
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Είς τήν παρούσαν έκθεσιν περιλαμβάνονται τά κυριώτερα πορίσματα πολυμήνου 
άνασκαφής τήν οποίαν διεξήγαγεν ή Α' ’Αρχαιολογική Εφορεία τό 1961 είς μέγα οί- 
κόπεδον κείμενον νοτίως τής Άκροπόλεως μεταξύ τών δδών Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου - 
Παρθενώνος - Καλλισπέρη.Ή άνέγερσις πολυκατοικίας έστάθη καί έδώ, δπως συνήθως 
είς τάς ’Αθήνας τά τελευταία έτη, ή άφορμή τής μακράς ταύτης έρεύνης.

Μία ερευνά είς οίκόπεδον τής πρωτευούσης υπό τάς άνωτέρω συνθήκας είναι 
γνωστόν ότι παρουσιάζει συνήθως σημαντικός δυσχερείας, άφ’ ένός μέν λόγω τής ύπό 
τών ιδιοκτητών καί τών έργολάβων άσκουμένης εύλόγου πιέσεως, διά νά απαλλαγούν 
όσον τό δυνατόν ταχύτερον άπό τήν παρουσίαν τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας, ή 
όποια κατ’ άνάγκην έπιβραδύνει τάς οίκοδομικάς των έργασίας, άφ’ έτέρου δέ λόγφ τής 
συνήθους έλλείψεως χρημάτων, ώς έκ τής όποιας δυσκολεύεται κατά κανόνα ή 'Υπη
ρεσία νά άντιμετωπίση καί τάς στοιχειώδεις άκόμη δαπάνας είς εργατικά ήμερομίσθια. 
Ύπήρξεν όμως πραγματικόν εύτύχημα ότι είς τήν προκειμένην περίπτωσιν ίδιοκτήται 
τού οίκοπέδου ήσαν οί βιομήχανοι άδελφοί Άγγελόπουλοι, οί όποιοι δχι μόνον άνέ- 
λαβον οίκειοθελώς τό μεγαλύτερον μέρος τής δαπάνης, άνελθούσης είς 90—100.000 
δραχμάς, άλλ’ έπέδειξαν καί μεγίστην κατανόησιν τών δυσχερειών, τάς όποιας πα- 
ρουσίαζεν ή άνασκαφή είς χώρον δπου διεξήγοντο παραλλήλως καί οίκοδομικαί έργα- 
σίαι, θέσαντες είς τήν διάθεσίν μας τούς άρχιτέκτονας Π. καί Κ. Μανουηλίδην καί 
βοηθήσαντες ώστε νά έξαντληθοΰν δσαι πιθανότητες ύπήρχον νά εύρεθούν άρχαϊα.

Πλήν τής άνωτέρω σημαντικής ένισχύσεως έκ μέρους τών ιδιοκτητών, ή Α' ’Εφο
ρεία ένισχύθη καί διά 20.000 δρχ. ύπό τής κεντρικής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων τού 
Υπουργείου Προεδρίας διά τήν φωτογράφησιν καί έκπόνησιν τών σχεδίων τών άνευ- 
ρεθέντων άρχαίων καί διά τινας λεπτομερειακός έρεύνας διεξαχθείσας περί τά τέλη τής 
άνασκαφής, ώς καί διά 10.000 δρχ. διά τήν τακτοποίησιν τού άφθονου ύλικοΰ. Τά σχέ
δια, τά όποια παρουσίαζον σημαντικός δυσκολίας λόγφ τής έπαλληλίας τοίχων καί 
άλλων λειψάνων πλείστων έποχών, έξεπόνησε μέ έπιτυχίαν ό άρχιτέκτων κ. I. Σταμ- 
πολτζής. Τήν άμεσον έποπτείαν τής άνασκαφής είχεν ή κυρία Χαρίκλεια Κανελλοπού- 
λου, ή όποια συμμετέσχε καί είς τήν σύνταξιν τής παρούσης έκθέσεως. Τήν τακτοποίη- 
σιν καί καταγραφήν τού πλουσίου ύλικού έφεραν είς πέρας αί δίδες Κ. Δημακοπούλου, 
Α. Σαμαρά καί Εύ. Γιαννοπούλου.Άπασαι αί άνωτέρω, έργασθεΐσαι μέ έξαίρετον ζήλον, 
άνέλαβον ήδη καί τήν δημοσίευσιν διαφόρων θεμάτων τής άνασκαφής. Σημαντικήν 
βοήθειαν προσέφερον έπίσης είς τήν χρονολόγησιν καί άναγνώρισιν τών άμφορέων 
τής άνασκαφής ή δίς V. Grace, τών λύχνων ή δίς Perlzweig καί τών ρωμαϊκών άγγείων 
ό κ. J. Hayes. Μερικός έκ τών φωτογραφιών τής άνασκαφής έλαβεν ό κ. Σπ. Μελετζής, 
έκ δέ τών φωτογραφιών τών ευρημάτων άλλας μέν ή δίς Eva - Maria Czako καί άλλας 
ό κ. Κ. Κωνσταντόπουλος.
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Ό ανασκαφείς χώρος, έμβαδοϋ σχεδόν 835 μ2, έχει σχήμα έπιμήκους ορθογωνίου, 
έκτεινομένου από Β. πρός Ν. σχηματίζοντος δέ εις τά 2/3 περίπου τοϋ μήκους του άπό 
βορρά, μικρόν πρός Α. προεξοχήν. Είς τήν αρχήν έχρειάσθη νά άφαιρεθή διά τοϋ μη
χανικού έκσκαφέως παχύτατον στρώμα συγχρόνου έπιχώσεως ϋψους 7 περίπου μέτρων. 
Κατόπιν ήρχισεν ή έρευνα τών εντός τών διανοιγομένων πέδιλων άνευρισκομένων αρ
χαίων, ταχέως δμως έγινεν αντιληπτόν ότι εάν ήθέλομεν νά σχηματισθή μία κάπως λο
γική είκών τών εύρημάτων θά έπρεπε νά άνασκαφή συστηματικώτερον ό χώρος. Ουτω 
τά 3/4τοϋ οίκοπέδου ήρευνήθησαν πλήρως μέχρι τοϋ φυσικοΰ έδάφους, παρουσιάζοντος 
έλαφράν κλίσιν πρός ΝΑ., ένφ τό ύπολειπόμενον 1 /4 είς τά ΒΑ. τοϋ οικοπέδου δεν 
έκρίθη άπαραίτητον νά έρευνηθή συστηματικώτερον, διότι μέ τήν διάνοιξιν τών πέ
διλων δέν παρουσιάσθη είς αυτά τίποτε τό άξιόλογον.

Μέ τήν άνασκαφήν άπεδείχθη δτι ή περιοχή αυτή τής πόλεως κατφκεΐτο σχεδόν 
συνεχώς έπί χιλιετηρίδας, άπό τής μεσοελλαδικής έποχής μέχρι καί τής βυζαντινής. 
Είς τόν λόγον αύτόν ώφείλετο καί τό δτι είς έλαχίστας μόνον περιπτώσεις ήδυνήθημεν 
νά άναγνωρίσωμεν ώλοκληρωμένα οικοδομικά σχήματα. Τήν μικροτέραν φθοράν εΐχον 
ύποστή έν μέγα άποχετευτικόν σύστημα, τό όποιον εύρέθη νά διασχίζη όλόκληρον τόν 
χώρον άπό Β. πρός Ν., ώς έκ τοΰ βάθους είς τό όποιον ήτο τοΰτο έγκατεστημένον, κα
θώς καί τινες προϊστορικοί καί γεωμετρικοί τάφοι, οίτινες ήσαν λαξευμένοι είς τό 
φυσικόν έδαφος.

