
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

Τό οίκόπεδον Άγγελοπούλου χωρίζεται πρός νότον διά τής όδοϋ Καλλισπέρη από 
εν οίκόπεδον ιδιοκτησίας ’Αθήνας Ζαχαράτου καί ’Αφροδίτης Σταμπόλα έφ’ ού έπρό- 
κειτο τό 1961 νά αρχίσουν έργασίαι άνοικοδομήσεως ύπό τής Εταιρείας Α. Ζαχαράτος 
καί Σία. Πρό τής ένάρξεως τών εργασιών έπεφορτίσθην ύπό τοϋ Υπουργείου μέ τήν 
διεξαγωγήν δοκιμαστικής έρεϋνης, παραιτηθέντος ταύτης τοϋ ’Εφόρου Ί. Θρεψιάδη. 
Αόγφ τής άνεπαρκείας των διατεθεισών πιστώσεων ή ερευνά, διεξαχθεΐσα τόν Σεπτέμ
βριον τοϋ 1961, περιωρίσθη κατ’ ανάγκην είς μικρόν μόνον μέρος τοϋ οικοπέδου. Οΰτω 
άνεσκάφησαν μία ζώνη πλάτους 8 μ. κατά μήκος τής βόρειας πλευράς (πρός τήν οδόν 
Καλλισπέρη) καί άλλη πλάτους 7- 8 μ. κατά μήκος τής δυτικής πλευράς (πρός τήν όδόν 
Παρθενώνος). Είς έλάχιστα σημεία ή έρευνα έφθασεν έως τό φυσικόν έδαφος. Βοηθός 
τοϋ γράφοντος είς τήν άνασκαφήν ύπήρξεν ή δίς Σαμαρά, είς δέ τήν τακτοποίησιν 
τοϋ ύλικοϋ ή δίς Γιαννοπούλου. Τό σχέδιον έξεπόνησεν ό άρχιτέκτων τοϋ Υπουργείου 
κ. Μ. Κουρουνιώτης (βλ. Σ χε δ. σελ. 102). Έν άπό τά σημαντικώτερα άποτελέσματα 
τής έρεύνης είς τό οίκόπεδον Ζαχαράτου ύπήρξεν ή άνεύρεσις δύο ύποκαύστων βαλα- 
νείου. Έξ αύτών τό νότιον φαίνεται ότι προσετέθη έκ των ύστέρων, όπως μαρτυρεί ό 
τρόπος μέ τόν όποιον ό βόρειος τοίχος του ήτο προσκεκολλημένος είς τόν νότιον τοί
χον τοϋ άλλου ύποκαύστου. Αί περισσότεραι έκ τών πλίνθων άμφοτέρων τών ύποκαύ
στων είχον σχήμα κυκλικόν διαμ. 0,22 - 0,23 μ. καί πάχ. 0,05. Είς μερικά σημεία πλη
σίον τών τοίχων είχον χρησιμοποιηθή ήμίτομα τοιούτων δίσκων. Πλήν τούτων είς τόν 
νότιον χώρον εύρέθησαν καί όρθογώνιοι δίσκοι 0,455 X 0,24 X (πάχ.) 0,045 (Πίν. 37 β).

