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Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Κύριον έργον τής Γ' ’Εφορείας ’Αρχαιοτή
των καί κατά τό διαρρεϋσαν έτος 1967 ύπήρξεν 
ή αδιάκοπος παρακολούθησις τών οικοδομικών 
καί πόσης (ρύσεως σκαφικών έργασιών έντός 
των πόλεων ’Αθηνών, Έλευσϊνος καί Μεγάρων1.

Σημαντικώς έπλουτίσθησαν αΐ γνώσεις μας 
περί τής τοπογραφίας τής πόλεως τών ’Αθη
νών : α) διά τής άνευρέσεως τού τείχους τής 
πόλεως έντός οίκοπέδου έπί τής όδοϋ Άθαν. 
Διάκου 28 - 32, τοϋ προτειχίσματος είς οίκό- 
πεδα έπί τής όδοϋ Χρήστου Λαδά 5-7 καί 
Κορυζή 6, β) διά τής άποκαλύψεως τμήματος 
τού Δημοσίου Σήματος είς οίκόπεδον έπί τής 
όδοΟ Σφακτηρίας 23 καί ταφικών συγκροτημά
των παρ’ αύτό είς οίκόπεδα έπί τής όδοϋ Μεγ. 
’Αλεξάνδρου - Σαλαμϊνος καί Πλάτωνος 6-8, 
γ) διά τής άνασκαφής άρχαίων όδών είς οίκό
πεδα έπί τής όδοϋ Τριπόλεως 14, Β. Μπενάκη 
13, Άπελλοΰ - Εύπόλιδος - Λυκούργου καί κατά 
μήκος τής όδοϋ Σερρών.

’Ακόμη, πλήθος κινητών εύρημάτων ήλθεν 
είς φώς κατά τήν έκσκαφήν σημαντικών τμη
μάτων νεκροταφείων είς οικόπεδα έπί τών 
όδών Σαπφοϋς 12, Πειραιώς 57, Προμάχου 5, 
Έρεχθείου 20, Β. Μπενάκη 13, Άπελλοϋ- 
Εύπόλιδος - Λυκούργου, Γενναίου Κολοκοτρώ- 
νη 7, ώς καί κατά μήκος τής όδοΰΚριεζή. Ση
μαντικά κινητά ευρήματα συνελέγησαν έπίσης 
έκ τών οικοπέδων έπί τής όδοϋ Λέκκα 23 - 25 
καί Άκταίου - Νηλέως. Τμήμα ρωμαϊκοΰ βαλα- 
νείου άνεσκάφη είς οίκόπεδον έπί τής όδοϋ 
Μακρυγιάννη 19-21 καί έλληνιστικόν κτίσμα 
ίδιομόρφου τοιχοποιίας μέ έντετειχισμένα βάθρα 
Θαργηλίων ήλθεν είς φώς έπί τής όδοϋ ’Ιωσήφ 
τών Ρωγών 13.

1. Αί άνασκαφικαί έργασίαι διεξήχθησαν δι’ ειδικευμέ
νων έργατών, ύπό τήν συνεχή έπίβλεψιν συνεργείου έπιστη- 
μονικών βοηθών άποτελουμένου έκ τών Φ. Δακορώνια - 
Ήλιάκη, Ά. Δραγώνα, Π. Καπετανάκη, Έλ. Παπουτσάκη, 
Μ. Σταυροπούλου - Βασιλείου, Μ. Χατζιώτου.

Τάς άνασκαφάς είς Ελευσίνα έπέβλεψαν ή κ. Μ. Άνα- 
γνωστοπούλου καί ή δ. Λ. Παρλαμα.

Τό σημαντικώτατον έργον τής άποτυπώσεως όφείλεται 
είς τήν άρχιτέκτονα δ. ’Αλίκην Βαλασάκη καί τήν άρχαιο- 
λόγον - σχεδιάστριαν δ. Έλσην Σπαθάρη, τάς όποιας εό- 
χαριστοϋμεν θερμώς καί άπό τής θέσεως ταύτης.

Όλα τά εύρήματα τοϋ τρέχοντος έτους, όπως καί τών 
ςροηγουμένων έτών, εύρίσκονται είς τήν άποθήκην τής 
Εφορείας.

Ή ταύτισις τών έκ τών άνασκαφών συλλεγέντων νομι
σμάτων έγένετο ύπό τής Προϊσταμένης τής Νομισματικής 
Συλλογής, Έπιμελητρίας κ. Μάντως Οίκονομίδου, είς τήν 
όποιαν έκφράζονται θερμαί εύχαριστίαι.

1. ’Αγησιλάου- Θερμοπυλών (Σχέδ. 1, άριθ.
1 καί 2)

Α'. Είς τό έν έπικεφαλίδι οίκόπεδον, ιδιο
κτησίας Μακρή - Κωνσταντινίδου, διαστ. 
26.50 X 17.80 μ., ή άνασκαφική έρευνα ένετο- 
πίσθη κατά τήν Β. γωνίαν του, ένθα άπεκα- 
λύφθησαν πέντε ύστερορρωμαϊκοί τάφοι. Οί 
τρεις κεραμοσκεπεΐς, ό είς ταφή έντός άμφο- 
ρέως, τοϋ πέμπτου έσώζετο μία άβαφής πρό- 
χους. ’Εκ τούτων μόνον ό ύπό τά στοιχεία IV 
εύρέθη άσύλητος· πλησίον τών όστών τοϋ νε
κρού έκειτο πρόχους άβαφής τοϋ 3ου μ.Χ. αί.

Κατά τήν Ν. γωνίαν τοϋ οίκοπέδου, έντός 
όρύγματος τής κιμιλιας, είς βάθος 6 μ. ύπό τό 
σύγχρονον έδαφος, εύρέθη έπιτυμβία μαρμά
ρινη στήλη τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 4ου π.Χ. αί. 
(Πίν. 21 α), ΰψ. 1.10, πλ. 0,39, πάχ. 0,09 μ. 
Φέρει άετωματικήν έπίστεψιν, κάτωθεν δέ ταύ
της είναι κεχαραγμένη ή έπιγραφή : ΕΙΑΡΟΝJ 
ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΥ ΘΥΓΑΤΗΡ / ΔΗΜΕΤΡΙΑ. 
Μεσολαβούν δύο ρόδακες, κάτωθεν δέ τούτων 
έντός όρθογωνίου πλαισίου άπεικονίζεται σκηνή 
δεξιώσεως.

Έκ τών έπιχώσεων συνελέγη θραύσμα μαρ
μάρινου έπιτυμβίου κιονίσκου, σωζ. ϋψ. 0,255, 
διαμ. 0,17 μ., μέ τήν έπιγραφήν : ΠΑΡΑΜΟ- 
ΝΟΣIΝΙΚΙΠΠΟΥ/ΗΡΑΚΑΕΩΤΗΣ, τών άρχών 
τοϋ 4ου π.Χ. αί., ώς καί άριθμός ύστεροκλασ- 
σικών οστράκων.

Β'. Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύπό τής 
ΔΕΗ παρά τήν διασταύρωσιν τών όδών ’Αγη
σιλάου καί Θερμοπυλών, παραπλεύρως τοϋ 
άνωτέρω περιγραφέντος οίκοπέδου, τήν 6-5-67 
άπεκαλύφθησαν τά λείψανα ύστεροκλασσικοϋ 
κτίσματος.

Άνεσκάφη τμήμα τοϋ Ν. τοίχου του, μέχρι 
μήκ. 1.50 μ., σωζόμενον είς ϋψος δύο δόμων, 
μετά τμήματος τοϋ έκ μαρμάρινων πλακών δα
πέδου του, ή στάθμη τοϋ όποιου έκειτο είς 
βάθος 1.50 μ. Οπό τό σύγχρονον έδαφος. Τό 
σύστημα τής τοιχοποιίας ήτο τό ίσόδομον. 
Είς άπόστασιν 4 μ. πρός Β. τοϋ προαναφερθέν- 
τος τοίχου εύρέθη πήλινος άγωγός σχήματος 
άνεστραμμένου πει, είς βάθος άντιστοιχοϋν 
κάτωθεν τοϋ πλακοστρώτου δαπέδου.

2. ’Αγησιλάου καί Μαραθώνος (Σχέδ. 1,
άριθ. 3)
Είς τό έπί τών ώς άνω όδών οίκόπεδον, διαστ. 

15.50 X 11 μ., ιδιοκτησίας Ί. Βούρτση, ή άνα
σκαφική έρευνα άπεκάλυψε τά λείψανα άγω- 
γοϋ άποχετευτικοϋ κατά τό Δ. ήμισυ τοϋ οι
κοπέδου.
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Ό άγωγός, μέ κατεύθυνσιν Β.- Ν., ήτο λα
ξευτός εις χήν κιμιλιάν, ή στάθμη τής όποιας 
εύρίσκεται 2.50 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος· 
ή παρειά του παρηκολουθήθη μέχρι μήκ. 12 μ. 
Ή τομή του ένθυμίζει Ισοσκελές τρίγωνον, 
διαστ. 0,60 x 0,90 μ., αί δέ μακραί πλευραί του 
καμπυλούνται έλαφρώς· τά τοιχώματά του έσω- 
τερικώς καλύπτονται ύπό παχέος υδραυλικού 
κονιάματος.

3. Λαχαναγορά, όδός ’Αθήνας (σκάμμα ΔΕΗ)
(Σχέδ. 1, άριθ. 4)

Κατά τήν παρακολούθησιν έργασιών διαμορ- 
φώσεως τού χώρου τής Λαχαναγοράς, τού περι- 
κλειομένου ύπό τών οδών Άθηνάς -'Αρμοδίου 
καί Άριστογείτονος, έπεσημάνθησαν λείψανα 
ύδραυλικού έργου, χρονολογουμένου είς τήν 
έλληνιστικήν περίοδον.

Οΰτω, πρός τήν πλευράν τής όδοϋ 'Αρμοδίου, 
άνεσκάφη κυλινδρικός πήλινος άγωγός, ΰψ. 0,70 
μ., ή παρειά τού όποιου παρηκολουθήθη μέχρι 
μήκ. 3.50μ.· ούτος, μέ κατεύθυνσιν Α.-Δ., άπο- 
τελεϊται έκ δύο πήλινων σωμάτων, τομής ήμίσεος 
έλλείψεως έκαστον. Νοτιώτερον τούτου άνεσκά
φη δεξαμενή, λελαξευμένη είς τήν κιμιλιάν, τό 
σχήμα τής όποίας πλησιάζει τό τού κολούρου 
κώνου, μεγ. διαμ. 1.50, σωζ. ΰψ. 1.40μ. Πρός τήν 
πλευράν τής όδοϋ Άριστογείτονος ήρευνήθη 
τμήμα έτέρας δεξαμενής, σχήματος κολούρου 
κώνου, διαμ. 1.50 μ., έπικοινωνούσης πρός Ν. 
μέ άγωγόν λελαξευμένον είς τήν κιμιλιάν, ϋψ. 
0,80, πλ. 0,50 μ. Άνατολικώτερον άνευρέθησαν 
τά λείψανα παρόμοιας δεξαμενής. Έν τέλει, 
κατά τό κέντρον τού οίκοδομικού τετραγώνου, 
άνεσκάφη τμήμα τετάρτης δεξαμενής, ώς καί 
τού μετ’ αύτής έπικοινωνούντος άγωγού.

4. Αϊμονος, χωματερή Λεμπέση (Σχέδ. 1,
άριθ. 5)

Κατά τήν παρακολούθησιν έργασιών χωμα- 
τοληψίας είς « χωματερήν Λεμπέση », κειμένην 
παρά τό τέρμα τής όδοϋ Αϊμονος καί δή είς 
ίκανήν άπόστασιν πρός Β. τής συμβολής της 
μετά τής όδοϋ Τηλεφάνους, ένθα ύδατοδεξα- 
μενή, άπεκαλύφθη συστάς κλασσικών τάφων 
(Σχέδ. 2).

Άνεσκάφησαν έν συνόλφ έπτά τάφοι, έξ ών 
τέσσαρες κιβωτιόσχημοι, κτιστοί διά μαρμά
ρινων πλακών (I, II, III, VI) ( Π ί ν. 22 γ), είς 
λακκοειδής μέ έπένδυσιν πήλινων πλακών 
(V) καί δύο λακκοειδεΐς, άπλά όρθογώνια 
όρύγματα έντός τοϋ φυσικοϋ έδάφους (IV, VII). 
Έκ τούτων οί ύπό τά στοιχεία III, IV,V εύρέ-

θησαν άνευ καλυμμάτων καί μέ τεταραγμένα τά 
όστά. Αί διαστάσεις τών τάφων ποικίλλουν άπό
1.80 X 0,80, ΰψ. 0,60 μ. (VI) έως 2.07 X 0,88, 
ΰψ. 0,98 μ. (III). Τό βάθος, είς τό όποιον 
εύρέθησαν, κυμαίνεται άπό 3.80 έως 7.50 μ.

Οί τάφοι περιείχον θραύσματα άλαβάστρων, 
ληκύθια κ.ά. άγγεία, χρονολογούμενα είς τό 
α’ ήμισυ τοϋ 5ου π.Χ. αί. ’Εντός τοϋ τάφου VI 
εύρέθη χαλκοΰν κάτοπτρον, διαμ. 0,185 μ., τοϋ 
όποιου ή λαβή άπολήγει άνω είς άνθέμιον, 
τών μέσων τοϋ 5ου αί. π.Χ. (Πίν. 22α).

5. Αισώπου καί Μύκονος (Σχέδ. 1, άριθ. 6)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, Ιδιοκτησίας Σπα
νού, διαστ. 11 X 9.50 μ., άνευρέθη οίνοχόη τρι- 
φυλλόστομος τοϋ πρωίμου γεωμετρικού ρυθμοϋ, 
ΰψ. 0,165, διαμ. 0,115 μ., κοσμουμένη κατά 
τήν κοιλίαν διά τριών γραμμών. Έκειτο έπί 
τής κιμιλιάς, είς βάθος 2 μ. ύπό τό σύγχρονον 
έδαφος (Πίν. 22 β).

6. Άκομινάτου - Καρόλου - Ιεροθέου - Νικηφό
ρου (Σχέδ. 1, άριθ. 7)

Έφ’ όλοκλήρου τοϋ οικοδομικού τετραγώ
νου, τοϋ περιβαλλομένου ύπό τών ώς άνω όδών, 
διαστ. 22 X 91 μ., ιδιοκτησίας Σ.Ε.Κ., έγένετο 
άνασκαφική έρευνα, καθ’ ήν άπεκαλύφθησαν τό 
ήμισυ ύστεροκλασσικής δεξαμενής καί δύο σε- 
συλημένοι καί κατεστραμμένοι τάφοι κλασσι
κών χρόνων.

Τής δεξαμενής άνεσκάφη τό Ν. ήμισυ μόνον, 
τοϋ ύπολοίπου τμήματός της κειμένου πέραν 
τής οικοδομικής γραμμής τής όδοϋ Καρόλου. 
Οί τοΐχοί της, πάχ. 0,90 μ., έπιμεμελημένης 
τοιχοποιίας έξωτερικώς, διετηροϋντο είς ΰψ. 
0,75 μ. καί ήδράζοντο έπί τής κιμιλιάς είς 
βάθ. 4.37 μ. ύπό τό κατάστρωμα τής συγχρό
νου όδοϋ. Ή μία πλευρά της έχει μήκ. 13.60 μ. 
Κατά τήν ΝΑ. γωνίαν της ή δεξαμενή έπεκοι- 
νώνει δι’ αΰλακος μεθ’ έτέρας σωζομένης μερι
κώς μόνον ή δευτέρα δεξαμενή είναι παλαιο- 
τέρα.

Είς τόν χώρον τής δεξαμενής άνεσκάφη 
έπίσης φρέαρ, διαμ. 0,90 μ., μέ έσωτερικήν 
έπένδυσιν πήλινων δακτυλίων, έρευνηθέν μέχρι 
βάθ. 2.20 μ. Οί προαναφερθέντες τάφοι άπε
καλύφθησαν πλησίον τής οικοδομικής γραμμής 
τής όδοϋ Ιεροθέου. Ό I, διαστ. 1 X 0,46 μ., 
ήτο κτιστός διά λίθων καί Ιλύος, έπαναχρησι- 
μοποιηθείς δέ έκαλύφθη διά κεραμίδων. Ό 
τάφος II ήτο λαξευτός είς τήν κιμιλιάν, μετά 
ΰπολειμμάτων πυράς έπί τοϋ δαπέδου του, διαστ.
1.80 x 0,80 μ. Έκ τοϋ καθαρισμού του συν-
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ελέγησαν λήκυθος μελαμβαφής καί ετεραι δύο 
μέ μελανήν διακόσμησιν άνθεμίων καί φύλλων 
κισσού, έλλιπεΐς.

7. Άκομινάτου, χάνδαξ ΔΕΗ (Σχέδ. 1, 
άριθ. 8)

Κατά τήν παρακολούθησιν έργασιών διανοί-

Α I Μ 0

ψανα κτισμάτων καί μαρμάρινος έπιτύμβιος 
κιονίσκος.

Ούτω, καθ’ δλον τό πλάτος τού χάνδακος 
(1.80 μ.) ήλθεν είς φως ή ΝΔ. γωνία έλληνι- 
στικού κτίσματος, οί τοίχοι τού όποιου ήσαν 
κατεσκευασμένοι δι’ άργολιθοδομής- είς τήν 
πρός Ν. συνέχειάν του είχεν ένσωματωθή οίκο-

Ν 0 Σ

-110 ΟΡΙΑ ΧΟΜΑΤΕΡΗΣ

ο 50 100

Μ
ε. ΣΠΑ6ΑΡΗ Α.ΒΑΛΑΣΑΚΗ 1967

Σχέδ. 2. Κάτοψις άποκαλυφθέντων τάφων παρά τήν όδόν Αΐμονος ( χωματερή Λεμπέση)

ξεως χάνδακος ύπό τής ΔΕΗ, κατά μήκος τής 
όδού Άκομινάτου καί είς τό τμήμά της τό 
περιλαμβανόμενον μεταξύ τών όδών Άγ. Κων
σταντίνου καί Ζήνωνος, άπεκαλύφθησαν λεί-

δομικόν ύλικόν είς δευτέραν χρήσιν. Είς τούς 
ρωμαϊκούς χρόνους άνήκει πρός Β. τού περι- 
γραφέντος κτίσματος άνευρεθείς πίθος, κατε- 
σκευασμένος διά χυτής τοιχοποιίας. Έρριμμέ-
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νος έπί έπιχώσεων εκειτο έπιτύμβιος κιονί
σκος, 3οο αί. π.Χ., ϋψ. 0,86, διαμ. 0,34 μ., μέ 
τήν έπιγραφήν: ΝΙΚΙΑΣ / ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
(Πίν. 21 β).

24.20 μ., ή γενομένη άνασκαφική ερευνά άπε- 
κάλυψε τά λείψανα ιδιωτικών οίκιών των έλ- 
ληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων (Πίν. 23 γ· 
Σχέδ. 3-4).

Σχέδ. 3. Κάτοψις άνασκαφής οίκοπέδου έπί τών όδών Άκταίου καί Νηλέως

8. Άκταίου καί Νηλέως (Σχέδ. 1, άριθ. 9) 
Είς οίκόπεδον έπί τής δδοϋ Άκταίου καί 

Νηλέως, Ιδιοκτησίας Κολοβοϋ, διαστ. 19.50 X

Είς τόν χώρον τής άνασκαφής εύρέθησαν 
όλίγα όστρακα γεωμετρικά καί πολλά άρχαϊκά, 
δηλοΟντα τήν ΰπαρξιν νεκροταφείου τών χρό
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νων έκείνων είς τήν περιοχήν. ΕΙς ώραίος τα- 
φικός μελανόμορφος άμφορεύς, των μέσων τοϋ 
6ου αΐ. π.Χ., όστις θά άποτελέση άντικείμενον 
Ιδιαιτέρας μελέτης, βψ. 0,50 μ., μέ άπεικόνισιν 
ίππέως, άποτελεϊ σαφές τεκμήριον τής ταφικής

±0.00_____________________________________________________________

τοΟ όποίου είναι έκτισμένοι διά λαξευτών πωρο
λίθων, καί μικρόν τμήμα τοίχου πρός Α. αύτοϋ 
τής αύτής κατασκευής. Τής δευτέρας σώζεται 
ή ΝΑ. γωνία δωματίου καί ό έγκάρσιος τοίχος 
τοϋ προαναφερθέντος κτίσματος, όστις άποτε-
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Σχέδ. 4. Τομαί τών έπί τών δδών, Ακταίου καί Νηλέως άποκαλυφθέντων 
τοίχων οίκιών (πρβλ. Σχέδ. 3)

χρήσεως τοϋ χώρου. 'Οπωσδήποτε, τά άρχαιό- 
τερα άρχιτεκτονικά λείψανα δέν είναι προγενέ
στερα τοϋ 5ου π.Χ. αί. Έκ τής τοιχοποιίας 
διακρίνονται τούλάχιστον δύο οίκοδομικαί φά
σεις· τής παλαιοτέρας διατηρείται τμήμα όρθο- 
γωνίου κτίσματος, διαστ. 7.50 X 5 μ., οί τοίχοι

λεΐ μετασκευήν του. Τό σύστημα τής τοιχοδο- 
μίας είναι τό πολυγωνικόν τραπεζιόσχημον- 
σύγχρονος περίπου είναι καί ό κατά μήκος τής 
Α. μεσοτοιχίας άποκαλυφθείς τοίχος.

Είς τήν ΝΑ. γωνίαν τοϋ οίκοπέδου άνεσκάφη 
δωμάτιον τής ύστερορρωμαϊκής περιόδου, διαστ.
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5.20 χ 4.90 μ., έστρωμένον διά ψηφιδωτού· οί 
τοίχοι του, διατηρούμενοι έν θεμελίοις, ή σαν 
έκτισμένοι δι’ όπτοπλίνθων, τό δέ τμήμα τής 
ύποθεμελιώσεως δΡ άργών λίθων. Κάτωθεν τού 
δαπέδου διήρχετο άγωγός έκ πήλινων σωμά
των, σχήματος άνεστραμμένου πει, δστις πέραν 
τού Ν. τοίχου τού δωματίου συνεχίζετο διά 
τμήματος λίθινου.

Όλίγα άγγεΐα χρονολογούμενα άπό τής ύστά- 
της γεωμετρικής περιόδου ( Π ί ν. 23 α) μέχρι 
καί τής ύστερορρωμαϊκής, άγνϋθες, λύχνος 
τύπου 23 Β, τών μέσων τού 5ου π.Χ. αΐ. (Agora 
IV ) ( Π ί ν. 23 β), είς όστέϊνος όπεύς καί θραύ
σματα ύαλίνων άγγείων. ’Επίσης συνελέγησαν 
τέσσαρα χαλκά νομίσματα 3ου π.Χ. αί., έν 
έποχής ’Αρχόντων 2ου ή 1ου π.Χ. αί. καί δύο

πρός τήν Άκαδημείαν, τμήματα τής όποιας 
άπεκαλύφθησαν κατά τό παρελθόν πρός Δ. τού 
ναού τού 'Αγίου Γεωργίου, έσχάτως δέ είς 
άνασκαφήν κατά μήκος τής όδοΟ Κερατσινίου 
(ΑΔ 22 ( 1967): Χρονικά, σ. 90, Σχέδ. 42 
καί σ. 92) καί κατά τήν άνασκαφήν τής όδοΟ 
Σερρών ( βλ. κατωτέρω σ. 55 ).

Οί τάφοι άπεκαλύφθησαν είς τό κατά τήν 
συμβολήν τών όδών 'Αλικαρνασσού καί Πρό
νοιας τμήμα τού χάνδακος. Ή πωρίνη λάρναξ I 
έκειτο είς βάθος 0,95 μ., μόνον κατά τό ΝΔ. 
τμήμά της, τού υπολοίπου κειμένου πέραν τής 
Β. παρειάς τού χάνδακος. 'Ο τάφος ήτο σεσυ- 
λημένος, ούδέν δέ ίχνος καλύμματος άνευ- 
ρέθη. ’Εντός τού διατεταραγμένου έσωτερικού 
άπέμενον έλάχιστα όστρακα καί τεμάχια κρα-

Σχέδ. 5. Κάτοψις καί τομαί άνασκαφής έπί τής όδοΟ Αλικαρνασσού

έτερα αύτοκρατορικών χρόνων, β' ήμίσεος 2ου 
μ.Χ. αί.

9. 'Αλικαρνασσού, χάνδαξ ΔΕΗ (Σχέδ. 1,
άριθ. 10)

’Εντός χάνδακος τής ΔΕΗ κατά μήκος τής 
όδού 'Αλικαρνασσού, μεταξύ τών όδών Μονα
στηριού καί Σερρών, άνευρέθησαν δύο τάφοι 
τών ρωμαϊκών χρόνων, ήτοι: λάρναξ έκ πωρο
λίθου (I) καί είς κτιστός δι’ όπτοπλίνθων (II) 
(Σχέδ. 5). Ούτοι άνωρύχθησαν πρός Δ. τής 
άρχαίας όδού, ήτις ήγεν άπό τής 'Ιεράς Πύλης

νίου. Ό τάφος άπεϊχεν 0,60 μ. άπό τής Ν. 
οίκοδομικής γραμμής τής όδού 'Αλικαρνασσού 
καί 2 μ. άπό τής νοητής προεκτάσεως τής Δ. 
οίκοδομικής γραμμής τής όδού Προνοίας. ’Ολί
γον άνατολικώτερον έκειτο ό τάφος II, διαστ. 
2 X 0,50, ΰψ. 0,60 μ. Τά τοιχώματά του ήσαν 
κατεσκευασμένα έξ όπτοπλίνθων μέ κυματοει
δείς αύλακώσεις έπί τής έπιφανείας των δύο 
πώριναι πλάκες, διαστ. 0,60 X 0,65 μ. έκάστη, 
εκλειον τόν τάφον. ’Εντός τού τάφου πλήν τών 
όλίγων όστράκων άνευρέθη ύαλίνη δακρυδόχος, 
ύψους 0,157 μ.
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10. Άμαλιάδος, χάνδαξ ΥΔΡΕΞ (Σχέδ. 1, 
άριθ. 11)
Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύπό τής ΥΔΡΕΞ 

κατά μήκος τής όδού ‘Αμαλιάδος, εις τό τμήμά 
της τό περιλαμβανόμενον μεταξύ τών οδών 
Όρέων καί Πουλίου, άνευρέθησαν τά ύπολείμ- 
ματα δύο όστερορρωμαϊκών πίθων. Άμφότεροι 
ήσαν κτιστοί διά λίθων, κεράμων καί άσβέστου, 
έσωτερικώς δέ έφερον έπένδυσιν υδραυλικού 
κονιάματος· ό πυθμήν των ήδράζετο έντός λα
ξεύματος τής κιμιλιάς, ή στάθμη τής όποιας 
ένταύθα εύρέθη κάτωθεν τού σημερινού όδο- 
στρώματος.

11. Άμφικτύονος, χάνδαξ ΥΔΡΕΞ (Σχέδ. 1, 
άριθ. 12)

ΕΙς τήν άνωτέρω όδόν καί έναντι τής οικίας 
άριθ. 17, άπεκαλύφθη έντός χάνδακος τής 
ΥΔΡΕΞ ή συνέχεια τών τοίχων τής έλληνιστι- 
κής οίκίας, ήτις άνεσκάφη κατά τήν έν τφ 
παρελθόντι έρευναν τού ώς άνω οίκοπέδου 
( ΑΔ 22 ( 1967 ): Χρονικά, σ. 51).

12. Θεσσαλονίκης καί Άντιστράτου, χάνδαξ 
ΔΕΗ (Σχέδ. 1, άριθ. 13)

Κατά τήν παρακολούθησιν έργασιών διανοί- 
ξεως χάνδακος ύπό τής ΔΕΗ, κατά μήκος τής 
όδού Θεσσαλονίκης, παρά τήν διασταύρωσιν 
τής ώς άνω όδού μετά τής όδού Άντιστράτου, 
άπεκαλύφθη τάφος λακκοειδής, διαστ. 1.30 X 
0,85 μ., ήμικατεστραμμένος, περιέχων μεγάλην 
ποσότητα δακρυδόχων έλληνιστικών πλησίον 
αυτού άνευρέθη θραύσμα μαρμάρινης ληκύθου.

13. Άπελλοΰ - Εύπόλιδος - Λυκούργου (Σχέδ. 
1, άριθ. 14)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, Ιδιοκτησίας «Άσφά- 
λειαι ΕΘΝΙΚΗ » τής Εθνικής Τραπέζης, διαστ. 
41.50Χ 12.70 μ., ή άνασκαφική έρευνα άπεκά- 
λυψε τμήμα άρχαίας όδού, ταυτιζομένης πρός έ- 
κείνην, ήτις ήγε πρός τάς Άχαρνικάς πύλας τού 
τείχους τής άρχαίας πόλεως, διαμερίσματα κε- 
ραμεικοϋέργαστηρίου, οδς καί 20 τάφους, άπο- 
τελούντας μέρος ύστεροκλασσικού καί έλληνι- 
στικού νεκροταφείου ( Π ί ν. 24 β· Σ χ έ δ. 6).

Ή όδός, μέ κατεύθυνσιν Β.-Ν., άνεσκάφη 
μέχρι μήκ. 12.50 μ.· τό πλάτος της κυμαίνεται 
άπό 5.50-9 μ., διχαζομένη προφανώς είς τό 
εύρύτερον σημεϊόν της πρός Β. είς δύο σκέλη· 
τμήμα τής πρός Β. συνεχείας της ήρευνήθη 
κατά τό παρελθόν κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος 
κατά μήκος τής όδού Λυκούργου (ΑΔ 20

(1965): Χρονικά, σ. 100). Τά άναλήμματά 
της, έπιμεμελημένης τοιχοποιίας, κατεσκευα- 
σμένα διά μικρών καί μεγάλων λίθων, διετη- 
ρούντο ένιαχού μέχρις ύψ. 1.40 μ., ήδράζοντο 
δέ έπί τής κιμιλιάς, διαμορφωθείσης καταλλή
λως, είς βάθ. 3.10-3.60 μ. (Σχέδ. 7, τομή 
A - A) ύπό τό κατάστρωμα τής συγχρόνου όδού. 
Είς τινα σημεία τά άναλήμματα είχον έπι- 
σκευασθή μεταγενέστερον (Σχέδ. 7, τομή 
Β - Β). Κατά μήκος τής όδού διήρχετο πήλινος 
άγωγός, σχήματος άνεστραμμένου πει, έδραζό- 
μενος έπί τών παλαιοτέρων στρώσεών της· είς 
βάθ. 2.60 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος τής 
όδού διεκρίθησαν περισσότερα όδοστρώ- 
ματα, χρονολογούμενα άπό τών δστέρων κλασ
σικών μέχρι τών ύστάτων έλληνιστικών χρό
νων. Είς τόν χώρον τής άρχαίας όδού άπε- 
καλύφθησαν έπίσης τμήματα δύο άγωγών, 
λαξευτών είς τήν κιμιλιάν μέ κατεύθυνσιν 
ΝΑ.-ΒΔ. καί Β.-Ν., άνηκόντων είς δίκτυον 
άποχετεύσεως διερχόμενον έκεϊθεν, προγενεστέ- 
ρας χρήσεως (Σχέδ. 6 καί 7).

