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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1967 άνέλαβον τήν 
διεύθυνσιν τής Α' ’Αρχαιολογικής Περιφερείας 
παραλαβών ταύτην άπό τόν Έφορον κ. Β. Καλ- 
λιπολίτην, τοποθετηθέντα είς τό ’Εθνικόν ’Αρ
χαιολογικόν Μουσεϊον. Μετ’ αύτοϋ συνεφω- 
νήθη, όπως ή έκθεσις πεπραγμένων τής Α' 
Περιφερείας συνταχθή ύπ’ έμοΰ πρός διατήρη- 
σιν τής ένότητός της, at δέ έκθέσεις περί τών 
άνασκαφικών έρευνών, αί όποϊαι διεξήχθησαν 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους 1967 ύπό τοϋ 
ΈπιμελητοΟ κ. Ί. Παπαποστόλου, συνταχθοΰν 
ύπό τοϋ Ιδιου καί ένταχθοϋν είς τήν έκθεσιν.

’Εκτός άπό τούς κκ. Καλλιπολίτην καί Πα
παποστόλου, οΰσιωδώς συνέβαλον είς τήν έπι- 
τέλεσιν τοϋ έργου τής ’Εφορείας καί αί άρχαιο- 
λόγοι κ. Μ. Μπρούσκαρη καί δ. Ά. Σολωμοΰ, 
ή μέν πρώτη είς τήν καταγραφήν άρχαίων καί 
τακτοποίησιν τών άποθηκών τής ’Εφορείας, ή 
δέ δευτέρα είς τήν διαμόρφωσιν τών χώρων τής 
Ρωμαϊκής ’Αγοράς καί τής Βιβλιοθήκης τοϋ 
Άδριανοΰ, ώς καί είς τάς έν τή Βιβλιοθήκη τοϋ 
Άδριανοϋ άνασκαφικάς έρεύνας*.

Α. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

α. Έπερατώθη ή καταγραφή τών πήλινων ει
δωλίων τής Άκροπόλεως.

β. Ήνοίχθησαν τά κιβώτια τά περιέχοντα τά 
δευτερεύοντα χαλκά άντικείμενα τών παλαιών ά- 
νασκαφών τής Άκροπόλεως (Π. Καββαδίου), τά 
όποια έταξινομήθησαν κατά είδη, ήτοι: λαβάς, 
συνάφειας, αίχμάς βελών κλπ., καί έπανετοποθε- 
τήθησαν είς τά κιβώτια, μετά τήν έργασίαν, μέ 
τάς σχετικάς ένδείξεις.

γ. Ήρχισεν είς τό έργαστήριον ή καταγραφή 
τών πήλινων κεραμίδων στέγης, τών άποκειμέ- 
νων είς τάς άποθήκας τοϋ Μουσείου Άκροπό- 
λεως, αί όποϊαι είχον παλαιότερον δημοσιευθή 
ύπό τοϋ Ε. Buschor είς τό βιβλίον του « Die 
Tondacher von der Akropolis ». Τό ύλικόν έταξι- 
νομήθη μέ βάσιν τήν δημοσίευσιν, κατεγράφη 
είς τό εύρετήριον τοϋ Μουσείου καί είς δελτία, 
καί έτακτοποιήθη καθ’ όμάδας είς τάς άποθήκας. 

δ. Κατεγράφησαν είς τό εύρετήριον τής περί-

* "Ολους τούς άνωτέρω εύχαριστώ θερμότατα διά τήν 
πρόθυμον συνδρομήν των είς τήν σύνταξιν τής παρούσης 
έκθέσεως.

συλλογής άρχαίων τής Περιφερείας όλα τά είς 
τήν άποθήκην τής πόλης Beule άποκείμενα 
άρχαϊα. Τά περισσότερα έξ αύτών περισυνελέ- 
γησαν άπό τήν πόλιν τών ’Αθηνών, είς έποχήν 
κατά τήν όποιαν αύτη άνήκεν άκόμη είς τήν 
Α' ’Αρχαιολογικήν Περιφέρειαν, είναι δέ ή 
τυχαία εύρήματα ή ευρήματα μικροανασκαφών. 
Γενικώς ταΰτα είναι δευτερευούσης σημασίας, τά 
μόνα δέ άξιομνημόνευτα είναι ή έπιτυμβία 
στήλη (Πίν. 10 γ) καί μία γυναικεία κεφαλή, 
προφανώς εικονιστική (Πίν. 10 α - β).

ε. Κατεγράφησαν εις ειδικόν εύρετήριον τής 
Ρωμαϊκής ’Αγοράς όλα τά είς τό Ώρολόγιον 
τοϋ Κυρρήστου άρχαϊα, άφοΰ έχωρίσθησαν 
κατά είδη, ήτοι: βυζαντινά, έπιτόμβια άνάγλυ- 
φα, άκρα άγαλμάτων, κεφαλαί, έπιγραφαί καί 
άρχιτεκτονικά, όπως π.χ. σΐμαι.

ς'. Ήρχισεν είς ειδικόν εύρετήριον ή κατα
γραφή τών μαρμάρινων άρχαίων, τά όποια άνευ- 
ρίσκονται τυχαίως είς τήν περιοχήν τής Α' 
Περιφερείας καί συγκεντρώνονται είς τό Γυ- 
μνάσιον τοϋ Διογένους.