Επειδή τά στενά πλαίσια μιας υπηρεσιακής έκθέσεως δέν μοΰ έπιτρέπουν νά 
έπεκταθώ είς λεπτομερείς περιγραφάς, τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον σπανίως, δπως 
έλέχθη, έσχηματίζοντο ώλοκληρωμένα σύνολα, θά περιορισθώ νά άναφέρω τά περισσό
τερα έκ τών άποκαλυφθέντων είς τάς γενικός των μόνον γραμμάς καί κατά τήν χρονο
λογικήν των σειράν, έπιφυλασσόμενος νά δώσω τήν λεπτομερή περιγραφήν τών λειψά
νων είς τήν τελικήν δημοσίευσιν τής άνασκαφής.

ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑ

Τά παλαιότατα λείψανα άνήκον, δπως έλέχθη, είς τήν μεσοελλαδικήν περίοδον, 
περιωρίζοντο δέ είς τόν ΝΔ. χώρον τοΰ οικοπέδου. Ταΰτα ήσαν δύο τάφοι, άθικτοι, 
ώς καί τμήματα τοίχων δύο τουλάχιστον οικιών.

Τάφος άρ. 4 : Ευρίσκετο βορείως τής οικίας Θ καί άπετελεΐτο έξ ένός ορθογωνίου 
λάκκου (Β - Ν) βάθ. 1,05 καί διαστάσεων άνω 1,35 X 0,80 σμικρυνομένου κάτω είς λάκ
κον διαστάσεων 0,80x0,45, δστις έκαλύπτετο διά 4 άκανονίστων πλακών. Περιείχε τόν 
σκελετόν κορασίδος, ή κεφαλή τής όποιας ήτο είς τό νότιον άκρον, έστραμμένη πρός Δ. 
Τά κτερίσματα ήσαν όλίγα, περί αυτών δέ βλ. τό περί τών εύρημάτων κεφάλαιον.

Τάφος άρ. 7 : Ευρίσκετο είς άπόστασιν 6,75 μ. Ν. τοΰ προηγουμένου καί ήτο 
φοράς Β - Ν. Διαστ. 0,96 Χθ,46 μ. Κάλυμμα έκ μιας λίθινης πλακός, έπένδυσις όμοίως 
έκ λίθινων πλακών — μιας είς έκάστην πλευράν. Ή κεφαλή τοϋ νεκροΰ ήτο πρός Β. 
καί έβλεπεν έπίσης πρός Δ. Σύγχρονος πρός τόν προηγούμενον.

Οικία Θ : Εύρέθη ή ΝΑ. γωνία δωματίου, τοϋ όποιου οί τοίχοι έσώζοντο μέχρι 
μεγ. ύψους 1,10 ( ό νότιος ) ήσαν δ’ έκτισμένοι διά μεγάλων άργών λίθων άνευ συνδετι
κής ύλης (;).
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Ό Α. τοίχος φέρει εις τό μέσον περίπου τοϋ μήκους του έπισκευήν έκ μικροτέρων 
λίθων, τό δέ βόρειον τμήμα του κατεστράφη πιθανώτατα όταν ήνοίχθη ό τάφος. Ή 
οικία είναι συνεπώς παλαιοτέρα τοϋ τάφου. Ό νότιος τοίχος του, άποκαλυφθείς είς 
μήκος 1,75 συνεχίζεται, όπως φαίνεται, ύπό τό πεζοδρόμιον τής όδοΟ Παρθενώνος. 
Άμφότεροι οί τοίχοι ήσαν θεμελιωμένοι εις τό φυσικόν έδαφος. Έκ τών τοίχων έξή- 
χθησαν μεσοελλαδικά όστρακα (Μινύεια).

Οικία I: Έκειτο προς νότον τής προηγουμένης. Καί ταύτης άπεκαλύφθη μόνον 
τό Α. τμήμα, ένώ τό υπόλοιπον θά εύρίσκεται είσέτι όπό τό πεζοδρόμιον τής όδοΟ Παρ- 
θενώνος. Ταύτης έσώθη τό κατώτατον μέρος των τοίχων μεγ. ύψ. 0,30 περίπου, οΐτινες 
ήσαν έκτισμένοι κατά τόν αυτόν τρόπον όπως οί τοίχοι τής οικίας Θ, ήτοι μέ μεγάλους 
άργούς λίθους, μέ ίλΰν όμως ώς συνδετικήν ύλην. Έπΐ τών έρειπίων της έπάτησε μετα
γενέστερος τοίχος.

Δύο άκόμη τοίχοι, εύρεθέντες κατά τό νοτιώτατον άκρον τού άνασκαφέντος χώρου, 
οί 102 καί 103, άποτελοϋν τήν ΒΑ. γωνίαν δωματίου παναρχαίας οΙκίας, ή όποια όμως 
άμφίβολον είναι έάν άνήκη εις τήν προϊστορικήν ή τήν γεωμετρικήν περίοδον.

Αί μεσοελλαδικαί οίκίαι τοΟ οικοπέδου Άγγελοπούλου είναι, έφ’δσον γνωρίζω, 
αί πρώται αί όποϊαι άνευρίσκονται είς ’Αθήνας. Είς τό ΝΑ. άκρον τής άνατολικής προ
εξοχής, εύρέθη φρέαρ μεσοελλαδικής εποχής βάθους 1.95 μ. περίπου, λαξευμένον είς 
τό φυσικόν έδαφος.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ

Είς τήν γεωμετρικήν περίοδον άνήκον τρεις τάφοι. Έξ αυτών οί δύο εύρέθησαν 
είς τήν ΝΔ. άκριβώς γωνίαν τοϋ οικοπέδου, ό είς πλησίον τοϋ άλλου (τάφοι 3 καί 5), 
ό δέ τρίτος (άρ. 6) είς τά ΝΑ. τοϋ οίκοπέδου ύπό τό ύστερορρωμαϊκόν μαγειρεΐον 
(βλ. κατωτέρω).

Τάφος 3 : Λάξευμα διαστάσεων 0,83 Χθ,57 καί βάθους 0,45 γενικής κατευθύν- 
σεως ΒΔ - ΝΑ, κεκαλυμμένον ύπό τριών λίθινων πλακών. Περιεΐχεν έν τεφροδόχον 
άγγεΐον τοϋ άσυνήθους σχήματος βαθείας πυξίδος, έτερα έννέα άκέραια άγγεΐα καί 
τεμάχια άλλων, όλα πολύ καλής τέχνης περί τών όποιων θά γίνη εύρύτερος λόγος 
είς τό κεφάλαιον τών εύρημάτων. ’Από τό σχήμα τών άγγείων καί τήν διασκόσμησίν 
των συμπεραίνει ό άνασκάψας ότι ή ταφή έγένετο είς τήν αύστηράν περίοδον τοϋ γεω
μετρικού ρυθμοΰ, ήτοι είς τάς άρχάς τοϋ 8ου αί. π.Χ.

Τάφος 5 : Άκανόνιστον λάξευμα. Περιεΐχεν ένα τεφροδόχον άμφορέα, ό όποιος 
έκαλύπτετο ύπό βαθέος μάλλον πινακίου. 'Η ταφή είναι, ώς φαίνεται, σύγχρονος μέ την 
προηγονμένην ( Πίν. 30 α). Ό τρίτος τάφος (άρ. 6) ήτο έν μέρει παραβιασμένος άπό 
μεταγενέστερον τοίχον. Περιεΐχεν όλίγα όστά άτάκτως έρριμμένα καί έν άβαθές 
πινάκιον.

ΑΡΧΑ Ϊ ΚΑ - ΚΛΑΣΣΙΚΑ

Είναι άξιοσημείωτον ότι τής άνατολιζούσης περιόδου δέν εύρέθησαν παρά έλά- 
χιστα μόνον όστρακα, γεγονός τό όποιον, έν συνδυασμώ καί μέ τήν έκ τών άνασκαφών 
τών έτών 1955 - 1960 είς τήν οδόν Διον.’Αρεοπαγίτου καί βορείως αυτής διαπιστωθεί-
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σαν σπάνιν ευρημάτων τής εποχής αύτής, επιτρέπει τό γενικώτερον συμπέρασμα δτι ή 
πρός νότον τής Άκροπόλεως περιοχή έπαυσε τότε νά είναι δσον πριν κατφκημένη.