Εκατέρωθεν τής όδού άπεκαλύφθησαν τά 
λείψανα κεραμεικοΰ έργαστηρίου τών ύστερο- 
κλασσικών χρόνων τούτου άνεσκάφησαν τμή
ματα δύο κλιβάνων καί μέρος δεξαμενής. Τού 
κλιβάνου Α, κειμένου δυτικώς τής όδού, ήρευ
νήθη τό ΝΑ. ήμισυ. Ούτος, σχήματος τετρά
πλευρου, είχε λαξευθή έντός τού φυσικού έδά- 
φους· αί πλευραί του, μήκ. 1.80 μ., καθ’ ύπο- 
λογισμόν, διετηρούντο είς ύψος 0,85 μ., ήσαν 
δέ έπενδεδυμέναι δι’ οπτόπλινθων καί παχέος 
στρώματος κονιάματος. Ή είσοδός του, πλ. 
0,50 μ., έκειτο πρός ΝΑ., τό δάπεδόν του ήτο 
είς βάθ. 3.20 μ. εύθύς ύπέρ τήν κιμιλιάν. Κάτω
θεν τού δαπέδου του, έντός λαξεύματος τής 
κιμιλιάς εύρέθησαν ήμικυλινδρικοί πήλινοι σω
λήνες, άποτελούντες μέρος τού προαναφερθέν- 
τος προγενεστέρου άποχετευτικοϋ συστήματος. 
Δυτικώτερον τού κλιβάνου άπεκαλύφθη σύμπλε
γμα τοίχων μή συνδεομένων μεταξύ των. Πρός 
Α. τής όδού άνεσκάφη ό κλίβανος Β, πλευράς
2.80 μ., παρόμοιας πρός τόν προαναφερθέντα κα
τασκευής· είς τό κέντρον του έσώζοντο ίχνη τού 
πεσσού, δι’ ού έστηρίζετο ή έσχάρα όπτήσεως. 
Μετά τήν κατασκευήν του καί τήν καταστρο
φήν του άκόμη, έπεσκευάσθη τό Α. άνάλημμα 
τής όδού, έφ’ όσον τμήμά του έβαινεν έπί τής 
Δ. πλευράς τού κλιβάνου. Τμήμα τοίχου 
παρόμοιας κατασκευής διετηρεΐτο καί έπί τής 
Β. πλευράς του.

Βορειότερον, έξ άλλου, έσώζοντο τά λείψανα 
τρίτου κλιβάνου Γ. Άνατολικώς τού κλιβάνου
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Β άνευρέθη δεξαμενή Δ, πλευράς 1.50 μ. Οί 
τοίχοι της, πάχ. 0,80 μ., διατηρούμενοι εις 
ύψος 1.10 μ., ήσαν έκτισμένοι διά λίθων καί 
κονιάματος, ήδράζοντο δέ έπί τής κιμιλιάς εις 
βάθ. 3.80 μ.· τό δάπεδόν της έκαλόπτετο ύπό 
ψηφιδωτού καί τά τοιχώματά της ύπό κονιά
ματος.

Καθ’ δλην τήν έκτασιν τής άνασκαφής διε-

έντός όρθογωνίων όρυγμάτων είς τό φυσικόν 
6δαφος, διαστ. 2Χ 1.40 μ. Τό βάθος, είς τό 
όποιον εύρέθησαν, έκυμαίνετο άπό 3.50 εως 
3.90 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος. Ήσαν κατε
στραμμένοι. Έκ τής έπιχώσεώς των συνελέγη- 
σαν έλάχιστα κλασσικά όστρακα. Οί ενταφια
σμοί παρουσιάζουν ίκανήν ποικιλίαν, γενόμε- 
νοι έντός απλών λάκκων, κεραμοσκεπών τάφων

Σχέδ. 7. Τομαί τών άποκαλυφθέντων κτισμάτων είς οίκόπεδον έπί τών όδών Άπελλοϋ - 
Εύπόλιδος - Λυκούργου (πρβλ. Σχέδ. 6)

πιστώθησαν ταφαί, αΐτινες άποτελοϋν τήν συν
έχειαν τού αύτοϋ νεκροταφείου τού έρευνηθέντος 
είς τό έπί τής όδού Αιόλου καί Λυκούργου 
οίκόπεδον (ΑΔ 18 (1963): Χρονικά, σ. 35). 
'Ο άριθμός των άνέρχεται είς 20. Οδτοι δια- 
κρίνονται είς καύσεις καί ενταφιασμούς. Αί 
καύσεις (XV, XIX) εμφανίζονται ώς πυραί

καί κιβωτιοσχήμων, κτιστών διά πλακοειδών 
πωρολίθων. Πολυαριθμότεροι είναι οί λακκοει- 
δεΐς, οΐτινες διακρίνονται είς όρύγματα έντός 
τής κιμιλιάς (II, V, XVI, XX) ή είς όρύγματα 
έντός τού φυσικού έδάφους (I, III, XII, XIV, 
XVII, XVIII). Αί συνήθεις διαστάσεις των 
είναι 2 X 0,60 μ., τό βάθος, είς τό όποιον εό-
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ρέθησαν, κυμαίνεται άπό 4.20 έως 2.70 μ. ΟΙ 
περισσότεροι ήσαν ήμικατεστραμμένοι. Έν συν- 
τομίμ έντός αύτών εύρέθησαν τά έξης: Τά
φος I : χαλκοΰν νόμισμα τοΟ α' ήμ. τοΟ
3ου αί. π.Χ. Τάφος II : θραύσματα κερα
μίδων έκ τού καλύμματος, εις νεκρός. Τά
φος III: έκ τοϋ καλύμματος του τμήμα πηλίνης 
παραετίδος κεραμίδος είς δευτέραν χρήσιν μέ 
γραπτήν διακόσμησιν άνθεμίων (Πίν. 24α), 
διαλελυμένα οστά ένός νεκρού καί θραύσμα 
χαλκού κατόπτρου. Τάφος V : λείψανα τού έκ 
πλακοειδών λίθων καλύμματος, έλάχιστα όστά έ
νός νεκρού καί όλίγοι σίδηροί ήλοι. Τάφος XIV: 
είς νεκρός, όλίγοι σίδηροί ήλοι. Τάφος XVI: 
όλίγα όστά. Τών λοιπών τριών τάφων δέν εύρο- 
μεν εί μή μόνον τάς ένδείξεις.

Ό άριθμός τών κεραμοσκεπών άνέρχεται είς 
έξ (ΐν,νΐ,νΐΙ,νΐΙΙ,ΧΙ,ΧΙΙΙ). Ώςέπί τό πλεί- 
στον ήσαν κατεστραμμένοι. Τό βάθος, είς τό 
όποιον εύρέθησαν, κυμαίνεται άπό 2.20 έως
3.20 μ. Έντός αυτών εύρέθησαν: Τάφος IV: 
δύο ώραϊαι κεραμίδες παραετίδες είς δευτέραν 
χρησιν ώς κάλυμμα τού τάφου, έξ ών ή μία 
φέρει γραπτήν διακόσμησιν έναλλασσομένων 
ώών καί βελών. Τάφος VI: χαλκοΟν νόμι
σμα έλληνικόν α' ήμίσεος τού 3ου αί. π.Χ. 
Τάφος VII: όλίγα θραύσματα έκ τών κεραμί
δων τού καλύμματος, είς νεκρός έκτάδην. Τάφος 
VIII: έκ τού καλύμματος του τμήμα ώραίας πη
λίνης παραετίδος κεράμου μέ γραπτήν διακό- 
σμησιν είς δευτέραν χρήσιν, είς νεκρός έκτά
δην, όλίγα φύλλα χρυσού, χαλκή όμφαλωτή 
φιάλη καί ήλοι σίδηροί. Τάφος XI (κάτω
θεν τού VI): λείψανα όστών ένός νεκρού, πεν- 
τήκοντα δακρυδόχοι καί όλίγοι σίδηροί ήλοι. 
Τάφος XIII: τελείως κατεστραμμένος.

Κτιστοί διά λαξευτών πλακών πωρολίθου 
εύρέθησαν μόνον δύο (IX - X), έχοντες κοινήν 
τήν μίαν τών μακρών πλευρών. Έντός τού IX 
εύρέθησαν δύο δακρυδόχοι, όλίγα φύλλα χρυ
σού καί σίδηροί ήλοι· έκ τού X συνελέγησαν 
τρεις δακρυδόχοι, όλίγα φύλλα χρυσού καί νό
μισμα χαλκοΰν έλληνικόν τού 2ου αί. π.Χ.

Έκ διαφόρων σημείων τού οίκοπέδου συν
ελέγησαν τά έξής άντικείμενα : Μαρμάρινη έπι- 
τυμβία στήλη τών μέσων τού 4ου αί. π.Χ., 
έλλιπής άνω, σωζ. ΰψ. 0,66, πλ. 0,30 - 0,33, 
πάχ. 0,06 μ. Έντός όρθογωνίου πλαισίου παρί- 
σταται κορασίς όρθια ( ή θανούσα), κρατούσα 
διά τής δεξιάς πτηνόν, έπιδεικνύουσα τούτο είς 
κόνα (Πίν. 25 β). Ή στήλη αϋτη άνευρέ- 
θη μεταξύ τού Δ. αναλήμματος τής όδοΰ καί 
τοϋ άγωγοΰ. Μαρμαρίνη λήκυθος έπιτυμβία

κλασσικών χρόνων, ύψ. 1.13 μ., ήτις προφανώς 
έφερεν άρχικώς γραπτήν διακόσμησιν, εύρε- 
θεΐσα έντός τού λαξευτού άγωγοΰ παραπλεύρως 
τής Δ. μεσοτοιχίας. Επίσης συνελέγησαν τρεις 
μαρμάρινοι έπιτύμβιοι κιονίσκοι: ό είς, σωζ. 
ϋψ. 0,85, μέγ. διαμ. 0,31 μ., έφερε τήν 
έξής έπιγραφήν είς τρεις στίχους : ΦΙΛΩΝ/ 
ΦΙΛΩΝΟΣ/ΜΙΛΗΣΙΟΣ. Ό έτερος, σωζ. ύψ. 
0,26, μεγ. διαμ. 0,13 μ., μέ τήν έπιγραφήν : 
’Απολλώνιος / Εύ<ρ{ή}μου /{Ή)ρακλεώτης. Ό τρί
τος, σωζ. ύψ. 0,35, μεγ. διαμ. 0,16 μ., έφερε 
τήν έπιγραφήν: ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ I ΘΕΟΔΩΡΟΥ I 
ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΗΣ.

Είς τό σκέλος έκεϊνο τού άγωγοΰ, τό όποίον 
έφερεν έπένδυσιν έκ πήλινων κεραμίδων κάτωθεν 
τών τάφων IX, X, άνευρέθη ώραία πηλίνη παραε- 
τίς κεραμίς μετά λεοντοκεφαλής (Πίν. 25 α), 
παρουσιάζουσα άναλογίας πρός άνευρεθεΐσαν 
είς τήν Μεσαίαν Στοάν τής άρχαίας ’Αγοράς 
τών’Αθηνών, ώς παρετήρησεν ό κ. Η. Thompson.

14. ’Απόλλωνος καί Ύπατίας 6 (Σχέδ. 1,
άριθ. 15)

Κατά τήν γενομένην άνασκαφήν είς τό έπί 
τών ώς άνω όδών οίκόπεδον, διαστ. 20.60Χ 
19.50 μ., Ιδιοκτησίας Παπακυριακοπούλου, άπε- 
καλύφθησαν τά λείψανα έπτά πίθων, δύο φρέατα 
καί είς τάφος ήμικατεστραμμένος τής βυζαντι
νής περιόδου· ή έρευνα περιωρίσθη είς τό Ν. 
ήμισυ τού οίκοπέδου.

Οί πίθοι, κατεσκευασμένοι διά χυτής τοιχο
ποιίας, ήδράζοντο έπί τής κιμιλιάς, τής όποιας 
ή στάθμη ένταύθα κυμαίνεται μεταξύ 2.40 -
2.80 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος. Έπί τής 
κιμιλιάς έπίσης έβαινεν ό προαναφερθείς βυζαν
τινός τάφος, διαστ. 1.25 X 2.90, ΰψ. 1.40 μ., 
τού όποιου ή όροφή ήτο καμαρωτή. Έκ τών 
έπιχώσεων συνελέγησαν όστρακα, κλιμακού
μενα άπό τών ύστερορρωμαϊκών χρόνων μέχρι 
καί τού 11ου αί. μ.Χ.

15. Άριστονίκου, χάνδαξ Ο.Τ.Ε. (Σχέδ. 1,
άριθ. 17)

Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος κατά μήκος 
τής άνωτέρω όδοΰ ήλθον είς φώς λείψανα ρω
μαϊκών κτισμάτων.

ΟΟτω, είς δύο σημεία τής όδοΰ ένετοπίσθη- 
σαν οίκίαι. Άφ’ ένός μέν πρός Β. τής όδοΰ 
Βουλγάρεως άπεκαλύφθη ή γωνία δωματίου, 
τού όποιου οί τοίχοι ήσαν έκτισμένοι διά λίθων 
καί άσβεστοκονίας, άφ’ έτέρου πρός Β. τής 
όδοΰ Χαρβούρη άνεσκάφησαν τρία δωμάτια 
παρόμοιας τοιχοποιίας, έξ ών τό έν μετά τοι
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χογραφίας, σωζομένης είς δψ. 1.70 μ. Επίσης, 
άνευρέθη τμήμα ύδραγωγείου, κατά μήκος ανω
νύμου όδοδ, τεμνούσης τάς όδούς Άριστονίκου 
καί Άναπαύσεως καί πρός Β. τής όδοδ Γλαύκου. 
Έκ των έπιχώσεων συνελέγησαν άγγεϊα ρωμαϊ
κών χρόνων.

16. 'Αγίων Άσωμάτων καί Τουρναβίτου (Σ χ έ δ.
1, άριθ. 18)
Είς τό έπί τών ώς άνω όδών οίκόπεδον. Ιδιο

κτησίας Α.Ε. «ΑΧΑΤ-Α», διαστ. 36 X 19.50 
χ 11.50 X 38 μ., ή άνασκαφική ερευνά άπεκά- 
λυψε τά λείψανα Ιδιωτικών οίκιών, χρονολο
γουμένων άπό τοΟ τέλους τοϋ 6ου αΐ. π.Χ. 
μέχρι τών ύστερορρωμαϊκών χρόνων (Σ χ έ δ. 8).

'Οπωσδήποτε, τά άρχαιότερα άρχιτεκτονικά 
λείψανα είς τόν χώρον τής παρούσης άνασκα- 
φής είναι τά κατάλοιπα δύο δωματίων, οί τοίχοι 
τών όποιων — δηλούμενοι έν τφ Σ χ ε δ. 8 
διά τής ύπό τά στοιχεία A, Β διαγραμμίσεως — 
είναι έκτισμένοι δΓ άργών λίθων, έχουν πάχ. 
0,30 - 0,35 μ. καί έδράζονται έπί τής κιμιλιας, 
είς βάθ. 0,60 - 0,70 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος. 
Μόνον έκ τοΟ μεγέθους τών χρησιμοποιηθέν- 
των λίθων δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν τήνδιά- 
κρισίν των είς δύο περιόδους.

Έπί τών έρειπίων τοΟ άρχαϊκοϋ κτίσματος 
άνηγέρθη τόν 4ον π.Χ. αί. οίκία, τής όποιας 
σώζεται τμήμα μόνον δαπέδου έκ μικρών χαλί- 
κων καί κονιάματος, άνήκοντος είς δωμάτιον 
παρουσιάζουν τά χαρακτηριστικά τών « άνδρώ- 
νων ».

Ό χώρος έχρησιμοποιήθη καί κατά τούς 
ύστερορρωμαϊκούς χρόνους, είς τούς όποιους 
άνήκουν τά ύπό τήν διαγράμμισιν Γ κατάλοιπα 
κτίσματος ύποστάντος μετασκευήν, ώς καί φρεα- 
τόσχημος δεξαμενή.

Έκ τών έπιχώσεων συνελέγη ίκανή ποσότης 
θραυσμάτων άγγείων άρίστης ποιότητος, τής 
άρχαϊκής καί κλασσικής περιόδου, ώς καί λύ
χνος άρχαϊκός (Agora IV, τύπος 16Β), όλίγα 
όστρακα έλληνιστικών καί ύστερορρωμαϊκών 
χρόνων, ώς καί χαλκοδν νόμισμα Έλευσΐνος, 
περί τό 229 - 230 π.Χ.

17. Βιργινίας Μπενάκη 13 (Σ χ έ δ. 1, άριθ. 19)

Ή έρευνα έν τφ ώς άνω οίκοπέδφ, διαστ. 
10.50 X 25.90 μ., ίδιοκτησίας Χατζηαράπογλου, 
άπεκάλυψε μέρος κατεστραμμένης κλασσικής 
οίκίας, τής όποιας ό χώρος μεταγενέστερον 
έχρησίμευσεν ώς νεκροταφεΐον, ώς καί τμήμα 
ύστεροκλασσικής όδοδ, ένούσης πιθανώς τήν 
πρός Κολωνόν δδόν μετά τής Άκαδημείας, ήτις

έξηκολούθει νά είναι έν χρήσει μέχρι τών ρω
μαϊκών χρόνων ( Π ί ν. 26δ· Σχέδ. 9).

Τό άνασκαφέν οίκόπεδον άπό Ν.- Β. παρου
σιάζει τήν κατωτέρω περιγραφομένην μορφήν. 
Τής κλασσικής οίκίας διατηρείται τοίχος, μέ 
κατεύθυνσιν ΒΑ.-ΝΔ., διακοπτόμενος είς πέντε 
σημεία ύπό μεταγενεστέρων τάφων. Ούτος άπε- 
καλύφθη μέχρι μήκους 13.35 μ., συνεχιζόμενος 
έκατέρωθεν κάτωθεν τών μεσοτοιχιών- έχει 
πάχ. 0,50 μ. καί διατηρείται είς ύψ. 0,50 μ., 
είναι έκτισμένος διά μικρών άκανονίστων λίθων 
συνδεομένων δι’ ίλύος καί έδράζεται έπί τοΟ 
φυσικού έδάφους, τό όποιον άποτελεΐται έκ 
παλαιών προσχώσεων άμμου καί χαλίκων, είς 
βάθ. 1.98 μ. άπό τής συγχρόνου έπιφανείας 
τοϋ έδάφους- τοϋ αΰτοϋ κτίσματος σώζεται 
έτερον τμήμα τοίχου, σωζ. μήκ. 0,80 μ., έγκαρ- 
σίου πρός τόν περιγραφέντα, καί τμήματα τοϋ 
έκ μικρών χαλίκων ψηφιδωτού δαπέδου του είς 
τρία σημεία μέ τήν συνήθη διαμόρφωσιν τών 
άνδρώνων.

Νοτιώτερον τοϋ προαναφερθέντος κλασσικού 
τοίχου καί είς άπόστασιν 4.50 μ. άπό τούτου, 
διήρχετο άρχαία όδός, πλατ. 9 μ., μέ κατεύ- 
θυνσιν καί πάλιν ΒΑ.- ΝΔ. Ταύτης άπεκαλύφθη- 
σαν καί τά δύο άναλήμματα (Σχέδ. 9). 
Έκ τής γενομένης στρωματογραφίας συμπεραί- 
νεται, ότι ή όδός αΰτη, κατασκευασθεΐσα τό 
β' ήμισυ τοϋ 4ου αί. π.Χ., έξηκολούθει έν 
χρήσει μέχρι καί τών ρωμαϊκών χρόνων. Τά 
άναλήμματά της, έκτισμένα διά λαξευτών κρο
καλοπαγών λίθων κατά τό ίσόδομον σύστημα, 
έδράζονται έπί τής κιμιλιας είς βάθ. 3.50 μ. 
άπό τής έπιφανείας τοϋ συγχρόνου έδάφους. 
Είς τό Δ. άνάλημμα είχε κατασκευασθή άρ- 
χικώς κλΐμαξ, ήτις ώδήγει είς ύψηλότερον 
άνδηρον καί τής όποιας ένταϋθα άπεκαλύφθη- 
σαν τρείς βαθμίδες (Σχέδ. 10, τομή Α-Α). 
Κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, δτε ή όδός δέν 
ήτο πλέον έν χρήσει, κατεσκευάσθη κτίσμα, 
είς τό όποιον ένεσωματώθη ποικίλον οικοδομι
κόν ύλικόν είς δευτέραν χρήσιν, ώς καί τρεις 
έπιτύμβιοι κιονίσκοι: α) ϋψ. 0,985, διαμ. 0,286 μ. 
μέ τήν έπιγραφήν : ΓΟΡΓΩ / [Δ]ΗΜΗΤΡίΟΥ / 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ / ΘΥΓΑΤΗΡ / ΤΙΜΕΟΥ / 
ΚΕΦΑΛΗΘΕΝ / ΓΥΝΗ, β) δψ. 0,65, διαμ. 
0,17 μ. μέ τήν έπιγραφήν : ΦΥΡΣΟΣ / ΧΑΡΗ
ΤΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΩΤΗΣ, γ) δψ. 0,325, διαμ. 
0,185 μ. μέ τήν έπιγραφήν : ΝΟΥΜΗΝΙΟΣ / 
ΝΙΚΟΜΗ ΔΕΥΣ.

Ούδείς τάφος άπεκαλύφθη είς τόν χώρον τής 
όδοϋ άλλά ΝΔ. ταύτης, είς δέ άνεσκάφη καί 
ΒΔ. τοϋ δυτικοϋ άναλήμματος. Έν συνόλιρ ό
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Σχέδ. 8. Κάτοψις λειψάνων οικιών, άποκαλυφθέντων είς οίκόπεδον έπί των 
όδών Άγ. Άσωμάτων καί Τουρναβίτου
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άριθμός των έρευνηθέντων τάφων άνέρχεται 
εις 25. Έκ τούτων οί 17 (I, Π, III, V, VI, VII, 
X, XI, XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
ΧΧΠ, ΧΧΠΙ) ήσαν ήμικατεστραμμένοι. Τό βά
θος, είς τό όποιον εύρέθησαν, κυμαίνεται άπό 
1.98 έως 3.40 μ. Αί ταφαί διακρίνονται εις 
καύσεις καί ένταφιασμούς. Αί καύσεις έμφανί- 
ζονται ώς πυραί έντός λάκκων όρθογωνίων, 
διαστ. 1 X 2 μ., άνωρυγμένων έντός τού παρθέ
νου έδάφους, μέ τά ύπολείμματα τής καύσεως 
έναπομείναντα έπί τού πυθμένος των (XVI, 
XVIII, XIX, XXIV )· είς αυτήν τήν κατηγορίαν 
κατατάσσομεν μικράν μαρμαρίνην λάρνακα, 
έντός τής όποίας περιείχετο χαλκή όστεοδόχος 
κάλπις (XIV).

Οί ένταφιασμοί παρουσιάζουν ικανήν ποικι
λίαν, γενόμενοι έντός σαρκοφάγων πωρίνων 
(I, II, III, IV, VIII, XV, XX, XXI), πήλινων 
λαρνάκων ( VI, XII, XXII) ή έντός κεραμοσκε- 
πών (V, X), ένός κιβωτιοσχήμου (XXV) καί 
ένός κτιστού (XVII).

Έκ τού περιεχομένου των ήδυνήθημεν νά 
χρονολογήσωμεν έξ ( VII, VIII, IX, XIII, XVI, 
XVII) εις τήν κλασσικήν περίοδον, πέντε 
(IV, XX, XXI, XXIV, XXV) είς τήν ύστερο- 
κλασσικήν καί δύο (X, XII) είς τήν έλληνι- 
στικήν. Έν συντομία έχουν ώς έξής:

Τάφος I (Σχέδ. 10): Εύρέθησαν τά όστά 
δύο νεκρών τό κάλυμμά του ήτο είς τεμάχια. 
Τάφος II ( Σ χ έ δ. 10) ( ή μόνη μαρμάρινη σαρ
κοφάγος, μετ’ άετωματικού καλύμματος είς 
θραύσματα): Εύρέθησαν τά όστά ένός νεκρού 
καί τά κατάλοιπα μιας σιδηράς στλεγγίδος. 
Τάφος III (Σχέδ. 10): Μόνον όλίγα όστά 
εύρέθησαν έπί τού πυθμένος. Τάφος IV, ύστε- 
ροκλασσικός: Εύρέθη πήλινον άλάβαστρον, ϋψ. 
0,20 μ., καλυπτόμενον διά λευκής άλοιφής, 
ληκύθιον, ΰψ. 0,078 μ., έρυθρόμορφον μετ’ άν- 
θεμίου, σιδηρά στλεγγίς, χαλκή βελόνη. Τάφος 
V: Εύρέθησαν μόνον τά κατάλοιπα ένός νεκρού. 
Τάφος VI: Πλησίον τών διαλελυμένων όστών 
ένός νεκρού εύρέθησαν όλίγοι σίδηροί ήλοι. 
Τάφος VII, κλασσικός : Εύρέθησαν τό ήμισυ 
μελαμβαφούς λεκανίδος καί οί πόδες πολυσπά
στου είς θραύσματα. Τάφος VIII, κλασσικός, κά
λυμμα έκ δύο πωρίνων πλακών : Εύρέθησαν τά 
διαλελυμένα όστά ένός νεκρού καί τρία ώραΐα 
άλάβαστρα, Οψ. 0,237, 0,258 καί 0,274 μ. ( Π ί ν. 
27 δ). Τάφος IX, ύστεροκλασσικός (Πίν. 27 α)· 
έκ τού καλύμματός του έσώζοντο κεραμίδες είς 
θραύσματα : Εύρέθησαν έλάχιστα όστά, έξ πή
λινα άττικά ειδώλια, έξ ών δύο καθήμεναι 
θεαί, ύψ. 0,118 (Πίν. 26 β ) καί 0,166 μ. καί

τέσσαρες πλαγγόνες έλλιπείς, ΰψ. 0,10 μ. 
(Πίν. 26 α), μελαμβαφής πυξίς μέ χαλκούν 
κρίκον έπί τού καλύμματος, ΰψ. 0,045 μ., δύο 
μολΰβδιναι ταινίαι περιειλιγμέναι ώς σπεϊραι 
καί ψήγματα χρυσού. Τάφος X, έλληνιστικός : 
Εύρέθησαν πινάκιον έρυθρομέλαν, διαμ. 0,07 μ., 
άμφορεύς μέ λευκήν άλοιφήν, ΰψ. 0,143 μ., καί 
τεμάχιον χαλκού κατόπτρου. Τάφος XI: ’Απέ
δωσε χαλκήν βελόνην, μολύβδινον άντικείμε- 
νον. Τάφος XII, έλληνιστικός : Εύρέθησαν δα- 
κρυδόχος καί θραύσματα σιδηράς στλεγγίδος. 
Τάφος XIII, κλασσικός: Σκύφος μελαμβαφής, 
διαμ. 0,045 μ. Ταφή XIV ( Π ί ν. 27 β ) : Μεταξύ 
τών κεκαυμένων όστών εύρέθη χαλκή στλεγγίς. 
Τάφος XVI, κλασσικός· τά ξύλα τής πυράς 
διετηρούντο είς καλήν σχετικώς κατάστασιν: 
’Απέδωσε ληκύθιον, ΰψ. 0,083 μ., μέ έρυθρόν 
άνθέμιον. Τάφος XVII (Σχέδ. 10), κλασσι
κός : Εύρέθησαν όλίγα κεκαυμένα όστά καί 
σώμα ληκυθίου μέ έξίτηλον μελανήν διακό- 
σμησιν. Τάφος XVIII: Τά ξύλα τής πυράς έσώ
ζοντο είς καλήν κατάστασιν. Τάφος XX, ύστε
ροκλασσικός : Εύρέθησαν έλάχιστα όστά, δύο 
βάσεις λεκανίδων καί χρυσή ψήφος. Τάφος 
XXI, ύστεροκλασσικός: Όλίγα όστά, ληκύθιον, 
Οψ. 0,074 μ., μέ έρυθράν ταινίαν, μόνωτον 
πυξίδιον έρυθρομέλαν, Οψ. 0,065 μ. Τάφος 
XXII: Περιείχε τόν σκελετόν ένός νεκρού κα
λώς διατηρούμενον καί μολύβδινον έλασμα 
περιειλιγμένον ώς σπείρα. Τάφος XXIII, ύστε
ροκλασσικός : Έσώζοντο όλίγα ξύλα τής πυράς, 
άρυβαλλοειδές ληκύθιον, Οψ. 0,128 μ., έρυθρό
μορφον μέ σκηνήν γυναικωνίτου, χούς, ΰψ. 
0,14 μ., έρυθρόμορφος μέ άπεικόνισιν παιδός έπί 
δορκάδος (Πίν. 27ε), πυξίδιον, ΰψ. 0,05 μ., 
έρυθρόμορφον μέ λαγφόν καί όρνιθα, τέσσαρες 
σκύφοι μελαμβαφεϊς καί είς χαλκούς ήλος. 
Τάφος XXV (Σχέδ. 10), ύστεροκλασσικός: 
Τό έκ πωρίνων πλακών κάλυμμά του εύρέθη 
είς τεμάχια· έπίσης χαλκούν κάτοπτρον, διαμ. 
0,178 μ., τού όποιου ή λαβή είς τό σημεϊον 
ένώσεώς της μετά τού δίσκου σχηματίζει δι
πλήν σπείραν, πυξίς έρυθρόμορφος μέ άπεικό- 
νισιν γυναικείας κεφαλής έπί τού καλύμματος 
(Πίν. 27 γ), σφονδύλιον έκ φαγεντιανής, δύο 
κύλινδροι μέ καμπυλουμένας τάς πλευράς πρός 
τά έσω έξ ύαλομάζης, σφονδύλιον στεατίτου, 
χαλκή περόνη, λαιμός άλαβάστρου.