ζ. Είς τήν έν Φετιχιέ Τζαμί άποθήκην άρ
χαίων τής Α' ’Αρχαιολογικής Περιφερείας συν- 
εχίσθη ή καταγραφή τών έρυθρομόρφων όστρά- 
κων τοϋ άποθέτου τοϋ ίεροϋ τής Νύμφης τοϋ 
άποκαλυφθέντος πρός Ν. τής Άκροπόλεως κατά 
τάς άνασκαφάς τών έτών 1957 - 59. ’Επίσης έφω- 
τογραφήθησαν τά μελανόμορφα όστρακα, τά 
όποια άνευρέθησαν κατά τάς αύτάς άνασκαφάς 
έκτός τοϋ άποθέτου.

Β. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝ- 
ΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

1. Ώδεϊον Ήρώδου Άττικοΰ

Τό 1967 έπερατώθη ή άπό έτών συνεχιζομένη 
άναμαρμάρωσις τοϋ ’Ωδείου μέ τήν άποκατά- 
στασιν τοϋ Α. κλιμακοστασίου καί τήν συν- 
τήρησιν έφθαρμένων τινών τμημάτων τοϋ ψη- 
φιδωτοΰ δαπέδου τής Α. εισόδου, ή όποια φέ
ρει πρός τό άνω διάζωμα τοϋ ’Ωδείου 
(Πίν. 11).

2. Θέατρον Διονύσου

Έγένετο συντήρησις καί στερέωσις τών καλυ
πτήριων πλακών τοϋ περιφερειακοΰ άγωγοϋ τής 
όρχήστρας. Αί τεθραυσμέναι πλάκες συνεκολ- 
λήθησαν καί έστερεώθησαν μέ όρειχαλκίνας 
ράβδους, τά δέ σιδηρά των στηρίγματα άντι- 
κατεστάθησαν δι’ άλλων έξ άνοξειδώτου χάλυ- 
βος. Ό ρόδαξ τής πρώτης έκ Δ. πλακός συν-
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επληρώθη διά τεμαχίου, τό όποιον είχεν εύρεθή 
τό 1963 κατά τάς έργασίας διαμορφώσεως τοΟ 
’Ασκληπιείου (Πίν. 11 β).

3. Ρωμαϊκή ’Αγορά

Έγένοντο έργασίαι συντη ρήσεως τοϋ άποχε- 
τευτικοϋ της συστήματος, ώστε νά διευκόλυνε 
ται ή άπομάκρυνσις τών όμβριων καί άλλων 
ύδάτων, τά όποια λιμνάζουν είς τό ΝΑ. αύτής 
τμήμα. ’Επίσης έστερεώθη τό έκ μεγάλων μαρ. 
μαρίνων πλακών δάπεδον (Πίν. 12 β).

4. Βιβλιοθήκη Άδριανοϋ

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ Άδριανοϋ τό είσέτι 
σωζόμενον τμήμα τής Ν. κιονοστοιχίας τής 
βασιλικής παρουσίαζε σημαντικός φθοράς. Με
γάλα μαρμάρινα τεμάχια τών κιονοκράνων καί 
τών έπιστυλίων ήσαν έκ τής πυρκαϊάς καί τών 
σιδηρών συνδέσμων καί στηριγμάτων, τά όποια 
εΐχον παλαιότερον προστεθή πρός ένίσχυσίν 
των, άποκεκολλημένα, ό δέ κίνδυνος τής άπο- 
σπάσεως καί πτώσεως τεμαχίων ήτο σοβαρώ- 
τατος. Έλήφθησαν τά έξής ριζικά μέτρα: Κιο
νόκρανα καί έπιστύλια κατεβιβάσθησαν, όσα 
τμήματά των ήσαν τεθραυσμένα συνεκολλήθη- 
σαν καί έστερεώθησαν δι’ όρειχαλκίνων ράβδων, 
είς δέ τόν άξονα τών έπιστυλίων είσήχθη πρός 
στερέωσίν των ράβδος έξ άνοξειδώτου χάλυβος. 
Όμοιοι ράβδοι προσετέθησαν καί είς τούς κίο
νας. Μετά τό πέρας τής έργασίας έπιστύλια 
καί κιονόκρανα έτοποθετήθησαν καί πάλιν είς 
τήν άρχικήν των θέσιν (Πίν. 12 α).

Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ

1. Ρωμαϊκή 'Αγορά

Είς τήν Ρωμαϊκήν ’Αγοράν τά είς άτάκτους 
σωρούς κείμενα μαρμάρινα τεμάχια έταξινομή- 
θησαν κατά κατηγορίας καί έτοποθετήθησαν 
είς καταλληλότερα σημεία καί άνεδείχθη ούτως 
ό χώρος τής αύλής μέ τά ύπολείμματα τού μαρ
μάρινου δαπέδου της, καθώς καί τό έσωτερικόν 
τών περιστυλίων (Πίν. 13 α). Έγιναν έπίσης 
μικραί έργασίαι ταξινομήσεως τού γλυπτού καί 
τού άρχιτεκτονικού ύλικοϋ είς τόν χώρον τού 
Άγορανομείου καί πρός Δ. τοϋ Ωρολογίου 
τοϋ Κυρρήστου.

Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών αύτών, 
όπως καί κατά τήν έπισκευήν τοϋ άποχετευτικοϋ 
συστήματος τής ’Αγοράς, είς τόν χώρον τοϋ Ν. 
περιστυλίου, άπεκαλύφθησαν πήλινοι άγωγοί, 
σχήματος άνεστραμμένου πει, πλινθόκτιστα μετα
γενέστερα τοιχάρια, ύπολείμματα σιρών, είς δέ

τό ύψος τοϋ 12ου άπό Α. κίονος θεμέλια τοίχου 
έγκαρσίως βαίνοντος, συγκείμενα έκ τριών με
γάλων πωροπλίνθων, καί πρός Α. αύτοΰ τετρά
γωνος δεξαμενίσκη, τής όποίας τά τοιχώματα 
ήσαν έπενδεδυμένα μέ κουρασάνι, ό δέ πυθμήν 
άπετελεϊτο έκ πήλινων χονδροειδών πλακών. 
Ή έπίχωσις ήτο μικροϋ μέν πάχους, άλλά 
πολύ τεταραγμένη, καί είναι πιθανόν ότι τά 
έκεϊ εύρεθέντα είχον ήδη άποκαλυφθή κατά 
τάς προηγουμένας άνασκαφάς, άλλά δέν περιε- 
λήφθησαν τότε είς τό σχέδιον (ΑΔ 1930 - 
31, σ. 1-14).

’Επίσης άπεκαλύφθη έκ νέου ό άρχαϊος άγω- 
γός, ό όποιος διέρχεται έκ τοϋ Α. τμήματος 
τής αύλής καί κατευθύνεται πρός Β., διακλαδι- 
ζόμενος πρός Ν., είς άπόστασιν 8 μ. άπό τής 
άφετηρίας του (Πίν. 13 β ). Τό πρός Β. άπο- 
καλυφθέν ολικόν τμήμά του έχει μήκος 18 μ. 
Αί πλευραί του είναι κτισταί έκ τεσσάρων 
κανονικών σειρών πλίνθων, ό πυθμήν άποτε- 
λεϊται έξ όρθογωνίων πήλινων πλακών (διαστ. 
0,58 X 0,36 X 0,03 καί πάχ. 0,02 μ.), ή δέ κάλυ- 
ψις γίνεται διά κοινών άκανονίστων πλακοει
δών λίθων.

2. Βιβλιοθήκη Άδριανοϋ

Μέχρι σχεδόν τοϋ 1967, ό χώρος τής Βιβλιο
θήκης τοϋ Άδριανοϋ παρέμενεν, είς ήν κατά- 
στασιν ήτο μετά τάς άνασκαφάς, τάς όποίας είχε 
διεξαγάγει τόν παρελθόντα αιώνα ό Στέφ. Κου- 
μανούδης (ΠΑΕ 1885, σ. 15"), μόνον δέ μικράς 
κλίμακος άνασκαφικαί έργασίαι καί τακτοποίη- 
σις τοϋ ύλικοϋ είχον γίνει τό 1950 άπό τόν 
κ. Ί. Τραυλόν (ΠΑΕ 1950, σ. 41 κ.έ.).

Τό 1967 άνελήφθησαν μεγάλης κλίμακος έρ- 
γασίαι καθαρισμού, εύτρεπισμοϋ καί διαμορ- 
φώσεως τοϋ χώρου. Έν πρώτοις άφηρέθησαν 
αί άπό έτών συνεσωρευμέναι έπιχώσεις καί έ- 
ταξινομήθησαν κατά κατηγορίας τά άφθονα, 
άρχιτεκτονικά ίδίως, μέλη τοϋ χώρου, τά όποια 
έτοποθετήθησαν είς σημεία όλιγώτερον έμφανή. 
Έκαθαρίσθησαν έπίσης καί άνεδείχθησαν τά 
σωζόμενα λείψανα τών κτηρίων, ήτοι τά έσω- 
τερικά διαμερίσματα τής Βιβλιοθήκης, οί τοί
χοι τών έξωτερικών ήμικυκλικών άψίδων, ή 
τετράγωνος αίθουσα τοϋ τετρακόγχου καί τά 
τμήματα τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
(Πίν. 13 γ). Κατηδαφίσθη άκόμη ό οίκίσκος 
τοϋ φύλακος, πρός Δ. τοϋ τετρακόγχου. Κάτω 
άκριβώς άπό αύτόν, εύρέθη τμήμα τοϋ Δ. τοί
χου τοϋ Δ. διαμερίσματος τοϋ κτηρίου, ώς καί 
τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου.

’Επίσης, κατηδαφίσθησαν τά υψηλότερα τμή
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ματα τοΟ τοίχου τής « Παλαιας Στρατώνας », ό 
όποιος χωρίζει τό Α. τμήμα τής Βιβλιοθήκης 
άπό τό υπόλοιπον, μή άνεσκαμμένον, Δ. ήμισυ, 
τό κατεχόμενον σήμερον υπό εύτελών οίκίσκων 
καί παραπηγμάτων.