Άφθονώτερα ήσαν τά λείψανα τής άρχαϊκής καί τής κλασσικής περιόδου άλλά 
καί αύτά πάντως δχι πολλά. Κατά τό πλεΐστον ήσαν μικρά, μεμονωμένα τμήματα τοί
χων, τά όποια κατεΐχον κυρίως τό άνατολικόν καί τό νοτιοανατολικόν τοΰ οικοπέδου 
ώς καί τινες στρώσεις περιέχουσαι όστρακα. Τό περισσότερον άξιον λόγου ήτο έν τμήμα 
δαπέδου τοΰ 4ου αίώνος συγκείμενον έκ μικρών βησσάλων ( 2,40 ΧΙ,ΟΟ μ.), τό όποιον 
εύρέθη εις τήν πρός Α. προεξοχήν τοΰ οικοπέδου καί άνήκεν είς τήν ΒΔ. γωνίαν αιθού
σης φαγητού. Τό περιβάλλει ζώνη ύψηλοτέρα κατά 0,03, ή όποια έφερεν έπάλειψιν 
εξ άπλοϋ άσβεστοκονιάματος καί προωρίζετο διά τήν τοποθέτησιν κλινών.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ

Είς τήν υστέραν έλληνιστικήν έποχήν (περί τά μέσα τού 2ου αί.π.Χ.;) θά πρέπει 
κατά πάσαν πιθανότητα νά άναχθή ή πρώτη φάσις ένός μεγάλου άποχετευτικοϋ συστή
ματος, τό όποιον διέσχιζε τόν άνασκαφέντα χώρον άπό Β. πρός Ν. μέ φρέατα έπι- 
σκέψεως κατ’ άποστάσεις καί τινας πλαγίας διακλαδώσεις έξ άνατολών καί δυσμών.

Τό σύστημα δμως τούτο ύπέστη έπανειλημμένας έπισκευάς, δχι μόνον κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ τέλους τής έλληνιστικής περιόδου, άλλά καί κατά τήν ρωμαϊκήν (βλ. 
κατωτέρω). Είς παλαιοτέραν πάντως φάσιν άνήκουν μεγάλα πήλινα καλύμματα έκ τής 
έπενδύσεως φρεάτων έπισκέψεως, τοποθετημένα κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά σχημα- 
τίζωνται όξυκόρυφα τόξα, ώς καί έν έκ τών φρεάτων έπισκέψεως, τό Φ 3. Άρχικώς ό 
άγωγός είχε λαξευθή ώς φαίνεται ύπογείως, άργότερον δμως αί έπισκευαί έγιναν άνω
θεν, διά τής άποκοπής τών έπιχώσεων καί τού φυσικού βράχου, δπου ούτος έσώζετο 
άκόμη. Είς πλεΐστα σημεία τοΰ νοτίου τμήματος τοΰ κεντρικού όχετοΰ εύρέθησαν όξυ- 
πύθμενοι άμφορεΐς έπ’ αύτοΰ ή παρ’ αυτόν, τών όποιων προορισμός ήτο ή άνακούφισις 
τοΰ όχετοΰ έκ τών πιέσεων τών χωμάτων.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζει έν φρέαρ ύδρεύσεως (Φ 2) είς τόν ΝΑ. τομέα τοΰ οίκο
πέδου, μέ τήν νοτίαν καί τήν άνατολικήν πλευράν τοΰ όποιου συνεδέοντο τέσσερες 
μικραί δεξαμεναί (έξ ών ή μεγαλυτέρα διαστάσεων 2,75 X 1,25) τοποθετημένοι είς δια
φορετικά έπίπεδα. Ίσως πρόκειται περί έργαστηρίου.

ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Είς αύτήν άνήκουν τά περισσότερα έκ τών λειψάνων τοΰ οικοπέδου Άγγελοπού- 
λου. Κατά τήν διάρκειαν τής πρωίμου αύτοκρατορικής περιόδου ύπέστη εύρεΐαν έπι- 
σκευήν ό μεγάλος έλληνιστικός άγωγός, τοΰ όποιου αί πλεΐσται κεραμίδες άντικατεστά- 
θησαν τότε διά νέων τομής U, τοποθετημένων άνά δύο, τής μιας άνεστραμμένης έπί τής 
άλλης, ένίοτε διά τής παρεμβολής μιας πλίνθου. Μερικοί έκ τών πλαγίων άγωγών 
(Πίν. 30β) καί έκ τών φρεάτων τό Φ 7 καί ίσως καί τό Φ 9 άνήκουν ώσαύτως είς αύ
τήν. Κατά τήν μέσην ρωμαϊκήν περίοδον έκτίσθησαν δύο καμαροειδείς κατασκευαί έκ 
πλίνθων είς τά δύο άκρα τοΰ άνασκαφέντος χώρου, έκεΐ δπου παρατηρούνται σημαν
τικοί άλλαγαί είς τό έπίπεδον τοΰ άγωγοΰ, έξ ών ή μέν βορεία άντικατέστησε τόν πα
λαιόν πήλινον όχετόν (Πίν. 31α,β), ή δέ νοτία απλώς τόν έπροστάτευσε.

’Εκ τών όστράκων καί ένός νομίσματος τοΰ αύτοκράτορος Αύρηλιανοΰ, τά όποια 
έξήχθησαν έκ τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ όχετοΰ, συνάγεται δτι τό μέγα άποχετευτικόν σύστημα 
ήχρηστεύθη μετά τήν έκ τών Έρούλων προκληθεΐσαν μεγάλην καταστροφήν καί τήν
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έρήμωσιν των πλείστων τμημάτων τής πόλεως. Τά φρέατα δμως Φ7 καί Φ9 κατεχώ- 
σθησαν όριστικώς άργότερον. Οϋτω εις τό Φ7 εύρέθησαν αφθονα οικιακά σκεύη καί 
άλλα αντικείμενα τού τέλους τοϋ 3ου αίώνος μ.Χ. και των πρώτων δεκαετηρίδων τοϋ 4ου, 
τά όποια, όπως ύποθέτω, θά άπετέλουν τήν σκευήν οίκίας, κτισθείσης έδώ πλησίον είς 
έποχήν καθ’ ήν ή πόλις ήρχιζε νά συνέρχεται άπό τήν εισβολήν τών Έρούλων, έγκα- 
ταλειφθείσης δέ περί τά μέσα ή όλίγον προ τών μέσων τοϋ 4ου αίώνος. Τό Φ 9 πάλιν 
κατεχώσθη, όταν περί τά 400 μ.Χ. έκτίσθη είς τόν χώρον αυτόν τό frigidarium μεγάλου 
δημοσίου λουτροϋ, δύο έκ τών τοίχων τοϋ όποιου έπάτησαν εν μέρει επί τών έν λόγφ 
φρεάτων. Μετά τούς Έρούλους, άγνωστον όμως πότε έκριβώς, έκτίσθη είς τό βόρειον 
μέρος τοϋ χώρου όχετός επιφάνειας, ό όποιος έκκινών άπό τήν είσέτι σωζομένην βο- 
ρείαν καμαροσκεπή κατασκευήν κατηυθύνετο προς ΝΑ. Καταλλήλως άνυψώθη τότε 
καί ή κοιτόστρωσις τής καμαροσκεποϋς κατασκευής. Ό όχετός ούτος παρηκολουθήθη 
επί μήκους 8,50 μ. περίπου, μετά τό όποιον δέν εύρέθη πλέον ίχνος αύτοϋ. Τόσον ή 
καμαροσκεπής κατασκευή, όσον καί ό όχετός ήχρηστεύθησαν περί τά 400 μ.Χ., όταν 
έκτίσθησαν οί είς τήν ΒΔ. γωνίαν τοϋ οικοπέδου άνευρεθέντες παχεΐς καί ισχυροί 
τοίχοι έπιβλητικής οικοδομής, είς τούς όποιους θά έπανέλθω άργότερον.