Έκ τών έπιχώσεων έξ άλλου συνελέγησαν πέν
τε έπιτύμβιοι κιονίσκοι: α) ΰψ. 1.06, διαμ. 0,31 
μ., μέ τήν έπιγραφήν: ΣΕΛΕΥΚΕΙΩΝ/ΣΕΛΕΥ
ΚΟΥ /ΑΝΤΙΟΧΕΥΣ καί παράστασιν λουτροφό- 
ρου μεταξύ περιστερών κάτωθεν αυτής κύων
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άνωθεν αύτης δεξιά καί άριστερά αύλός καί 
θήκη αύλοΰ- είς δευτέραν χρήσιν τού κιονίσκου 
έλαξεύθη έντός όρθογωνίου πλαισίου δεξιά ή 
μορφή νεανίου ( Π ί ν. 26 γ ). β) Οψ. 0,39 μ. 
διαμ. 0,155 μ. μέ τήν έπιγραφήν: ΓΑΛΑΤΗΣ/ 
ΜΙΛΗΣΙΟΣ. γ) ύψ. 0,90 μ. διαμ. 0,26 μ. μέ τήν 
έπιγραφήν: ΘΕΟΔΩΡΑ/ΙΗ ΝΩΝΟΣ/ΑΝΤΙΟΧΙΣ- 
ΣΑ/ΙΣΤΡΟΥ/ΜΙΛΗΣΙΟΥ/ΓΥΝΗ, δ) Οψ. 0,50, 
διαμ. 0,28 μ., τήν έπιγραφήν: ΑΡΜΟΝΙΑ/ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ / ΑΝΤΙΟΧΙΣΣΑ / ΒΟΥΛΩΝΟΣ 
ΚΗΦΙΣΙΕΩΣ / ΓΥΝΗ, ε) Οψ. 0,82, διαμ. 0,20 
μ. μέ τρίστιχον έπιγραφήν: ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ/ 
ΣΩΣΙΚΡΑΤΟΥ / ΦΩΚΑΙΕΥΣ. ΕΙς λύχνος άδια- 
κόσμητος τοϋ 1ου αΐ. μ.Χ. (πρβλ. Agora VII, 
πίν. 12, άρ. 418). ’Επίσης συνελέγησαν 8ξ 
χαλκά νομίσματα: έν άθηναϊκόν α ήμίσεος 
3ου αί. π.Χ., έν άθηναϊκόν 2ου αί. π.Χ., έν 
Σαλαμϊνος περί τά 339-318 π.Χ., έφθαρμένον, 
έν Θεσσαλονίκης (187 - 40 π.Χ.), έν 3ου ή 2ου 
αί. π.Χ. έφθαρμένον καί έν τελείως έφθαρμένον.

18. Βουλής 47 (Σχέδ. 1, άριθ. 20)

Κατά τήν έρευναν τοΟ έπί τής όδοΰ Βουλής 
47 οίκοπέδου, διαστ. 19 X 16 μ.. Ιδιοκτησίας 
Βλαχιώτη, άπεκαλύφθησαν τά έξής : Παρά τήν 
Ν. μεσοτοιχίαν, είς βάθ. 3.50 μ., τμήμα κυλιν
δρικού άγωγού έλληνιστικών χρόνων, συνολ. 
Οψ. 0,82 μ., συγκειμένου έκ δύο πήλινων σω
μάτων, τομής ήμίσεος έλλείψεως έκάστου, καί 
παρά τήν Α. μεσοτοιχίαν τό ήμισυ κτιστού 
πίθου ύστερορρωμαϊκών χρόνων.

19. Γαριβάλδη - Σωφρονίσκου - Φαιναρέτης
(Σχέδ. 1, άριθ. 21)

Είς τό έπί τών ώς άνω όδών οίκόπεδον, Ιδιο
κτησίας Δ. Θραψίμη, διαστ. 14.70 X 13.10 μ., 
ή γενομένη έρευνα έφερεν είς φως άρχαΐα λεί
ψανα χρονολογούμενα άπό τής πρωτοελλαδικής 
μέχρι καί τής ύστέρας ρωμαϊκής περιόδου 
(Σχέδ. 11).

Είς τήν περιοχήν ταύτην ή κιμιλιά παρουσιά
ζει ίσχυράν κλίσιν πρός Α. λόγω τού πρός Δ. 
ύπάρχοντος λόφου τού Φιλοπάππου· τήν φυσι
κήν ταύτην κλίσιν έξεμεταλλεύθησαν οί οικο
δόμοι κατά τούς ύστεροκλασσικούς χρόνους 
διά τήν δημιουργίαν άνδήρου, κατόπιν καταλ
λήλου λαξεύσεώς της. Ούτω, πλησίον τής οικο
δομικής γραμμής τής όδού Γαριβάλδη, ή έπι- 
φάνεια τής κιμιλιάς κεΐται είς βάθος 1.60 - 
1.30 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος, ένφ είς 
άπόστασιν 2 μ. άπό τής οικοδομικής γραμμής 
τής όδού κατέρχεται είς βάθος 5.40 μ. (Σχέδ. 
12, τομαί Α-Α καί Β-Β).

Τά άρχαιότερα λείψανα διεπιστώθησαν παρά 
τήν οικοδομικήν γραμμήν τής όδού Γαριβάλδη, 
ένθα κατά τό παρελθόν, κατά τήν κατασκευήν 
άποχετευτικού έργου έξωθεν τού ώς άνω οίκο
πέδου, είχεν άνευρεθή ή συνέχειά των (ΑΔ 
18 ( 1963 ): Χρονικά, σ. 41 )· ένταύθα άνεσκά- 
φησαν δύο τάφοι άνωρυγμένοι είς τόν μαλακόν 
βράχον καί τμήμα τοίχου έξ ωμών πλίνθων. 
Ό ύπό τό στοιχεΐον V τάφος, διαστ. 1.95x1.10, 
ύψ. 0,90 μ., εύρέθη ήμικατεστραμμένος. ’Εκ τοϋ 
περιεχομένου του, συγκειμένου έκ μιας έρυθρο- 
βαφοΰς λοπάδος μετά διατρήτου ώτός, βψ. 
0,122, διαμ. 0,27 μ. ( Π ί ν. 28 α ) καί τμήματος 
μελανού άνοικτοΰ άγγείου είς θραύσματα, ό 
τάφος χρονολογείται είς τήν ΠΕ περίοδον. Τόν 
ώς άνω τάφον κατέστρεψεν ό VI, κατασκευασθείς 
έν μέρει έπ’ αύτοϋ κατά τούς ύστέρους γεωμε
τρικούς χρόνους. Καί ούτος εύρέθη σεσυλη- 
μένος- ό καθαρισμός του άπέδωσε τά έξής 
άγγεΐα: ’Αμφορέα, ϋψ. 0,30 μ., μέ διακόσμησιν 
όριζοντίων γραμμών πέριξ τής κοιλίας καί 
πυραμίδων πληρουμένων πλέγματος έπί τών 
μετοπών τού λαιμού (Πίν. 28 γ). Σκύφον, 
Οψ. 0,75 μ., μέ διακόσμησιν τεθλασμένης γραμ
μής καί σπειρομαιάνδρου κατά τήν βάσιν, ζατρι
κίου καί σβάστικας έπί τοϋ ώμου (Π ί ν. 28 β ). 
Κάνθαρον, Οψ. 0,15 μ., μέ γραμμικά κοσμή
ματα. Ό άνωθεν τοϋ τάφου V οίκοδομηθείς 
τοίχος έκ πλίνθων, διατηρούμενος είς Οψ. 0,90 
καί πλάτ. 1.10 μ., άνηγέρθη όπωσδήποτε μετά 
τούς γεωμετρικούς χρόνους. Είς τόν χώρον 
τοϋ έν τή κιμιλιά λαξευθέντος άνδήρου τά 
έναπομείναντα άρχιτεκτονικά λείψανα διακρί- 
νονται είς τρεις τούλάχιστον περιόδους. Ούτω 
τά παλαιότερα, τής ύστεροκλασσικής, έντοπί- 
ζονται είς δύο σημεία. Άφ’ ένός μέν είς τό 
μέσον τοϋ οίκοπέδου διετήρείτο τμήμα τοίχου, 
σωζ. μήκ. 5, σωζ. ύψ. 1 μ., έπιμεμελημένης 
τοιχοποιίας μέ κατεύθυνσιν Α.-Δ., δστις έβαινεν 
έπί τής κιμιλιάς (Σχέδ. 13, όψις Ε-Ε), καί 
τμήμα έτέρου έγκαρσίου, ώς καί άγωγός λελα- 
ξευμένος είς τήν κιμιλιάν είς σχήμα άντιστρό- 
φου πει, μέ έπένδυσιν πήλινων πλακών, όστις 
πρός Δ. άπέληγεν είς φρέαρ, διαμ. 1.05 μ.· 
έτερον φρέαρ, διαμ. 1 μ., κείμενον πρός ΝΑ., 
κατατάσσεται είς τήν αύτήν οικοδομικήν περίο
δον. Άφ’ έτέρου δέ, παρά τήν οικοδομικήν 
γραμμήν τής όδοϋ Σωφρονίσκου έσώζετο έτερον 
τμήμα τοίχου, κάτωθεν τοϋ ύστερορρωμαϊκοϋ 
τάφου, παρόμοιας πρός τόν προαναφερθέντα 
κατασκευής. Είς τό τέλος τής έλληνιστικής 
περιόδου καλύπτεται τό φρέαρ 1 διά τεσσάρων 
πήλινων στρωτήρων καί έπ’ αύτοϋ κατασκευά
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ζεται δεξαμενή έκ δύο διαμερισμάτων, διαφό
ρου στάθμης έκαστον, είς τήν όποιαν ένεσω- 
ματώθη ό προαναφερθείς έλληνιστικός τοίχος 
(Σχέδ. 11 καί 13).

Τέλος, είς τούς ύστέρους ρωμαϊκούς χρόνους.

νίστων λίθων, θραυσμάτων όπτοπλίνθων καί 
κονιάματος (Σχέδ. 13). Έκ τού διαμερί
σματος II συνελέγησαν δύο πρόχοι άβαφείς. 
Έκ τής περιοχής τού ρωμαϊκού τάφου συνελέ
γησαν μία πρόχους καί μία λοπάς σύγχρονα

ι

<3

Φ A Ν α ρ
τ Η Σ

ΣΠΦΡΟ Ν ΙΣΚΟΥ

Σχέδ. 11. Κάτοψις άνασκαφής έπί οικοπέδου κειμένου έπί τών όδών 
Γαριβάλδη - Σωφρονίσκου - Φαιναρέτης

έπί τών ύστεροκλασσικών έρειπίων κατασκευά
ζεται τάφος διμερής, όρθογώνιος, διαστ. 2.40 X 
2.70 μ., καλυπτόμενος άνω ύπό διπλής καμάρας 
έκ πλίνθων κατασκευασθείσης διά ξυλοτύπου· 
έσωτερικώς διαιρείται είς δύο όρόφους διά λί
θινων πλακών. Είναι έκτισμένος δΤ άκανο-

πρός τό περιεχόμενόν του. Έκ τού φρέατος 1 
προέρχεται μελαμβαφές φιαλίδιον έλληνιστι- 
κόν καί έκ τού φρέατος 2 έτερον παρόμοιον. 
Πλησίον τού όστεροκλασσικοΰ τοίχου εύρέθη- 
σαν 13 μικύλλοι κρατηρίσκοι. Έκ τών μπάζων, 
έξ άλλου, συνελέγησαν άμφορεύς καί πρόχους
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άβαφεϊς, κοτύλη, πρόχους μελαμβαφής τών έλ- 
ληνιστικών χρόνων, ώς έπίσης καί δύο χαλκά 
νομίσματα : έν τού α ήμίσεος τού 3ου αί. π.Χ. 
καί εν ύστερορρωμαϊκόν, τελείως έφθαρμένον.

Οί ώς άνω περιγραφέντες τάφοι άποτελούν 
πιθανώς τήν δυτικωτέραν συστάδα νεκροτα
φείου, τμήματα τού όποιου άνεσκάφησαν είς

τού τέλους τού 6ου μέχρι τών μέσων τού 5ου 
at. π.Χ.

Άνεσκάφησαν έν συνόλω δεκατρείς τάφοι 
(Σχέδ. 14), έκ τών όποιων είς μόνον (I) 
εύρέθη τελείως κατεστραμμένος καί πέντε (II, 
III, VII, VIII, XII) είχον μερικώς διαταραχθή. 
Σπανιότερος τρόπος ταφής ήτο καί έδώ ή καύ-

ΤΟΜΗ Β-Β

Ο 1 2
ΕΓ

__5Μ ·
TS67

Σχέδ. 12. Τομαί άποκαλυφθέντων άρχαίων έπί οίκοπέδου έπί τών όδών 
Γαριβάλδι - Σωφρονίσκου - Φαιναρέτης (πρβλ. Σχέδ. 11)

πλεΐστα σημεία (βλ. κατωτέρω άνασκαφήν έπί 
τής όδού Έρεχθείου 20, σ. 55).

20. Γενναίου Κολοκοτρώνη 7 (Σχέδ. 1, άριθ. 22)

Είς τό έν έπικεφαλίδι οίκόπεδον, Ιδιοκτησίας 
Ποριώτου, διαστ. 22.60 X 12.50 μ., ή άνασκα- 
φική έρευνα άπεκάλυψεν άριθμόν τάφων, τό 
πλούσιον ύλικόν τών όποίων χρονολογείται άπό

σις (II), γενομένη έντός όρθογωνίου λάκκου, 
διαστ. 1.60 X 0,70, σωζ. ύψ. 0,20 μ. Οί έντα- 
φιασμοί παρουσίασαν τήν συνήθη ποικιλίαν. 
Οί πολυαριθμότεροι ήσαν οί λακκοειδείς (V, 
VI, IX, X, XI, XII, XIII), όρθογώνια όρύγματα 
είς τήν κιμιλιάν, αί διαστάσεις τών όποίων 
έποίκιλλον άπό 1 X 0,30, ΰψ. 0,32 μ. (XI) 
έως 2.20 x 0,90, ΰψ. 0,80 μ. (X). Κιβώτιό-
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σχημοι εύρέθησαν τρεις (I, III, VII), λαξευτοί 
καί οδτοι είς τήν κιμιλιάν, πλήν τού I, μέ 
έπένδυσιν έκ πλακοειδών λίθων, συνήθων δια
στάσεων 2 X 0,60, Οψ. 0,45 μ. Έτερον είδος 
ένταφιασμοϋ ήτο ή ταφή έντός λάρνακος (IV, 
VIII), διαστ. 1.20x 0,30 μ., τοποθετουμένης 
καί πάλιν είς λάξευμα τής κιμιλιάς· ό τρόπος

ειδώλια χρονολογούμενα μέχρι τών μέσων τοΟ 
5ου αί. π.Χ.: 'Επτά είδώλια Οστεροαρχαϊκά καθη- 
μένης θεότητος (Πίν. 29α), είδώλιον κυνός, 
τρεις λήκυθοι, έξ ών ή μία μέ έρυθράν διακό- 
σμησιν ανθεμίων, ή δευτέρα μετά μελανών 
άνθεμίων καί ή τρίτη μέ μελανόμορφον παρά- 
στασιν έκ τοΟ κύκλου τού Διονύσου, ληκύθιον

ΓΕΝ. ΚΟ ΛΟΚΟΤΡίΙΝ Η

Σχέδ. 14. Κάτοψις άποκαλυφθέντων τάφων είς οίκόπεδον έπί τής όδοϋ Γεν. Κολοκοτρώνη 7

ούτος έχρησιμοποιήθη δΓ άτομα μικράς ή- 
λικίας.

Ό τάφος IV (α' ήμίσεος 5ου αί. π.Χ.) ήτο ό 
πλουσιώτερος πάντων (Πίν. 29 ζ )· έκ τού 
καλύμματος του συνελέγησαν 27 άγγεϊα καί

άρυβαλλοειδές, 4 κοτύλαι μελαμβαφεΐς, 2 μικρο- 
γραφικαί κοτύλαι μόνωτοι, σκύφος μέ μελανήν 
άπεικόνισιν πτηνών, έτερος μέ σφίγγα καί 
γρύπα είς έκατέραν τών όψεών του, πυξίς μελαμ- 
βαφής, κύλιξ μελαμβαφής, οίνοχόη τρίλοβος
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μελαμβαφής μέ άπεικόνισιν ’Αθήνας, προχοΐσκη 
έρυθροβαφής, μελαμβαφές μικύλλον πινάκων, 
μελαμβαφής μικρογραφική κύλιξ μέ διακόσμη- 
σιν έρυθρών στιγμών. Τά εύρεθέντα είς τό 
έσωτερικόν τής λάρνακος αγγεία είναι κατά τι 
προγενέστερα των περιγραφέντων: ώραϊον πή- 
λινον αλάβαστρον μέ μελανόμορφον παράστα- 
σιν άθλητικής σκηνής (Π ί ν. 29 β - S'), 3 λήκυ
θοι μελανόμορφοι έκ τοΰ κύκλου τού Διονύσου, 
8 λήκυθοι μέ μελανήν διακόσμησιν ανθεμίων, 
λευκή λήκυθος μέ έξίτηλον παράστασιν, λήκυ
θος μέ έρυθράν άπεικόνισιν έλάφου, ειδώλων 
γυναικείας καθημένης θεότητος, εν σφονδύλων. 
Τάφος VI (Πίν. 30α) ( β' τετάρτου 5ου at. 
π.Χ.): 4 λήκυθοι μετά μελανών όρθιων ανθε
μίων, 2 μετά μελανών συμπλεκομένων άνθε- 
μίων, 3 μελαμβαφεϊς, λευκή μέ μελανήν άπει- 
κόνισιν Μαινάδος μετά κλάδου κισσού, μελα
νόμορφος μέ διονυσιακήν παράστασιν καί 8ν 
φιαλίδων μελαμβαφές. Τάφος IX (Π ί ν. 30 β): 
7 λήκυθοι μελανόμορφοι, 2 μελαμβαφεϊς, φια
λίδων μελαμβαφές, άρύβαλλος μικρογραφικός 
μελαμβαφής, είδώλιον γυναικείας καθημένης 
θεότητος· α’ ήμίσεος 5ου αί. π.Χ. Τάφος X : 
έρυθρόμορφος άρυβαλλοειδής λήκυθος μέ άπει- 
κόνισιν γυναικός, τέσσαρες σίδηροί ήλον ό 
νεώτερος πάντων, τού β’ ήμίσεος τοΰ 5ου αί. π.Χ.

Έκ τών έπιχώσεων, έξ άλλου, συνελέγησαν 
λήκυθος μελανόμορφος μέ άπεικόνισιν άγριο- 
χοίρων κ.ά. άγγεΐα.

21. Άθαν. Διάκου 26 ( Σ χ έ δ. I, άριθ. 23 )

ΕΙς τό ώς άνω οίκόπεδον, Ιδιοκτησίας Τ. Ε. 
ΙΚΤΙΝΟΣ, άπεκαλύφθησαν κατά τήν Β. γωνίαν 
του λείψανα ίσοδόμου κατασκευής, σωζομένης 
είς ύψος δύο δόμων. ’Εάν πρόκειται περί τμή
ματος τού τείχους τού 4ου αί. π.Χ., έχοντος 
ένταϋθα διάφορον θέσιν τού ύστερορρωμαϊκού, 
ή περί άλλου κτίσματος, παραμένει άβέβαων 
είσέτι.

22. Άθαν. Διάκου 28-32 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 24)

Κατά τήν γενομένην άνασκαφήν είς τό έπί 
τής όδοδ Άθαν. Διάκου 28 - 32 οίκόπεδον, 
παραπλεύρως τού προηγουμένου (διαστ. 34 X 32 
μ.), Ιδιοκτησίας Παπαδημητρίου, άνευρέθη 
τμήμα του τείχους τής πόλεως τών ύστερορ- 
ρωμαϊκών χρόνων, μετά λειψάνων ιουστινιά
νειου πύργου (Σχέδ. 15). Τούτο άποτελεϊ 
τήν συνέχειαν τού τμήματος, τό όποιον έχει 
άποκαλυφθή πρός Ν. τού Όλυμπιείου (βλ. 
ΑΔ 17 ( 1961 - 62 ): Χρονικά, σ. 11 -12, Σχέδ. 
1 ). Έξ άλλου, ή πρός ΝΑ. συνέχειάτου είχεν

άνευρεθή κατά μήκος τής όδού ’Ιωσήφ τών 
Ρωγών ( βλ. ΑΔ 21 ( 1966): Χρονικά, σ. 65 ).

Ή κυρίως άνασκαφή ένετοπίσθη κατά τήν 
Β. γωνίαν τοΰ οικοπέδου, ένφ ή λοιπή έκτασις 
ήρευνήθη διά δοκιμαστικών τομών, αΐτινες 
ούδέν άπέδωσαν. Τό τείχος, μέ κατεύθυνσιν 
Α.-Δ., έσώζετο μέχρι μήκ. 10.50 μ., τής πρός 
Α. συνεχείας του διαπιστωθείσης διά τής άνευ- 
ρέσεως είς τήν προέκτασίν του όλίγων πωρο
λίθων κατά χώραν. Ούτω, άποκαθίσταται τό 
μήκος του είς 19.50 μ. Είναι έκτισμένον κατά 
τάς δύο όψεις του διά λαξευτών πωρολίθων, 
κροκαλοπαγών λίθων, θραυσμάτων μαρμάρου, 
ώς καί διά ποικίλου αρχιτεκτονικού ύλικοΰ 
προερχομένου έξ άρχαωτέρων οικοδομημάτων, 
τό δέ μεταξύ αύτών διάστημα πληροΰται διά 
μικρών λίθων καί άσβέστου (Σχέδ. 15, όψις 
Β-Β'). Κατά τήν Ν. όψιν του έσώζοντο τά λεί
ψανα πύργου τών χρόνων τοΰ Ίουστινιανοΰ, 
πλευράς 6.15 μ., έκτισμένου διά μικρών λίθων, 
συνδεομένων μεταξύ των δι’ άσβέστου (opus 
incertum). Τό τείχος διατηρείται ένιαχοΰ μέ- 
χρις ύψους τριών δόμων, ήτοι 1.50 μ., έδρά- 
ζεται δέ έπί τοΰ φυσικού έδάφους, είς βάθ.
3.20 μ. κάτωθεν τοΰ καταστρώματος τής συγ
χρόνου όδοΰ· τό φυσικόν έδαφος ένταΰθα άπο- 
τελεΐται έκ παλαιοτάτων προσχώσεων άμμου 
καί χαλίκων, αί όποΐαι έσχημάτιζον συμπαγή 
καί σκληράν στρώσιν, πάχ. 1.70 μ., βαίνουσαν 
έπί βράχου έξ άσβεστολιθικοΰ πετρώματος, ή 
κλίσις τοΰ όποιου δέν κατέστη δυνατόν νά 
παρακολουθηθή περαιτέρω, έφ’ όσον έχει ήδη 
άλλοιωθή ή μορφή του διά μηχανικών μέσων. 
Ό πύργος θεμελιοΰται έπί τοΰ βράχου είς βάθ. 
4.90 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος καί προσκολ- 
λάται έπί τοΰ τείχους, δίχως νά συνδέεται 
όργανικώς πρός αυτό- τού πύργου σώζεται 
τμήμα τοΰ Δ. σκέλους μέχρι μήκ. 1.45 καί ΰψ. 
2.70 μ. καί τοΰ Α. μέχρι μήκ. 2.40 μ. καί ΰψ.
2.80 μ.

Έκ τών έπιχώσεων συνελέγησαν όστρακα 
ΰστερορρωμαϊκών χρόνων καί τών χρόνων τοΰ 
’Ιουστινιανού. Είς τήν Β. γωνίαν τοΰ οίκοπέδου 
άνευρέθησαν πολλά όστρακα ΥΕ καί όλίγα 
πρωτογεωμετρικά.

23. Δομοκοΰ καί Καρδίτσης (Σχέδ. 1, άριθ. 25 )

Είς τό οίκόπεδον τούτο, ιδιοκτησίας Παπου- 
τσάκη, διαστ. 15.30 X 14.10 μ., ή γενομένη 
έρευνα άπεκάλυψε τρεις λακκοειδεΐς λαξευτούς 
τάφους, είς βάθος 2.80 μ.· άπαντες εύρέθησαν 
σεσυλημένοι, έκ τοΰ καθαρισμού των δέ συν
ελέγησαν όστρακα έλληνιστικών χρόνων κυρίως.
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24. Σερρών καί Δοξάτου (Σχέδ. 1, άριθ. 26)

ΕΙς τό οΐκόπεδον Ιδιοκτησίας Παπα, κείμε
νον είς τήν ώς άνω θέσιν, κατά τήν παρακο- 
λούθησιν έργασιών θεμελιώσεως, άπεκαλύφθη 
είς βάθος 1.90 μ. Αποθέτης, διαστ. 2.06 X 1.10, 
βάθ. 0,70 μ., έκ τοϋ όποιου συνελέγη μεγάλη 
ποσότης μελαμβαφών Αγγείων τής έλληνιστικής 
περιόδου, κυρίως πινάκια.

25. Δορυλαίου, χάνδαξ Ε. Ε. Υ. (Σχέδ. 1,
άριθ. 27)
Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος 6πό τής Ε.Ε.Υ., 

κατά μήκος τής έν έπικεφαλίδι όδού, ένετο- 
πίσθησαν λείψανα πλακοστρώτου δαπέδου τών 
ύστερορρωμαϊκών χρόνων, είς άπόστασιν 16 μ. 
πρός Α. τής συμβολής τής προαναφερθείσης 
όδοδ μετά τής όδού Γέλωνος· τό δάπεδον έ- 
κειτο είς βάθ. 1.40 μ. υπό τό κατάστρωμα τής 
συγχρόνου όδού καί άνεσκάφη είς εκτασιν
1.20 X 0,90 μ.

26. Έρεχθείου 20 (Σχέδ. 1, άριθ. 28)
Είς τό οίκόπεδον τούτο, ένθα κατά τό παρελ

θόν έτος είχεν άνευρεθή τμήμα τοΟ Θεμιστο- 
κλείου τείχους (ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, 
σ. 76), συνεχίσθη καί έφέτος ή έρευνα είς τό 
Ν. ήμισυ αΰτοϋ, άπεκαλύφθη δέ Αριθμός τά
φων ύπομυκηναϊκών καί γεωμετρικών (Σχέδ. 
17). Ή ΰπαρξις γεωμετρικού νεκροταφείου ώρ- 
γανωμένου είς τήν περιοχήν είναι ήδη γνωστή 
καί έκ παλαιοτέρων άνασκαφών: κατά μήκος 
τής όδοΰ Έρεχθείου είς τό τμήμά της τό περι- 
λαμβανόμενον μεταξύ τών όδών Καβαλλόττι καί 
Τσάμη Καρατάσσου (ΠΑΕ 1955, σ. 43), είς 
τά οίκόπεδα έπί τής όδοΰ Έρεχθείου 21 - 23 (ΑΔ 
20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 87 καί ΑΔ 21 (1966 ) : 
Χρονικά, σ. 71 ), κατά μήκος τής όδοΟ Καβαλ- 
λόττι (ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 75), Μη- 
τσαίων καί Ζήτρου (ΑΔ 21 (1966 ) : Χρονικά, 
σ. 85 καί ΑΔ 22 ( 1967): Χρονικά, σ. 102), 
Παρθενώνος 12 (ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, 
σ. 106 )· βλ. έπίσης κατωτέρω άνασκαφάς όδοΟ 
Προμάχου 5, Έρεχθείου 30 καί Καβαλλόττι, 
ώς έπίσης τήν έπί τής όδοΟ Γαριβάλδη 6.

Άνεσκάφη σαν έν συνόλφ 8 τάφοι (Σχέδ. 
17), έξ ών οί I, III, V, VII, VIII τής ύπομυκηναϊ- 
κής περιόδου, καί οί IV, VI τής γεωμετρικής. 
Οί ΰπομυκηναϊκοί ήσαν λακκοειδείς, όρθογώ- 
νια ορύγματα είς τήν κιμιλιάν, μέ έπενδεδυμέ- 
νας έσωτερικώς τάς παρειάς διά πλακοειδών 
λίθων, πλήν τοΟ VII καί VIII· οί γεωμετρικοί 
ήσαν άπλοι λάκκοι· είς τινας έσώζοντο είσέτι 
τά έκ πλακοειδών λίθων καλύμματα. Τό βάθος,

είς τό όποιον εύρέθησαν, κυμαίνεται άπό 3.40 
έως 3.70 μ. Έν συντομία οί τάφοι έχουν ώς 
έξής:

Τάφος I (διαστ. 2 X 0,30 0ψ. 0,50 μ.): 
Περιείχε τόν σκελετόν ένός νεκρού καί δύο 
άγγεϊα, μίαν πρόχουν, Οψ. 0,105 μ., μέ διακό- 
σμησιν όμοκέντρων ήμικυκλίων έπί τοΟ ώμου 
καί λήκυθον, βψ. 0,14 μ., μέ έξίτηλον διακό- 
σμησιν τριγώνων μετά πλέγματος δικτυωτοΟ 
έπί τοΟ ώμου. Τάφος II: Άκανονίστου σχήμα
τος, εύρέθη κατεστραμμένος. Τάφος III (διαστ.
2.20 χ 0,50, ΰψ. 0,42 μ.): Μεταξύ τών διαλελυ- 
μένων όστών ένός νεκρού έκειτο λήκυθος, 0ψ. 
0,145 μ. μέ διακόσμησιν έξίτηλον τριγώνων 
μετά πλέγματος έπί τού ώμου. Τάφος IV (διαστ. 
0,60 X 2.20 μ.), ύστερογεωμετρικός : Εύρέθη
σαν 8 Αγγεία. Ταφικός άμφορεύς, βψ. 0,54 μ. 
( Π ί ν. 31 ζ ), μέ όριζοντίους γραμμάς πέριξ τοΟ 
κορμού καί άνά δύο τετράφυλλα είς τάς μετό- 
πας τοΟ λαιμού, περιέχων τά όστά ένός νεκρού. 
Κάνθαρος, ύψ. 0,10 μ., μέ διακόσμησιν μαιάν
δρου μεταξύ τετραφύλλων είς τόν ώμον καί 
πτηνού είς τάς λαβάς (Πίν. 31 β). Σκύφος, 
ύψ. 0,064 μ., μέ διακόσμησιν τρεχούσης σπεί
ρας είς τρεις στίχους μεταξύ ταινιών πρίονος 
είς τόν ώμον. Μόνωτον κύπελλον, βψ. 0,057 μ., 
μέ διάταξιν μετοπών καί τριγλύφων έπί τού ώμου. 
Σκύφος, ύψ. 0,06 μ., μέ διακόσμησιν έπαλλήλων 
όριζοντίων γραμμών. Σκύφος, ύψ. 0,06 μ. μέ δια- 
κόσμησιν πτηνού μεταξύ γραμμικών κοσμημάτων 
έπί τής μιας δψεως τού ώμου καί τρεχούσης σπεί
ρας είς τρεις στίχους έπί τής έτέρας. Άμφορεύς, 
ύψ. 0,44 μ., μέ διακόσμησιν φύλλων έπί τής ται
νίας τού ώμου καί πτηνών είς τάς μετόπας τού 
λαιμού. Οίνοχόη, ΰψ. 0,23 μ. (Πίν. 31 ε), 
μέ πτηνόν έπί μικρός μετόπης τού ώμου καί 
γραμμικήν διακόσμησιν έπί τού λαιμού. Χαλ
κοΟν ήμισφαιρικόν κύπελλον, ΰψ. 0,065 μ. 
Τάφος V (διαστ. 1.20x 0,40 μ.): Μεταξύ τών 
διαλελυμένων όστών ένός νεκρού εύρέθη ψευ- 
δόστομος άμφορίσκος, ΰψ. 0,175 μ., μέ διακό- 
σμησιν τριγώνων μετά πλέγματος έπί τού ώμου, 
δύο χαλκαΐ περόναι καί χαλκούς κρίκος. Τά
φος VI (διαστ. 1.20 x 0,60, ΰψ. 0,45 μ.). 
Ωρίμου γεωμετρικού ρυθμού : Εντός λαξεύμα
τος εύρέθη ταφικός άμφορεύς (Πίν. Sis'), 
ΰψ. 0,73 μ., μέ διακόσμησιν ζώνης ζατρικίου 
καί καθέτων γραμμών πέριξ τής κοιλίας, πρίο
νος καί μαιάνδρου έπί τού λαιμού- ό άμφορεύς 
περιείχε τά όστα ένός νεκρού καί ώραίαν χρυ
σήν ταινίαν (Πίν. 31 α), μήκ. 0,51 μ., μέ δύο 
όπάς κατά τά άκρα αΰτής, κοσμουμένην δι’ 
έγχαράκτων τεθλασμένων γραμμών. ΧαλκοΟν
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κύπελλον ήμισφαιρικόν, διαμ. 0,13 μ., έκλειε 
άνω τόν άμφορέα, παραπλεύρως δ’ εκειτο ξίφος 
σιδηρούν, μήκ. 0,66 μ. Τάφος VII (διαστ. 
1.40 χ 0,40, ύψ. 0,50 μ.). Περιεΐχεν ένα νεκρόν

κτυλίους καί δύο χαλκάς περόνας. Τάφος VIII 
(διαστ. 0,80 X 0,95, ύψ. 0,60 μ.): Περιείχε 
τρία άγγεια: 'Υδρίαν έλλιπή, σωζ. ύψ. 0,245 μ., 
μέ κυματοειδή γραμμήν έπί τής κοιλίας, λήκυ-

τςαμη καραταςςου

Σχέδ. 17. Κάτοψις άποκαλυφθέντος τμήματος τού τείχους καί λοιπών κτισμάτων έπί τής όδού Έρεχθείου

καί τά έξής κτερίσματα : Πτηνόσχημον άσκόν, 
ύψ. 0,14, μήκ. 0,165 μ. (Π ί ν. 31 γ), μέ δια- 
κόσμησιν πλέγματος δικτυωτού, υδρίαν έλλιπή, 
δύο χρυσούς σφηκωτήρας, έννέα χαλκούς δα-

θον, ύψ. 0,15 μ., μέ σιγμοειδείς γραμμάς έπί 
τού ώμου, φυομένας άπό τού λαιμού (πρβλ. 
Kerameikos I, πίν. 12, άριθ. 479, τάφου 66) 
καί ψευδόστομον άμφορίσκον, ύψ. 0,105 μ.
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μέ παρομοίαν διακόσμησιν (Π ί ν. 31 δ).