Πέραν τής Β. κόγχης τού ύστερορρωμαϊκοΰ 
οικοδομήματος ύπήρχε χαμηλή λοφώδης έκτα- 
σις (17.60 μ. άπό Α. πρός Δ. καί 16.50 μ. άπό 
Β. πρός Ν.), ή όποια δέν είχεν έρευνηθή πα- 
λαιότερον. Αΰτη άφηρέθη, διεξαχθείσης οΰτω 
μικρας άνασκαφικής έρεύνης, ή όποια όμως 
δέν κατέστη δυνατόν νά δλοκληρωθή λόγοι 
έξαντλήσεως τής διατεθείσης πιστώσεως. Καί- 
τοι δέν κατωρθώθη ή έξαγωγή άσφαλοΰς συμ
περάσματος, έκ τών μέχρι τοΟδε προκύπτουν 
τά κάτωθι:

Ή άφαιρεθεΐσα έπίχωσις ήτο πολύ τεταρα- 
γμένη, περιλαμβάνουσα άντικείμενα μεταβυζαν
τινών καί νεωτέρων χρόνων μέχρι καί τών ύ- 
στάτων (τεμάχια άγγείων μέ διακόσμησιν γρα
πτήν καί έγχάρακτον, τουρκικά τσιμπούκια καί 
ύάλινα θραύσματα τού παρελθόντος αίώνος). 
’Αμέσως κάτω άπό τό έξ 0,20 μ. έπκρανειακόν 
στρώμα άπεκαλύφθησαν τμήματα πλακοστρώ- 
του δαπέδου, τοιχάρια άμελοϋς κατασκευής καί 
κτιστός άγωγός. Ίσως είναι λείψανα τών οικο
δομημάτων, τά όποια τόν παρελθόντα αίώνα 
κατελάμβανον τόν χώρον τής Βιβλιοθήκης τού 
Άδριανού καί κατεστράφησαν κατά τήν πυρ- 
καϊάν τοΟ 1884 (ΠΑΕ 1950, σ. 42). Χαμηλό- 
τερον, είς βάθος 0,50 μ., άπεκαλύφθησαν δύο 
δωμάτια οίκίας ( Ζ καί Η), άνήκοντα πιθανώς 
είς τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας (Π ί ν. 
13 δ). Τό μεγαλύτερον έξ αύτών (Η) έχει διαστ. 
5.78 X 4.35 μ. Καί τών δύο δωματίων οί τοίχοι 
(πάχ. 0,60 μ.) είναι κατεσκευασμένοι έκ λίθων, 
πλίνθων καί άρχαίων μαρμάρινων τεμαχίων 
άνευ συνδετικής ύλης. Τό ύψος των φθάνει 
έξωτερικώς τά 2.50 μ. περίπου, έσωτερικώς 
όμως τό δάπεδον τών δωματίων εύρέθη είς 
βάθος 1.15 μ.

Ή οικία έξετείνετο άσφαλώς πρός Ν. Πρός 
Δ. εύρέθη δεξαμενίσκη καί φρέαρ, τά όποια 
διά λόγους άσφαλείας τής παρακειμένης οίκο
δομής δέν ήρευνήθησαν πλήρως. Άνατολικώς 
τής οίκίας ταύτης άπεκαλύφθη τμήμα τής Β. 
κρηπΐδος τής Βιβλιοθήκης (μήκ. 3.80 μ.), είς 
δέ τόν μεταξύ αύτοϋ καί τής οίκίας χώρον τά 
έρείπια τού Α. τμήματος έκκλησίας, τής όποιας 
είναι άδύνατον πρός τό παρόν νά καθορισθούν 
ή έκτασις, τό σχήμα καί ή άκριβής χρονολο
γία (Π ί ν. 14 α). Ταύτης εύρέθη μόνον ή ήμι- 
κυκλική άψίς τού ίερού, έν μέρει κατεστραμ

μένη, τής όποίας τό δάπεδον άποτελεϊται έξ 
έλλειψοειδών πλίνθων κυκλοτερώς τοποθετημέ
νων. Είς τό κέντρον σώζεται μαρμάρινον τετρά
γωνον βάθρον, τό όποίον έχρησίμευεν ώς 'Αγία 
Τράπεζα. Εκατέρωθεν τής άψΐδος, πρός Δ., 
σώζονται τά λείψανα τών τοιχαρίων ή πεσσών, 
τά όποια διατηρούν έζωγραφισμένον έπίχρισμα. 
Τό δάπεδον τού άποκαλυφθέντος τμήματος τής 
έκκλησίας εύρίσκεται είς έπίπεδον όλίγον άνώ- 
τερον τού στυλοβάτου τής Β. κιονοστοιχίας τής 
Βιβλιοθήκης.

’Εντός τής έπιχώσεως άνευρέθησαν πολλά 
μαρμάρινα τεμάχια, κατά τό πλεΐστον τμήματα 
άρχιτεκτονικών μελών. Τό σημαντικώτερον έξ 
αύτών ήτο μαρμάρινον βάθρον, ΰψ. 0,98, πλ.
0. 44.καί πάχ. 0,47 μ., φέρον έπί τής πρόσθιας 
δψεως έπιγραφήν τού 2ου αίώνος μ.Χ., έκ τής 
όποίας προκύπτει, ότι ή έξ Άρείου Πάγου 
Βουλή έτίμησε δι’ άγάλματος τήν Άργείαν 
Βηδίαν Είώ (Ίώ), θυγατέρα τού Βηδίου Προφάν- 
του καί τής Κλαυδίας Άρτεμώς (Πίν. 14 β).