Είς μίαν ώρισμένην εποχήν τά ύπόκαυστα ήχρηστεύθησαν καί μετά τι διάστημα 
οί χώροι έχρησιμοποιήθησαν έκ νέου. Οΰτω είς τόν βορειότερον αύτών έσωρεύθη έπί- 
χωσις ΰψους 0,88, έπ’ αύτής δέ έστρώθη δάπεδον έξ άσβέστου. Τοϋτο έκαλύπτετο ύπό 
άλλης λεπτής έπιχώσεως πάχους 0,02 έπί τής όποιας ήτο έστρωμένον ώραΐον μωσαϊκόν 
μέ ύπόστρωσιν έξ όστρακοκονιάματος (Πίν. 37α). Τό μωσαϊκόν τοϋτο, μέρος τοϋ 
όποιου μετεφέρθη ήδη είς τό τζαμί τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς μέ τήν βοήθειαν τοϋ άρχιτέ- 
κτονος τοϋ Υπουργείου κ. Χαρ. Μπούρα, παρουσιάζει ώραίαν καί άπλήν διακόσμησιν 
(Πίν. 37γ). 'Υπάρχει έν πρώτοις έν εύρύ έξωτερικόν πλαίσιον μέλαν,μεταξύ τών ψηφί
δων τοϋ όποιου είναι άραιά κατεσπαρμέναι καί τινες βαθυπράσιναι ψηφίδες. ’Ακολου
θεί στενή ταινία λευκή, άλλη εύρυτέρα μέ πλοχμόν άπό λευκά καί έρυθρά στοιχεία έν- 
αλλάξ, στενή ταινία βυσσινόχρους καί τέλος ό εύρύς χώρος τής κυρίας διακοσμή- 
σεως έκ συστημάτων μαύρων τετραφύλλων μεταξύ τών όποιων είναι παρεντεθειμέ
νοι έπί τοϋ λευκοϋ έδάφους μικροί, μέλανες άστερίσκοι. Τήν έποχήν τής διά τοϋ μωσαϊ- 
κοΰ παριστωμένης νέας χρήσεως τοϋ χώρου δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν μέ άρκετήν 
προσέγγισιν. Είς τήν λεπτήν ύπό τό μωσαϊκόν έπίχωσιν εΰρομεν χαλκοϋν νόμισμα Φαυ- 
στίνας τής Β', θανούσης τό 175 μ.Χ. τό όποιον, κατά τήν Διευθύντριαν τής Νομισματικής 
Συλλογής κ. Είρ. Βαρούχα, πρέπει νά είχε κυκλοφορήσει τό όλιγώτερον 5 έτη, είς 
δέ τήν έπί τοϋ δαπέδου τοϋ νοτιωτέρου χώρου παχεΐαν έπίχωσιν άλλο νόμισμα
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τοΰ Αντωνίου τοΰ Πίου, κοπής 150-151, τό όποιον ώς φαίνεται έκυκλοφόρησεν 20 έτη 
τούλάχιστον. Καί έπειδή δέν συντρέχει κανείς λόγος νά ύποθέσωμεν ότι άλλη ύπήρξεν 
ή αιτία τής έπιχώσεως τοΰ νοτιωτέρου χώρου (τό ότι δέν εύρέθη έκεΐ παρά μόνον μία 
στρώσις έπιχώσεως όφείλεται είς τήν έπέμβασιν τών θεμελίων τής κατεδαφισθεί- 
σης παλαιοτέρας οικίας Ζαχαράτου) τό μωσαϊκόν δύναται νά χρονολογηθή μέ σχετικήν 
άκρίβειαν μεταξύ τών έτών 170 καί 180 μ.Χ. Συνεπώς τό βαλανεΐον είς τό όποιον άνή- 
κον τά ύπόκαυστα ήχρηστεύθη προ τής έποχής έκείνης. Είς τό οίκόπεδον Άγγελοπού- 
λου όμως διεπιστώσαμεν ότι όλίγον προ τών μέσων τοϋ 2ου αί. μ.Χ. ήχρηστεύθη έν 
μέγα κτήριον άγνώστου προορισμού. Επειδή δέ καί ή άπόστασις τών έρειπίων έκείνων 
άπό τά ύπόκαυστα Ζαχαράτου δέν είναι μεγάλη καί έπ’ αυτών έπάτησαν κατά τήν ύστε- 
ρορρωμαϊκήν περίοδον οί τοίχοι μεγάλου λουτρού, δέν άποκλείεται καθόλου νά άπετέ- 
λεσαν ταΰτα τμήμα τοΰ ίδιου μεγάλου βαλανείου είς τό όποιον άνήκουν καί τά ύπό
καυστα Ζαχαράτου.