27. Έρεχθείου 30 καί Καβαλλόττι (Σχέδ. 1,
άριθ. 29)

ΕΙς τό έπί τής όδοΟ Έρεχθείου 30 οίκόπεδον, 
ιδιοκτησίας Τουρνά, διαστ. 21.50 X 15 μ., ή 
γενομένη ερευνά άπεκάλυψε τά λείψανα όστε- 
ροκλασσικής οικίας καί δύο έλληνιστικούς τά
φους. Είς τό βόρειον ήμισυ τοΰ οικοπέδου 
άνευρέθη ίκανή ποσότης θραυσμάτων άγγείων 
γεωμετρικού ρυθμού. Ή άνεύρεσις ένταΰθα 
γεωμετρικών όστράκων δέν άποτελεΐ γεγονός 
τυχαΐον- είναι ήδη γνωστή ή ύπαρξις νεκροτα
φείου γεωμετρικού είς τήν περιοχήν (ίδέ άνω- 
τέρω σ. 55, άνασκαφή όδοΰ Έρεχθείου άριθ. 20).

Είς τό Ν. ήμισυ τού οικοπέδου άνεσκάφησαν 
τά λείψανα ύστεροκλασσικής οικίας, τής όποιας 
ή κάτοψις παραμένει άσαφής. Οί τοίχοι της 
είναι έκτισμένοι δι’ άκανονίστων λίθων καί 
ίλύος, έχουν πάχ. 0,60 μ. καί έδράζονται έπί 
έπιχώσεων είς βάθ. 4 μ. ύπό τό σύγχρονον 
έδαφος. Ό κατά τήν ΒΑ. γωνίαν τοΰ οίκοπέδου 
άποκαλυφθείς πήλινος άγωγός τομής κυκλικής, 
άποτελεΐ τμήμα τού άποχετευτικοΰ συστήματος 
τής ώς άνω οίκίας. Μετά τήν καταστροφήν τής 
οικίας είς τούς πρωίμους έλληνιστικούς χρό
νους ό χώρος έχρησιμοποιήθη διά ταφάς. Άνε
σκάφησαν δύο τάφοι, λακκοειδεΐς, οΐτινες εύρέ- 
θησαν ήμικατεστραμμένοι, περιέχοντες ώς έπί 
τό πλεϊστον άγγεία οικιακής χρήσεως. Είς τόν 
πυθμένα τοΰ τάφου I (διαστ. 1.30 X 0,70, ύψ. 
0,35 μ.) μεταξύ τών κεκαυμένων όστών τού 
νεκρού εύρέθησαν 18 άγγεία καί 2 πώματα, 
ήτοι: άσκός άβαφής, ύψ. 0,14 μ., προχοΐσκη 
άβαφής, ύψ. 0,07 μ., λεκάνη μετά λαβών, ύψ. 
0,045 μ., μόνωτος κύαθος, ύψ. 0,04 μ., σκύφος 
μελαμβαφής, ύψ. 0,05 μ., πρόχους άβαφής, ύψ. 
0,09 μ., λύχνος άβαφής, ύψ. 0,035 μ. ( β' τετάρ
του 4ου αί. π.Χ.- β' τετάρτου 3ου αί. π.Χ., 
Agora IV, τύπος 25 A), βάσις μελαμβαφούς 
κύλικος, ή βάσις άνοικτού άγγείου, δίωτον 
πινάκιον άβαφές καί όκτώ πινάκια έπίσης 
άβαφή.

Ό τάφος II (σωζ. μήκ. 0,70 X 0,50, σωζ. 
ύψ. 0,15 μ.), περιεΐχεν ύπολείμματα καύσεως 
έπί τού πυθμένος, 15 άγγεία καί 2 χαλκά νομί
σματα, άρχαΐα έλληνικά, έξ ών τό έν τού 3ου 
αί. π.Χ.

28. Ροβ. Γκάλλι 15 (Σχέδ. 1, άριθ. 30)

Είς τό έπί τής όδοΰ Ροβ. Γκάλλι διαμπερές 
οίκόπεδον, διαστ. 11.30 X 17 μ., ιδιοκτησίας 
Π. Παυλίδου, ή άνασκαφική έρευνα ένετο-

πίσθη είς μικρόν χώρον παρά τήν οικοδομικήν 
γραμμήν τής όδοΰ Ροβ. Γκάλλι, ένθα άπεκα- 
λύφθη τμήμα άποχετευτικοΰ συστήματος ρω
μαϊκών χρόνων έκ τεσσάρων άγωγών, λείψανα 
τοίχων καί αρχαίας όδοΰ (Σχέδ. 18).

Έκ τών τεσσάρων άγωγών (Σχέδ. 19 ) ό β, μέ 
κατεύθυνσινΑ.-Δ., είναι πήλινος, τομής κυκλι
κής, ό α σύγκειται έκ πήλινων κεραμίδων, σχή
ματος άνεστραμμένου πει, μέ κατεύθυνσιν Β.- Ν., 
οί έτεροι δύο, γ καί δ, μέ κατεύθυνσιν Β.- Ν. καί 
Α.- Δ. άντιστοίχως, έχουν άνορυχθή έντός κιμι- 
λοχωμάτων καί φέρουν έπένδυσιν έκ πήλινων 
σωμάτων, ένός σχήματος άνεστραμμένου πει 
ώς πυθμένος καί έτέρου τομής ήμιελλειψοει- 
δοΰς ώς καλύμματος· τοΰ άγωγοΰ δ έχει κατα
στροφή ή έσωτερική έπένδυσις. Άπαντες έχουν 
κλίσιν πρός ΒΑ.

Άνωθεν τών άγωγών διήρχετο δάπεδον έκ 
πεπατημένου χώματος, άποτελοΰν προφανώς 
στρώσιν άρχαίας όδοΰ. Πρός Ν. εύρέθησαν 
λείψανα τοίχου είς άκαθόριστον έκτασιν, έκτι- 
σμένου δΓ άργών λίθων, ένώ πρός Β., παρά τήν 
οίκοδομικήν γραμμήν, άνεσκάφη τοίχος έτι 
μεταγενέστερος μέ κατεύθυνσιν Α.-Δ., κατε- 
σκευασμένος διά λίθων, κεράμων καί άσβέστου. 
Τά συλλεγέντα όστρακα χρονολογούνται άπό 
τών ΜΕ μέχρι τών ύστέρων ρωμαϊκών. Έκ 
τών έπιχώσεων συνελέγησαν έπίσης 3 χαλκά 
νομίσματα: εν Αθηνών, 3ου αί. π.Χ., έν ΰστε- 
ρορρωμαϊκόν έφθαρμένον καί άσσάριον Κων
σταντίνου Β'.

29. Έρμοΰ 74 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 31 )

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, Ιδιοκτησίας Ζαφρα- 
κοπούλου, διαστ. 15x19.50 μ., ή γενομένη έρευ
να άπεκάλυψε τά λείψανα τοίχου τοΰ 4ου αί. 
π.Χ. παρά τήν ΒΑ. γωνίαν του. Ό τοίχος έχει 
κατεύθυνσιν Β.-Ν. καί παρηκολουθήθη μέχρι 
μήκ. 7.90 μ. Είναι έκτισμένος διά λαξευτών 
λίθων κροκαλοπαγών, τών άρμών πληρουμέ- 
νων διά μικρών άργών λίθων, έδράζεται έπί 
τής κιμιλιάς είς βάθ. 2.30 μ. καί διατηρείται 
είς ύψος δύο δόμων.

30. Έρυσίχθονος καί Νηλέως, χάνδαξ ΥΔΡΕΞ
(Σχέδ. 1, άριθ. 32)

Έμπροσθεν τής έπί τής όδοΰ Ερυσίχθονος 
καί Νηλέως οικοδομής, ένθα είχε διεξαχθή 
άνασκαφή κατά τό παρελθόν έτος (ΑΔ 22 
( 1967): Χρονικά, σ. 78 ) καί είχεν άνευρεθή 
τό ήμισυ όχυρωματικοΰ πύργου μετά λειψάνων 
τοΰ τείχους τής πόλεως, ώς καί άριθμός ύστε- 
ρογεωμετρικών τάφων, πλουσίως έκτερισμένων.
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κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύπό τής ΥΔΡΕΞ 
άνευρέθη ή ΝΔ. γωνία τού πύργου. Ούτω κατέ
στη δυνατή ή άποκατάστασις τών διαστάσεών 
του είς 8.15 X 4.66 μ. ΕΙς τό σημεΐον τούτο ό 
πύργος διετηρεΐτο είς ύψος δύο δόμων.

κιμιλιάς είς βάθ. 1.50 μ., είναι έκτισμένη διά 
λίθων καί κονιάματος, έσωτερικώς δέ φέρει 
έπένδυσιν δι’ ύδραυλικού κονιάματος· ταύτης 
άπεκαλύφθη ή ΝΑ. γωνία. Ό τοίχος, μέ κατεύ- 
θυνσιν Α.-Δ., άπεκαλύφθη μέχρι μήκ. 1.20 μ.,

>-

ο

U

Φ

X

U

ο.

U

Φ PATTI

Σχέδ. 18. Κάτοψις καί τομαί άποκαλυφθέντων άρχαίων είς οίκόπεδον έπί τής όδού Ρ. Γκάλλι 15

31. Εύριπίδου 4 (Σχέδ. 1, άριθ. 33)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, Ιδιοκτησίας Λεκο- 
πούλου, διαστ. 9 X 27 μ., κατόπιν δοκιμαστι
κήν τομών, ή έρευνα ένετοπίσθη κατά τήν Β. 
μεσοτοιχίαν αύτοϋ, ένθα άπεκαλύφθησαν τά λεί
ψανα δεξαμενής καί τοίχου των ύστερορρωμαϊ- 
κών χρόνων. Ή δεξαμενή έδράζεται έπί τής

είναι έκτισμένος δι* έπαλλήλων στρώσεων όπτο- 
πλίνθων καί έδράζεται έπί τής κιμιλιάς, ήτις 
ένταύθα κεϊται είς βάθ. 2.20 μ.

32. Ήγίου 30 (Σχέδ. 1, άριθ. 34)
Είς τό έπί τής όδού Ήγίου 30 οίκόπεδον. 

Ιδιοκτησίας Δ. Άνδρουκάκη, διαστ. 15 X 9 μ., 
διεξήχθη σύντομος άνασκαφική έρευνα, κατά
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τήν όποιαν άπεκαλύφθη ή έσωτερική δυτική 
γωνία έλληνιστικοΟ κτίσματος μετά τμήματος 
τοΟ έκ λεπτών ψηφίδων δαπέδου του (Σχέδ. 
20). Ό Ν. τοίχος του, άποκαλυφθείς μέχρι 
μήκ. 8 μ., είναι έκτισμένος κατά τό πολυγωνι

κόν τραπεζιόσχημον σύστημα έκ μεγάλων λα
ξευτών λίθων καί πλακοειδών βυσμάτων μεταξύ 
τών δημιουργουμένων κενών ( Π ί ν. 32 α )· έχει 
πάχ. 0,80 μ., διατηρείται εις ύψ. 1.65 μ. καί 
έδράζεται έπί τής κιμιλιάς είς βάθ. 2.24 μ. ύπό

u Ο
ΑΓΟΓΟΕ α ΑΓΟΓΟΕ 0 ΑΓΟΓΟΕ υ

ρ ρ ■ y-
ΕΚ.

Λ ΒΑΛΑΣΑΚΗ 
: 9 6 7

Σχέδ. 19. ΤομαΙ άγωγ&ν α-δ άποκαλυφθέντων είς οίκόπεδον έπί τής όδοϋ Ρ. Γκάλλι 15

ΤΑ I Ο Ϋ

Σχέδ. 20. Κάτοψις καί δψις έλληνιστικοϋ τοίχου άποκαλυφθέντος είς οίκόπεδον έπί τής όδοΟ Ήγίου 30
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τό σύγχρονον έδαφος (Σ χ έ δ. 20, δψις Α-Α). 
Ό Δ. τοίχος άποτελεΐ μεταγενεστέραν προσ
θήκην.

Τά συλλεγέντα όστρακα κλιμακούνται χρο
νολογικές άπό των γεωμετρικών μέχρι τών 
ρωμαϊκών χρόνων. Εις λύχνος άβαφης χρονο
λογείται είς τόν 3ον αΐ. π.Χ. καί εν χαλκοΟν 
νόμισμα είς τόν 3ον ή 2ον αί. π.Χ.

33. Ήπίτου 5 (Σχέδ. 1, άριθ. 35)

Είς τό οίκόπεδον τούτο, διαστ. 10.30 X 34.55 
μ., Ιδιοκτησίας Καζαμία, παραπλεύρως τής κατά

έκτισμένοι διά λίθων συνδεόμενων μετ’ Ιλύος 
(Σχέδ. 21 όψις Α-Α).

Παρά τήν Α. μεσοτοιχίαν έσώζετο είς άκα- 
θόριστον εκτασιν ύπόστρωμα δαπέδου έκ λίθων 
καί άσβέστου, έπί τού όποιου είς δύο σημεία διε
τή ροΟντο πλάκες Οπτόπλινθων έν συνεχείμ πρός 
τούτο καί πρός Δ. έκειτο κατώφλιον έκ πωρο
λίθου διφύλλου θύρας, τό όποϊον είς δευτέραν 
χρήσιν έλαξεύθη εις τρόπον, ώστε νά χρησι- 
μεύση ώς άγωγός καί ένεσωματώθη είς νεωτέ- 
ραν κατασκευήν άποχετευτικού συστήματος, 
τής όποιας διατηρείται ένταύθα εν παρόμοιον

Σχέδ. 21. Κάτοψις καί τομή τοίχων άποκαλυφθέντων είς οίκόπεδον έπί τής όδού Ήπίτου 5

τό παρελθόν άνασκαφείσης οικοδομής ( ΑΔ 21 
( 1966): Χρονικά, σ. 81), ή γενομένη έρευνα 
άπεκάλυψε τά πενιχρά λείψανα έλληνιστικής 
οικίας καί έτερα είς περισσότερα σημεία ύστε- 
ρορρωμαϊκής, μή συνδεόμενα μεταξύ των 
(Σχέδ. 21).

Τά παλαιότερα άρχιτεκτονικά λείψανα έν τφ 
άνασκαφέντι χώρω είναι ύπό διαγράμμισαν τοί
χοι έν τφ μέσφ τού οικοπέδου, οΐτινες είναι

σώμα καί τό μετ’ αυτού έπικοινωνούν φρέαρ. 
Έξ άλλου, πλησίον τής Δ. μεσοτοιχίας, άνευ- 
ρέθη έτερον σώμα άγωγοΰ ούχί κατά χώραν. 
Ό όλίγον νοτιώτερον εύρεθείς πίθος, τό παρά 
τήν ΝΑ. γωνίαν τού οικοπέδου φρέαρ, ώς καί 
τά δυτικώτερον τούτων άποκαλυφθέντα άρχιτε- 
κτονικά λείψανα, άποτελοΰν τά υπολείμματα 
τής αύτής οικοδομικής περιόδου. Μεταγενέ
στερον όλων είναι τό έξ όπτοπλίνθων δάπεδον,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:17 EEST - 34.211.113.242



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 61

τό άποκαλυφθέν πρός Ν. τού προαναφερθέντος 
άποχετευτικοΰ συστήματος. Έκ των έπιχώσεων 
συνελέγη χαλκοϋν νόμισμα ’Αθηνών 3ου αί. π.Χ.

34. Ήρακλείδων 29β καί Καρύδη (Σχέδ. 1,
άριθ. 36)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, Ιδιοκτησίας Ί. 
ΧαμηλοΟ, ή άνασκαφική ερευνά άπεκάλυψε τά 
πενιχρά λείψανα έλληνιστικής οΙκίας, ή κάτο- 
ψις τής όποιας δέν είναι σαφής· οί τοίχοι της 
ήσαν έκτισμένοι δι’ άργολιθοδομής καί ήδρά- 
ζοντο έπϊ τής κιμιλιας είς βάθος 3.85 μ. ύπό 
τό σύγχρονον έδαφος.

35. Θεοφιλοπούλου, έργα ΔΕΗ (Σχέδ. 1,
άριθ. 37)

Κατά τήν διάνοιξιν όρύγματος κυκλικού ύπό 
τής Εταιρείας ΔΕΗ, διαμ. 0,80 μ., κατά τήν 
διασταύρωσιν τών δδών Θεοφιλοπούλου καί 
Μεναίχμου, εόρέθη έντός αύτού, είς βάθ. 1.60 μ., 
ή ΝΑ. γωνία κτίσματος, κατεσκευασμένου διά 
λαξευτών κροκαλοπαγών λίθων, σωζομένου είς 
ύψος δύο δόμων.

36. Θεοφιλοπούλου 16 (Σχέδ. 1, άριθ. 38)

Είς τό έπί τής όδοΰ Θεοφιλοπούλου 16 οίκό
πεδον, διαστ. 22.10 X 13.90 μ., Ιδιοκτησίας 
Ντάνου, διεπιστώθησαν έννέα ταφαί, σεσυλη- 
μέναι ώς έπί τό πλεΐστον (πλήν τού V). Αί 
τέσσαρες (VI, VII, VIII, IX) ήσαν καύσεις 
έντός όρθογωνίων όρυγμάτων είς τό έδαφος καί 
αί λοιπαί ένταφιασμοί, έξ ών αί II, III, IV, V 
έντός κεραμοσκεπών τάφων καί ό I έντός λακ- 
κοειδούς τάφου, φέροντος έπένδυσιν έξ άμμο
κονίας. ’Εκ τού καθαρισμού των συνελέγησαν 
τά έξής άγγεϊα κατά τάφους: Τάφος V (β' 
τετάρτου 5ου αί. π.Χ.): Λήκυθος μελανόμορ
φος, έλλιπής, σώζ. ΰψ. 0,11 μ. μέ παράστασιν έκ 
τοϋ κύκλου τοϋ Διονύσου· χαλκούν άγγεϊον είς 
θραύσματα· πήλινον είδώλιον όρθιας γυναικός, 
Οψ. 0,30 μ., ένδεδυμένης ίμάτιον καί χιτώνα, 
κρατούσης διά τής δεξιάς χειρός φιάλην καί 
διά τής άριστεράς στέφανον (Π ί ν. 34 δ). 
Τάφος VI ( β' ήμισυ 5ου αί. π.Χ.): Ληκύθιον 
έλλιπές, σωζ. ΰψ. 0,12 μ., μέ μελανά άνθέμια. 
Τάφος VII (ύπογεωμετρικός): Πρόχους άβα- 
φής, Pie Ware, ΰψ. 0,09 μ. μέ έντυπον διακό- 
σμησιν έπί τού ώμου. Τάφος VIII (α’ ήμισυ 
5ου αί. π.Χ.): Λήκυθος έλλιπής μετά μελανών 
άνθεμίων· τό κάτω ήμισυ πήλινου ειδωλίου 
καθημένης θεάς, σωζ. ΰψ. 0,075 μ. ’Επίσης 
άνεσκάφησαν παρά τήν δυτικήν μεσοτοιχίαν 
ύπολείμματα πέντε τοίχων ρωμαϊκού κτίσματος.

ή κατασκευή τού όποιου έπέφερε τήν τελείαν 
καταστροφήν τών τάφων. Ή άνεύρεσις είς τόν 
χώρον τής παρούσης άνασκαφής ένός γεωμε
τρικού τάφου ώς καί ικανής ποσότητος γεω
μετρικών οστράκων δηλοΐ τήν ΰπαρξιν νεκρο
ταφείου είς τήν περιοχήν.

37. Θεοφιλοπούλου καί Μαργαρίτη, έργα ΔΕΗ
(Σχέδ. 1, άριθ. 39 )

Κατά τήν διάνοιξιν φρέατος ύπό τής ΔΕΗ, 
παρά τήν διασταύρωσιν τών όδών Θεοφιλοπού- 
λου καί Μαργαρίτη, είς άπόστασιν 1 μ. άπό 
τής Ν. οικοδομικής γραμμής τής όδοΰ Θεοφι- 
λοπούλου καί 1 μ. άπό τής Δ. οικοδομικής 
γραμμής τής όδοϋ Μαργαρίτη, είς βάθ. 0,80 μ., 
ήλθεν είς φώς τάφος παιδικός κεραμοσκεπής, 
διαστ. 1.50 x 0,30, ΰψ. 0,56 μ., περιέχων ώς 
μόνον κτέρισμα ώραΐον ΰάλινον σκύφον.

38. Θερμοπυλών καί Πειραιώς, χάνδαξ ΔΕΗ
(Σχέδ. 1, άριθ. 40)

Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύπό τής ΔΕΗ, 
είς τήν διασταύρωσιν τών όδών ’Αγησιλάου καί 
Θερμοπυλών, άπεκαλύφθησαν, εΰθύς ύπό τό 
κατάστρωμα τής συγχρόνου όδοΰ, λείψανα 
ύστερορρωμαϊκοϋ κτίσματος, δεξαμενής προ
φανώς· άνεσκάφη τμήμα δαπέδου έκ κεραμα- 
λεύρου καί τμήματα τοίχων έκτισμένων δι’ άκα- 
νονίστων λίθων, συνδεομένων μεταξύ των διά 
κονιάματος.

39. ’Ιωσήφ τών Ρωγών 15 (Σ χ έ δ. 1, άριθ. 41)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, ιδιοκτησίας Διπλα- 
ράκου, διαστ. 15.20 x 12.50 μ., ή άνασκαφική 
έρευνα ένετοπίσθη είς τήν ΝΔ. γωνίαν τού 
οίκοπέδου, είς έκτασιν 3.20x 3.50 μ., ένθα 
άπεκαλύφθη ή ΒΑ. γωνία κτίσματος, ιδιόμορ
φου τοιχοποιίας, άνήκοντος είς τούς πρωίμους 
έλληνιστικούς χρόνους (Π ί ν. 32 β ). Τό λοι
πόν οίκόπεδον ήρευνήθη διά τριών δοκιμαστι
κών τομών άνευ άποτελέσματος.

Τό προαναφερθέν κτήριον (Σχέδ. 22 ) διε- 
τηρεϊτο ένιαχοϋ είς ΰψ. 2.44 μ., ήδράζετο δέ 
έπί σκληρών έπιχώσεων, είς βάθ. 3.50 μ. ύπό 
τό κατάστρωμα τής συγχρόνου όδοϋ. Έκατέρα 
τών πλευρών του, πάχ. 0,50 μ., άπεκαλύφθη 
μερικώς· ή μέν Α. μέχρι μήκ. 2 μ., ή δέ Β. 
μέχρι μήκ. 2.50 μ., προχωρούν δέ άμφότεραι 
έντός τού άσκάπτου. Δτά τήν κατασκευήν του 
έχουν χρησιμοποιηθή μεγάλοι όρθογώνιοι λίθοι 
ή μικρότεροι άκανονίστου σχήματος, ώς καί 
άριθμός μαρμάρινων κυλινδρικών ένεπιγράφων 
βάθρων, χορηγικών μνημείων Θαργηλίων είς
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δευτέραν χρήσιν, προερχομένων προφανώς έκ 
τοδ έγγύτατα κειμένου Πυθίου· έκ τών τεσσά
ρων άποκαλυφθέντων ένταδθα τά τρία φέρουν 
έπιγραφάς, τάς όποιας θά δημοσιεύση ό κ. 
Στ. Κουμανούδης.

Ή χρονολόγησις τοδ περιγραφέντος κτίσμα- 
τοςείς τάς άρχάς τοδ 3ου αΐ. π.Χ. είναι πιθανή, 
έφ' όσον ή νεωτέρα τών έπιγραφών δέν κατέρ
χεται μετά τά μέσα τοδ 4ου αΐ. π.Χ. Έξ άλλου, 
ή κατασκευή καί τά συλλεγέντα όστρακα δί
δουν τήν χρονολογίαν αύτήν.

Ή άνεύρεσις τοδ ώς άνω κτίσματος ένταδθα 
καί είς άπόστασιν 13.50 μ. άπό τοδ τείχους, ώς 
καί τά άποτελέσματα τής γενομένης στρωματο
γραφίας, συμφώνως πρός τά όποΐα δέν άνευρέθη 
ή συνήθης έπίχωσις τής τάφρου, μάς έπιτρέπει 
νά όποθέσωμεν ότι πρός τήν πλευράν ταύτην 
τής πόλεως ή όχύρωσις έστερεΐτο προτειχίσμα- 
τος καί τάφρου· όπωσδήποτε, μόνον ή άνασκα- 
φή περισσοτέρων οίκοπέδων έν τή περιοχή καί 
ή συγκέντρωσις περαιτέρω στοιχείων θά όδη- 
γήσουν είς τήν έξαγωγήν άσφαλοδς συμπερά
σματος.

Μετά τήν καταστροφήν τοδ κτηρίου είς τούς 
ρωμαϊκούς χρόνους, έπί τών έρειπίων του διήρ- 
χετο όδός, τής όποίας διεκρίθησαν περισσότερα 
όδοστρώματα. Έκ τών έπιχώσεων συνελέγησαν, 
πλήν μεγάλου άριθμοδ όστράκων, δύο λύχνοι, 
έξ ών ό είς τοδ β' τετάρτου τοδ 3ου αί. π.Χ. 
(πρβλ. Agora IV, τόπος 32), ό έτερος τοδ β' 
τετάρτου τοδ 4ου αί.- α' τετάρτου τοδ 3ου αί. 
π.Χ. (πρβλ. Agora IV, τύπος 25 Α), μελαμβα- 
φές ληκύθιον, έξ άγνδθες, δύο ένσφράγιστοι 
λαβαί, χαλκοδν νόμισμα αθηναϊκόν 2ου αί. π.Χ.

40. Καβαλλότι, έργα Δήμου (Σχέδ. 1, άριθ.42)

Κατά τάς συμπληρωματικός έκσκαφικάς έρ- 
γασίας, αΐτινες διεξήχθησαν όπό τοδ Δήμου 
κατά μήκος τής όδοδ Καβαλλόττι, είς τό τμήμά 
της τό περιλαμβανόμενον μεταξύ τών όδών 
Έρεχθείου καί Προπυλαίων, άπεκαλύφθη ή 
συνέχεια τών κατά τό παρελθόν άνασκαφέντων 
άρχαίων κτισμάτων ( ΑΔ 20 (1965 ) : Χρονικά, 
σ. 80 κ.έ.).

Οδτω, πρός Β. τών λειψάνων τοδ κεραμεικοδ 
έργαστηρίου άνευρέθη τμήμα πήλινου άγωγοδ, 
άποτελοδντος τήν συνέχειαν τοδ είς τό οίκό- 
πεδον έπί τής όδοδ Έρεχθείου 35 άποκαλυφθέν- 
τος· ούτος, μέ κατεύθυνσιν Β.- Ν., άνεσκάφη 
είς μήκ. 3 μ., άποτελείται έκ τής συνενώσεως 
δύο σωμάτων, τομής ήμίσεος έλλείψεως καί 
έδράζεται έντός λαξεύματος τής κιμιλιάς- δυτι- 
κώτερον, πλησίον τοδ γεωμετρικοδ νεκροτα

φείου (ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, σ. 75 κ.έ.), 
άπεκαλύφθη ή ΒΑ. γωνία δεξαμενής, έκτισμέ- 
νης διά πωρολίθων μέ έσωτερικήν έπένδυσιν 
υδραυλικού κονιάματος, ώς καί τμήμα τοίχου 
ρωμαϊκού, κατεσκευασμένου διά λίθων καί 
θραυσμάτων κεράμων συνδεομένων μεταξύ των 
διά κονιάματος.

41. Καλλισπέρη, χάνδαξ ΔΕΗ (Σχέδ. 1, άριθ. 43)

Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύπό τής ΔΕΗ 
κατά μήκος τής όδοδ Καλλισπέρη καί πρός Β. 
τής όδοδ Παρθενώνος, ήλθεν είς φώς είς βάθ. 
0,85 μ. τμήμα τοίχου έκτισμένου διά λαξευτών 
πωρολίθων.