Έκ τών κτισμάτων τής Ρωμαϊκής περιόδου τό παλαιότερον ήτο έν μέγα οικοδό
μημα (Α), τό όποιον τόσον πολύ υπέφερε άπό τήν έπί τών έρειπίων του έγκατάστασιν 
μεταγενεστέρων κτισμάτων, ώστε μετά δυσκολίας ήτο δυνατόν νά σχηματισθή σαφής 
είκών τής μορφής μερικών έκ τών χώρων του. Ήτο ίσως βαλανεϊον (βλ. έκθεσιν άνα- 
σκαφής οικοπέδου Ζαχαράτου), έκτίσθη δέ έπί Αύγούστου ή όλίγον πρό αύτοϋ. Τούτου 
έξηκριβώθησαν τρεις έπισκευαί, ή δέ έγκατάλειψίς του έχρονολογήθη όλίγον πρό τών 
μέσων τοϋ 2ου αϊ. μ.Χ. Τό μέγιστον σωζόμενον ϋψος τών τοίχων του ήτο 1,80 μ., έκ τών 
όποιων τά 0,70 ήσαν θεμέλιον. Οί διαπιστωθέντες χώροι του ήσαν : μία βεσπασιανή 
παρά τό δυτικόν όριον τοϋ οικοπέδου, έν δωμάτιον άμέσως προς βορραν αύτοϋ (δωμά- 
τιον I) καί έν άλλο παρά τό άνατολικόν όριον τοϋ οικοπέδου (δωμάτιον II). Τής βεσπα- 
σιανής έσώθησαν οί τοίχοι τών τριών πλευρών (άνατολικός, βόρειος καί δυτικός) ώς 
καί τό δάπεδον, άποτελούμενον έκ μικρών όρθογωνίων τεμαχίων πλίνθων καί καλυπτόμε- 
νον υπό ύδραυλικοϋ κονιάματος. ’'Αριστα διετή ρεΐτο ή άποχετευτική αύλαξ, ή όποια 
περιέβαλλε τό βόρειον τμήμα τής δυτικής πλευράς καί τήν βορείαν καίάνατολικήν πλευ
ράν, είχε δέ ίσχυράν κλίσιν πρός τήν ΝΑ. γωνίαν, όπου εύρέθη ή όπή διά τήν άπορροήν 
τών άκαθάρτων ύδάτων. Έπί τοϋ δαπέδου τοϋ δωματίου I εύρέθη άριθμός άγγείων καί 
πλήθος ειδωλίων, τά όποϊα, ώς φαίνεται, εϊχον άπορριφθή έκεΐ ώς άχρηστα έκ τίνος γει
τονικού έργαστηρίου. Τοϋ δωματίου II εύρέθη μόνον τό κάτω μέρος τοϋ δυτικού τοίχου 
μέ όρθομαρμάρωσιν έπί τής άνατολικής όψεως καί τμήμα τοϋ ώραίου δαπέδου του έκ 
τεμαχίων έγχρώμων μαρμάρων, τά όποια άπήρτιζον γεωμετρικά σχέδια. Τό δάπεδον 
τοϋτο μετεφέρθη ήδη είς τό Τζαμί τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς.

Άλλου κτηρίου τής μέσης ρωμαϊκής περιόδου (Β) εύρέθη παρά τό δυτικόν όριον 
τοϋ Β τομέως ό άνατολικός τοίχος, φοράς Β-Ν (τ. I), πατήσας έπί έρειπωμένου τοίχου 
τοϋ προαναφερθέντος κτίσματος, ώς καί ή άρχή τών έγκαρσίων τοίχων. Τό κτήριον 
κατεστράφη, ώς φαίνεται, ύπό τών Έρούλων, τό δέ βόρειον άκρον τοϋ τοίχου I άπε- 
κόπη ύπό τοϋ μεταγενεστέρου άγωγοϋ Β.

Είς τήν Α προεξοχήν εύρέθησαν διάφοροι τοίχοι ένός κτηρίου μέ μακράν ίστορίαν. 
Ή παλαιοτέρα του φάσις άνάγεται είς τήν πρώιμον ρωμαϊκήν περίοδον (είς έκ τών τοί
χων του άπέκοψε τμήμα τοϋ κλασσικού δαπέδου, περί τοϋ όποιου έγινε λόγος είς τό
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κεφάλαιον τής κλασσικής εποχής) ή δέ ύστάτη φθάνει εις τάς άρχάς ίσως τοΰ 5ου αΐ. 
μ.Χ. Τοιχογραφίαι διεκόσμησαν τούς τοίχους του ευθύς άπό τήν πρώτην περίοδον. 
Τμήμα τής καλύτερον σωθείσης τοιχογραφίας (τού 4ου αί. μ.Χ.) άπεκολλήθη καί μετε- 
φέρθη είς τό Τζαμί τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς (Πίν. 32 β).

Εις τήν ύστάτην ρωμαϊκήν περίοδον (περί τά 400 μ.Χ.) έκτίσθησαν έν μέρει επί 
των έρειπίων τού πρωίμου ρωμαϊκού κτηρίου μεγαλοπρεπείς θέρμαι (Γ), των όποιων 
έσώθη κυρίως μία μεγάλη αίθουσα, σχεδόν τετράγωνος, πλευράς 12,50 μ., άσφαλώς τό 
frigidarium. Είς τόν βόρειον καί τόν νότιον τοίχον αυτής άνοίγονται τρεις κόγχαι 
(δύο είς τόν βόρειον(Πί ν. 32α), καί μία είς τόν νότιον)σωθεΐσαι μόνον έν θεμελίφ ή τό 
πολύ όλίγον υπέρ τό θεμέλιον, κλειόμενοι δέ έμπρός άπό βαθύ θεμέλιον. Τήν ϋπαρξιν 
καί τετάρτης κόγχης είς τό δυτικόν μέρος τής νοτίας πλευράς πρέπει νά συμπεράνωμεν 
διά λόγους συμμετρίας, άν καί κανέν ίχνος αυτής δέν εύρέθη, προφανώς λόγφ καταρρεύ- 
σεως τών έπιχώσεων είς τό μέρος έκεΐνο καθώς καί τών μεγάλων μεταγενεστέρων έπεμ- 
βάσεων. Αί έν λόγω κόγχαι είναι, όπως φαίνεται, άτομικοί λουτήρες, οί όποιοι σήμερον 
γνωρίζομεν ότι είς τά δημόσια λουτρά ένεφανίσθησαν διά πρώτην φοράν είς τά τέλη τού 
4ουαί. μ.Χ. (Ginouves είςBCH 1955, 135-152).Ίσως είς τήν αίθουσαν αυτήν ν’άνή- 
κη χρονολογικώς μία μεγάλη όρθογώνιος βάσις (Πίν. 33α), είς τό κτίσιμον τής όποιας 
έχρησιμοποιήθησαν μεταξύ άλλων καί διάφορα παλαιότερα υλικά έξήρημωμένωνοίκιών. 
Ό σκοπός τής έν λόγφ βάσεως είναι άγνωστος. Τόσον αί διαστάσεις τής άποκαλυ- 
φθείσης αιθούσης, όσον καί ή διαπιστωθεΐσα έποχή της δικαιολογούν τήν δπόνοιαν 
ότι αί θέρμαι εύρίσκοντο είς στενήν σχέσιν μέ τήν «οικίαν τοΰ Πρόκλου», ή όποια τήν 
ιδίαν έποχήν έκτίζετο είς μικράν έκεΐθεν άπόστασιν. Βεβαιότης δέν θά ύπάρξη φυσικά 
παρά μόνον όταν παρακολουθηθοΰν οί τοίχοι έντός τής όδοΰ Παρθενώνος καί πέραν αυ
τής είς τό πρός δυσμάς άκτιστον οίκόπεδον—κληροδότημα Σεβαστής Καλλισπέρη—, 
όπου μέχρι σήμερον σώζονται ύπέρ τήν έπιφάνειαν τοΰ έδάφους έπιβλητικά τμήματα 
τοίχων άνήκοντα άσφαλώς είς τήν οικίαν τοΰ Πρόκλου. Θά ήδύνατο έπίσης τότε 
νά έξακριβωθή ποία είναι ή σχέσις καί τών κατά τήν ΒΔ. γωνίαν τοΰ οίκοπέδου 
εύρεθέντων ίσχυροτάτων ύστερορρωμαϊκών τοίχων, τόσον πρός τήν οίκίαν τοΰ Πρόκλου 
όσον καί πρός τάς άποκαλυφθείσας θέρμας. Πάντως, είς τό ίδιον συγκρότημα είς τό 
όποιον άνήκε τό frigidarium, φαίνεται ότι άνήκον καί τά ύπόκαυστα τά όποια, όπως προ- 
φορικώς μέ είχε πληροφορήσει πρό έτών ό άκαδημαϊκός καί άρχιτέκτων Β. Κουρεμέ
νος, είχον εύρεθή κατά τήν θεμελίωσιν τής έπί τής όδοΰ Διον. ’Αρεοπαγίτου 11 οικίας 
του, μή άπεχούσης πολύ άπό τό οίκόπεδον Άγγελοπούλου.