Έκ τών τοίχων τοΰ βορειοτέρου έκ τών ύποκαύστων ό δυτικός δέν ήτο ένιαΐος καθ’ 
δλον του τό ύψος, διότι τό κάτω μέρος του άπετελεϊτο έκ μεγάλων πωροπλίνθων, λειψά
νων παλαιοτέρου τοίχου τού 4ου αί. π.Χ. Δυτικώς τών λειψάνων αυτών εύρέθη τμήμα 
ύστεροελληνιστικοΰ τοίχου καί πέραν αύτοΰ πήλινος άγωγός άποτελούμενος έκ πήλι
νων κεραμίδων τομής U, τοποθετημένων άνά δύο, τής μιας άνεστραμμένης έπί τής άλ
λης. Τό έσωτερικόν του ύψος ήτο 0,90. Ό άγωγός οδτος ήτο άσφαλώς ή συνέχεια τού 
κυρίου κλάδου τών είς τό οίκόπεδον Άγγελοπούλου ευρεθέντων όχετών. Παρά τό βό
ρειον άκρον καί είς τήν δυτικήν αύτοΰ πλευράν εύρέθησαν δύο όξυπύθμενοι άμφορεϊς, 
δπως εΐχον εύρεθή καί είς τό οίκόπεδον Άγγελοπούλου. Είς τό βορειότατον άποκαλυ- 
φθέν σημεϊον τοΰ άγωγοΰ εύρέθη καταλήγων είς αυτόν είς δεύτερος άγωγός, έξ Α. έρ- 
χόμενος, ό όποιος δμως έκειτο είς όλίγον ύψηλότερον έπίπεδον. Άπετελεϊτο άνω μεν 
άπό ήμικυκλικήν κεραμίδα, κάτω δμως άπό πήλινον όχετόν τομής άνεστραμμένου Π, 
έκατέρωθεν τής όποιας ήσαν μικροί κτιστοί λίθοι, χρησιμεύοντες διά τήν στήριξιν τοΰ 
πεταλοειδοΰς καλύμματος. Ό άγωγός οδτος ήτο ώς φαίνεται παλαιότερος. Είς τό νό
τιον άκρον τοΰ άνασκαφέντος δυτικού τομέως εύρέθη φρέαρ έπισκέψεως έπενδεδυμένον 
μέ τάς γνωστάς πηλίνας κεραμίδας, τό όποιον συνήντα ό πρώτος άναφερθείς άγωγός.

Τό περισσότερον εντυπωσιακόν κινητόν εύρημα ύπήρξεν έν τμήμα καλύμματος 
λεκανίδος ρυθμού Kertch (διαστ. 0,19x0,18 ),τό όποιον εύρέθη δχι μακράν τοΰ φρέατος 
(Πίν. 35α). Αριστερά παρίσταται καθιστή ή Δήμητρα (έρυθρόμορφος). Κρατεί σκή- 
πτρον καί στρέφεται όπίσω (δεξιά) πρός τόν δρθιον γυμνόν Πλούτον ( δηλωμένον διά λευ- 
κοΰ), φέροντα κέρας Άμαλθείας (έπιχρυσωμένον) έξ οδ έκπηδοΰν στάχεις. Άλλοι μα- 
κροί στάχεις άνάγλυφοι έκπηδοΰν έκ τοΰ έδάφους μεταξύ Δήμητρος καί Πλούτου. Δε
ξιά σώζεται μέρος όρθιας γυναικείας μορφής (ίσως τής Κόρης),ίσταμένης κατενώπιον. 
Τό ένδυμά της είναι πλούσιον, μέ άναγλύφους λεπτομέρειας καί λείψανα έπιχρυσώσεως. 
Είς τό άκρον άριστερά σώζεται άνάγλυφος θύρσος, ό όποιος άνήκεν είς μή διασωθεΐσαν 
μορφήν. Δήμητρα καί Πλοΰτος ύπενθυμίζουν τήν πελίκην τοΰ Leningrad St. 1792 (βλ. 
Schefold, UKV, πίν. 35,1—Metzger, Representations κλπ. πίν. 34,2) ώς καί τό έν Tu
bingen Ε 183 κάλυμμα λεκανίδος (Watzinger, Griech. Vasen Tubingen, πίν. 40—Metz
ger, πίν. 34,1), δπου παρουσιάζεται καί ή Κόρη. 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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α. Τμήμα μωσαϊκού τοΰ 2ου μ.Χ. αί. εύρεθέντος εις τό οίκόπεδον Ζαχαράτου, β. Τό Ν. ύπόκαυστον 
τοϋ οίκοπ. Ζαχαράτου από Α., γ. Τοίχος 4ου αί. άπό Δ. μετά προσθηκών τής ρωμαϊκής περιόδου

Γ. ΔΟΝΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:12 EEST - 34.211.113.242