Δ. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΝ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ 
ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1. Περιοχή πρός Β. Άκροπόλεως

Κατά τάς έργασίας διαμορφώσεως μιας έκτά- 
σεως πρός Β. τής Άκροπόλεως, μεταξύ τού 
έκκλησιδίου τού Αγίου Συμεών καί τής όδοΰ 
Πρυτανείου, άναληφθείσας υπό τού Δήμου ’Αθη
ναίων κατά τά τέλη τού έτους, άπεκαλύφθησαν 
είς βάθος έλάχιστον ύπό τήν έπιφάνειαν τού 
έδάφους φρέαρ καί λείψανα οικοδομημάτων, τά 
όποια άνήκουν είς χρόνους όχι παλαιοτέρους 
τής Τουρκοκρατίας (Σ χ έ δ. 1 ). Έπί τού φρέ- 
ατος εκειτο άνεστραμμένον μαρμάρινον γεϊσον 
(Πίν. 15γ), διαστ. 1.22 X 0,475 X 0,615 μ., 
φέρον τεράστια άνάγλυφα ιωνικά ώά. Παρόμοια 
έχουν εύρεθή έπί τής Άκροπόλεως, είς τήν 
Βιβλιοθήκην τού Άδριανού καί είς τάς άποθή- 
κας τής Στοάς Άττάλου καί τού Μουσείου 
Άκροπόλεως ( βλ. Thompson, Χαριστήριον είς 
Άναστ. Όρλάνδον, τ. Α', σ. 314-323 καί 
Dinsmoor, Χαριστήριον είς Άναστ. Όρλάν- 
δον, τ. Δ', σ. 145-155, όπου καί ή σχετική 
βιβλιογραφία).

Τό γεϊσον μετεφέρθη είς τήν Βιβλιοθήκην 
Άδριανού.

2. Κατεδάφισις τοίχου έπί τής δδού Διοσκού- 
ρων 7.

Κατά τήν κατεδάφισιν τοιχαρίου έπί τής όδοΰ 
Διοσκούρων 7 άνευρέθησαν έντειχισμένα δύο
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ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

Σχέδ. 1. Τοπογραφικόν σχέδιον περιοχής πρός Β. Άκροπόλεως. Α, σημεΐον εύρέσεως
τοΟ μαρμάρινου γείσου
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τεμάχια μαρμάρινης ναϊσκοσχήμου έπιτυμβίας 
στήλης ρωμαϊκών χρόνων. ΕΙς τό έν (μεγ. 
Οψ. 0,35, μεγ. πλ. 0,485 μ.) σώζεται ή κατενώ
πιον κεφαλή άγενείου άνδρός, τής όποιας τό 
πρόσωπον είναι όλοσχερώς κατεστραμμένον διά 
νύσσοντος έργαλείοο. Ό,τι σώζεται μαρτυρεί 
τήν έποχήν τού Κλαυδίου. ΕΙς τό έτερον ( μεγ. 
ύψ. 0,49 καί μεγ. πλ. 0,64 μ.) σώζεται τό κάτω 
μέρος τών σκελών τοΟ άνδρός καί τό άκρον 
τού Ιματίου του παρ’ αύτά (Π ί ν. 16α-β).

Σχέδ. 2. Κάτοψις καί τομαί

3. Περιοχή Λόφου Φιλοπάππου

Εις τό προαύλιον τοδ εις τούς πρόποδας τού 
Λόφου Φιλοπάππου έκκλησιδίου 'Αγίου Κων
σταντίνου ήτο έντετειχισμένος όρος τού 5ου π.Χ. 
αΐώνος (Π ί ν. 14 γ):

Η Ο Ρ Ο Σ 
Η I Ε Ρ Ο

Διαστάσεις : Ύψ. 0,68, πλ. 0,265, πάχ. 0,15 μ.

’Επιφάνεια γραμμάτων 0,45 μ. καί ύψ. αύτών 
0,035-0,025 μ.

Ή έπιγραφή άπετειχίσθη καί μετεφέρθη εις 
τήν μικράν άποθήκην τής Πύλης Beule.

Γ. ΑΟΝΤΑΣ

4. Άνασκαφική έρευνα εις οίκόπεδον έπί τών ό- 
δών ’Αποστόλου Παύλου καί Αγίας Μαρίνης 2