Κατά τι παλαιοτέρα τοΰ λουτρού ήτο μία οικία τών υστέρων ρωμαϊκών χρόνων (Γ), 
μέρος τής όποιας άπεκαλύφθη είς τά ΝΑ. τοΰ οίκοπέδου, τοΰ υπολοίπου εύρισκομένου 
ύπό τήν έπίχωσιν τοΰ γειτονικού οικοπέδου Μαντουβάλου. Ταύτης εύρέθη τμήμα τοΰ 
μαγειρείου. Ή έστία καί τά μαγειρικά σκεύη ήσαν είς ήν σχεδόν κατάστασιν άφέθη- 
σαν (Πίν. 33β) κατά τήν άπότομον έγκατάλειψιν τής οικίας. ’Επί τοΰ δαπέδου 
εύρέθη νόμισμα τοΰ Βαλεντινιανοΰ τοΰ Β', τό όποιον έπισφραγίζει τήν καί διά μό
νων τών άγγείων καί τών λύχνων έπιτευχθεΐσαν χρονολόγησιν είς τάς τελευταίας δε
καετίας τοΰ 4ου αί. μ.Χ. ’Ολίγον άργότερον έπί τοΰ έρειπίου τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ 
μαγειρείου έπάτησεν ή ΝΑ. κόγχη τοΰ μεγάλου λουτρού.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

’Ερείπια βυζαντινών οίκιών εύρέθησαν άρκετά. Μία έξ αύτών κατελάμβανε τό
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κέντρον περίπου τοϋ οίκοπέδου, άπετελεΐτο δέ έκ 5 τουλάχιστον δωματίων. Μιάς άλλης, 
ολίγον νοτιώτερον κειμένης, διεπιστώθησαν τά βόρεια τμήματα 4 δωματίων. Βυζαντι
νοί τοίχοι εόρέθησαν είς τό ΝΔ. άκρον καί εις τήν άνατολικήν προεξοχήν. Καθ’ δλην 
τήν έκτασιν τοϋ οίκοπέδου άπεκαλύφθησαν 16 πίθοι, οί όποιοι μαρτυροΟν πόσον πυκνο- 
κατωκημένη ήτο ή περιοχή κατά τήν βυζαντινήν περίοδον.

ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

’Ιδιαιτέρως αποδοτική καί είς κινητά ευρήματα πάσης περιόδου, άπό τής μεσοελ- 
λαδικής μέχρι καί τής βυζαντινής, ύπήρξεν ή άνασκαφή τοϋ οικοπέδου Άγγελοπούλου. 
Μερικά μάλιστα εξ αυτών, όπως λ.χ τά γεωμετρικά αγγεία τοϋ τάφου 3, είναι άρίστης 
ποιότητος καί τά σχήματά των άσυνήθη. Κατωτέρω δίδεται σύντομος περιγραφή τών 
κυριωτέρων ευρημάτων κατά έποχάς :

Μεσοελλαόικά

’Εντός τοϋ μεσοελλαδικοϋ τάφου 4 περιείχοντο :
α) Δίωτος μικρά τεφρά Μινύειος κύλιξ ΰψ. 0,069 διαμ. χείλους 0,079.
β) ’Οστέινη καρφίς μήκ. 0,073.
γ) Περιδέραιον έξ 8 ψήφων χαλαζιού, 2 μικρών έκ γρανάτου καί 3 μικρών έκ χαλ- 

κοϋ καί τινες σπεΐραι έκ χαλκοϋ καί άργύρου.
Πλησίον τοϋ προϊστορικοϋ τοίχου 77 εύρέθη μεγάλη μεσοελλαδική «φρουτιέρα» 

ΰψ. 0,270 μέ μελανότεφρον έπίχρισμα, μιμουμένη Μινύειον άγγεϊον. Βορείως τοϋ τοί
χου 78 εύρέθησαν τμήματα μεγάλου κρατήρος φέροντος άμαυρόχρωμον διακόσμησιν 
(Matt Painted Ware).

Γεωμετρικά

Πλουσιώτατος είς αγγεία ύπήρξεν ό τάφος 3, όστις περιείχε : 
α) Μέγα τεφροδόχον άγγεϊον σχήματος βαθείας πυξίδος λίαν σπανίου (ύψ. 0,94) 

ή όποια έφερε μή συνανήκον μικρότερον κάλυμμα (Π ί ν. 34 γ ).Έπί έκατέρας τών δψεων 
διάγραμμος μαίανδρος πρός άριστερά, περιβαλλόμενος διά πλαισίου άλλων γεωμετρικών 
κοσμημάτων. Τό κάτω μέρος τοϋ άγγείου ώς μόνην διακόσμησιν φέρει συστάδας όρι- 
ζοντίων γραμμών έπί έδαφοχρώμων ταινιών διά τών οποίων διακόπτεται κατ’ αποστά
σεις τό σκοτεινόν βερνικωμένον έδαφος τοϋ άγγείου. Τόσον κατά τό σχήμα δσον καί 
κατά τήν διακόσμησιν ή πυξίς παρουσιάζει μεγάλην ομοιότητα μέ μίαν ώραιοτάτην 
πυξίδα τοϋ Λούβρου (Arias - Hirmer, Tausend Jahre.... άρ. 3-Pottier, Vol. A 514), 
ή όποια δμως περιλαμβάνει καί ζώα είς τήν διακόσμησιν της. ’Αξιοθαύμαστος είναι 
καί είς τό άγγεϊον τής Άκροπόλεως ή άκρίβεια καί λεπτότης τής έργασίας ώς καί 
ή καθαρότης τής καθόλου έντυπώσεως. 'Ωραιότατον είναι τό ξανθόν χρώμα τής δια- 
κοσμήσεως. Τό άγγεϊον τοϋτο είναι έκ τών ώραιοτέρων παραδειγμάτων τής ώριμου 
περιόδου τοϋ αύστηροΰ γεωμετρικοϋ ρυθμοΰ, τών άρχών ίσως τοϋ 8ου αί. π.Χ.

β) Άτρακτοειδή πυξίδα μετά καλύμματος, φέρουσαν σειράν συνεχών γεωμετρι
κών κοσμημάτων. Ύψ. 0,178.

γ) Άτρακτοειδή πυξίδα, άνευ καλύμματος, φέρουσαν όμοίως σειράς συνεχών 
γεωμετρικών κοσμημάτων. Ύψ. 0,160.
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δ) «Σβούραν» φέρουσαν σειράς συνεχών γεωμετρικών κοσμημάτων ύψ. 0,127.
( Π ί ν. 34 β ).