42. Καλλισπέρη, έργα Δήμου (Σχέδ. 1, άριθ. 44)

Κατά τήν διεξαγωγήν έργασιών διαμορφώ- 
σεως τής όδοδ Καλλισπέρη ύπό του Δήμου 
καί είς τό τμήμά της τό περιλαμβανόμενον 
μεταξύ τών όδών Έρεχθείου καί Παρθενώνος, 
άπεκαλύφθησαν τά κατάλοιπα κτίσματος ρωμαϊ
κού, τό όποιον πιθανώς αποτελεί τήν πρός Ν. 
συνέχειαν τών κατά τό παρελθόν άποκαλυφθέν
των ύστερορρωμαϊκών κτισμάτων, κατά μήκος 
τής όδοδ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, έν οίς καί 
ή οίκία τού Πρόκλου (ΠΑΕ 1955, σ. 46 κ.έ.). 
Τό προαναφερθένκτίσμα (Σχέδ. 23) ύποστάν 
έπαλλήλους μετασκευάς κατά τήν άρχαιότητα, 
κατεστράφη είς πλεΐστα σημεΐά του κατά τήν 
σύγχρονον έποχήν, ώστε ή άποκατάστασις τής 
κατόψεώς του δέν καθίσταται έφικτή· όπωσδή
ποτε διακρίνονται πλησίον τής όδοδ Παρθε
νώνος όρθογώνιος δεξαμενή καί κατά τό μέσον 
τής άνασκαφής τά λείψανα δύο δωματίων 
( Π ί ν. 33 α). Οί άρχικοί τοίχοι τοδ κτηρίου 
έχουν κατασκευασθή δι’ άκανονίστων λίθων 
καί ίλύος, ένώ οί μεταγενέστεροι διά λίθων, 
θραυσμάτων πλίνθων καί κονιάματος· ώς οικο
δομικόν υλικόν έχρησιμοποιήθησαν διάφορα άρ- 
χιτεκτονικά μέλη είς δευτέραν χρήσιν. Έντετει- 
χισμένα εύρέθησαν έπίσης: ώραΐος κορμός 
’Απόλλωνος, σωζ. δψ. 0,88 μ., σωζόμενος άπό 
τής βάσεως τού λαιμού μέχρι τής άρχής τών 
μηρών (Π ί ν. 33 γ) καί κεφαλή τύπου Εύβου- 
λέως, σωζ. ϋψ. 0,48 μ. (Πίν. 33 β).

Έκ τών έπιχώσεων έξ άλλου συνελέγησαν 
πλήν μεγάλης ποσότητος όστράκων, τό κάτω 
ήμισυ λουτροφόρου, άριθμός άγγείων οικια
κής χρήσεως καί 11 χαλκά νομίσματα χρο
νολογούμενα ώς έξής: "Εν ’Αθηνών 3ου αί. 
π.Χ., έν ’Αθηνών 2ου αί. π.Χ., έν Έλευσΐνος 
(229 - 30 π.Χ.), έν βυζαντινόν τεσσαρακοντα- 
νούμμιον Κωνσταντίου Β' ( 641 - 668 μ.Χ.), έν
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Τιβερίου Τ ( 698 - 705 μ.Χ.), είς άντωνιανός 
Πρόβου, τρία τοΟ 11ου αΐ. μ.Χ., εν Νικηφό
ρου V Βοτανειάτου (1078 -1081 μ.Χ.), §ν 
Μανουήλ Α' ΚομνηνοΟ ( 1143 - 1180 μ.Χ.).

43. Καραϊσκάκη 6 (Σχέδ. 1, άριθ. 45)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, Ιδιοκτησίας άδελ- 
φ<δν Τσιρμπέα, διαστ. 17.90 X 9.50 μ., άπεκα- 
λύφθη άριθμός τοίχων καί φρεάτων, άνηκόντων

τοΟ τέλους τοΟ 5ου αί. π.Χ.· άμφότεροι ήσαν 
πυραϊ έντός όρθογωνίων όρυγμάτων τής κιμιλιας 
μέ τά ύπολείμματα τής καύσεως έπί τού πυθμέ- 
νος των. Έκ τών έπιχώσεων τού τάφου I, διαστ. 
4.20 X 4.60, σωζ. ΰψ. 0,30 μ., συνελέγησαν τρεις 
μελαμβαφεϊς μόνωτοι κύαθοι, πινάκιον μελαμ- 
βαφές μέ έντυπον διακόσμησιν άνθεμίων καί 
πρόχους μελαμβαφής. Κατά τόν καθαρισμόν 
τού τάφου II, διαστ. 1.50 X 0,50, ύψ. 0,50 μ..

κ A Ρ A I ΣΚΑΚΗ

Σχέδ. 24. Κάτοψις τοίχων άποκαλυφθέντων είς οίκόπεδον έπί τής όδού Καραϊσκάκη 6

είς κτήρια περισσοτέρων περιόδων, άπό τής 
ύστέρας κλασσικής μέχρι τής ύστέρας ρωμαϊ
κής (Σχέδ. 24)· έκ τής τοιχοποιίας μόνον 
ήδυνήθημεν νά κατατάξωμεν τούτους χρονολο
γικούς (βλ. τό ύπόμνημα τού τοπογραφικού 
σχεδίου). Ή συμπλήρωσις τής κατόψεώς των 
δέν κατέστη δυνατή λόγφ έλλείψεως έπαρκδν 
στοιχείων. Άνεσκάφησαν έπίσης δύο τάφοι

εύρέθη μόνον μία κοτύλη μελαμβαφής άττική, 
μέ τήν έγχάρακτον έπιγραφήν ΜΙΚΙΟΝΟΣ είς 
τήν βάσιν της.

‘Επίσης συνελέγη πλήθος έλληνιστικόδν 
όστράκων έκ τού περιεχομένου δεξαμενής κυ
κλικής, διαμ. 0,95, ΰψ. 3 μ., έκ των όποιων 
συνεκολλήθη ίκανός άριθμός άγγείων: όκτώ 
λύχνοι, έξ ών πέντε άνήκουν είς τόν τύπον
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48 Α (πρβλ. Agora IV), χρονολογούμενοι άπό 
ιών άρχών τοΟ 3ου μέχρι τών άρχών τοΟ 2ου 
at. π.Χ., οί δέ τρεις είς τόν τύπον 35 Α, χρο
νολογούμενοι μεταξύ τοΟ τέλους τοΟ 2ου καί 
τών άρχών τοΟ 1ου αΐ. π.Χ.· πύραυνον μέ πλα
στικός μορφάς, Οψ. 0,295 μ. (Πίν. 34γ), 
ρυτόν μελαμβαφές γρυπόμορφον, ρυθμού δυτι
κής κλιτύος (Πίν. 34 β), τό άνω ήμισυ δύο 
παναθηναϊκών άμφορέων, δίωτον εύρύστομον 
άγγεΐον μέ πορτοκαλόχρουν γραμμικήν διακό- 
σμησιν, στάμνος μέ πορτοκαλόχρουν διακό- 
σμησιν κυματοειδών γραμμών, έτέρα παρομοία, 
θήλαστρον μελαμβαφές μετ’ ήθμοϋ (Π ί ν. 34 α ), 
σκύφος μελαμβαφής, πέντε λοπάδες μελαμ- 
βαφεϊς, οίνοχόη μελαμβαφής μέ τρίλοβον στά

νών 3ου αί. μ.Χ., έν άσσάριον Βαλεντινιανού 
Α', δέκα έφθαρμένα καί έν είσιτήριον χαλκούν 
τέλους 4ου-άρχών 3ου at. π.Χ.

Τέλος, έκ τών έπιχώσεων συνελέγησαν κλασ
σικόν ληκύθιον άρυβαλλοειδές μέ διακόσμησιν 
έρυθρών γραμμών έπί τού ώμου, έτερον μέ 
διακόσμησιν μαιάνδρου έπί έξηρημένης ζώνης 
τού ώμου, λήκυθος μέ μελανήν διακόσμησιν 
φύλλων κισσού καί άνθεμίων, πυθμήν έρυθρο- 
μόρφου κύλικος μέ παράστασιν Σατύρου καί 
Μαινάδος, πινάκιον έρυθροβαφές, λοπάς άβα- 
φής, δακρυδόχος, ένσφράγιστος λαβή, δεκαέξ 
άγνύθες, δέκα σφονδύλια, άριθμός όστράκων 
μέ έγχαράκτους έπιγραφάς, ώς καί χαλκούν 
νόμισμα. ’Επίσης άνευρέθησαν θραύσματα μαρ-
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μιον, προχοΐδιον μελαμβαφές, δύο πινάκια 
μελαμβαφή, έτερα δύο άβαφή, όξυπύθμενος 
άμφορεύς, δύο δίωτα άγγεΐα χυτροειδή άβαφή, 
άωτον άβαφές οίκιακόν σκεύος, άμφικωνικόν 
άωτον άγγεΐον άβαφές, θραύσματα λαγύνου, 
τέσσαρες δακρυδόχοι, βωμίσκος, πέντε ένσφρά- 
γιστοι λαβαί, ύαλίνη ψήφος, άγνύς πυραμιδοει
δής καί δεκαοκτώ νομίσματα: "Εν άρχαΐον 
έλληνικόν 3ου at. π.Χ., έν ’Αθηνών 255-229 
π.Χ., έτερον ’Αθηνών β' ήμ. 3ου αί. π.Χ., έν 
άρχαΐον έλληνικόν 3ου - 2ου αί. π.Χ., έν ’Α
θηναίων κληρούχων Δήλου 2ου αί. π.Χ., έν 
’Αθηνών άρχόντων 2ου αί. π.Χ., έν Μεγάρων 
307 - 243 π.Χ., έν ’Αθηνών αύτοκρατορικών χρό-

μάρινα, προερχόμενα έκ διαφόρων άρχιτεκτο- 
νικών μελών.

44. Κασσάνδρας, χάνδαξ ΔΕΗ (Σχέδ. 1, ά-
ριθ. 46)

Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύπό τής ΔΕΗ 
κατά πλάτος τής όδού Κασσάνδρας καί είς 
άπόστασιν 1.50 μ. ΝΑ. τής οίκοδομικής γραμ
μής τής όδού Σπύρου Πάτση, πλησίον τής 
περιοχής, ένθα είχεν άνασκαφή άρχαΐον νεκρο- 
ταφεϊον (ΑΔ 21 ( 1966 ) : Χρονικά, όδός Σπύ
ρου Πάτση 57, σ. 77), άπεκαλύφθησαν έξ τά
φοι τής έλληνιστικής περιόδου (Σχέδ. 25), 
ήτοι μία πυρά (Τάφ. I), πωρίνη σαρκοφάγος
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(Τάφ. II), δύο λακκοειδεϊς κεραμοσκεπεϊς (Τάφ. 
IV, V), είς κιβωτιόσχημος (Τάφ. III) καί 
είς κεραμοσκεπής.

45. Κορυζή 6 (Σχέδ. 1, άριθ. 47)

Είς τό έπί τής δδοϋ Κορυζή 6 οίκόπεδον, 
ιδιοκτησίας Άνδρέου Μάρκου, διαστ. 15.40 X 
10.15 μ., ή άνασκαφική ερευνά άπεκάλυψε 
τμήμα τού προτειχίσματος τής πόλεως, των μέ
σων τού 4ου αί. π.Χ., τμήμα ’Ιουστινιάνειου πύρ
γου καί λίθινον άγωγόν ( Π ί ν. 34 ε- Σχέδ. 26- 
27). Ή συνέχεια τού προτειχίσματος πρός 
ΝΔ. είχεν εύρεθή είς τό παραπλεύρως κείμενον 
οίκόπεδον κατά τήν συμβολήν τών όδών Νέ- 
γρη - Συγγροϋ ( βλ. ΑΔ 18 (1963): Χρονικά, 
σ. 38, Σχέδ. 3), έτερον δέ τμήμά του είχεν 
άνασκαφή τό 1955 βορειότερον, είς τόν χώρον 
τής οικοδομής τής κειμένης κατά τήν συμβο
λήν τών όδών Βούρβαχη - ΣυγγροΟ.

Τό προτείχισμα, μέ κατεύθυνσιν ΝΔ.-ΒΑ., 
βαίνει μέχρι μήκ. 4.50 μ., είτα κάμπτεται πρός 
ΒΔ. κατ’ άμβλεΐαν γωνίαν. Είναι έκτισμένον 
διά λαξευτών λίθων κροκαλοπαγών κατά τό 
ίσόδομον σύστημα, έχει πάχ. 1.80 μ., διατη
ρείται δέ είς ύψος έξ δόμων, ήτοι 2.80 μ., καί 
έδράζεται έπί τής κιμιλιας, λαξευθείσης καταλ
λήλως είς βάθος 2.20 μ. ύπό τό σύγχρονον 
έδαφος. Ότε πλέον τό προτείχισμα είχε κατα
στροφή, έπί τών έρειπίων του είς τούς χρόνους 
τού ’Ιουστινιανού άνηγέρθη πύργος χυτής τοι
χοποιίας, όστις νύν διατηρείται είς ϋψ. 3 μ., 
καί τού όποιου ένταϋθα μόνον ή ΝΑ. γωνία 
ήρευνήθη. ΒΔ. τού προτειχίσματος εύρέθησαν 
τά πενιχρά λείψανα μεταγενεστέρων κατασκευών 
βαίνοντα έπί τής κιμιλιας.

'Εμπροσθεν τού προτειχίσματος καί είς άπό- 
στασιν 2.90 μ. άπό τούτου, είς τόν χώρον τής 
τάφρου, κατεσκευάσθη μεταγενέστερον άγωγός, 
τού όποιου αί παρειαί ή σαν κτισταί διά λίθων 
καί συνδετικής ύλης· ή όροφή του ήτο καμα
ροειδής· τό δάπεδόν του ήτο έστρωμένον διά 
λατύπης πωρολίθων καί κονιάματος. Αί δια
στάσεις τού άγωγού είναι 1.50 x 1 μ., άπεκα- 
λύφθη δέ καθ’ δλον τό πλάτος τού οικοπέδου.

46. Κριεζή, χάνδαξ ΥΔΡΕΞ (Σχέδ. 1, άριθ. 48)

Έξωθεν τής κατά τό παρελθόν έτος άνασκα- 
φείσης οικοδομής, έπί τής όδού Κριεζή 23 - 24 
(βλ. ΑΔ 22 ( 1967): Χρονικά, σ. 92), ένθα 
άπεκαλύφθη τμήμα νεκροταφείου, χρονολο- 
γουμένου άπό τής προϊστορικής περιόδου μέχρι 
καί τής κλασσικής, διηνοίγη χάνδαξ ύπό τής 
ΥΔΡΕΞ, έντός τού όποιου άνευρέθη ή συνέχεια

τού προαναφερθέντος νεκροταφείου. Περί τών 
άποτελεσμάτων τής έρεύνης βλ. AAA I (1968),
20 κ.έ.

Άνεσκάφησαν έν συνόλφ 16 τάφοι (βλ. 
σχεδιογράφημα είς AAA I ( 1968), σ. 24 - 25 ). 
Ό παλαιότερος, ό XI, χρονολογείται είς τήν 
ύπομυκηναϊκήν περίοδον (βλ. ΑΑΑ ε.ά., σ.
21 -22 καί είκ. 1 καί 2).

’Εννέα τάφοι (II, III, IV, V, VII, X, XII, XIV, 
XVI) άνήκουν είς τήν γεωμετρικήν περίοδον 
είναι λαξευτοί είς τήν κιμιλιάν έκ δέ τού περιε
χομένου των κατατάσσονται χρονολογικώς ώς 
άκολούθως : Τάφος X: Ταφικός άμφορεύς τού 
10ου αί. π.Χ. (Πίν. 35α), δστις έκαλύπτετο 
διά χαλκού ήμισφαιρικού κυπέλλου· είς τό 
έσωτερικόν του εύρέθη σιδηρά αιχμή άκοντίου 
καί σιδηρά περόνη. Οί τάφοι III, V, VII (Πίν.
35 β), χρονολογούμενοι είς τό α' ήμισυ τού 
9ου αί. π.Χ., άπέδωσαν 3 ταφικούς άμφορεΐς 
(Πίν. 35 δ), έτερον μικρότερον, οίνοχόην, κύ- 
πελλον μέ ιδιόρρυθμον λαβήν σχήματος κνήμης 
( βλ. ΑΑΑ έ.ά., είκ. 3 ), 4 σκύφους, 1 κύπελλον, 
χρυσήν ταινίαν καί χαλκούν ξίφος. Οί τάφοι II 
(Πίν. 35 γ ) καί XIV (Πίν. 36 α) άνήκουν 
είς τό β' ήμισυ τού 9ου αί. π.Χ. Έκ τού περιε
χομένου των συνελέγησαν 2 ταφικοί άμφορεΐς, 
είς μικρότερος, 6 σκύφοι, δύο χρυσαΐ ταινίαι, 
χρυσούς δακτύλιος καί σιδηροϋν έγχειρίδιον.

Ό ύπό τό στοιχεΐον VI τάφος χρονολογείται 
είς τά τέλη τού 6ου αί. π.Χ., ήτο λακκοειδής 
καί περιείχε 12 άγγεΐα καί πήλινον είδώλιον 
ένθρόνου θεότητος (Πίν. 37 α).

Οί τάφοι I (Πίν. 37γ), IX, XIII (Πίν.
36 β) καί XV άνήκουν είς τόν 5ον αί. π.Χ.· 
έν συνόλφ περιεΐχον 6 λεύκάς ληκύθους μέ σκη- 
νάς νεκρικής λατρείας, 14 ληκύθους μέ μελα
νήν διακόσμησιν θαλλού κισσού καί άνθεμίων, 
3 άρυβαλλοειδεΐς ληκύθους καί ένα σκύφον.

Έκ τών έπιχώσεων έξ άλλου συνελέγησαν 2 
πυξίδες, μία πρόχους καί τό ήμισυ οίνοχόης 
γεωμετρικού ρυθμού, 2 μελαμβαφεϊς λήκυθοι, 
έν άμφικωνικόν άγγεΐον, 2 μελανόμορφοι λήκυ
θοι (Πίν. 37 β), οίνοχόη άρχαϊκή, ώς καί 
5 λήκυθοι μέ φύλλα κισσού, 2 σκύφοι καί 
άρυβαλλοειδής λήκυθος τών κλασσικών χρόνων.

47. Κυδαντιδών 39 Β (Σχέδ. 1, άριθ. 49)

Ή έρευνα διά δοκιμαστικών τομών είς τό 
ώς άνω οίκόπεδον, Ιδιοκτησίας Χαραλαμποπού- 
λου, διαστ. 31 χ 11 μ., άπέδωσε μόνον όστρακα 
τής έλληνιστικής περιόδου, μίαν μικρογραφι- 
κήν πυξίδα μελαμβαφή, τό ήμισυ φιάλης, τμήμα 
μαρμάρινης λεκάνης καί έν όφαντικόν βάρος.
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Ζ Η
Σχέδ. 26. Κάτοψις τμήματος τοΟ προτειχίσματος τής πόλεως άποκαλυφθέντος 

είς οίκόπεδον έπί τής όδοΟ Κορυζή 6
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48. Λέκκα 23 - 25 (Σχέδ. 1, άριθ. 50)

ΕΙς τό οΐκόπεδον τοϋτο, ιδιοκτησίας Ζηνο
βίας καί Κλεοπάτρας Ζερμπίνη, έπί τής Οδού 
Λέκκα 23 - 25 καί Περικλέους, διεξήχθη έκτε- 
ταμένη έρευνα, κατά τήν όποιαν ήλθον εις φώς 
λείψανα άρχαίων κτισμάτων, χρονολογουμένων 
άπό τών κλασσικών χρόνων μέχρι τών υστέρων 
ρωμαϊκών (Σχέδ. 28) άλλα κυρίως άριθμός 
λίαν σημαντικών κινητών εύρημάτων.

Ή παλαιοτέρα άντιπροσωπεϋεται υπό ταπει
νών λειψάνων τοίχων έξ άργών λίθων εύτελοδς 
κατασκευής, χρονολογουμένων, έκ τών άνευ- 
ρεθέντων όστράκων, εις τήν κλασσικήν περίο
δον ( δηλουμένων έν τφ ΰπομνήματι τοΟ σχεδίου 
τής κατόψεως διά τής διαγραμμίσεως ΰπ’ άριθ. 
1 ). Οΰτω, πλησίον τής ΝΑ. μεσοτοιχίας διε
τή ρεΐτο ή ΝΑ. γωνία δωματίου (ΙΒ) καί κατά 
τό μέσον τοϋ οικοπέδου λείψανα έτέρου (ΙΑ). 
ΤοΟ πρώτου οί τοίχοι ήδράζοντο εις βάθος

ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

Σχέδ. 27. Τομαί τοΟ προτειχίσματος καί τών λοιπών άποκαλυφθέντων άρχαίων εις 
οίκόπεδον έπί τής όδοΟ Κορυζή 6

Τό οίκόπεδον, άκανονίστου σχήματος, έχει 
βασικός διαστάσεις 40 X 58 μ., κατά προσέγγι- 
σιν. Τήν μεγαλυτέραν του έκτασιν καταλαμ
βάνει κοσμικόν κτίσμα τής ύστερορρωμαϊκής 
περιόδου, τό όποΐον καί κατέστρεψε τάς προ- 
γενεστέρας οικοδομάς, ώστε νΟν καθίσταται 
δύσκολος τόσον ό διαχωρισμός τών διαφόρων 
οικοδομικών φάσεων, όσον καί ή άναπαράστα. 
σις τής κατόψεως τών έπαλλήλων κτηρίων 
( Π ί ν. 38 ). 'Οπωσδήποτε διακρίνομεν πέντε 
οίκοδομικάς περιόδους.

2.08 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος, τού δευτέ
ρου εις βάθος 3.38 μ. Τό σωζόμενον ύψος τών 
τοίχων είναι εις μέν τήν πρώτην περίπτωσιν 
0,30, εις δέ τήν δευτέραν 0,54 μ.

Τής δευτέρας οικοδομικής φάσεως έσώζοντο 
μερικώς δύο δωμάτια (διαγράμμισις ύπ’ άριθ. 
2) (I, Θ), άτινα ένεσωματώθησαν εις τό κτή- 
ριον τής έπομένης φάσεως. Οί τοίχοι του, 
πάχ. 0,50 μ., διατηρούμενοι εις ύψος 0,50 μ., 
ήδράζοντο έπί τής κιμιλιάς εις βάθος 3.60 μ.· 
ή έπιμεμελημένη τοιχοποιία ένθυμίζει έργασίαν
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έλληνιστικών χρόνων. Τό δάπεδον τών δωμα
τίων έκειτο είς βάθος 3 μ. ύπό τό σύγχρονον 
έδαφος.

Σημαντικόν τμήμα ρωμαϊκού κτηρίου διετη- 
ρεϊτο άπό τήν τρίτην οίκοδομικήν περίοδον 
(διαγράμμισις 3 ). Τού κτηρίου τούτου έχουν 
άποκαλυφθή δύο χώροι (Α καί Β) μετά πλα- 
κοστρώτου δαπέδου, διαστ. 5.70 X 4.70 καί 
8 X 6.30 μ., ένφ ήδη κατά τούς πρώτους χρι
στιανικούς χρόνους τμήμα τού πλακοστρώτου 
του έχει άφαιρεθή διά τήν κατασκευήν τάφων 
έπί τής κιμιλιας διεγράφοντο σαφώς λαξεύματα 
διαφόρων σχημάτων. Οί τοίχοι τού κτηρίου, 
πάχ. 0,50 μ., είναι έκτισμένοι διά λίθων, κερά
μων καί άμμοκονίας, έθεμελιούντο έπί τής κιμι- 
λιάς είς βάθος 3.90 μ. άπό τού καταστρώματος 
τής όδού, διετή ρούντο δέ είς ύψος 1.30 μ.· ή 
στάθμη τού δαπέδου έκειτο εις βάθος 3.20 μ. 
Μεταγενεστέραν προσθήκην άπετέλουν δύο 
κάθετοι τοίχοι παρόμοιας τοιχοποιίας. Πρός Α. 
τού δωματίου Α κατά τάς συμπληρωματικός 
ταύτας έργασίας έπανεχρησιμοποιήθησαν προ
φανώς καί οί προαναφερθέντες τοίχοι τής δευ- 
τέρας οίκοδομικής φάσεως.

Κατά τόν Ν. τομέα τού οίκοπέδου άπεκαλύφθη 
έτερον κτίσμα (διαγράμμισις 4), πιθανώς σύγ
χρονον πρός τό προαναφερθέν· ή σύνδεσίς του 
όμως πρός τό άνωτέρω περιγραφέν παραμένει 
άμφίβολος. Ή κάτοψις τού σωζομένου τμήμα
τός του, σχήματος όρθογωνίου, διαστ. 14.80 X 
5.30 μ., διαιρείται δΓ έγκαρσίων τοίχων είς 3 
χώρους ύπό τά στοιχεία Γ, Δ, Ε, έξ ών ό πρός 
Δ. ύπό τό στοιχεΐον Γ, τετράγωνος, καλύπτεται 
διά ψηφιδωτού δαπέδου, κοσμουμένου διά πλαι
σίων έκ φύλλων κισσού καί συνεχούς σπείρας, 
ένφ ή κεντρική παράστασίς του έχει κατά τό 
πλεΐστον καταστροφή· διακρίνεται ίππος καί δύο 
βαδίζουσαι μορφαί ( Π ί ν. 39 γ ). Ό βόρειος τοί
χος σώζει λείψανα όρθομαρμαρώσεως. Οί τοίχοι 
τού κτηρίου τούτου, σωζόμενοι ένιαχοΰ μέχρις 
ΰψ. 0,76 μ., έθεμελιούντο έπί τής κιμιλιας καί 
είς βάθ. 3.85 μ. άπό τού καταστρώματος τής 
όδού. Έπί τού ψηφιδωτού καί πρός Ν. διετη- 
ροΰντο τμήματα δύο τοίχων παραλλήλων μεταξύ 
των έκ λαξευτών λίθων, άνήκοντες είς άλλην 
οίκοδομικήν περίοδον.

Τής δστερορρωμαϊκής περιόδου τό οίκοδό- 
μημα έκτείνεται έπί τού μεγαλυτέρου μέρους 
τού οίκοπέδου, διαστ. 35 x 32 μ., συνεχίζεται 
δέ έντός τού άσκάπτου πρός Ν. καί Δ., ένφ 
τό Α. ΰριόν του έχει κατά μέγα μέρος κατα
στροφή ύπό τών συγχρόνων οίκοδομών. Οί 
τοίχοί του, πάχ. 1.30 μ., είναι έκτισμένοι διά

λίθων, θραυσμάτων κεράμων καί άμμοκονίας, 
ένισχυόμενοι διά στρώσεων όπτοπλίνθων· διε- 
τηρούντο μέχρις ΰψ. 1.20 μ. καί ήδράζοντο 
έπί τής κιμιλιας. Ή στάθμη τού δαπέδου τού 
κτηρίου ποικίλλει άπό 2.60 έως 2.90 μ. κάτωθεν 
τού καταστρώματος τής όδού· όσάκις δέ δέν 
διατηρείται ή στάθμη τού δαπέδου συμπε- 
ραίνεται έκ τών κατωφλίων. Είς τόν Δ. τομέα, 
έντός μεγάλου όρθογωνίου χώρου, είς τάς τέσ- 
σαρας γωνίας του, έγγράφονται μικρότερα όρθο- 
γώνια, συγκείμενα έκ δύο δωματίων έκαστον 
(Η, Ζ), (ΙΖ,ΙΣΤ), (ΙΗ,ΙΘ), (ΙΔ, Κ). Πρός 
Α. τό κτήριον έπεκτείνεται διά προσθήκης πέντε 
όρθογωνίων έπιμήκων χώρων. Μεταγενέστερον, 
πρός Α. τών χωρών Η-Ζ δημιουργεΐται αύλή, 
διαστ. 4 X 2.50 μ., μετά φρέατος καί δάπεδον 
έκ πήλινων ψηφίδων. Σύστημα τριών άγωγών 
συνδεομένων μεταξύ των ύπό τά στοιχεία α,β,γ 
καί έτεροι δύο δ,ε, ώς καί οί ζ - ιζ, είχον κατα- 
σκευασθή διά τήν άποχέτευσιν τών ύδάτων. 
’Επίσης άνεσκάφησαν έπτά φρέατα. Πρός Β. 
τών έρειπίων τού ΰστερορρωμαϊκού κτίσματος 
άνεσκάφησαν δεκατέσσαρες παλαιοχριστιανικοί 
τάφοι, κτιστοί διά λίθων, θραυσμάτων κεράμων 
καί άμμοκονίας, μέ όροφήν καμαρωτήν.

Έκ τών κινητών εύρημάτων ιδιαίτερον ένδια- 
φέρον παρουσιάζουν δύο ήμίεργα γυναικεία 
άγάλματα, τών άρχών τού 5ου αί. π.Χ., ΰψ. 
0,90 (Π ί ν. 39 α) καί 0,80 μ. (Π ί ν. 39 β), 
άτινα εύρέθησαν έντός τών έπιχώσεων τής συγ
χρόνου οικοδομής έπί τής κιμιλιας είς τάς 
ύπό τά στοιχεία Χ1 καί Χ2 σημειουμένας έν 
τφ Σ χ ε δ. 28 θέσεις· οί περσικοί πόλεμοι ήσαν 
προφανώς ή άφορμή τής έγκαταλείψεώς των, 
πιθανώς δέ προωρίζοντο διά τόν άετωματικόν 
διάκοσμον ναού. Σημαντικόν εΰρημα έπίσης 
ήτο κύλιξ έρυθρόμορφος, διαμ. 0,25 μ., περί 
τό 500 π.Χ., γνωστού ζωγράφου, ή όποια θά 
άποτελέση άντικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης ύπό 
τής δ. Έλ. Παπουτσάκη, μέ άπεικόνισιν έφή- 
βου (πλησίον τάφου XIII).

Έκ τών έπιχώσεων κατά χώρους συνελέγησαν 
τά κάτωθι άντικείμενα: Χώρος Α : Θραύσμα 
ειδωλίου καί 3 χαλκά νομίσματα έφθαρμένα, 
έν άρχαίον έλληνικόν 3ου ή 2ου αί. π.Χ., έν 
Βανδάλων καί έν Κομνηνών, λύχνος καί λοπάς 
τής έλληνιστικής περιόδου. Χώρος Β : Είς τόν Β. 
τοίχον του εύρέθησαν έντετειχισμένα δύο μαρ
μάρινα βάθρα μέ τήν αύτήν έπιγραφήν: ΑΥΤΟ- 
ΚΡΑΤΟΡΟΣ / ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΘΕΟΥ / Υ ΟΥ ΣΕ
ΒΑΣΤΟΥ ( Π ί ν. 40 β ). Χώρος Γ : Τρία χαλκά 
νομίσματα έφθαρμένα, έν άρχαίον έλληνικόν 
καί έν έποχής Κομνηνών. Χώρος Δ : Δύο λύχνοι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:17 EEST - 34.211.113.242



-2.
80

Σχ
έδ

. 28
. Κ

άτ
οψ

ις ά
πο

κα
λυ

φθ
έν

τω
ν κ

τισ
μά

τω
ν ε

ις ο
ίκ

όπ
εδ

ον
 έπ

ι τή
ς ό

δο
ϋ Λ

έκ
κα

 23
 - 

25

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:17 EEST - 34.211.113.242



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 71

ύστερορρωμαϊκών χρόνων, άγγείον άβαθές άμ- 
φικωνικοΟ κορμού, θραΟσμα βυζαντινοϋ πλα
στικού άγγείου. Χώρος Ε: Δυο χαλκά νομί
σματα ’Αθηνών 2ου αί. π.Χ. Χώρος ΙΓ: Λήκυ 
θος 5ου αί. π.Χ., δύο λύχνοι ύστερορρωμαϊκοί, 
τρία χαλκά νομίσματα, τά δύο ύστερορρωμαϊ- 
κά έφθαρμένα τό τρίτον ανώνυμον βυζαντινόν 
(969 - 989 μ.Χ.), πρόχους άβαφής ύστερορρω- 
μαϊκή, τριπτήρ λίθινος καί άγνύς.