'Υπό τόν Λόφον τών Νυμφών, κατά τήν γω-

Β-Β Γ-Γ

άποκαλυφθείσης δεξαμενής

νίαν τών όδών ’Αποστόλου Παύλου καί Αγίας 
Μαρίνης, άνελήφθη έξ άφορμής τής διανοί- 
ξεως θεμελίων οικοδομής εις τό οίκόπεδον Άλ. 
Παπακωνσταντίνου μικρά άνασκαφική έρευνα, 
ή όποια άπέληξεν εις τήν άποκάλυψιν υπογείου 
θαλαμωτής δεξαμενής έκ δύο κυκλοτερών θα
λάμων, συνδεομένων διά δρόμου (Σχέδ. 2) 
( βλ. AAA I (1968), σ. 18, είκ. 1 - 3 ). Τό πλεϊ- 
στον τής δεξαμενής είναι λελαξευμένον έντός τής
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κιμιλιάς χωρίς έπιμέλειαν καί άκρίβειαν εις τό 
σχέδιον, ένφ τό άνώτερον αυτής μέρος, τοϋ 
όποιου έσώθησαν όλίγα ύπολείμματα, ήτο, λόγφ 
τής σαθρότητος τοϋ έδάφους, κτιστόν. Τά τοι
χώματα ανέρχονται συγκλίνοντα άσυμμέτρως 
διά νά σχηματίσουν, κατά πάσαν πιθανότητα, 
εις μέν τούς θαλάμους φρεατοειδές άνοιγμα, 
εις δέ τόν διάδρομον γωνιώδη κορύφωσιν, άν 
καί είναι έπίσης δυνατόν ό διάδρομος νά έκα- 
λύπτετο δΓ όριζοντίων πλακών, όπως εις την 
γνωστήν δεξαμενήν τής Έλευσΐνος. Ή έπιφά- 
νεια τών τοιχωμάτων ήτο άνώμαλος, διετή ρει 
δέ εις πολύ καλήν κατάστασιν παχεΐαν έξ υδα
τοστεγούς κονιάματος έπένδυσιν, ή όποια έκά- 
λυπτε καί τό δάπεδον. Τό σωζόμενον ύψος 
τοϋ διαδ ρόμου κυμαίνεται μεταξύ 1.50 καί 1.3 5 μ., 
τών δέ θαλάμων, έκ τών όποιων ό Α. ήτο κατά τι 
μεγαλύτερος (κάτω διάμ. 2.90 μ.), είναι περί
που 0,80 μ. Τό δάπεδον τού διαδρόμου εύρί- 
σκετο 0,25 μ. ύψηλότερον τών δαπέδων τών 
θαλάμων, προφανώς διά νά ρέη είς αύτούς τό 
ύπολειπόμενον ύδωρ. Τά δάπεδα τών θαλάμων 
έσχημάτιζον περίπου είς τό μέσον ρηχόν φρεά- 
τιον καθαρισμού (Πίν. 15 δ). ’Από τόν Δ. 
θάλαμον ήρχιζε κατευθυνόμενος πρός Δ. σηραγ- 
γοειδής δρόμος, έπίσης έπενδεδυμένος διά κο
νιάματος, ό όποιος είς άπόστασιν 1.70 μ. 
έτερματίζετο φρασσόμενος ύπό λιθοδομής. ’Α
νάλογα παραδείγματα δρόμου μή όδηγοϋντος 
είς νέον θάλαμον συναντώνται καί είς άλλας 
όμοιας δεξαμενάς ( βλ. Κ. Κουρουνιώτη, Έλευ- 
σινιακά, τεύχ. 1, σ. 259-261 ).

Τό είδος τούτο τών δεξαμενών άποθηκεύσεως 
όμβριου ΰδατος ήτο συχνόν είς τήν ’Αττικήν 
άπό τού 4ου π.Χ. αίώνος. Πολλά παραδείγματα 
είναι γνωστά έκ τής περιοχής τής Πνυκός, τοϋ 
λόφου τών Νυμφών, τού λόφου τών Μουσών, 
τής ’Αρχαίας ’Αγοράς, τοϋ Δαφνιού, τής Έλευ
σΐνος κλπ. (Fr. Graber, Die Enneakrunos, 
AM 1905, σ. 19-20. Κ. Κουρουνιώτη, Έλευ- 
σινιακά, τεύχ. 1, σ. 237 κ.έ. The Athenian 
Agora, A Guide to the Excavation, 1954, σ. 
95 - 96). Έκ τών άνευρεθέντων έντός τής νέας 
δεξαμενής όστράκων, φαίνεται ότι αΰτη έξηκο- 
λούθησε νά είναι έν χρήσει μέχρι τών άρχών 
τοϋ 4ου μ.Χ. αίώνος.

Ή παχεΐα έπιφανειακή έπίχωσις τοϋ οικο
πέδου τούτου ήτο άπό τήν άρχαιότητα άκόμη 
τεταραγμένη. Άνευρέθησαν σποραδικά μυκη
ναϊκά άγγεΐα (τινά καί έντός τής δεξαμενής ), 
ώς καί λείψανα όστών. Δέν άποκλείεται λοιπόν 
νά ύπήρχε τάφος τών μυκηναϊκών χρόνων είς 
τήν θέσιν ταύτην, όλίγον άπέχουσαν τών μυκη

ναϊκών ταφικών συστάδων τής περιοχής τής 
’Αρχαίας ’Αγοράς, τοϋ ’Αγοραίου Κολωνοϋ καί 
τού Άρείου Πάγου.

Τά μυκηναϊκά εύρήματα, άνήκοντα είς τάς 
YE III A 1 - YE III A 2 καί YE III Β περιόδους, 
είναι τά κάτωθι :

1. Ψευδόστομος σφαιρικός άμφορίσκος, άπο- 
κεκρουμένος όλίγον κατά τό χείλος τοϋ στο
μίου (βλ. ΑΑΑ έ.ά., είκ. 3). Διακόσμησις διά 
καστανερύθρου χρώματος έπί άνοικτοχρώμου 
έπιφανείας : Είς τόν ώμον σειρά έσχηματοποιη- 
μένων άνθέων. Είς τήν κοιλίαν ζώναι έκ λεπτο- 
τάτων ταινιών περικλειόμενοι έντός παχειών. 
Έπί τού δίσκου τών λαβών κύκλοι μέ έχρωμα- 
τισμένον τόν έσώτατον. Ύψ. 0,098, διάμ. κοι
λίας 0,09, διάμ. βάσεως 0,022 μ. Χρονολογείται 
είς τήν YE ΙΙΙΒ (Furumark, Μ.Ρ. Sh. 171 -192, 
Mot. 18: 130-132, 41 ).