ε) Πυξίδα κανονικού σχήματος μετά καλύμματος. Ύψ. συνολικού 0,11, άνευ κα
λύμματος 0,089, διαμ. στομ. 0,182, με μετόπας διακεκοσμημένας έναλλάξ μέ στοιχεία 
διαγράμμου μαιάνδρου προς άριστερά.

στ) Κάνθαρον μετά διαγράμμου μαιάνδρου προς άρ., ύψ. 0,064 άνευ λαβών 0,083 
μετά λαβών, διαμ. 0,089.

ζ) Σκύφον μέ διάγραμμον μαίανδρον πρός άρ., ύψ. 0,072, διαμ. 0,107.
η) Κύπελλον μόνωτον ύψ. 0,123, διαμ. 0,095 μέ διακόσμησιν κλειδομαιάνδρου 

καί συνεχομένων ρόμβων είς τό χείλος.
θ) Χαμηλήν πρόχουν μέ πολύ πεπιεσμένον σώμα καί εύρύν λαιμόν, φέρουσαν 

άμυδράν διακόσμησιν μαιάνδρου ύψ. 0,071.
ι) Μικρόν οίνοχοΐδιον άδιακόσμητον ύψ. 0,075 (Πίν. 34α).
Πλήν τών άνωτέρω, είς τον τάφον 3, περιείχοντο καί τμήματα άλλων άγγείων, 

ήτοι πυξίδων κανονικού άβαθοΰς σχήματος κλπ. "Ολων τών άγγείων τού τάφου 3 ή 
διακόσμησις είναι καλής ποιότητος, μερικών δμως, δπως λ.χ. τής πυξίδος καί τών β', 
γ' καί δ', ή τέχνη είναι εξαιρετική. Δέν είναι δμως ταΰτα έργα ένός καλλιτέχνου. 
Είς ένα έξαίρετον έν πρώτοις καλλιτέχνην όφείλεται ή διακόσμησις τού α', τού 
όποιου τήν σταθεράν καί άκοπον, συνάμα δμως εύαίσθητον χεΐρα, δέν ήδυνήθην νά 
άνεύρω είς άλλα άγγεΐα τού ίδιου τάφου. Εντελώς χαρακτηριστική είναι, επίσης, ή 
έργασία ένός δευτέρου καλλιτέχνου, είς τόν όποιον όφείλονται τά β' καί δ'. Επ’ αυ
τών ή μελανή διακόσμησις έχει έπιτεθή κατά τρόπον ώστε νά δπερισχύη ή έντύπωσις 
τού καταλειπομένου λευκού. Καί είς τά δύο άγγεΐα όμοιοτάτη είναι μία ζώνη μέ έναλ
λάξ όρθά καί άνεστραμμένα τρίγωνα φέροντα είς τό κέντρον στιγμήν. Τρίτος καλλι
τέχνης διεκόσμησε τό γ'· καλός, άλλά κάπως ταχύς είς τήν εργασίαν του. Τό ζίγκ - ζάγκ 
σχηματίζει ζωγραφίζων συνεχόμενα V, κατ’ άντίθεσιν πρός τόν τού α', δστις ζωγραφίζει 
συνεχόμενα Λ. 'Ομοιότητα έμφανίζουν καί αί διακοσμήσεις τών ε" καί η' κ.ο.κ.

Ό τάφος 5 περιείχε :
α) "Ενα άμφορέα μέ μικράς καθέτους λαβάς έπί τού ώμου (Amphora mit Schul- 

terhenkeln) (Πίν. 35 β), ό όποιος περιείχε τήν τέφραν τού νεκρού. Είς τόν λαιμόν δια
κοσμείται μέ ζώνην διαγράμμου μαιάνδρου πρός δ. βαίνοντος, είς δέ τήν κοιλίαν μέ 
ζώνην έκ διαγράμμων τριγώνων. Καίτοι ή γενική έμφάνισίς του δίδει τήν έντύπωσιν τής 
παλαιότητος, προ πάντων ένεκα τής σχέσεως τών διακοσμήτων μερών πρός τά δι’ 
απλού μέλανος βερνικιού κεκοσμημένα, έν τούτοις, τόσον τό σχήμα τού άγγείου δσον 
καί ό μαίανδρος προδίδουν προχωρημένον στάδιον έξελίξεως, περίπου σύγχρονον πρός 
τό τών άγγείων τού τάφου 3. Είναι δμως προφανώς διάφορος ό συντηρητικός γρα- 
φεύς του, κατώτερος πολύ τών γραφέων δλων τών άγγείων τού τάφου 3.

β) Ώς κάλυμμα τού άμφορέως έχρησίμευε πινάκιον μέ δύο οριζοντίους λαβάς 
σχήματος Ω, τεθραυσμένον, ήδη συγκολληθέν. Φέρει διακόσμησιν έξ όριζοντίων 
γραμμών. "Υψ. 0,053, διαμ. 0,173.

Έκ τού τάφου 6 περισυνελέγη μόνον έν άβαθές πινάκιον μέ λαβάς σχήματος Ω 
φέρον κυρίως διακόσμησιν έξ όριζοντίων γραμμών είς τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν 
ύψ. 0,040, διαμ. 0,195,
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Έκ τών γεωμετρικών άγγείων, τά όποια εΰρέθησαν είς τάς έπιχώσεις σημειώνω 
δύο τμήματα έπιβλητικοΟ ύστερογεωμετρικοΰ άμφορέως μέ παράστασιν άρμάτων.

Ά ν α τ ο λ ί ζ ο ν τ a

Ελάχιστα όστρακα τοϋ 7ου αίώνος εύρέθησαν.
α) Τό περισσότερον έντυπωσιακόν είναι εν τμήμα πήλινου περιρραντηρίου ( μήκ. 

0,20, βψ. χείλους 0,046, πλ. χείλους 0,03 ), τό όποιον έξωτερικώς φέρει πρόσθετον κε
φαλήν Δαιδαλικοϋ τύπου, πολύ έφθαρμένην. Περί τά 600 π.Χ. (Π ί ν. 36 α).

β) Τμήμα Κορινθιακής χαμηλής οίνοχόης μέ εύρεΐαν βάσιν (σωζ. βψ. 0,086), 
φέρον άμυδράν διακόσμησιν. Κάτω άκτΐνες, άνω σειρά ζώων. Τέλη 7ου αίώνος. Διά 
τό σχήμα βλ. Payne, Necrocorinthia, πίν 24, 2.

γ) Τμήμα ποδός πρωτοαττικοΰ ύποκρητηρίου (ύψ. 0,126, πλ. μεγ. 0.082 έλάχ. 
0,065) βλ. λ.χ. Collignon - Couve, Vases peints du Mus. Nat. πίν. XIV, άρ. 267.

δ) Τμήμα λαβής λουτροφόρου μετά πλαστικοΟ όφεως καί γραπτοϋ στιγμορόδα- 
κος, ΰψ. σωζ. 0,081, πλ. 0,037.

’Αρχαϊκά

Τά σημαντικώτερα έξ αύτών είναι :
α) Τμήμα άττικοΟ άμφορέως τών άρχών τοΰ β' τετάρτου τοΟ 6ου αί. π.Χ. ( 0,085 X 

0,210, έπί τοΟ όποιου είκονίζονται κεφαλαί λεόντων καί κεφαλή αύλητοϋ (Πίν. 36 β)- 
β) Τμήμα άττικής όλπης φέρον έγχάρακτον παράστασιν Διονύσου κατά τόν 

τρόπον Six, πρβλ. Beazley : Greek Vases in Poland, σελ. 8-9 (υδρία Σαπφοϋς τής 
συλλογής Goluchow είς Βαρσοβίαν). 520- 510 π.Χ. (Πίν. 36 γ).

γ) Όστρακον ληκύθου μέ κεφαλήν Ήρακλέους παλαίοντος πρός τόν λέοντα τής 
Νεμέας (0,030 χ0,025).