Έκ τού δυτικού τομέως τού ύστερορρωμαϊκού 
κτίσματος πηλίνη κεραμίς ήγεμών, κορινθιακήν 
(Πίν. 40α), λύχνος τού τέλους τού 3ου 
αί. μ.Χ. μέ άπεικόνισιν "Ερωτος καί πέντε χαλκά 
νομίσματα, τά δύο ’Αθηνών 3ου αί. π.Χ. έφθαρ
μένα, τρία βυζαντινά Κωνσταντίου Β', Νικη
φόρου Βοτανειάτου Γ' (1078 -1081) καί ’Αλε
ξίου A (1081-1118).

’Εκ τών άγωγών : Κύπελλον άβαφες κλασσι
κόν, τρία άωτα κύπελλα άβαφη, έλληνιστικά, 
οίνοχόη μέ καστανόν γάνωμα, ρωμαϊκή, λύχνος 
ύστερορρωμαϊκός καί δύο ένσφράγιστοι λαβαί.

Έκ τής περιοχής τών τάφων: Δύο ληκύθια 
κλασσικά μέ μελανήν διακόσμησιν, οίνοχόη 
έρυθρόμορφος μέ πρόσθετον λευκήν διακόσμη- 
σιν, άπεικονίζουσα αύλητρίδα, δύο δακρυδόχοι 
καί λύχνος τής έλληνιστικής περιόδου, δύο 
νομίσματα χαλκά βυζαντινά, τό έν τού 969 - 
989, τό έτερον τού 1081 -1118.

Επίσης συνελέγη άριθμός διαφόρων άρχι- 
τεκτονικών μελών, άτινα εύρέθησαν έντετειχι- 
σμένα εις τά προαναφερθέντα κτίσματα ή καί 
έντός τών έπιχώσεων.

49. Λεμπέση (Σχέδ. 1, άριθ. 51 καί 52)

α. Εις τό έπί τής όδού Λεμπέση 6 οΐκόπεδον 
Ιδιοκτησίας άδελφών Παντελή, διαστ. 18.10 X
8.50 μ., ή άνασκαφική έρευνα άπεκάλυψε τήν 
ΝΑ. γωνίαν έλληνιστικού κτίσματος έπιμεμε- 
λημένης τοιχοποιίας καί άσαφή λείψανα κτι
στού άγωγοϋ τών ρωμαϊκών χρόνων, είς τήν 
κατασκευήν τού όποιου ένεσωματώθη παλαιό- 
τερος τοίχος καμπύλος. Κατά τόν καθαρισμόν 
τών τοίχων τού έλληνιστικού κτίσματος εύρέθη 
νόμισμα ’Αθηνών 3ου αί. π.Χ.

β. Είς τό τμήμα τής ίδιας όδού, τό περιλαμ- 
βανόμενον μεταξύ τών όδών Πώρινου καί Μα- 
κρυγιάννη, κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύπό 
τής ΥΔΡΕΞ, εύρέθη τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου 
μέ φυτικήν διακόσμησιν. Έκ τών έπιχώσεών 
του συνελέγησαν θραύσματα άγγείων οικιακής 
χρήσεως καί είς λύχνος τής ύστερορρωμαϊκής 
περιόδου.

50. Λεπενιώτου 6 (Σχέδ. 1, άριθ. 53)

Αί έκσκαφικαί έργασίαι είς τό έπί τής ώς 
άνω όδού οΐκόπεδον, ιδιοκτησίας Ί. Βούρτση, 
διαστ. 15.45 X 7.05 μ., έφερον είς φώς λείψανα 
έλληνιστικού καί ύστερορρωμαϊκού κτίσματος 
(Σχέδ. 29). Περί τό μέσον τού οίκοπέδου, 
παρά τήν Δ. μεσοτοιχίαν του, άπεκαλύφθη 
κυκλική δεξαμενή, διαμ. 2.50 μ., διατηρουμένη 
είς ϋψ. 1.70 μ. Οί τοϊχοί της είναι έκτισμένοι 
διά λίθων, όπτοπλίνθων καί άσβέστου, έδρά- 
ζονται δέ έπί έπιχώσεων είς βάθ. 3.20 μ. ύπό 
τό κατάστρωμα τής συγχρόνου όδού· έσωτερι- 
κώς έκαλύπτετο δι’ ύδραυλικού κονιάματος. 
Κάτωθεν τής δεξαμενής έσώζετο είς τήν κιμι- 
λιάν λάξευμα όρθογώνιον, διαστ. 2.20 x 1.40, 
ΰψ. 0,80 μ., άνήκον είς τάφον κλασσικών χρό
νων πιθανώς. Κατά τήν ΒΔ. γωνίαν τού οίκο
πέδου έσώζετο τμήμα κτίσματος έλληνιστικού, 
πλ. 2.20 μ. Οί τοίχοι ήσαν έκτισμένοι διά λα
ξευτών πωρολίθων. Τό έκ λεπτών ψηφίδων καί 
άμμοκονίας δάπεδον, καταστραφέν μερικώς διά 
τής κατασκευής μεταγενεστέρου κτίσματος, 
έκειτο είς βάθος 1.60 μ.

51. Αεωκορίου 4-6-8 (Σχέδ. 1, άριθ. 54)

Είς τό έπί τής όδού Αεωκορίου 4-6-8 καί 
Ήβης διαμπερές οΐκόπεδον, ιδιοκτησίας Πε- 
τροπούλου, διαστ. 35.50 X 18.50 μ., ή γενομένη 
έρευνα άπεκάλυψεν ένδεκα τάφους κατεστραμμέ
νους ώς έπί τό πλείστον, τά λείψανα ρωμαϊκού 
κτίσματος, ανάλημμα άρχαίας όδού, ώς καί 
άριθμόν φρεάτων καί πίθων. Τού ρωμαϊκού 
κτίσματος άνεσκάφη δωμάτιον, διαστ. 3.90 X 3.30 
μ., οί τοίχοι τού όποιου, έπισκευασθέντες μετα
γενέστερον είς πλεΐστα σημεία, ήσαν έκτισμέ- 
νοι διά ποικίλου οικοδομικού ύλικοΰ καί ήδρά- 
ζοντο είς βάθ. 2.90 μ. ύπό τό κατάστρωμα τής 
συγχρόνου όδού έπί τής κιμιλιάς ή καί έπί 
έπιχώσεων, διετηρούντο δέ είς ϋψ. 1.50 μ. Ή 
στάθμη τού δαπέδου τού δωματίου έκειτο είς 
βάθ. 2 μ., ώς συνάγεται έκ τού εύρεθέντος κατω
φλιού. Ό ΝΔ. τοίχος του διέρχεται άνωθεν 
φρέατος, έπί τού όποιου κατεσκευάσθη άνα- 
κουφιστικόν τόξον διά τήν στήριξιν τού τοίχου. 
Είς τόν χώρον τού ώς άνω κτίσματος ύπήρχον 
πέντε κτιστοί πίθοι.

Κατά μήκος τής οικοδομικής γραμμής τής 
όδού Αεωκορίου άνεσκάφη άναλημματικός τοί
χος, μέ κατεύθυνσιν ΒΔ.- ΝΑ., δστις πιθανώς 
άπετέλει τό ΒΑ. άνάλημμα άρχαίας όδού' ήτο 
έκτισμένος διά ποικίλου οίκοδομικοΰ ύλικού, 
ήδράζετο έπί έπιχώσεων είς βάθ. 2.60 μ. καί
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λακκοειδής, 3ου αί. π.Χ. Φιαλίδιον μελαμβα- 
φές έλλιπές, πέντε πινάκια μελαμβαφή έλλιπή. 
Τάφος XI. Διαστ. σωζ. μήκ. 1.10x0,90 μ., ύστε- 
ροκλασσικός- ώραίαν δποδα κύλικα μελαμβαφή, 
αύλακωτήν, μέ Εντυπον διακόσμησιν άνθεμίων 
( Π ί ν. 41α), λήκυθον μετά μελανών άνθεμίων 
καί άττικήν κοτύλην μελαμβαφή.

Έκ τών έπιχώσεων τού φρέατος 1 συνελέγη 
κορινθιακός άρύβαλλος έλλιπής κατά τόν λαι
μόν. Έκ τών όστράκων τού φρέατος 2 συν-

ΤΟΜη Β · θ'

διετηρεΐτο είς ύψ. 1.80 μ. Καθ’ δλην τήν έκτα- 
σιν τού οίκοπέδου άνεσκάφησαν Ενδεκα τάφοι, 
οί όποιοι περιεΐχον τά έξής εύρήματα:

Τάφος I. Διαστ. συν. μήκ. 2.30 X 1.15 μ., 
λακκοειδής: Πυξίδα άνευ καλύμματος, ύψ. 
0,048 μ., μετά δύο τρημάτων είς τό χείλος, 
κοσμουμένην δι’ Επαλλήλων όριζοντίων γραμ
μών (Πίν. 41 β). Σκύφον, ύψ. 0,075 μ., μέ 
διακόσμησιν τεθλασμένων όριζοντίων γραμμών 
Επί τών μετοπών τού ώμου. Σκύφον, ύψ. 0,075 μ..

μέ διακόσμησιν άλύσεως ρόμβων. Σκύφον, ύψ. 
0,075 μ., μέ σχέδιον Ιχθυακάνθης Επί τών μετο
πών τού ώμου. Υδρίαν έλλιπή, σωζ. ύψ. 0,066 μ., 
μέ διακόσμησιν όριζοντίων γραμμών. Τό ήμισυ 
σιδηράς πόρπης. Τάφος III. Διαστ. σωζ. μήκ. 
0,60x 0,45μ.,λακκοειδής, α'ήμίσεος 4ου αί. π.Χ.: 
Πρόχουν μελαμβαφή, πινάκιον μελαμβαφές, κύ
λικα άποδα μελαμβαφή μέ Εντυπον διακόσμη- 
σιν άνθεμίων. Τάφος ΙΧ.Έγχυτρισμός Εντός στά- 
μνου, σωζ. ύψ. 0,60 μ. Τάφος X. Διαστ. 2Χ 1.20 μ.

εκολλήθησαν διάφορα Ελληνιστικά άγγεΐα : Λο- 
πάς έρυθροβαφής, σκύφος μελαμβαφής, δύο 
φιάλαι μελαμβαφείς, ή μία μετ’ Εντύπων άνθε
μίων, καί φιαλίδιον έρυθροβαφές έλλιπές. Τό 
φρέαρ 4 άπέδωσε τρία φιαλίδια μελαμβαφή, 
άρύταιναν, σκύφον έρυθροβαφή, τμήμα έρυθρο- 
μόρφου χοός μέ παράστασιν παιδός, προχοΐδιον 
μελαμβαφές μέ αύλακωτήν διακόσμησιν, μόνω- 
τον σκύφον καί τμήμα μελαμβαφοϋς κύλικος 
μέ Εντυπον διακόσμησιν.
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Έκ τών έπιχώσεων συνελέγησαν τά έξης 
γλυπτά:

1) Άνάγλυφον μέ σκηνήν νεκροδείπνου 
(Πίν. 41 δ), διαστ. 0,17 X 0,23 μ. ΖεΟγος έπί 
άνακλίντρου, άριστερά δύο όρθιαι μορφαί καί 
άμφορεύς.

2) ’Ανδρική κεφαλή λίαν άποκεκρουμένη καί
3) Θραύσμα γυναικείας κεφαλής έκ τής κόμης.
Έκ τών όστράκων συνεκολλήθησαν άγγεϊα

χρονολογούμενα άπό τής άρχαϊκής έποχής 
μέχρι τών έλληνιστικών χρόνων καί είκοσι- 
πέντε άγνύθες πυραμιδοειδείς ένσφράγιστοι, δύο 
κωνικαί, είκοσι δύο έλλιπεΐς, 8ξ σφονδύλια, 
ήλοι χαλκοί, δύο όστέϊναι περόναι, δύο ψήφοι 
φαγεντιανής. ’Επίσης συνελέγησαν όλίγα ειδώ
λια, ώς είδώλιον καθημένης θεάς άρχαϊκοΰ τύ
που, τμήμα βωμού, γυναικεία κεφαλή ύστερορ- 
ρωμαϊκών χρόνων καί άριθμός λύχνων, ώς τρεις 
μελαμβαφεΐς τού α' ήμίσεος τού 4ου αί. π.Χ. 
(πρβλ. Agora IV, τύπος 23 C), είς μελαμβαφής 
μετά τρήματος έπί τού ώμου τού τέλους τού 3ου 
αί. π.Χ. (πρβλ. Agora IV, τύπος 32), είς άβαφής 
άνευ λαβής τού γ' τετάρτου τού 4ου αί. π.Χ. 
μέχρι τού β' τετάρτου 3ου αί. π.Χ. (πρβλ. Agora 
IV, 25 Β), εις τού τέλους τού 2ου αί. π.Χ. 
(πρβλ. Agora IV, τύπος 51 Β) καί είς μαρμά
ρινος ήμικυκλικός. Συνελέγη έπίσης άριθμός 
νομισμάτων: έν ’Αθηνών 3ου αί. π.Χ., τρία 
3ου αί. π.Χ. έλληνικά, τρία ’Αθηνών τού 2ου 
αί. π.Χ. καί δύο έλληνικά τού 2ου αί. π.Χ., 
8ν Έλευσίνος ( β' ήμισυ 3ου αί.- α ήμισυ 2ου 
αί. π.Χ.), τέσσαρα έφθαρμένα καί έν εϊσιτήριον.

52. Λεωνίδου καί Μαραθώνος (Σχέδ. 1,
άριθ. 55)

Κατά τήν διενέργειαν δοκιμαστικών τομών 
είς τό οίκόπεδον τούτο, διαστ. 15.30 X 17.50 μ., 
ιδιοκτησίας Μ. Καραγιάννη, άνευρέθησαν δύο 
σαρκοφάγοι μονόλιθοι, έκ φαιού μαρμάρου 
άδρομερώς έξειργασμένου, έξ ών ή μεγαλυτέρα, 
άκεραία, διαστ. 1.92 χ 0,55, ΰψ. 0,58 μ., διετή- 
ρει τό κάλυμμά της, σχήματος άετωματικού. 
Αύται εύρέθησαν έρριμμέναι κατά τήν ΒΑ. γω
νίαν τού οίκοπέδου, είς βάθ. 2.50 μ. ΰπό τό 
σύγχρονον έδαφος, έπί τής κιμιλιάς.

53. Μακρυγιάννη 17 - Πώρινου καί Διάκου
(Σχέδ. 1, άριθ. 56)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, διαστ. 29 X 27.25 μ., 
ιδιοκτησίας Κακαβά, ή άνασκαφική έρευνα 
έφερεν είς φώς τμήμα ρωμαϊκού βαλανείου 
(Πίν. 41 γ), ώς καί τά ύπολείμματα δύο γεω
μετρικών τάφων. Είς τήν ΝΑ. γωνίαν τού οίκο

πέδου διετηρεΐτο, είς έκτασιν 5.90 X 5.60 μ., 
τμήμα λουτρικού συγκροτήματος, προοριζομέ- 
νου διά τό ψυχρόν λουτρόν (frigidarium). 
Πέριξ κυκλικής δεξαμενής, διαμ. 2.90 μ., ήσαν 
διατεταγμένα ήμικυκλικά, διαμ. 1.60 μ., καί 
όρθογώνια διαμερίσματα έναλλάξ, άτινα έπε- 
κοινώνουν μετά τού κυκλικού δι’ άγωγοΰ, τομής 
τετραπλεύρου, μέ έπένδυσιν πήλινων όπτοπλίν- 
θων, τομής άνεστραμμένου πει. Τά διαμερίσματα 
ήσαν έσωτερικώς έπενδεδυμένα διά μαρμάρινων 
πλακών τά τοιχώματά των ένιαχοΰ διετή ρούντο 
είς ΰψ. 0,75 μ.· τό δάπεδόν των έκειτο 0,15 μ. 
βαθύτερον τής συγχρόνου έπιφανείας τού έδά- 
φους. Τό κτήριον είχε κατασκευασθή διά χυτής 
τοιχοποιίας. Κάτωθεν τών θεμελίων του εύρέθη 
μέγας άποχετευτικός άγωγός, λελαξευμένος έντός 
τής κιμιλιάς.

Οί τάφοι άνευρέθησαν πλησίον τής Ν. μεσο
τοιχίας· δέν έσώζοντο εί μή μόνον τά άσαφή 
λαξεύματά των είς τήν κιμιλιάν, τής όποιας ή 
στάθμη κεϊται 2.20 μ. ύπό τό κατάστρωμα τής 
όδού Πώρινου. ’Εντός τού I εύρέθησαν όλίγα 
θραύσματα άμφορέως άβαφους, τά διαλελυμένα 
όστά ένός νεκρού καί σκύφος μέ διακόσμησιν 
όμάδος όριζοντίων τεθλασμένων γραμμών είς 
τάς μετόπας τού ώμου (πρβλ. Kerameikos Vi, 
Πίν. 89, άρ. 879, β' τέταρτον 8ου αί. π.Χ.), 
ώριμου γεωμετρικού ρυθμού. Έκ τού II δέν 
έσώζετο εί μή μόνον χαλκή λοπάς είς θραύ
σματα. Έκ τών έπιχώσεων συνελέγη τό άνω 
ήμισυ έπιτυμβίου κιονίσκου, σωζ. βψ. 1 μ., καί 
βάσις κίονος.

54. Μακρυγιάννη 23 - 25 - 27 καί Πώρινου
(Σχέδ. 1, άριθ. 57)

Είς τό ώς άνω διαμπερές οίκόπεδον, διαστ. 
21 X 36 μ., Ιδιοκτησίας Χανιώτου, ή άνασκα
φική έρευνα έφερεν είς φώς τά λείψανα κτί- 
σματος τών ρωμαϊκών χρόνων καί άριθμόν τά
φων, χρονολογουμένων άπό τής ύπομυκηναϊκής 
μέχρι καί τής ύστερογεωμετρικής περιόδου.

Ή άρχαιοτέρα χρήσις τού χώρου άνάγεται 
είς τούς ύπομυκηναϊκούς χρόνους, ότε έχρησί- 
μευεν οδτος ώς νεκροταφεΐον, ώς συνάγεται έκ 
τών άνευρεθέντων τάφων αύτής τής περιόδου. 
Άνεσκάφησαν έν συνόλω 13 τάφοι, έξ ών οί 
8 (II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI) ήσαν τελείως 
κατεστραμμένοι- έκ τών ύπολοίπων οί I καί 
XII χρονολογούνται είς τήν ύπομυκηναϊκήν 
περίοδον, ό III είναι πρωτογεωμετρικός, οί δέ 
VII καί XIII άνήκουν είς τούς χρόνους τού ύστε- 
ρογεωμετρικοΰ ρυθμού. "Απαντες ήσαν λελαξευ- 
μένοι έντός τής κιμιλιάς, ή στάθμη τής όποιας
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έκειτο είς βάθ. 2.20 μ. ύπό τήν έπιφάνειαν τοΟ 
συγχρόνου έδάφους. Ό τάφος I, παιδική ταφή, 
εύρέθη ήμικατεστραμμένος· είχε διαστάσεις 
0,85 X 0,45 καί ϋψ. 0,45 μ.· κατά τόν καθαρι
σμόν του άνευρέθη μόνωτον κύπελλον, ΰψ. 
0,042 μ., μέ υψηλήν ταινιόσχημον βάσιν, κο- 
σμούμενον διά πλέγματος δικτυωτού. Ό τάφος 
III, διαστάσεων 1.20 X 0,65, ΰψ. 0,24 μ., ήτο 
ήμικατεστραμμένος· ό καθαρισμός του άπέδω- 
σεν εν μόνωτον κύπελλον είς τεμάχια μέ ύψη- 
λόν πόδα τοΟ υστέρου πρωτογεωμετρικού ρυ
θμού (Π ί ν. 42 α) ( πρβλ. C. G. Styrenius, 
Submycenaean Studies, fig. 40) (Τάφος IG 37 
Κεραμεικού). Ό τάφος VII, διαστάσεων 1 X 0,70, 
ΰψ. 0,43 μ., ήτο ταφή έντός άγγείου· τά όστά 
τού νεκρού είχον διαλυθή. Έκ τού καθαρισμού 
του συνελέγησαν τά έξής άγγεΐα τού υστέρου 
γεωμετρικού ρυθμού : α) θήλαστρον, ΰψ. 0,085 μ., 
μέ διακόσμησιν πτηνών έπί τής ταινίας τού 
ώμου, β) ταφικός άμφορεύς, σωζ. ΰψ. 0,73 μ., 
μέ έπαλλήλους όριζοντίους γραμμάς έπί τού 
κορμού καί γραμμικόν κόσμημα έφ’ έκατέρας 
τών μετοπών τού λαιμού, γ) προχοίσκη, ΰψ. 
0,08 μ., Pie Ware, δ) πρόχους έλλιπής κατά 
τό άνω μέρος, οίκιακής χρήσεως. Ό τάφος 
XII, διαστ. 1.15 X 0,50, ΰψ. 0,78 μ., ήτο άνέπα- 
φος. Μεταξύ τών διαλελυμένων όστών τού νε
κρού εύρέθη μόνωτον κύπελλον μετά βά- 
σεως, ΰψ. 0,07 μ., κοσμούμενον δι’ άραιών όρι- 
ζοντίων γραμμών καί μιας κυματοειδούς είς τό 
ΰψος τού ώμου (Π ί ν. 42 β) (πρβλ. C. G. 
Styrenius, Submycenaean Studies, fig. 5 ) (Κε- 
ραμεικού, τάφος S 19) τού πρωίμου ύπομυκη- 
ναϊκοΰ ρυθμού. Ό τάφος XIII ήτο μικρόν λά
ξευμα, διαστ. 0,40 X 0,45, ΰψ. 0,45 μ., έντός 
τού όποιου εύρέθη ταφική πρόχους άβαφής, 
ΰψ. 0,285 μ., μέ κωνικήν άπόφυσιν έπί τού 
ώμου, τού ύστερογεωμετρικού ρυθμού.

Ό χώρος έχρησιμοποιεΐτο όπωσδήποτε καί 
κατά τούς έλληνιστικούς χρόνους, έφ’ όσον είς 
τάς έπιχώσεις εύρέθησαν άγγεΐα τής περιόδου 
ταύτης.

Τού ύστερορρωμαϊκοΰ κτηρίου ( Π ί ν. 42 γ ) 
διακρίνονται δύο οίκοδομικαί περίοδοι- τής 
παλαιοτέρας οί τοίχοι είναι έκτισμένοι διά 
λίθων, θραυσμάτων όπτοπλίνθων καί άσβεστο- 
κονίας, ένισχυόμενοι δι’ όριζοντίων στρώσεων 
όπτοπλίνθων τής περιόδου τής μετασκευής οί 
τοίχοι είναι έκτισμένοι διά λίθων καί άσβε- 
στοκονίας. Ό χώρος Χ4, διαστ. 8.50 χ 4.60 μ., 
θά παρέμενεν άκάλυπτος· τό δάπεδόν του, κεί
μενον είς βάθ. 1.90 μ. ύπό τό κατάστρωμα τής 
όδού Μακρυγιάννη, έκαλύπτετο διά ψηφιδωτού

έκ λίθινων ψήφων χρώματος λευκού, μέ έρυθρόν 
πλαίσιον έκ πήλινων ψηφίδων, τό όποιον κατε- 
στράφη είς πλείστα σημεία διά τής κατασκευής 
δύο βόθρων, ένός πίθου, ένός φρέατος, δύο λα
ξευμάτων καί ένός άσβεστολάκκου. Κατά τό 
μέσον τής Δ. πλευράς του είσοδος όδηγεΐ είς 
τό κυρίως διαμέρισμα, διαιρούμενου είς τρεις 
έπί μέρους χώρους: τούς Χ3, Χ4, Χ6. Οί δύο 
πρώτοι θά άπετέλουν άρχικώς έν σύνολον, ώς 
δεικνύει άφ’ ένός μέν τό κατά χώραν εύρεθέν 
ψηφιδωτόν δάπεδον, τό όποιον είναι ένιαΐον 
καί διά τούς δύο χώρους, άφ’ έτέρου δέ ή διά
φορος κατασκευή τού διαχωριστικού τοίχου, 
φκοδομημένου έξ άργών λίθων. Τού δυτικωτέ- 
ρου χώρου Χ5 τό δάπεδον δέν σώζεται" θά ήτο 
όπωσδήποτε υψηλότερου, έφ’ όσον ένταΰθα ή 
στάθμη τής κιμιλιάς εΰρέθη 0,20 μ. ύψηλότε- 
ρον τού δαπέδου τών λοιπών χώρων.

Πρός Ν. τών χώρων Χ4, Χ5, σχηματίζεται 
διαμέρισμα (Χβ), σωζ. διαστ. 3.65 X 3.55 μ., τό 
δάπεδον τού όποιου είναι έστρωμένον διά ψηφι
δωτού έκ θαλασσίων χαλίκων καί θραυσμάτων 
μαρμάρου. Κατά τό μέσον τής άνατολικής του 
πλευράς είσοδος όδηγεΐ είς έτερον χώρον, δη- 
λούμενον ύπό τό στοιχεΐον Χ7, πλ. 2.60 μ., 
δστις ύπέστη μετασκευάς ώς ό Χ4· σώζεται 
κατά χώραν άνέπαφον τό έκ μαρμάρου κατώ- 
φλιον, μήκ. 1.55, πλ. 0,87, ΰψ. 0,25 μ., φέρον 
έγκοπάς διά τήν στήριξιν τών παραστάδων καί 
όπάς διά τήν ύποδοχήν τών συρτών τής διφύλ- 
λου θύρας. Έκείθεν ή συνέχεια τού κτηρίου 
έχει καταστροφή ύπό τών νεωτέρων κατασκευών. 
Πρός Β. τών χώρων Χ4, Χ6 άπεκαλύφθη μερικώς 
ό χώρος Χ8, πλ. 4.35, άποκ. μήκ. 5 μ., προχω- 
ρών πρός Β. έντός τού άσκάπτου, τό δάπεδον 
τού όποιου έχει καταστροφή όλοσχερώς. Πρός 
Α. τούτου δημιουργεΐται χώρος Χβ, πλ. 8.70 χ 
8.45 μ., τού όποιου ό άνατολικός τοίχος άπο- 
τελεϊ μεταγενεστέραν προσθήκην. Παρά τήν 
ΝΔ. γωνίαν διατηρείται ύπόστρωμα έξ άσβέ- 
στου καί χαλίκων, σωζ. πλευράς 3.50 μ., διά 
πλακόστρωτου δάπεδον, τού όποιου σώζεται 
μικρόν μόνον δείγμα, είς βάθος 1.60 μ. ύπό τήν 
έπιφάνειαν τού συγχρόνου έδάφους. Αί ύπό 
τά στοιχεία Ι4, Ι2 δηλούμεναι κατασκευαί είναι 
ύπολείμματα κεραμεικού έργαστηρίου, ώς συμ- 
περαίνεται έκ τών μαζών κεκαυμένου πηλού καί 
έκ τών άποτυχημένων άγγείων, άτινα εύρέθησαν 
είς τήν περιοχήν. Πρός Α. τού περιγραφέντος 
χώρου σχηματίζεται διαμέρισμα άσαφές, διαστ.
9.50 X 6.50 μ. Κάτωθεν τών δαπέδων καί τών 
τοίχων τού κτηρίου άπεκαλύφθη σύστημα άπο- 
χετεύσεως, συγκείμενον έξ άγωγών (ύπό τά
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στοιχεία α - τ) έν μέρει λελαξευμένων είς τήν 
κιμιλιάν, άλλαχοΰ δέ συμπληρουμένων διά πή
λινων σωλήνων.

Έκ τών έπιχώσεων συνελέγησαν τά έξης 
κινητά ευρήματα: Τμήμα μαρμάρινουάρραβδώ- 
του κίονος, σωζ. ΰψ. 1., διαμ. 0,28 μ., δύο 
μαρμάρινοι ίωνικαί βάσεις, διαμ. 0,40 καί 
0,53 μ., ένεπίγραφος πεσσίσκος τουρκικών χρό
νων, ΰψ. 0,675 μ., καί άριθμός μαρμάρινων 
θραυσμάτων προερχομένων έξ άρχιτεκτονικών 
μελών. ’Επίσης συνελέγησαν πολλά τριποδικά 
στηρίγματα χρησιμεύοντα κατά τήν όπτησιν 
τών άγγείων, υφαντικά βάρη καί τρία χαλκά 
νομίσματα, τό έν έφθαρμένον, εν Κωνσταντίου 
Β' (641 - 668) καί έν Νικηφόρου Γ' Βοτα- 
νειάτου.

Τό περιγραφέν κτίσμα άποτελεϊ καί τοΰτο 
δείγμα τής οικοδομικής δραστηριότητος, ήτις 
άνεπτύχθη άπό τών χρόνων τοΟ Άδριανοΰ καί 
έντεΰθεν, ότε αί Άθήναι άνέλαβον καί πάλιν 
μετά τήν ύπό τοΰ Σύλλα καταστροφήν, πλούσιοι 
δέ ’Αθηναίοι καί Ρωμαίοι άνήγειρον μεγαλο
πρεπείς έπαύλεις καί κτήρια πρός Α. τής πόλεως.

55. Μαραθώνος 2 (Σ χ έ δ. 1, άριθ. 58 )

Κατά τήν έκσκαφήν οίκοπέδου έπί τής άνω- 
τέρω όδοΰ, ίδιοκτησίας Ξανθοπούλου, διαστ.
13.50 X 10 μ., συνελέγη ίκανή ποσότης Οστρά
κων, άτινα προέρχονται έξ έρυθρομόρφων άγ
γείων, κυλικών καί σκύφων ώς έπί τό πλεΐστον, 
άρίστης ποιότητος, τοΰ β' τετάρτου κυρίως τοΰ 
5ου αί. π.Χ. άλλά καί μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 
αίώνος, γνωστών ζωγράφων (Π ί ν. 43 α - δ ).