2. Πρόχους συγκολληθεϊσα έκ πολλών τεμα
χίων, έλλιπής μικρά τμήματα τής κοιλίας 
(Πίν. 15 β). Διακόσμησις διά καστανομέλα- 
νος έπί άνοικτοχρώμου έστιλβωμένης έπιφα
νείας: Τρεις παχεΐαι ταινίαι περί τήν κοιλίαν 
καί μία περί τήν βάσιν τοϋ λαιμοϋ. Ταινία 
κυματοειδής έπί τής λαβής. Ύψ. 0,172, διάμ. 
χείλους 0,08, βάσεως 0,052 μ. Χρονολογείται 
είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ ( σχήμα ώς είς Fur. Μ.Ρ. Sh. 67 ).

3. Πρόχους πεπιεσμένη· έλλείπει τό στόμιον. 
Διακόσμησις δι’ έρυθροϋ έπί ύπολεύκου έστιλ- 
βωμένης έπιφανείας : Ζώνη λεπτών ταινιών είς 
τό ύψος τοϋ ώμου, άνά μία παχυτέρα περί τήν 
βάσιν τοϋ λαιμοϋ καί είς τό κάτω μέρος τής 
κοιλίας. Ύψ. 0,09, διάμ. κοιλίας 0,11 μ. Χρο
νολογείται είς τήν YE III Α2 (σχήμα ώς είς 
Fur. Μ.Ρ. Sh. 114).

4. Άνω μέρος ραμφοστόμου πρόχου (Πίν. 
15 α). Επιφάνεια καί διακόσμησις κατά τό πλεΐ- 
στον κατεστραμμέναι. Τρεϊς παχεΐαι ταινίαι 
περί τήν κοιλίαν καί ταινίαι περί τήν βάσιν 
τοϋ λαιμοϋ διά καστανομέλανος. Σωζ. ύψ. 
0,16 μ.

5. Κύπελλον μόνωτον άβαθές ( βλ. ΑΑΑ 6.ά., 
είκ. 3 ). Έπί ώχροκιτρίνου έστιλβωμένης έπι
φανείας διακόσμησις διά καστανερύθρου. Έξω- 
τερικώς περί τήν βάσιν, ζώνη λεπτοτάτων ται
νιών, περικλειομένη έντός δύο παχυτέρων άνω 
καί μιάς κάτω περιγραφούσης τήν βάσιν. Τό 
χείλος έχρωματισμένον. Ύψ. 0,043, διάμ. χεί
λους 0,012 μ. Χρονολόγησις είς τήν YE III Α1 
περίοδον (σχήμα ώς είς Fur. Μ.Ρ. 219).

6. Τμήμα τοϋ άνω μέρους ύψίποδος διώτου 
κύλικος, άκοσμήτου. Συνεκολλήθη έκ πολλών 
τεμαχίων. Τό χείλος νεύει πρός τά εξω. Έπι
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φάνεια υπόλευκος έσωτερικώς έστιλβωμένη. 
Μεγ. ΰψ. 0,14 μ. Χρονολόγησις είς την YE III 
Α2 περίοδον.

7. Λεκανίδιον έλλιπές μεγάλα τμήματα τοϋ 
χείλους, τών τοιχωμάτων καί τήν βάσιν. Έπΐ 
άνοικτοχρώμου έστιλβωμένης έπιφανείας δια- 
κόσμησις διά κιτρινοκαστάνου βαφής : Ζώναι 
έκ λεπτοτάτων ταινιών περί τήν βάσιν καί 
άμέσως ύπό τό έχρωματισμένον χείλος. "Υψ. 
0,063, διάμ. χείλους 0,124 μ.

8. ΠυξΙς δίωτος άκεραία (βλ. ΑΑΑ έ.ά., 
είκ. 3). ’Επί τοΟ ώμου σειρά Ελλειψοειδών 
ήμικαμπύλων, είς τήν κοιλίαν ταινίαι διά κα- 
στανομέλανος. Τό στόμιον έχρωματισμένον διά 
παχείας ταινίας έσωτερικώς τοδ χείλους. "Υψ. 
0,086, διάμ. βάσεως 0,105, διάμ. χείλους 0,058 μ. 
Χρονολόγησις είς τήν YE III Α2 περίοδον 
( Fur. Μ.Ρ. Sh. 94 - 96, Mot. 45 : U - pattern).

9. Κάτω τμήμα είδωλίου άπροσδιορίστου τό
που. Συνήθης διακόσμησις διά λεπτών τόξων 
έρυθρών ταινιών είς τό σωζόμενον τμήμα τοΟ 
σώματος καί διά παχυτέρων καθέτων κυμα
τοειδών είς τήν κυλινδρικήν βάσιν. "Υψ. 0,055 μ. 
Άνευρέθησαν έπίσης σφονδόλιά τινα έκ μαρ
μάρου καί στεατίτου καί ψήφοι έξ ύαλομάζης.

5. Άνασκαφική έρευνα είς οίκόπεδον έπΐ τής 
όδοϋ Μνησικλέους καί Άδριανοΰ 84

Διά τής κατεδαφίσεως τής οικίας Εύθ. Άρ- 
μούτη, παρά τήν συμβολήν τών όδών 'Αδριανοΰ 
καί Μνησικλέους, ήλθεν είς φώς κατά τό Ν. 
άκρον τοΟ οικοπέδου καί έπΐ μήκους 12 μ.