δ) Τμήμα ύστερομελανομόρφου πώματος μεγάλου άγγείου (0,126x0,103) μέ πα- 
ράστασιν Θήρας τοΟ Καλυδωνίου κάπρου τής όμάδος τοϋ Λεάγρου (Πίν. 36 δ), 

ε) Τεμάχια άμφορέως μέ Μαινάδας καί Σιληνούς. Περί τά 540 π.Χ. 
στ) Άξιομνημόνευτον είναι τέλος εν τμήμα πηλίνης άναθηματικής πλακός έπί 

τής όποιας έσώθη μόνον τό άνω μέρος ώραίας άναγλύφου μορφής ’Απόλλωνος πρός 
δ. κρατοϋντος κιθάραν. Ό ίδιος τύπος άπαντά καί είς §ν πλακίδιον έξ ’Αθηνών τό όποιον 
είδεν ό Stackelberg ( Graber der Hellenen, πίν. LVI, 4 μέ έλαφον) είς τήν συλλογήν 
Fauvel, ώς καί είς τμήματα άλλων έξ Άκροπόλεως (JHS 1897, σ. 316, είκ. 9-Brooke, 
Cat. of the Acropolis Museum, Π, σελ. 422 άρ. 1389) καί έκ Βραυρώνος (Έργον ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας 1961). Τό πλακίδιον χρονολογείται είς τά τελευταία έτη τοϋ 
6ου αίώνος π.Χ.

Κλασσικά

’Αναφέρω τά κυριώτερα :
α) Όστρακον έρυθρομόρφου κρατήρος μέ κεφαλήν ’Απόλλωνος (;) πρός άρ. 

τών χρόνων περί τά 470 π.Χ.
β) Όστρακον έρυθρομόρφου κρατήρος μέ κορμόν καί τμήμα κεφαλής γυναικός 

τών μέσων ή όλίγον μετά τά μέσα τοϋ 5ου αίώνος. Τοΰ γραφέως τής Villa Giulia,
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γ) Όστρακον ερυθρόμορφου κρατήρος έφ’ ού σώζεται ό κορμός καί τμήμα τής 
κεφαλής εφήβου μέ άνερριμμένον τόν πέτασον. 440 - 430 π.Χ.

δ) Όστρακον έρυθρομόρφου κρατήρος μέ τμήμα κεφαλής έστεφανωμένου ’Απόλ
λωνος (;) προς άρ. 440 - 430 π.Χ.

ε) Τμήμα έρυθρομόρφου καλύμματος πυξίδος (;) μέ ήνιοχοΰντα "Ηλιον (;) 
420 - 410 π.Χ. (Πίν. 36ε).

στ) ΕΙς τά τελευταία έτη τού 4ου αί. π.Χ. άνήκει τμήμα πηλίνης γραπτής σίμης 
μετά λεοντοκεφαλής (ύψ. 0,135 καθαρόν, πλ. 0,401), τής όποιας σώζεται θαυμάσια ή 
γραπτή διακόσμησις : Λευκά άνθέμια και άνθη λωτοΰ, κατωτέρω δέ μαίανδρος μέ παρεν
τεθειμένα όρθογώνια, έπΐ καστανού έδάφους. Ερυθρόν χρώμα έπί τής χαίτης καί τού 
στόματος τού λέοντος. 'Η φυτική διακόσμησις υπενθυμίζει τήν μελανόμορφον τής 
σίμης τής Άκροπόλεως (βλ. Buschor, Tondacher Κ229), άνήκει δμως προφανώς είς 
πρωιμότερον στάδιον.

'Ελληνιστικά

α) Καί αυτή ή έποχή άντιπροσωπεύεται άπό έντυπωσιακόν γραπτόν άρχιτε- 
κτονικόν μέλος. Πρόκειται δι’ ένα πήλινον ήγεμόνα (πλ. 0,580 καί σωζ. βάθους 
0,590), ό όποιος φέρει διά λευκού χρώματος έπί τού καστανόχρου έπιχρίσματος 
έπί μέν τού μετώπου μαίανδρον μετά παρεντεθειμένων όρθογωνίων φερόντων έσωτε- 
ρικώς σταυρόν, έπί δέ τής υποκάτω έπιφανείας έναλλάξ άνθέμια καί άνθη λωτοΰ μετά 
βλαστοσπειρών. Ή έργασία είναι άμελής, κατωτέρα τής τής σίμης τής προηγουμένης 
παραγράφου, ό δέ πηλός είναι άνοικτός καστανόχρους άντϊ τού συνήθους κεραμόχρου. 
Έποχή του είναι πιθανώς ή προχωρημένη έλληνιστική, προς σύγκρισιν δέ άναφέρω 
δν όλίγον παλαιότερον παράδειγμα έξ Άκροπόλεως, Buschor έ.ά. Κ 228.

β) Άλλο άξιοσημείωτον εύρημα ήλθεν είς φώς είς τόν νότιον τομέα διά τής κατε- 
δαφίσεως ένός τοίχου. Πρόκειται δι’ δν τμήμα εικονιστικής κεφαλής(τό πρόσθιον), (ΰψ. 
0,23, πλ. 0,166, πάχ. 0,097) τών χρόνων περί τά μέσα ή όλίγον μετά τά μέσα τού 1ου αί. 
π.Χ. (Πίν. 38 δ). Ή έξ αύτού συνολική έντύπωσις είναι μάλλον ψυχρά, όφείλεται δέ είς 
τήν κλασσικιστικήν ρηχότητα τής έργασίας τών έπιφανειών, τήν όποιαν μέ δυσκολίαν 
ζωηρεύουν μερικά ύπολείμματα έλληνιστικού πάθους είς τήν έκφρασιν τών όφθαλμών 
καί τού στόματος. Παραπλήσιαι είναι μερικαί κεφαλαί έκ Δήλου, λ.χ. αί παρά Hafner, 
Spathellenistische Bildnisplastik Α23, Α25 κλπ.

γ) Τέλος, σημειώνω τμήμα έπιτυμβίου κιονίσκου μέ τήν έπιγραφήν Εννυχίδας 
Περιγένον Κορίνθιος, άνήκοντος είς τήν πρώιμον έλληνιστικήν περίοδον.

Ρωμαϊκής περιόδου

α) Έπί τού δαπέδου τού δωματίου I τού πρωίμου ρωμαϊκού κτίσματος εύρέθη σωρός 
πήλινων ειδωλίων καί προσωπείων, τά όποια έκ τών συνευρεθέντων άγγείων χρονολο
γούνται είς τό πρώτον ήμισυ τού 2ου αίώνος. Καίτοι ή έργασία των δέν είναι τόσον κα
λή καί πρό πάντων ή τών ειδωλίων, τό έπιστημονικόν των ένδιαφέρον είναι άρκετά 
σημαντικόν, άφ’ ένός μέν λόγω τής ποικιλίας τών παρεχομένων τύπων, είς μίαν έποχήν 
τής ιστορίας τών Αθηνών έκ τής όποιας σπανίζουν τά είδώλια (βλ. Grandjouan, The 
Athenian Agora VI, Terracottas etc. σελ. 2), άφ’έτέρου δέ λόγφ τής άρίστης διατηρή- 
σεως τών χρωμάτων (ροδόχρου, κίτρινου, έρυθροΰ, κυανού) κλπ. Αξιοσημείωτα είναι
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μερικά προσωπεία θεάτρου μεγέθους μικροτέρου του φυσικοϋ, ειδώλια δούλων κλπ. εις 
διαφόρους στάσεις καί ένεργείας ( Πίν. 38α - γ ), ειδώλια ζώων (λεοπαρδάλεως, βα
τράχου κλπ.), άγαλμάτια θεών ( λ.χ. ’Αφροδίτης τοΟ τύπου Frejus ) κλπ.