Τά όστρακα εύρέθησαν έντός λαξεύματος τής 
κιμιλιάς, διαστ. 4.50 X 3.20 μ., έν εϊδει άποθέ- 
του. Ό λοιπός χώρος ήρευνήθη διά δοκιμαστι
κών τομών.

56. Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί Μαραθώνος
(Σχέδ. 1, άριθ. 59)

Εις τό ώς άνω οίκόπεδον, διαστ. 12 X 21 μ., 
ίδιοκτησίας Γ. Καλλίτση, άπεκαλύφθη ή ΝΑ. 
γωνία κτηρίου τής ύστέρας κλασσικής περιό
δου. Οι τοίχοι, πάχ. 0,55 μ., ήσαν έκτισμένοι 
διά λαξευτών πωρολίθων, ήδράζοντο δέ έπί τής 
κιμιλιάς είς βάθ. 2.80 μ. ύπό τό σύγχρονον 
έδαφος καί διετηροΰντο είς ΰψ. 0,72 μ.

57. Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί Σαλαμΐνος 47
(Σχέδ. 1, άριθ. 60)

Τό ώς άνω οίκόπεδον, ίδιοκτησίας Ή. Ραΐκου, 
διαστ. 18 X 12 μ., κεΐται είς τήν περιοχήν τοΰ 
Δημοσίου Σήματος, τμήματα τοΰ όποιου άνευ-

ρέθησαν καί κατά τό παρελθόν ( ΑΔ 22 ( 1967 ): 
Χρονικά, σ. 86, 88 καί 92· βλ. έπίσης κατω
τέρω σ. 00 άνασκαφήν οίκοπέδου έπί τής όδοΰ 
Σφακτηρίας 23 καί Πλάτωνος 6 - 8 ).

Άνεσκάφησαν έν συνόλφ είκοσι όκτώ τάφοι, 
(Σχέδ. 30 - 31 ) ώς έπί τό πλεΐστον κατεστραμ
μένοι, χρονολογούμενοι άπό τών έλληνιστικών 
μέχρι τών ρωμαϊκών χρόνων οί πλεΐστοι τών τά
φων ήσαν λακκοειδεΐς, ήτοι όρθογώνια ορύγματα 
είς τήν κιμιλιάν, αί διαστάσεις τών όποιων κυμαί
νονται άπό 1.50 X 0,45, ΰψ. 0,30 μ. (IV) έως 
2 X 0,55, ΰψ. 1 μ. (VI )· οί ύπό τά στοιχεία 
XXIII, XIV, XV, XXI, XX, έκαλύπτοντο διά 
κεράμων. Δύο μόνον (XXII, XXIII) ήσαν κτι
στοί διά λίθων καί κεράμων, συνδεομένων δι’ 
άμμοκονίας· εΐχον κοινήν τήν μίαν μακράν 
πλευράν καί ήδράζοντο έπί τής κιμιλιάς, είς 
βάθ. 1.50 μ. κάτωθεν τοΰ καταστρώματος τής 
συγχρόνου όδοΰ· αί διαστάσεις των ήσαν 
1 X 2.20, ΰψ. 0,90 μ.

’Εκ τοΰ καθαρισμοΰ τών τάφων συνελέγησαν 
τά έξής άντικείμενα:

Τάφος I ( ό μόνος έλληνιστικός): Πηλίνη 
δακρυδόχος φαιά μέ λεύκάς γραμμάς. Τάφος 
VI: Ύάλινον άρωματοδοχείον κωνικοΰ κορμοΰ 
είς θραύσματα. Τάφος XI ( Π ί ν. 44 γ ): Παρά 
τούς πόδας τοΰ νεκροΰ, κειμένου έκτάδην, εύρέ
θησαν πέντε ΰάλινα άρωματοδοχεΐα καί όλίγον 
δυτικώτερον, έντός σωροΰ όστών δευτέρου νε
κροΰ, έτερα έπτά ( Π ί ν. 44 α). Τάφος XIII: 
Πηλίνη δακρυδόχος. Τάφος XIV : Ίχνη χαλκοΰ 
νομίσματος έπί τών όδόντων τοΰ νεκροΰ. Τάφος 
ΧΧΠ: Δύο άβαφή προχοΐδια κυλινδρικοΰ κορ
μοΰ, έξ ών τό έν μέ έγχάραξιν έπί τοΰ ώμου, 
καί έτερα δύο μέ άμφικωνικόν κορμόν καί 
έγχαράξεις έπί τοΰ ώμου τοΰ ένός ( Π ί ν. 44 β ). 
Τάφος XXV: Πηλίνη δακρυδόχος.

Μεταξύ τών τάφων VII καί XIII άπεκαλύφθη 
φρέαρ, διαμ. 1 μ., μέ έπένδυσιν πήλινων δακτυ
λίων έκ τοΰ περιεχομένου του συνελέγη ποσό
της όστράκων χρονολογουμένων άπό τών κλασ
σικών μέχρι τών ρωμαϊκών χρόνων, συνεκολ- 
λήθη δέ καί άριθμός άγγείων.

58. Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί Σαλαμΐνος (Σχέδ.
1, άριθ. 61 )

Ή διά πολλαπλών δοκιμαστικών τομών 
έρευνα τοΰ ώς άνω οίκοπέδου, ίδιοκτησίας Β. 
Σφηκάκη, διαστ. 26 X 17 μ., είχεν ώς άποτέλε- 
σμα τήν διαπίστωσιν λειψάνων κατασκευών τοΰ 
4ου αί. π.Χ., μή συνδεομένων μεταξύ των. 
Οΰτω, παρά τήν ΒΑ. μεσοτοιχίαν εύρέθη μικρόν 
τμήμα τοίχου έξ άργολιθοδομής, έχοντος κατεύ-
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θυνσιν ΒΑ.- ΝΔ., καί πρός ΝΑ. τούτου λείψανα 
άγωγού, λελαξευμένου είς τήν κιμιλιάν, τής 
όποιας ή στάθμη ένταύθα εύρίσκεται είς βάθος 
0,90 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος. Πλησίον τής

59. Μητρομάρα 4 (Σχέδ. 1, άριθ. 62)

Είς τό έπί τής όδού Μητρομάρα 4 οίκόπεδον. 
Ιδιοκτησίας Ά. Άντωνιάδου, διαστ. 14χ 11.20 μ..

Σχέδ. 30. Κάτοψις τάφων άποκαλυφθέντων είς οίκόπεδον έπί τιΰν όδών 
Μεγ. ’Αλεξάνδρου καί Σαλαμϊνος 47

οίκοδομικής γραμμής τής όδού Σαλαμϊνος έσώ- 
ζοντο τά λείψανα τοίχου έκ πωρολίθων. Έκ 
τών έπιχώσεων συνελέγησαν ύστεροκλασσικά 
καί έλληνιστικά όστρακα.

παραπλεύρως τού κατά τό παρελθόν έτος ά- 
νασκαφέντος οίκοπέδου ( βλ. ΑΔ 22 ( 1967 ): 
Χρονικά, σ. 65, ένθα άπεκαλύφθησαν λείψανα 
ύστερορρωμαϊκού κτίσματος) διεξήχθη έρευ
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να άνασκαφική μέ τά κάτωθι άποτελέσματα: 
Παρά τήν Β. μεσοτοιχίαν άπεκαλόφθη ό έξωτε- 

ρικός τοίχος κτηρίου (Σχέδ. 32) μέχρι μήκ. 
10 μ., μέ κατεύθυνσιν Α.- Δ. Είς εν σημεϊόν του 
διεκόπτετο ύπό είσόδου, πλ. 1.40 μ. Ούτος, πάχ.

λύπτετο ύπό παχέος κονιάματος· διά τοΟ αΰτοϋ 
κονιάματος έκαλύπτετο καί τό δάπεδον τοϋ 
χώρου, τόν όποιον ούτος καθώριζε. Κάτωθεν 
τοϋ δαπέδου, έντός λαξεύματος τής κιμιλιας, 
έπί τι διάστημα παραλλήλως πρός τόν περι-

ΤΟΜΗ Α-Α'

ΤΟΜΗ Β - Β1 - Β2

Σχέδ. 31. Τομαί τών τάφων των άποκαλυφθέντων είς οίκόπεδον έπί των οδών Μεγ. ’Αλεξάνδρου
καί Σαλαμίνος 47 (πρβλ. Σχέδ. 30)

0,80 μ., ήτο έκτισμένος διά λίθων, θραυσμάτων 
πλίνθων καί κονιάματος, ήδράζετο δέ έπί τής 
κιμιλιας είς βάθ. 2.40 μ. ύπό τό σύγχρονον 
έδαφος. Ή έσωτερική του δψις, ή νοτία, έκα-

γραφέντα τοίχον άπό τοϋ κατωφλιού καί έκεϊ- 
θεν μέ κατεύθυνσιν ΒΔ.-ΝΑ., ήτο τοποθετημέ
νος πήλινος άγωγός άποχετεύσεως. Είς άπό- 
στασιν 5 μ. περίπου άπό τοϋ ώς άνω τοίχου,
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άνευρέθη κατασκευή ύποθεμελιώσεως έκ λίθων, 
πλίνθων καί άσβέστου, έντός χάνδακος λαξευ- 
θέντος είς τήν κιμιλιάν. Καθ’ δλον τό μήκος 
της ή ύποθεμελίωσις είς τήν στάθμην τοϋ δαπέ
δου έκαλύπτετο ύπό μαρμάρινων πλακών, δίκην

μαρμαροθετήματος ( Π ί ν. 44 δ - ε). Τά ώς άνω 
περιγραφέντα λείψανα άνήκουν προφανώς είς 
κοσμικόν κτήριον τών ύστερορρωμαϊκών χρό
νων, ή ταύτισις τοΟ όποιου έκ τών μέχρι τοϋδε 
γνωστών στοιχείων είναι άδύνατος. Έκ τών

Σχέδ. 32. Κάτοψις καί τομαί άποκαλυφθέντος κτίσματος είς οίκόπεδον έπί τής όδοΟ Μητρομάρα 4

εύθυντηρίας, έπί τών όποίων έσώζοντο λείψανα 
τοιχαρίου έξ όπτοπλίνθων, δυναμένου νά χρη- 
σιμεύση μόνον δι’ έσωτερικήν διαρρύθμισιν χώ
ρου. Ή άνεύρεσις μαρμάρινων πλακιδίων μετ’ 
Αναγλύφου διακοσμήσεως ΰποδηλοϊ τήν ϋπαρξιν

έπιχώσεων συνελέγησαν τέσσαρα χαλκά νομί
σματα : δύο έφθαρμένα τοΰ 3ου - 2ου αί. π.Χ., 
8ν άσσάριον νομισματοκοπείου Νικομήδειας 
( 330 - 335 μ.Χ.) καί άντωνιανός ΔιοκλητιανοΟ 
(284 - 305 μ.Χ.).
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60. Μιαούλη 18 (Σ χ έ δ. 1, άριθ. 63 )
Κατά τάς έκσκαφικάς έργασίας είς τό έπί 

τής όδού Μιαούλη 18 καί Πρωτογένους οίκό- 
πεδον. Ιδιοκτησίας Λεβαντη καί Ζαχάρη, διαστ. 
21 X 17 μ., ήλθεν είς φως ή συνέχεια τού κατά 
τό παρελθόν έτος άνασκαφέντος ρωμαϊκού κτη
ρίου, έν τφ παρακειμένιρ οίκοπέδω άριθ. 16 
( ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 102). Τά άποκα- 
λυφθέντα λείψανα άνήκουν είς τήν παλαιοτέ- 
ραν οικοδομικήν περίοδον τού κτίσματος, φαί
νεται δέ ότι άπετέλουν τμήμα εύρυτέρου κτη
ριακού συγκροτήματος, συνεχιζομένου κάτω
θεν τών όμορων οικοδομών (Σ χ έ δ. 33 ). 
Οΰτω, έν τφ ώς άνω οίκοπέδφ εύρέθησαν δύο 
τοίχοι παράλληλοι μεταξύ των, άπέχοντες 4 μ., 
ώς καί δύο έγκάρσιοι πρός αύτούς' ήσαν έκτι- 
σμένοι διά λίθων, όπτοπλίνθων καί συνδετικής 
ύλης, είχον πάχ. 0,60 μ., διετηροΰντο είς ϋψ. 
1.30 μ. καί ήδράζοντο έπί τής κιμιλιας είς 
βάθ. 4.35 μ.

Έκ τών έπιχώσεων, πλήν μεγάλης ποσότη- 
τος θραυσμάτων άγγείων, εύρέθη ΰστερορρω- 
μαϊκόν νόμισμα χαλκούν τελείως έφθαρμένον.

62. Μυλλέρου - Κεραμεικοΰ, χάνδαξ ΔΕΗ
(Σχέδ. 1, άριθ. 64)

Κατά τήν παρακολούθησιν έργασιών διανοί- 
ξεως χάνδακος κατά μήκος τής όδού Μυλλέρου, 
έπεσημάνθησαν άρχαϊοι τάφοι παρά τήν συμ
βολήν τής ώς άνω όδού μετά τής όδού Κερα- 
μεικοϋ, έγγύτατα τού έπί τής όδού Πειραιώς 68 
οικοπέδου καί τού έπί τών όδών ’Αγησιλάου - 
Μυλλέρου - Κεραμεικοΰ - Μαραθώνος, ένθα άπε- 
καλύφθησαν καί κατά τό παρελθόν αρχαίοι 
τάφοι ( βλ. ΑΔ 21 ( 1966): Χρονικά, σ. 61 
καί ΑΔ 22 ( 1967 ): Χρονικά, σ. 37).

Ήρευνήθησαν έν συνόλφ ένδεκα τάφοι κλασ
σικοί, άπαντες κατεστραμμένοι. Οί έννέα ήσαν 
ταφαί έπί τού έδάφους, καλυπτόμεναι διά κερά
μων, ό είς λακκοειδής μέ έπένδυσιν κεράμων 
καί ό ένδέκατος παιδική ταφή έντός πηλίνης 
λάρνακος. Τό βάθος, είς τό όποιον εύρέθησαν, 
ποικίλλει άπό 1.10-1.50 μ. ύπό τό σύγχρονον 
έδαφος. Κατά τόν καθαρισμόν των άνευρέθησαν 
έλάχιστα άντικείμενα : Έντός τής παιδικής λάρ
νακος μελαμβαφές φιαλίδιον καί έντός τού 
κεραμοσκεπούς VII μελαμβαφής άμφορίσκος. 
Έκ τών έπιχώσεων, έξ άλλου, συνελέγησαν 
λήκυθος μέ μελανήν διακόσμησιν φύλλων κισ
σού καί άρυβαλλοειδές ληκύθιον άβαφές.

62. Ναυάρχου Νικοδήμου 35 (Σ χ έ δ. 1, άριθ. 65)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, ιδιοκτησίας Ί,

Παναγιωτοπούλου, διαστ. 18 X 23.50 μ., κατά 
τήν διάρκειαν έκσκαφικών έργασιών, άπεκα- 
λύφθησαν τά λείψανα ύστερορρωμαϊκοϋ κτί
σματος.

Παραλλήλως πρός τήν Α. μεσοτοιχίαν άνε- 
σκάφη τοίχος, άποκαλυφθείς μέχρι μήκ. 10 μ., 
διακοπτόμενος είς έν σημεΐον του, δστις πρός 
Ν. συνήντα έτερον, σχηματίζων μετ’ αύτοϋ 
ταϋ. Ήσαν έκτισμένοι διά λίθων διαφόρων 
μεγεθών, πλίνθων καί άμμοκονίας καί ήδρά
ζοντο έπί τής κιμιλιας, διετηροΰντο δέ ένιαχού 
είς ΰψ. 2 μ. Λείψανα τοίχων διεπιστώθησαν είς 
δύο είσέτι σημεία τού οικοπέδου.

Έντός τών έπιχώσεων εύρέθη μαρμάρινη γυ
ναικεία κεφαλή, τό πρόσωπον τής όποιας είναι 
λίαν άποκεκρουμένον.

63. Παλληναίων 26 καί Τρώων (Σχέδ. 1,
άριθ. 66)

Τό έπί τής όδού Τρώων καί Παλληναίων 
οίκόπεδον, ιδιοκτησίας Κλιάφου, διαστ. 8.10 X 
7.90 μ., έρευνηθέν διά περισσοτέρων δοκιμα
στικών τομών άπέδωσεν όστρακα ύστεροκλασ- 
σικών κυρίως χρόνων, τό ήμισυ μελαμβαφούς 
φιαλιδίου, τό ήμισυ πινακίου καί μίαν άγνϋθα.

64. Πάροδος Τρώων (Σχέδ. 1, άριθ. 67)

Είς οίκόπεδον ιδιοκτησίας άδελφών Μασου- 
ρίδη, διαστ. 12.45 X 8.20 μ., κείμενον είς πάρο
δον τής όδού Τρώων, άνασκαφική έρευνα άπε- 
κάλυψεν είς βάθος 1.40 μ. σαρκοφάγον έκ 
πώρου, περιέχουσαν τά όστά ένός νεκρού' έκ 
τών όστράκων τών έπιχώσεων συνάγεται ότι ή 
ταφή έγένετο είς τήν έλληνιστικήν περίοδον. 
Είς τό αύτό οίκόπεδον, έξ άλλου, άπεκαλύφθη- 
σαν λείψανα τοίχου έξ άργών λίθων, έδραζο- 
μένου είς τό αύτό περίπου βάθος, χρονολογου- 
μένου εις τήν έλληνιστικήν περίοδον πίσης.

65. Πειραιώς 57 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 68 )

Είς τό έπί τής όδού Πειραιώς 57 οίκόπεδον, 
Ιδιοκτησίας Παν. Λιναρδάτου διαστ. 12.60 X 
24.70 μ., ή γενομένη έρευνα, άπεκάλυψε μέρος 
άρχαίου νεκροταφείου, τμήματα τού όποιου 
έχουν άνασκαφή καί κατά τό παρελθόν (ΑΔ 
17 (1961): Χρονικά σ. 29, ΑΔ 21 ( 1966): 
Χρονικά, σ. 63, ΑΔ 22 ( 1967): Χρονικά, σ. 37 
καί 92' βλ. έπίσης άνασκαφήν κατά μήκος τής 
όδού Κριεζή ( σ. 67 ). Άνεσκάφησαν έν συνόλω 
40 τάφοι χρονολογούμενοι άπό τών ύστέρων 
γεωμετρικών μέχρι καί τών κλασσικών χρόνων 
(Σχέδ. 34).

Έν τφ έρευνηθέντι χώρφ είχον συντελεσθή
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Α λλκκοειδεις με πτρα

□
 VII IX XI χιν χχιν XXVII 
XXIX XXX XXXV!

ΚΑΤΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 
• ΚΑΛΠΙΔΟΣ

Β ΛΑΚΚΟείΔΕίΕ
| | V VI VIII X ΧΙί XIII XV

XVI XVI XVHI XIX XX XXΙ| 
XXIII XXV XXVI XXXI

ΚΓΡΡΜΟΣΚΕΠΕΙΣ 
XXI XXXVII XXXVIII XXXIX XL

Δ ΚΙΒΩΤΙΟΣΧΗΜΟΙ

I II XXXIV XXXV

ΔΙΑ ΠΗΛΙΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

XXXII
ΛΑΡΝΑΚΕΣ

IV XXVIII χχχιιι

Π Ε I Ρ Α I η Σ
Σχέδ. 34. Κάτοψις τμήματος νεκροταφείου άποκαλυφθέντος είς οίκόπεδον έπί τής όδοϋ Πειραιώς 57
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καύσεις καί ένταφιασμοί νεκρών. ΑΙ καύσεις 
έμφανίζονται ώς πυραΐ έντός λάκκων όρθογω- 
νίων μέ τά υπολείμματα τής καύσεως έναπομεί- 
ναντα έπί τού πυθμένος των ( VII, IX, XI, XIV, 
XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXVI)· υπο
λείμματα καύσεως εύρέθησαν έπίσης έντός χαλ- 
κής κάλπιδος (III). Τό βάθος, είς τό όποιον 
εκειντο, κυμαίνεται άπό 2.50 ( VII) έως 3.55 μ. 
(IX)· αί διαστάσεις των ποικίλλουν άπό 
0,80 X 1.20, ύψ. 0,30 μ. (XXX) έως 1 x 2.10, 
ύψ. 0,20 μ. (XIV ). Οί ένταφιασμοί παρουσιά
ζουν Ικανήν ποικιλίαν γενόμενοι έντός άπλών 
λάκκων, κεραμοσκεπών τάφων, κιβωτιόσχημων 
καί λαρνάκων. Πολυαριθμότεροι είναι οί λακ- 
κοειδεΐς ( V, VI, VIII, X, XII, XIII, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, 
XXVI, XXXI), άπλά όρθογώνια όρύγματα, τών 
όποιων αί διαστάσεις ποικίλλουν άπό 0,70 x 1, 
βψ. 0,20 μ. (XXIII) έως 1 X 1.50, βψ.0,40 μ. 
(XV), τό δέ βάθος είς τό όποιον εύρέθησαν άπό 
0,50 ( V ) έως 3.95 μ. ( VIII). Ό άριθμός τών κε
ραμοσκεπών άνέρχεται είς 5 (XXI, XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, XL )· αί συνήθεις διαστάσεις 
των είναι 0,50 X 1.80 μ., τό βάθος είς τό όποιον 
εύρέθησαν κυμαίνεται άπό 0,50 (XXXVII) έως 
1 μ. (XXI). Τήν αύτήν άναλογίαν παρουσιά
ζουν οί κιβωτιόσχημοι· έκ τούτων οί I, II, 
XXXIV, XXXV είναι κτιστοί διά πλακών πωρο
λίθου, ό XXXII διά πλακών πήλινων, συνήθων 
διαστ. 2x 0,90, ύψ. 1.50 μ. (I)· εύρέθησαν είς 
βάθ. 3 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος. Ή ταφή 
έντός λάρνακος άπεδείχθη καί έδώ ό σπανιώ- 
τερος τρόπος ταφής (IV, XXVIII, XXXIII), 
έχρησιμοποιεΐτο δέ κυρίως δι’ άτομα μικρας 
ήλικίας.

Έκ τών κτερισμάτων των οί τάφοι κατατάσ
σονται χρονολογικώς ώς άκολούθως : δύο ύστε- 
ρογεωμετρικοί ( X, XV), είς πρώιμος πρωτοατ
τικός (XVIII), πέντε άρχαϊκοί (IX, XIII, XIV, 
XVI, XXII), δέκα έπτά κλασσικοί (IV, VII, 
VIII, XI, XII, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXVI, 
XXXVII).

Γ εωμετρικοί

Τάφος X : Προχοΐδιον, βψ. 0,115 μ., pie ware, 
ύστερογεωμετρικόν.

Τάφος XV: Πυξίς σκυφοειδής μετά τοϋ 
καλύμματος, ύψ. 0,195 μ., ύστερογεωμετρική, 
κοσμουμένη διά τοΟ συστήματος μετοπών τρι
γλύφων πληρουμένων ύπό ποικίλων γραμμικών 
σχεδίων καί τής μιας δι’ ίππου καί πτηνοΟ 
( Π ί ν. 46γ)· έτέρα παρομοία, ύψ. 0,205 μ.,

δίωτος κύαθος, βψ. 0,049 μ., μέ διακόσμησιν 
πέντε λεόντων είς τό έσωτερικόν (Π ί ν. 46 β ) 
καί γραμμικών σχεδίων είς τό έξωτερικόν 
πινάκιον, διαμ. 0,17 μ., μέ διακόσμησιν όμο- 
κέντρων κύκλων.

Πρωτοαττικός

Τάφος XVIII: Άμφορεύς, ύψ. 0,83, μεγ. διαμ. 
0,47 μ. Έπί τής κοιλίας του σώζονται ίχνη 
όπών, αΐτινες ήνοίχθησαν διά τρυπάνου έκ τών 
ύστέρων, προκειμένου νά άφαιρεθή τμήμα τής 
κοιλίας διά νά χρησιμεύση τό άγγεϊον ώς τα- 
φικόν. Ό τρόπος διακοσμήσεώς του είναι ό 
διά ταινιών, χωριζομένων μεταξύ των ύπό ζω
νών γραμμικών σχεδίων. Ή είς τό κάτω μέρος 
τής κοιλίας τοΟ άγγείου ταινία κοσμείται διά 
κυνών, ή ταινία τής κοιλίας δι’ άρμάτων καί 
ή τοϋ ώμου δι’ ίππων, ένφ αί μετόπαι τοΟ λαι
μού πληροϋνται δι' ένός Κενταύρου έκάστη. Ό 
άμφορεύς άνήκει είς τήν περίοδον τοΟ πρωίμου 
πρωτοαττικοϋ ρυθμού ( Π ί ν. 45 ). Έντός τοΟ 
τάφου εύρέθησαν άκόμη τρίλοβος οίνοχόη, 
ύψ. 0,067 μ., μέ διακόσμησιν τριγώνων πλη
ρουμένων δικτυωτού έπί τοΟ ώμου, καί κάλαθος 
άβαφής, βψ. 0,068 μ.

’Αρχαϊκοί

Τάφος IX (τών άρχών τοΟ 5ου π.Χ. αί.): 
Μελανόμορφος λήκυθος, ύψ. 0,15 μ., μέ παρά- 
στασιν έφιππου άνδρός, συνοδευομένου ύπό δύο 
άσπιδοφόρων προχοΐδιον ιωνικόν, βψ. 0,092 μ., 
μέ μίαν μελανήν γραμμήν πέριξ τής κοιλίας 
(Πίν. 47 β).

Τάφος XIII (α’ ήμισυ 5ου π.Χ. αί.): Λήκυθος 
μελανόμορφος, ύψ. 0,168 μ., μέ παράστασιν 
τεθρίππου καί γυναικών έκ τοΟ κύκλου τοϋ 
Διονύσου. Έτέρα παρομοία, βψ. 0,197 μ. Λήκυ
θος λευκοϋ βάθους, ϋψ. 0,167 μ., μέ μελανήν 
διακόσμησιν τεθρίππου καί γυναικών. Έτέρα 
παρομοία, βψ. 0,20 μ. Λήκυθος λευκοϋ βάθους, 
βψ. 0,196 μ., μέ μελανήν διακόσμησιν δύο άρ
μάτων καί άνδρικών μορφών. Λήκυθος λευκοϋ 
βάθους, βψ. 0,195 μ.,μέ μελανόμορφον παρά- 
στασιν χοροϋ έκ Μαινάδων καί Σατύρων. 
Έτέρα παρομοία, ύψ. 0,205 μ. Λήκυθος μέ μελα
νόμορφον παράστασιν τεθρίππου, ϋψ. 0,161 μ. 
Λήκυθος μέ μελανόμορφον παράστασιν άνατέλ- 
λοντος ήλιου, σωζ. ύψ. 0,16 μ.· είκονίζεται τό 
πτερωτόν άρμα μετά τοϋ όδηγοϋ καί τό νέφος 
ύπεράνω τής κεφαλής του (Πίν. 47 γ). Λή
κυθος μέ μελανόμορφον παράστασιν καθημένων 
γυναικών, ϋψ., 0.197 μ. Λήκυθος έρυθροϋ βάθους 
μέ μελανά συμπλεκόμενα άνθέμια, ύψ. 0,144 μ.
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( Π ί ν. 47 γ). Έτέρα παρομοία, ΰψ. 0,197 μ. 
Φιάλη μελαμβαφής, ΰψ. 0,037 μ.

Τάφος XIV (περί τό 500 π.Χ.): Λήκυθος 
μελανόμορφος, ΰψ. 0,19 μ., μέ σκηνήν συμπο
σίου· ζεϋγος άνακεκλιμένον έπϊ ανακλίντρου, 
κάτωθεν τοϋ όποιου κύων, ή γυνή κρατά λύραν, 
έκατέρωθεν θεραπαινίδες, τής τέχνης τοϋ έργα- 
στηρίου τοϋ ζωγράφου τών 'Αθηνών 581 ( Π ί ν. 
47 δ). Μελανόμορφος λήκυθος, ΰψ. 0,151 μ., 
μέ έξίτηλον παράστασιν τοϋ κύκλου τοϋ Διο
νύσου. Έτέρα παρομοία, ΰψ. 0,148 μ. Λήκυθος 
μελανόμορφος, ΰψ. 0,147 μ., μέ άπεικόνισιν 
τεθρίππου άρματος. Έτέρα παρομοία, σωζ. ΰψ. 
0,125 μ. Σκύφος δίωτος, ΰψ. 0,054 μ., μέ έξηρη- 
μένην έδαφόχρωμον ταινίαν μεταξύ τών λαβών. 
Πυξίς μετά καλύμματος, μελαμβαφής, ΰψ. 
0,125 μ. Φιαλίδιον μελαμβαφές, ΰψ. 0,022 μ.

Τάφος XVI (περί τό 500 π.Χ.): Λήκυθος 
μελανόμορφος, ΰψ. 0,175 μ., μέ παράστασιν δύο 
μαχομένων άσπιδοφόρων καί έτέρων δύο μορ
φών, παρακολουθουσών τήν σκηνήν.

Τάφος XXII: Λήκυθος, ΰψ. 0,097 μ., κωνικοϋ 
κορμοϋ, μελαμβαφής, μέ δύο γραμμάς χρώμα
τος βύσσινού έπί τοϋ ώμου.

Κλασσικοί

Τάφος IV ( γ’ τέταρτον 5ου αί. π.Χ.): Ληκύ- 
θιον, ΰψ. 0,155 μ., μέ μελανήν έξίτηλον δια- 
κόσμησιν θαλλοϋ κισσοϋ. Έτέρα παρομοία, ΰψ. 
0,155 μ. Φιαλίδιον μελαμβαφές, μετά τοϋ καλύμ
ματος, ΰψ. 0,108 μ. Όξυπύθμενος άμφορίσκος 
μελαμβαφής, ΰψ. 0,10 μ., μέ έντυπον διακόσμη- 
σιν άνθεμίων πέριξ τής κοιλίας καί αυλακώσεις 
είς τόν κορμόν.

Τάφος VII (μέσα 5ου αί. π.Χ.): Λήκυθος 
λευκή, ΰψ. 0,19 μ., μέ μελανήν διακόσμησιν 
φύλλων κισσοϋ. Έτέρα παρομοία, ΰψ. 0,10 μ. 
Δίωτος κοτύλη, κορινθιακή, ΰψ. 0,054 μ.

Τάφος VIII (γ' τέταρτον 5ου αί. π.Χ.): 
Μήτρα γυναικείας προτομής, ΰψ. 0,08 μ. ( Π ί ν. 
47 α), άρχάίκοϋ τύπου. Έτέρα μήτρα άνθεμίου, 
ΰψ. 0,045 μ. Πήλινον πολύσπαστον άνευ τών 
άκρων του, ΰψ. 0,08 μ., κορινθιακόν. Πηλίνη 
αναθηματική χειρ, ΰψ. 0,11 μ. ’Οστέινη χείρ 
μετά φιάλης, μήκ. 0,12 μ., αίγυπτιαζούσης τέ
χνης ( Π ί ν. 46 α). Είδώλιον Πανός έσχημα- 
τοποιημένον, σωζ. ΰψ. 0,06 μ. Μικρογραφική 
έρυθρόμορφος λήκυθος, ΰψ. 0,059 μ., μέ παρά- 
στασιν γυναικός καθημένης. Λήκυθος έρυθρό
μορφος, ΰψ. 0,193 μ., μέ παράστασιν νεανίου 
φέροντος χλαμύδα.

