά- 
σθη είς τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Τό δά- 
πεδόν του έν μέρει ήτο έστρωμένον διά τετραγώνων 
πήλινων πλακών, διαστάσεων 0,325 X 0,325 μ., 
έν μέρει διά πλακών μαρμάρινων ή έκ σχιστό
λιθου καί έν μέρει διά μικρών οστράκων τοποθε
τημένων όμως όρθιων.

Ό χώρος τών ναΐσκων είχε χρησιμοποιηθή καί 
πρό τής κτίσεως τούτων άλλά καί μετά διά ταφήν. 
Άπεκαλύφθησαν 6 τάφοι κτιστοί, στεγαζόμενοι 
διά μεγάλων άκατεργάστων πλακών έκ πώρου 
λίθου (Σχεδ. 6). Έκ τοϋ χώρου τής άνασκαφής 
περισυνελέγησαν.

1) 2 άρράβδωτοι μαρμάρινοι κίονες.
2) Επιγραφή έπί πώρου λίθου διαστ. 0,35 X 

0,23 μ.
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3) ’Ανάγλυφος πλάξ (διαστ. 1,035 X 0,59 μ.) 
μετά τριών άνδρικών μορφών ένδεδυμένων ποδήρη 
ίμάτια ( Πίν. 58 α).

4) Μαρμάρινον παλαιοχριστιανικόν έπίθημα, 
φέρον είς τάς στενάς αύτοϋ πλευράς υδροχαρή 
φύλλα καί τό κυριακόν σημεΐον (διαστ. 0,65 X 
0,44X0,10 μ.) (Πίν. 58ε).

5) Μαρμάρινον έπίθημα μέ ύδροχαρή φύλλα

είς τάς στενάς κοίλας πλευράς του ( διαστ. 0,295Χ 
6,29 X,55 μ.) (Πίν. 58 ε).

6) Άρχαΐον ιωνικόν κιονόκρανον ( διαστ. 0,52 
X0,40X0,16 μ.) (Πίν. 58 δ).

7) ’Ιωνική βάσις κίονος.

ΑΙΓΙΝΑ

Έγένετο έξέτασις ύπό τοϋ Έπιμελητοϋ τών μνη
μείων τής Παλαιοχώρας καί καταρτισμός προ
γράμματος έργασιών έπισκευής καί συντηρήσεως 
αύτών ώς καί τής Όμορφης Εκκλησίας Αίγί- 
νης ( Βλ. Ν. Μουτσοπούλου, Ή Παλαιοχώρα Αί- 
γίνης, 1962).

Επίσης, ύπό τής Έπιμελητρίας Στ. Παπαδάκη 
κατεγράφησαν : 7 εικόνες είς τόν ναόν τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου τοϋ χωρίου Μεσαγρός, 1 
είκών είς τήν Μονήν τοϋ Άγιου Νεκταρίου, 13 
εικόνες είς τόν ναόν τής Φανερωμένης, 5 εικόνες 
είς τήν Μονήν Χρυσολεοντίσσης καί 3 εικόνες 
είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν Αίγίνης.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘ1ΑΣ

’Από τοΰ 1956 μέχρι τοϋ 1959 έγένοντο ύπό 
τής Δ' Εφορείας Κλασ. ’Αρχαιοτήτων αί κάτωθι 
έργασίαι:

I. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

1) Άνασκαφή Διόλκου (βλ. Σχεδιογράφημα) :

Πρό τής άποκαλύψεως τοΰ τεχνικού τούτου 
έργου τής άρχαιότητος έπεκράτουν διάφοροι έ- 
σφαλμέναι γνώμαι περί τοΰ χαρακτήρος αύτοϋ καί 
περί τοΰ μήκους του: έθεωρεϊτο ώς μία άπλή οδός 
κατά μήκος τοϋ Ίσθμοΰ, ύπ’ άλλων δέ ώρίζετο 
ή έκτασις αύτοϋ άπό τοΰ Λεχαίου μέχρι τών Κεγ- 
χρεών. Ή άνασκαφή τούτου, ήτις ήρχισε τό 1956 
καί συνεχίζεται έτι, διελεύκανε καί αύτά καί αλλα 
προβλήματα σχετικά μέ τόν Δίολκον. Άπό τό 
όλον έργον άπεκαλύφθη μέχρι τοΰδε τό 1 /3 περί
που έκ τής πλευράς τοΰ Κορινθιακοΰ, ήτοι τό 
τμήμα αύτοϋ μέχρι τοΰ γνωστοΰ έπί τής άποτομής 
τής διώρυγος άναγλύφουτοϋ Νέρωνος (Πίν. 60 β ) 
( βλ. καί ΑΕ, 1959, Χρονικόν, σ. 1 κ. έ:, AM, 71 
( 1956), 51 κ.έ., 111. London News, October 19, 
(1957) 649 κ.έ. ΑΕ, 1956 ( 1959 ), Χρονικόν, 1 κ.έ. 
AM, 72 (ύπό έκτύπωσιν).

Βλ. Πίν. 59 α, γ καί 60 α - β.
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