β) Τό έντυπωσιακώτερον εύρημα τής ρωμαϊκής περιόδου ήτο έν σχεδόν άκέραιον 
μαρμάρινον άγαλμάτιον γέροντος Σιληνοϋ(Πίν. 39) (υψ. μετά πλίνθου 0,615, άνευ πλίν
θου 0,47, μεγ. πλ. εις τούς άγκώνας 0,385). Τόν βλέπομεν νά κάθηται σταυροποδητΐ καί 
νά πίνη μέ άπληστίαν έξ ένός μεγάλου κανθάρου, τόν όποιον κρατεί καί με τάς δύο χεΐ- 
ρας. Περίεργος είναι ή ένδυμασία του όπενθυμίζουσα τήν Σκυθικήν. Επ’ αυτής είναι 
έρριμμένη ή λεοντή. Είς τήν κεφαλήν φέρει χονδρόν στέφανον κυκλικής διατομής, κα
θώς καί φύλλα καί καρπούς κισσού. «Πουντέλια» σωθέντα είς διάφορα σημεία τής έπιφα- 
νείας του μαρτυρούν ότι τό άγαλμα ουδέποτε συνεπληρώθη. Ή έργασία του είναι ίσως 
τής έποχής των Φλαβίων, άλλ’ ό τύπος είναι παλαιότερος, τού 300 π.Χ. ή τών άρχών 
τού 3ου αίώνος π.Χ., όπως δεικνύει τό σχήμα τού κανθάρου (βλ. Wuillemier, Le Tresor 
de Tarente, σελ. 44) άλλά καί τό κλειστόν σχήμα τής μορφής. Τό πρωτότυπον φυ
σικά δέν έφερε τήν περίεργον στολήν τού νέου άγαλματίου, άλλ’ ή ήτο γυμνόν, όπως 
τόν παρουσιάζουν, ώς φαίνεται, τά παρά Winter II, 393, 2 -4 παραδείγματα ή έφόρει 
στενόν δασύτριχον ένδυμα, περιβάλλον διά χειριδών καί άναξυρίδων όλόκληρον τό σώμα 
αυτού όπως είς τό είδώλιον Winter αυτόθι, άρ. 1, τά ειδώλια Grandjouan έ.ά. πιν. 
28 άρ. 1004 καί 1006 κλπ.) καί τό μόνον άλλο μαρμάρινον άντίγραφον τού ίδιου τύπου 
τό όποιον γνωρίζω είς Wilton House (Michaelis σελ. 686 D — Reinach I, σελ. 419). 
Δέν άποκλείεται ή έμφάνισις τής ένδυμασίας νά όφείλεται καί είς τήν ήμιτελή κατά- 
στασιν τού άγαλματίου.

γ) Εύρέθη επίσης τό άνω μέρος άγαλματίου νέου, ό όποιος φέρει μόνον χλαμύ
δα (υψ. 0,60, ύψ. κεφαλής 0,25, μέγ. πλ. 0,345) (Πίν. 38ε). ΤοΟ λείπουν οί βραχίονες, 
άλλ’ εκ τής σωζομένης άρχής αύτών καί τής άποτόμου στροφής τής κεφαλής εύκολα 
συνάγεται ή κίνησίς των. Τό άγαλμα δέν είναι παρά άντιστροφή τούτύπου τού Γανυμή- 
δους τού Λεωχάρους, τόν όποιον γνωρίζομεν κυρίως άπό τό άγαλμάτιον τής Galleria dei 
Candelabri τού Βατικανού (Lippold, Vat. Kat. Ill, 2, πίν. 103-4). Φαίνεται όμως ότι 
τό νέον άγαλμάτιον δέν συνδέεται μέ τό άρχέτυπον τού Λεωχάρους είμή μέσφ κάποιας 
έλληνιστικής παραλλαγής, είς τήν όποιαν όφείλεται τόσον ό φυγοκεντρισμός τών με
λών, όσον καί ή έπίτασις τής μιμικής καί τού πάθους τού προσώπου. ’Επί πλέον έλει- 
πεν άπό τό νέον άγαλμάτιον ό άετός, όπως διαπιστώνει κανείς έξετάζων τήν ράχιν. ’Επο
χή τού έργου είναι τά τέλη τού 2ου αί. μ.Χ.

δ) Πολύ καλής τέχνης είναι έν ίωνικόν κιονόκρανον (ύψ. άνευ έλικος 0,175, μετά 
τής έλικος 0,263, πλ. 0,587, πάχ. 0,332, διαστ. σωθείσης έλικος 0,205X0,176), τό όποιον 
ήτο έντειχισμένον έντός μεταγενεστέρου άγωγού. Πιθανώς άνήκει είς τά τέλη τού 1ου 
αί. μ.Χ. ή τάς άρχάς τού 2ου (βλ. παραπλήσια παραδείγματα Corinth, II, είκ. 26 - 28 
καί είκ. 36).

Πλήν τών άνωτέρω εύρέθησαν καί άλλα τμήματα άγαλμάτων όλιγώτερον σημαν
τικά, καί πλήθος οστράκων μερικά έκ τών όποιων συγκολληθέντα άπήρτισαν όλόκλη- 
ρα άγγεΐα. Έξαιρετικώς σημαντικά διά τήν ιστορίαν τής κοινής ρωμαϊκής κεραμεικής 
ήσαν τά άγγεΐα τά όποια εύρέθησαν είς τό μαγειρεΐον τής ύστερορρωμαϊκής οικίας 
(Πιν. 34 δ ), διότι δύνανται άριστα νά χρονολογηθούν τόσον χάρις είς τούς συνευρε- 
θέντας λύχνους, όσον καί είς έν νόμισμα τού αύτοκράτορος Βαλεντινιανοΰ τού Β' (375 - 
392 μ.Χ.).
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Βυζαντινά

Τά έκ τής εποχής ταύτης ευρήματα ήσαν σχετικώς όλίγα. Τό περισσότερον άξιό- 
λογον ήτο τμήμα μεγάλου πινακίου φέροντος έσωτερικώς ερυθρόν έπίχρισμα και έν
τυπον διακόσμησιν σταυροϋ καί δύο πτηνών. Χρονολογείται εις τό β' ήμισυ τοΰ 6ου 
αίώνος μ.Χ.

Γ. Δ ΟΝΤΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 30 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Τάφος 5 καί λάξευμα τοϋ τάφου 3, β. Ρωμαϊκοί υπόγειοι οχετοί
Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Π1ΝΑΞ 32 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Κόγχη τοΰ Frigidarium των ύστερορρωμαϊκών θερμών (ή άνατολικωτέρα τών δύο τής Β. πλευράς),
β. Τοιχογραφία οικίας ρωμ. χρόνων

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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α. 'Ορθογώνιος βάσις τοϋ Frigidarium τών ύστερορρωμαϊκών θερμών, β. Μαγειρεΐον ύστερορρωμαϊκής
οικίας (δψις από Ν.)

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 34 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 17 (1961 /62)

α - γ. Γεωμετρικά αγγεία τοϋ τάφου 3, δ. 'Αγγεία μαγειρείου οικίας, τής έποχής τοϋ Βαλεντινιανοΰ τοϋ Β'

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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α. Κάλυμμα λεκάνης ρυθμού Kertch έκ τού οικοπέδου Ζαχαράτου, β. Γεωμετρικός άμφορεύς τού τάφου 5
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Π1ΝΑΗ 36 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Τμήμα περιρραντηρίου άνατολιζούσης εποχής, β. Τμήμα αρχαϊκού αττικού άμφορέως, γ. Τμήμα 
αρχαϊκής αττικής δλπης μέ παράστασιν Διονύσου, δ. Τμήμα μελανόμορφου πώματος εΐκονίζοντος τήν 

Θήραν τού Καλυδωνίου κάπρου, ε. Έρυθρομ. όστρακα έκ τού οικοπέδου Άγγελοπούλου 
Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 38 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α - γ. Ειδώλια δούλων, καί άνδρός κρατοϋντος πετεινόν, δ. εικονιστική κεφαλή 1ου π.Χ. αί., ε. άγαλ-
μάτιον τύπου Γανυμήδους

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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ξ-νΊτΙ

Γ. ΔΟΝΤΑΙ
Μαρμάρινον άγαλμάτιον γέροντος Σιληνοϋ
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