περίπου, ή πρόσοψις νέου τμήματος τοϋ Β. 
σκέλους τοΰ γνωστοϋ όστερορρωμαϊκοΟ τεί
χους τών ’Αθηνών (3ου αί. μ.Χ.), άποτελου- 
μένη έκ μεγάλων, έν μέρει, πωρίνων λιθοπλίν- 
θων, έξ ών δύο φέρουν άνώμαλον έξεργον καί 
περιτένειαν (βλ. ΑΑΑ έ.ά., είκ. 2 καί Ί. 
Τραυλοΰ, Πολεοδομική έξέλιξις τών ’Αθηνών, 
σ. 126 κ.έ.). Μικρά άνασκαφική έρευνα διε- 
ξαχθεΐσα πρό αύτοΰ άπεκάλυψε τά λείψανα 
μεγάλου κτίσματος, τοΟ όποιου εύρέθησαν : α ) 
τοίχος, πλ. 3.20 μ. (μέγ. ϋψ. 3.45 καί άπο- 
καλυφθέν μήκ. 9.40 μ.), έφαπτόμενος τοϋ ύ- 
στερορρωμαϊκοΰ τείχους, έχων τήν πρόσοψιν 
έκτισμένην διά μεγάλων πωρίνων λιθοπλίνθων 
καί τό έσωτερικόν πεπληρωμένον διά μίγματος 
άσβέστου καί μικρών κοινών λίθων, β) έτερος 
τοίχος, πλ. 0,33 μ., παράλληλος τοϋ α, είς 
άπόστασιν 2 μ. πρός Β., έκτισμένος έκ μεγάλων 
λιθοπλίνθων καί γ) λείψανα έτέρων δύο, φοράς 
καθέτου πρός τούς δύο πρώτους, πλ. 0,50 μ. 
περίπου.

Αί μεγάλαι πώριναι λιθόπλινθοι μέ άναθόρω- 
σιν είς τάς δύο πλευράς καί κονίαμα μέ ταινίαν 
είς τήν τρίτην, αί όποϊαι εύρέθησαν έντός τών 
χωμάτων, άνήκουν προφανώς είς τό κρηπίδωμα 
τοϋ κτηρίου. Ό τρόπος τής τοιχοδομίας, ή 
χρήσις παλαιοτέρου άρχιτεκτονικοϋ μέλους, είς 
μίαν περίπτωσιν, καί κεραμίδων εις τούς άρ- 
μοός, όδηγοϋν είς τούς ύστέρους ρωμαϊκούς 
χρόνους, όταν ή πόλις είχεν άρχίσει καί πάλιν 
νά έξαπλοϋται πέραν τοϋ στενοϋ περιβόλου τοΰ 
3ου μ.Χ. αί. πρός τά παλαιά της όρια.

Ή έρευνα δέν έπερατώθη.

Σημείωσις : Έκ τών άνασκαφών είς τό γειτονικόν οίκόπεδον Ψαρίδη, όδός Άδριανοΰ, άριθ. 78, 
διεξαχθεισών κατά τά έτη 1968 καί 1969, προέκυψεν ήδη ότι καί τά έν τφ οίκοπέδφ Άρμούτη έπι- 
βλητικά έρείπια άνήκουν, όπως καί τά έν τφ οίκοπέδφ Ψαρίδη, είς μέγα Άδριάνειον κτήριον, πι
θανό*; τό κοινόν 'Ιερόν τών Θεών ή Πάνθεον, περί ών βλ. ΑΑΑ I (1968), σ. 221 κ.έ. καί Π (1969 ), 
σ. 1 κ.έ.

I. Α. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΎ
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Άθήναι : α-β. Γυναικεία είκονιστική κεφαλή, γ. Θραύσμα έπιτυμβίου άττικής στήλης

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:14 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968) ΠΙΝΑΞ 11

Άθήναι: α. Τό ψηφιδωτόν δάπεδον τής Α. εισόδου τοϋ Ωδείου Ήρώδου ’Αττικού, β. Καλυπτήριος 
πλάξ περιφερειακού άγωγοϋ ορχήστρας Διονυσιακού Θεάτρου

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:14 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 12 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

Αθήναι: α. Ή Ν. κιονοστοιχία τής βασιλικής τής Βιβλιοθήκης 'Αδριανοΰ, β. Τό δάπεδον τής 
αύλής τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς μετά τάς έργασίας στερεώσεως

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:14 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 ) ΠΙΝΑΞ 13
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ΠΓΝΑΞ 14 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 )

Άθήναι: α. Τό Α. τμήμα τής εις τόν χώρον τής Βιβλιοθήκης 'Αδριανοϋ άποκαλυφθείσης έκκλησίας, 
β. Μαρμάρινον ένεπίγραφον βάθρον άποκαλυφθέν έν τή Βιβλιοθήκη 'Αδριανοϋ, γ. "Ορος εύρεθείς

είς περιοχήν Λόφου Φιλοπάππου

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 ) ΠΙΝΑΞ 15

Άθήναι: α-β. Οίκόπεδον όδών Άποστ. Παύλου καί 'Αγ. Μαρίνης 2. Μυκηναϊκοί πρόχοι, γ. Τά 
πρός Β. τής Άκροπόλεως άποκαλυφθέντα οικοδομήματα καί τό μαρμάρινον γεΐσον, δ. Οίκόπεδον 

όδών Άποστ. Παύλου καί Άγ. Μαρίνης 2. Ό Α. θάλαμος τής δεξαμενής

I. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 16 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 )

Άθήναι: α - β. Οϊκόπεδον όδοϋ Διοσκούρων 7. Τμήματα έπιτυμβίου στήλης

I. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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