Τάφος XI: Χοϋς έρυθρόμορφος, ΰψ. 0,21 μ., 
μέ παράστασιν έκ τοϋ κύκλου τοϋ Διονύσου.

Λήκυθος άρυβαλλοειδής, ΰψ. 0,13 μ., έρυθρό
μορφος, μέ άπεικόνισιν όρθιας γυναικείας μορ
φής. Λήκυθος, σωζ. ΰψ. 0,13 μ., μέ ίσχυρά 
κατάλοιπα καύσεως. Έτέρα παρομοία, σωζ. 
ΰψ. 0,136 μ.

Τάφος XII: Πώμα λεκανίδος, διαμ. 0,11 μ., 
μέ διακόσμησιν ταινιών καί άκτίνων.

Τάφος XVII (μέσα 5ου αί. π.Χ.): Λευκή 
λήκυθος, ΰψ. 0,178 μ., μέ παράστασιν θρη- 
νούσης γυναικός παρά τήν στήλην τοϋ νεκροΰ. 
Έτέρα, ΰψ. 0,217 μ., μέ άπεικόνισιν τής στήλης 
τοϋ νεκροϋ, άνδρός ίματιοφόρου δεξιά καί μορ
φής όδηγούσης ζώον άριστερά, μόλις διακρι- 
νομένων. Λευκή λήκυθος, ΰψ. 0,235 μ., μέ τήν 
στήλην τοϋ νεκροϋ καί γραίαν πρό αύτής 
τιλλούσης τήν κόμην. Λήκυθος, ΰψ. 0,16 μ., 
μέ μελανήν διακόσμησιν φύλλων κισσοϋ. Λή
κυθος, ΰψ. 0,17 μ., μέ μελανήν έξίτηλον διακό- 
σμησιν άνθεμίων. Λευκή λήκυθος, ΰψ. 0,15 μ., 
μέ έξίτηλον διακόσμησιν.

Τάφος XIX (γ' τέταρτον 5ου αί. π.Χ.): 
Κοτύλη μελαμβαφής, ΰψ. 0,082 μ., άττική.

Τάφος XXIII (γ' τέταρτον 5ου αί. π.Χ.): 
Λήκυθος, ΰψ. 0,15 μ., μέ έξίτηλον μελανήν 
διακόσμησιν άνθεμίων.

Τάφος XXIV (γ' τέταρτον 5ου αί. π.Χ.): 
Λήκυθος έρυθρόμορφος, ΰψ. 0,145 μ., μέ έξί
τηλον παράστασιν Εκάτης. Λήκυθος, ΰψ. 
0,105 μ., έρυθρόμορφος, μέ παράστασιν Νίκης 
κρατούσης φιάλην άνωθεν ίερατικοϋ σκεύους. 
Λήκυθος άρυβαλλοειδής, ΰψ. 0,10 μ., έρυθρό
μορφος, μέ άπεικόνισιν γυναικός κρατούσης 
φιάλην ΰπεράνω βωμοϋ. Λήκυθος, ΰψ. 0,15 μ., 
μέ μελανήν διακόσμησιν άνθεμίων.

Τάφος XXVI (β' τέταρτον 5ου αί. π.Χ.): 
Λήκυθος, ΰψ. 0,195 μ., μέ μελανήν διακόσμησιν 
άνθεμίων. Λήκυθος, ΰψ. 0,225 μ., μέ μελανήν 
διακόσμησιν θαλλοϋ κισσοϋ.

Τάφος XXVII ( μέσα 5ου αί. π.Χ.): Σκύφος 
μόνωτος μελαμβαφής, ΰψ. 0,04 μ. Φιαλίδιον 
μελαμβαφές, ΰψ. 0,025 μ. Έτερον παρόμοιον, 
ΰψ. 0,026 μ. Κοτύλη άττική καστανοβαφής, 
ΰψ. 0,083 μ. Λήκυθος άρυβαλλοειδής, ΰψ. 
0,115 μ., μέ διακόσμησιν ζητοειδών γραμμών 
πέριξ τής κοιλίας. Λήκυθος, ΰψ. 0,155 μ., μέ 
μελανήν διακόσμησιν άνθεμίων. Λήκυθος, ΰψ. 
0,146 μ., μέ μελανήν διακόσμησιν φύλλων 
κισσοϋ.

Τάφος XXIX (τέλη 5ου αί. π.Χ.): Λευκή 
λήκυθος, ΰψ. 0,288 μ., μέ έξίτηλον διακόσμησιν 
διακρίνονται δύο μορφαί (άνδρική καί γυναι
κεία ) έκατέρωθεν στήλης. Σκύφος μελαμβαφής, 
ΰψ. 0,05 μ., μέ έντυπον διακόσμησιν τεσσάρων
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ανθεμίων πέριξ κύκλου. Ληκύθιον άρυβαλλοει- 
δές, ύψ. 0,07 μ., μελαμβαφές μετ’ αυλακώσεων.

Τάφος XXX (γ' τέταρτον 5ου αΐ. π.Χ.): 
Πρόχους άβαφής, ΰψ. 0,09 μ., οίκιακής χρή- 
σεως. Ληκύθιον, ύψ. 0,113 μ., μελαμβαφές. 
Σκύφος, ΰψ. 0,052 μ., μελαμβαφής.

Τάφος XXXI (β' ήμισυ 5ου αΐ. π.Χ.): Λήκυ
θος, ΰψ. 0,143 μ., μέ μελανήν διακόσμησιν 
θαλλοΰ κισσοΰ.

Τάφος XXXVI (γ' τέταρτον 5ου αΐ. π.Χ.): 
’Ερυθρόμορφος λήκυθος, ΰψ. 0,175 μ., μέ σκη
νήν γυναικωνίτου, γυνή κρατοΰσα κάτοπτρον 
καί ταινίαν έμπροσθεν καλαθίσκου ( Π ί ν. 47 ε).

Τάφος XXXVII (τέλη 5ου αί. π.Χ.): Ληκύ
θιον άρυβαλλοειδές, ΰψ. 0,095 μ., μελαμβαφές 
μέ αυλακώσεις.

Έκ τών έπιχώσεων, έξ άλλου, συνελέγησαν 
πολλά άγγεϊα χρονολογούμενα άπό τών άρ- 
χαϊκών χρόνων μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 5ου αί. 
π.Χ. περίπου.

66. Πλατεία Ελευθερίας 2 (Σ χ έ δ. 1, άριθ. 69)

Είς τό έπί τής πλατείας ’Ελευθερίας 2 οίκό- 
πεδον, Ιδιοκτησίας Ταμείου Άσφαλίσεως ’Ηλε
κτρολόγων, διαστ. 18.70 X 9.30 μ., παρά τήν 
ΝΑ. μεσοτοιχίαν, άπεκαλύφθη τμήμα τοίχου 
σχήματος τόξου, χορδής 9 μ., προερχομένου 
έξ άψιδωτοΰ κτίσματος ρωμαϊκών χρόνων, πιθα
νώς δεξαμενής. Ό τοίχος, έκτισμένος διά λίθων, 
θραυσμάτων κεράμων καί άμμοκονίας, έχει πάχ. 
0,80 μ. καί έδράζεται έπί τής κιμιλιάς είς βάθ. 
4.05 μ. υπό τό σύγχρονον έδαφος, διατηρείται 
δέ είς ΰψ. 0,90 μ. Ή έσωτερική έπιφάνεια τοΰ 
κτίσματος έκαλύπτετο ύπό παχέος κονιάματος· 
τό δάπεδόν του ήτο έστρωμένον διά πήλινων 
πλακών, τών όποιων λείψανα μόνον διετη- 
ροΰντο.

67. Πλατεία Σταδίου (Σχέδ. 1, άριθ. 70)

Κατά τόν άξονα τοΰ Σταδίου καί είς άπό- 
στασιν 49.75 μ. άπό τής εισόδου του διηνοίγη 
χάνδαξ ύπό τοΰ ΟΑΠ, πλ. 1 μ., διά τήν τοπο
θέτηση» σωλήνων άποχετεύσεως. Κατά τήν 
παρακολούθησιν τών ώς άνω έργασιών άπεκα
λύφθη τμήμα τής ΝΑ. άντηρίδος τής τριτόξου 
γεφύρας τοΰ Ίλισοϋ, ήτις άνηγέρθη ύπό ”Η- 
ρώδου τοΰ ΆττικοΟ (Judeich, Topographie 
von Athen2, σ. 417). Αΰτη ήδράζετο έπί έπιχώ
σεων είς βάθ. 4.90 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος 
καί ήτο κατεσκευασμένη διά πωρολίθων καί 
χυτής τοιχοποιίας ( opus incertum) ένδιαμέσως. 
Τό μήκος τής άντηρίδος υπολογίζεται είς 
2.35 μ. (Σχέδ. 35 -36).

68. Πλάτωνος 6-8 (Σχέδ. 1, άριθ. 71)

Είς τό έπί τής όδοΰ Πλάτωνος 6-8 οίκόπε- 
δον. Ιδιοκτησίας Καραμούζη, διαστάσεων 12 X 
20 μ., κατά τήν είς δύο στάδια γενομένην 
σκαφήν άπεκαλύφθησαν 17 τάφοι τών ρωμαϊ
κών χρόνων. Τμήμα τοΰ αύτοΰ νεκροταφείου 
άποτελοΰν καί οί είς τό έπί τής όδοΰ Σιατί- 
στης 7 οίκόπεδον κατά τό παρελθόν έτος άνα- 
σκαφέντες τάφοι (ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, 
σ. 114). Ή θέσις τής παρούσης άνασκαφής 
κείται ΒΑ. τής άρχαίας όδοΰ τής ταυτιζομένης 
πρός τό Δημόσιον Σήμα ( βλ. άνασκαφήν κατά 
μήκος τής όδοΰ Κερατσινίου, ΑΔ 22 ( 1967): 
Χρονικά, σ. 88, Κεραμεικοϋ καί Πλαταιών 
ΑΔ, έ.ά., σ. 86, ώς καί κατωτέρω τάς άνασκαφάς 
τών οικοπέδων έπί τής όδοΰ Σφακτηρίας 23, 
σ. 94 κ.έ. καί Μεγ. ’Αλεξάνδρου καί Σαλαμϊνος, 
σ. 75).

Οί έρευνηθέντες τάφοι, ώς έπί τό πλείστον 
όρθογώνια όρύγματα έντός τοΰ φυσικοϋ έδάφους, 
παρουσιάζουν ποικιλίαν κατά τήν έπένδυσιν 
τών παρειών των (Σχέδ. 37 - 38 ): οϋτω διά 
πωρίνων πλακών περιβάλλονται οί ύπό τά στοι
χεία I, II (μέ κοινήν μίαν τών μακρών πλευρών 
των), VI, VII, VIII (μέ κοινήν μίαν τών μα
κρών πλευρών των) καί XI, XII, κτιστοί δι’ 
όπτοπλίνθων είς έπαλλήλους σειράς είναι οί 
IV καί XIII, έπένδυσιν δι’ εύμεγέθων καθέτων 
όπτοπλίνθων φέρει ό X, ένφ οί V, XVI καί 
XVII είναι άπλά όρύγματα. Παραλλήλως εύρέ- 
θησαν τέσσαρες κεραμοσκεπεΐς καλυβΐται II, 
IX, XIV, XV. Τό βάθος, είς τό όποιον εύρέ- 
θησαν ποικίλλει άπό 2.80 ( VII) έως 0,70 μ. 
(XIII) (Πίν. 48 β).

Τάφος I: ΕΙς νεκρός έκτάδην μέ τήν κεφα
λήν πρός Β. Πλησίον τής άριστεράς κνήμης 
έκειτο σιδηρά στλεγγίς. Τάφος II: Είς νεκρός 
όμοίως· χαλκή πυξίς, τέσσαρες δακρυδόχοι, 
έκτυπον χρυσοΰ μέ άπεικόνισιν δύο άντωπών 
γλαυκών, αγγείου καί κλάδου έλαίας, όλίγα 
φύλλα χρυσοΰ, άριθμός άστραγάλων. Τάφος III: 
’Εντός τής τέφρας καί τών κεκαυμένων όστών 
τοΰ νεκροΰ εΰρέθη άριθμός δακρυδόχων καί 
σιδηρά στλεγγίς. Τάφος IV : Δύο νεκροί' παρά 
τό κρανίον τοΰ ένός όλίγα φύλλα χρυσοΰ καί 
άστράγαλος. Τάφος V : Έντός λαξεύματος είς 
βάθ. 2 μ. εΰρέθησαν δύο έπιτύμβιοι κιονίσκοι. 
Ό είς, σωζ. ΰψ. 0,89, διαμ. 0,275 μ., μέ τήν έπι- 
γραφήν : ΠΡΩΤΟΣ / ΒΟΗΘΟΥ / ΣΙΔΩΝΙΟΣ, 
ό έτερος, σωζ. ΰψ. 0,94, διαμ. 0,33 μ., μέ τήν 
έπιγραφήν: ΠΩΛΛΑ ΚΟΙΝΙΑ / ΠΟΠΑΙΟΥ 
ΣΥΜ/ΜΑΧΙΑ ΡΩΜΑΙΑ / ΠΟΠΑΙΟΥ ΚΟΊ Ν-
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Σχέδ. 37. Κάτοψις καί τοπογραφικόν άνασκαφής εις οΐκόπεδον έπϊ τής όδοϋ Πλάτωνος 6-8

ΤΟΜΗ Α-βΈ-2 
; οοο______________________ ’

0 1 2 3 4 5Μ

EtnsaftFH ~~ 1967

Σχέδ. 38. ΤομαΙ τών είς οΐκόπεδον έπί τής όδοΟ Πλάτωνος 6-8 άποκαλυφθέντων τάφων
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ΤΙΟΥ I ΠΛΟΥΤΟΥ / ΓΥΝΗ. Τάφος VI: ΕΙς 
τήν στάθμην τοϋ καλύμματος, είς βάθ. 1.80 μ., 
εύρέθη έπιτΰμβιος κιονίσκος, ΰψ. 0,89, διαμ. 
0,31 μ., μέ τήν έπιγραφήν: ΚΟΣΜΙΑ / ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΥ I ΑΝΤΙΟΧΙΣΣΑ- έντός τού τάφου 
εύρέθησαν τά όστά τού νεκρού διατεταραγμένα, 
ώς καί 32 δακρυδόχοι καί μικρός άριθμός 
σιδηρών ήλων. Τάφος VII: ΕΙς νεκρός έκτάδην 
πλησίον τού κρανίου 40 δακρυδόχοι, παρά τόν 
δεξιόν μηρόν σιδηρά στλεγγίς, διάσπαρτοι σί
δηροί ήλοι. Τάφος VIII: Τά διαλελυμένα όστά 
ένός νεκρού, ώς καί μία δακρυδόχος, είς σιδη- 
ροΰς ήλος. Τάφος IX: Τά διαλελυμένα όστά 
ένός νεκρού. Τάφος X : Τά όστά δύο νεκρών, 

είς λύχνος καί ύάλινον μυροδο- 
χεϊον. Τάφος XI (έπί τών πωρο
λίθων λείψανα κονιάματος): Δύο 
νεκροί- κάτωθεν τής άριστεράς 
χειρός τού νεωτέρου χρυσούς 
δακτύλιος, διαμ. 0,015 μ., ή 
σφενδόνη τού όποιου φέρει λί
θον κεραμεούν μέ άπεικόνισιν ά- 
ετού καί κεχαραγμένην κύκλφ 
έπιγραφήν (Σ χ έ δ. 39" Π ί ν. 
48 α). Παρά τήν δεξιάν κνήμην 
του εύρέθη ύάλινον μυροδοχεϊον, 
φύλλα χρυσού, όστεΐνη καρφίς 
καί σιδηρά στλεγγίς. Τάφος XII: 

Είς νεκρός καί μία σιδηρά στλεγγίς. Τάφος XIII: 
Τά ύπολείμματα ένός νεκρού, μία σιδηρά στλεγ
γίς, δύο ύάλινα μυροδοχεία, δύο δακρυδόχοι. 
Τάφος XIV: Τά κατάλοιπα ένός νεκρού.

69. Όδός Πραμάντων 8 καί Καλλιρρόης, χάνδαξ
ΥΔΡΕΞ (Σχέδ. 1, άριθ. 72)

Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος τής ΥΔΡΕΞ 
κατά μήκος τής όδοΰ Πραμάντων, παρά τήν 
διασταύρωσιν ταύτης μετά τής όδοΰ Καλλιρ
ρόης, άπεκαλύφθησαν δύο τάφοι έλληνιστικοί.

Τάφος I, κιβωτιόσχημος, διά μαρμάρινων 
πλακών, διαστ. 1.90x 0,60 μ., περιέχων τόν 
σκελετόν ένός νεκρού μέ μίαν χρυσήν ταινίαν 
έπί τής κεφαλής, μήκ. 0,24, πλάτ. 0,019 μ.

Τάφος II ( Π ί ν. 49 β ) λακκοειδής, όρθο- 
γώνιον όρυγμα είς τήν κιμιλιάν, διαστ. 1.90 X 
0,60, ϋψ. 0,95 μ., περιέχων ένα νεκρόν- έκ τού 
καθαρισμού του συνελέγησαν έξ σίδηροί ήλοι 
καί σιδηροΰς κρίκος. Τό κάλυμμα τού τάφου 
άπετελείτο έκ δύο μαρμάρινων έπιτυμβίων στη
λών είς δευτέραν χρήσιν (τής μιάς τεθραυσμέ- 
νης είς δύο) :

1) Ναϊσκόμορφος μετ’ άετώματος, ύψ. 1.15Χ 
0,58, πάχ. 0,10 μ. Παρίστανται δεξιά έφη

βος μέ χλαμύδα έπί τού άριστερού ώμου (6 
νεκρός) καί άριστερά γηραιά άνδρική μορφή, 
ένδεδυμένη χιτώνα καί ίμάτιον, μέ τήν άρι- 
στεράν χείρα έπί τής κεφαλής είς στάσιν 
πένθους. Έπί τού έπιστυλίου τό όνομα τού νε
κρού : ΦΙΛΙΣΤΙΔΗΣ ΠΟΔΟΚΛΕΟΥΣI . ,.ΕΥΣ. 
Τών άρχών τού β' ήμίσεος τού 4ου αί. π.Χ. 
( Π ί ν. 49 α).

2) ’Επιτύμβιος ένεπίγραφος στήλη, κλασσι
κών χρόνων, είς δύο τεμάχια, ΰψ. 2.40 μ., πλ. 
0,50-0,55, πάχ. 0,17 μ., μέ έπίστεψιν κυματίου, 
κοσμουμένη διά δύο άναγλύφων ροδάκων, κάτω
θεν τών όποίων άναγράφεται τό όνομα τού νε
κρού : ΕΥΟΥΚΡΑΤΗΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΥ / ΚΕΙ- 
ΡΙΑΔΗΣ.

70. Προμάχου 5 (Σχέδ. 1, άριθ. 73)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον. Ιδιοκτησίας Γρα- 
τσία, διαστ. 12 X 17.50 μ., ή γενομένη έρευνα 
άπεκάλυψε δύο γεωμετρικούς τάφους καί τά 
λείψανα κλασσικών οίκιών.

Ή άνεύρεσις γεωμετρικών τάφων ένταύθα 
δέν άποτελεϊ τυχαϊον γεγονός- ώς έλέχθη άνω- 
τέρω (σ. 55 κ.έ. άνασκαφή όδοΰ Έρεχθείου 20, 
ένθα άπαριθμούνται αί θέσεις είς τάς όποιας 
άνεσκάφησαν γεωμετρικοί τάφοι), έπανειλημ- 
μένως κατά τό παρελθόν διεπιστώθησαν είς τήν 
περιοχήν ταφαί τών γεωμετρικών χρόνων, ώστε 
ή ΰπαρξις γεωμετρικού νεκροταφείου (οργανω
μένου πρός τήν πλευράν ταύτην τής πόλεως 
είναι πλέον βεβαία.

Καί οί δύο τάφοι εύρέθησαν πλησίον τής 
οίκοδομικής γραμμής τής όδού Προμάχου, 
ήμικατεστραμμένοι καί άνευ τών καλυμμάτων 
των- ήσαν άπλά όρθογώνια λαξεύματα έντός 
τής κιμιλιάς, τής όποιας ή στάθμη ένταύθα 
έκειτο είς βάθ. 2.50 μ. ύπό τό σύγχρονον έδα
φος. Τάφος I: Διαστ. 3.20 x 0,90, ύψ. 0,70 μ.- 
έκ τού περιεχομένου του συνελέγησαν έπτά 
άγγεία τών μέσων τού 8ου π.Χ. αί. Άμφορεύς, 
ύψ. 0,40 μ., μέ διακόσμησιν έπαλλήλων όρι- 
ζοντίων γραμμών πέριξ τού κορμού καί πυρα
μίδων πληρουμένων διά πλέγματος είς τάς μετό- 
πας τού λαιμού. Οίνοχόη τρίλοβος, ύψ. 0,22 μ., 
καλυπτομένη διά μελανού χρώματος έξαιρέσει 
τής ταινίας τού ώμου, ήτις κοσμείται δι’ άπλής 
όριζοντίου γραμμής. Πρόχους, ΰψ. 0,165 μ. Ό 
λαιμός έκοσμεϊτο διά πτηνών καί γραμμικών 
σχεδίων είς μετοπικήν διάταξιν, ό δέ κορμός 
μόνον διά γραμμικών (πρβλ. CVA Stuttgart, 
πίν. 8, είκ. 1 - 4, άγγεϊον Kas. 12 ) ( Π ί ν. 50 ε ). 
Σκύφος, ΰψ. 0,085 μ., μέ διακόσμησιν άντωπών 
έλάφων έπί τής κοιλίας καί ρομβοειδών σχεδίων

Σχέδ. 39. Έπι- 
γραφή καί άπει- 
κόνισις άετοΟ 
έπί τής σφενδό
νης δακτυλίου
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πληρουμένων πλέγματος περί τό χείλος ( Π ί ν. 
50 8). Σκύφος, ύψ. 0,095 μ., μέ διακόσμησιν 
άντωπών πτηνών, έστιγμένων ροδάκων, σβά- 
στικα, τεθλασμένων γραμμών, ταινίας ρόμβων. 
Σκύφος, ύψ. 0,095 μ., μέ γραμμικήν διακόσμη- 
σιν. Πινάκιον, διαμ. 0,185 μ., μέ άκτινωτόν 
κόσμημα είς τό κέντρον καί κυματοειδή γραμ
μήν κατά τό χείλος. Τάφος II: Διαστ. 2.70 X 0,70, 
δψ. 0,50 μ. Έκ τών έπιχώσεών του συνελέγη- 
σαν έξ άγγεΐα έλλιπή. Πρόχους, δψ. 0,35 μ., 
μέ γραμμικήν διακόσμησιν. Σκύφος, δψ. 0,08 μ., 
μέ πτηνά, άστερίσκους, στιγμορρόδακας, όμά- 
δας τεθλασμένων γραμμών είς μετοπικήν διά- 
ταξιν. Σκύφος, δψ. 0,085 μ., μέ διακόσμησιν 
τεθλασμένων όριζοντίων γραμμών κατ’ άποστά- 
σεις είς τάς μετόπας τοδ ώμου. Σκύφος, ύψ. 
0,067 μ., μέ γραμμικήν διακόσμησιν είς μετοπι
κήν διάταξιν. Σκύφος, ύψ. 0,096 μ., μέ γραμμι
κόν διάκοσμον. Άπιοειδής άρύβαλλος κορινθια
κός, σωζ. δψ. 0,069 μ., μέ φολιδωτόν κόσμημα.

Τά υπολείμματα τών κλασσικών οίκιών, έκτει- 
νόμενα είς τό Ν. ήμισυ τοδ οικοπέδου, διακρί- 
νονται είς δύο οίκοδομικάς περιόδους. Τής 
παλαιοτέρας, προκλασσικής πιθανώς, οί τοίχοι 
είναι λεπτότεροι, πάχ. 0,40, τής μεταγενεστέρας 
έχουν πάχ. 0,80 μ. Τοδ παλαιοτέρου κτίσματος 
σώζονται τά λείψανα δύο δωματίων είς σχήμα Τ 
καί τμήμα τοίχου, έπί τού όποιου έπικάθηται 
ή νεωτέρα κατασκευή, τής όποιας διατηρείται 
τμήμα ένός δωματίου. Άμφοτέρων τών περι
όδων οί τοίχοι, διατηρούμενοι έν θεμελίοις, 
είναι έκτισμένοι διά μικρών άκανονίστων λίθων, 
συνδεομένων μεταξύ των δι’ ίλύος.

Έκ τών έπιχώσεών συνελέγησαν τό ήμισυ 
λύχνου μελαμβαφούς, διαμ. 0,085 μ. (πρβλ. 
Agora IV, τύπος 19 Β) τοδ τέλους τού 6ου αί. 
ή τών άρχών τού 5ου π.Χ. αί., λύχνος άβαφής, 
διαμ. 0,085 μ. (πρβλ. Agora IV, τύπος 2 Β) 
τοδ 6ου π.Χ. αί., δύο σφονδύλια καί μέγας 
άριθμός θραυσμάτων αρχαϊκών καί κλασσικών 
άγγείων.

71. Προπυλαίων - Ροβ. Γκάλλι, χάνδαξ Ε.Ε.Υ.
( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 74 )

Κατ’ έργασίας διανοίξεως σκάμματος ύπό 
τής Ε.Ε.Υ. κατά τήν διασταύρωσιν τών όδών 
Ροβ. Γκάλλι καί Προπυλαίων, άνευρέθη έντός 
τών έπιχώσεών μικρόν μαρμάρινον άναθηματι- 
κόν άνάγλυφον τών ρωμαϊκών χρόνων, ύψ. 
0,175, πλ. 0,14, πάχ. 0,06 μ., μέ παράστασιν 
βωμού, πέριξ τοδ όποιου έλίσσεται δφις 
(Πίν. 50 ς').

72. Πύρρου, χάνδαξ Υπουργείου Δημ. "Εργων
(Σχέδ. 1, άριθ. 75)
Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύπό συνεργείου 

τοδ Υπουργείου Δημοσίων Έργων κατά μήκος 
τής όδοδ Πύρρου καί πλησίον τής συμβολής 
ταύτης μετά τής όδοδ Μοργεντάου, άπεκαλύφθη 
μερικώς, είς βάθ. 1.55 μ., τάφος κιβωτιόσχημος 
τής έλληνιστικής περιόδου. Ούτος, μέ κατεύ- 
θυνσιν Β.-Ν., είχε διαστ. 1.96 x 0,93, ύψ. 1.26 μ., 
άπεϊχε δέ 12 μ. τής ΒΑ. γωνίας τών ώς άνω 
όδών καί 15 μ. τής ΝΑ. Αί πλευραί του είχον 
κατασκευασθή έκ τεσσάρων μαρμαρίνων πλα
κών, έτέρα δέ όμοια έχρησίμευεν ώς δάπεδον 
τό κάλυμμά του άπετελείτο έπίσης έκ δύο μαρ
μαρίνων πλακών. Έπί τού δαπέδου έκειτο ό 
νεκρός μέ τήν κεφαλήν πρός Ν.

73. Ρήγα Παλαμήδη 1 καί Άγ. 'Αναργύρων
(Σχέδ. 1, άριθ. 76)
Είς τό άνωτέρω οίκόπεδον, διαστ. 8.20x9.70 μ., 

ιδιοκτησίας Μανωλέσσου, διεξήχθη άνασκα- 
φική ερευνά, καθ’ ήν άπεκαλύφθησαν λείψανα 
ρωμαϊκών κτηρίων. Οδτω, παρά τήν οικοδομι
κήν γραμμήν τής όδοδ Ρήγα Παλαμήδη άνε- 
σκάφη όρθογώνιον κτίσμα, διαστ. 2.50 X 1.50 μ., 
οί τοίχοι τοδ όποιου ήσαν κατεσκευασμένοι 
διά λίθων, θραυσμάτων κεράμων καί άμμοκο
νίας· ήδράζοντο έπί τής κιμιλιας είς βάθ. 
3.70 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος, διετή ροΟντο 
δέ είς ύψ. 1.30 μ. Προφανώς πρόκειται περί 
δεξαμενής, έφ’ όσον έπί τής ΒΔ. πλευράς τοδ 
κτίσματος εύρέθη όπή έκροής δδατος. ΝΔ. τής 
δεξαμενής άνευρέθη άγωγός μέ κατεύθυνσιν 
Α.- Δ., έκτισμένος διά λίθων καί κεράμων, 
πλ. 0,80, σωζόμενος είς ύψ. 0,90 μ. Πλησίον 
τής Ν. μεσοτοιχίας, είς άκαθόριστον έκτα- 
σιν, άνεσκάφη τμήμα χώρου, έστρωμένου διά 
πήλινων πλακών οί τοίχοι του, έδραζόμενοι 
έπί ταπεινής έπιχώσεως, ήσαν έκτισμένοι διά 
μικρών λίθων καί κονιάματος.

Παρά τήν οικοδομικήν γραμμήν τής όδοδ 
'Αγ. ’Αναργύρων έσώζετο μικρόν τμήμα τοί
χου, έκτισμένου δι’ όρθογωνίων λαξευτών κρο
καλοπαγών λίθων.

74. Σαπφούς 12 (Σχέδ. 1, άριθ. 77)

Ή είς τό άνωτέρω οίκόπεδον, διαστ. 26 X 9 μ.. 
Ιδιοκτησίας Κουλάνδρου, γενομένη άνασκαφή 
άπεκάλυψεν άριθμόν τάφων, χρονολογουμένων 
άπό τής ύστέρας γεωμετρικής περιόδου έως 
τά τέλη τού 5ου π.Χ. αί. (Σχέδ. 40), ώς καί 
τμήμα τοίχου κλασσικού, έρμηνευομένου ώς 
ταφικοδ περιβόλου. Ή άνεύρεσις ένταύθα συ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:17 EEST - 34.211.113.242



90 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 23 ( 1968 ): ΧΡΟΝΙΚΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:17 EEST - 34.211.113.242



ΑΘΗΝΑ1 - ΑΤΤΙΚΗ 91

στάδος τάφων δίδει τήν έλπίδα ΰπάρξεως είς 
τήν περιοχήν νεκροταφείου ώργανωμένου, άνα- 
πτυχθέντος κατά τά κράσπεδα όδοϋ άγούσης είς 
πύλην τού τείχους, τήν όποιαν πρέπει νό άναζη- 
τήσωμεν πρός τήν πλευράν ταύτην τής πόλεως.

Έπί συνόλου τριάκοντα πέντε άνασκαφέντων 
τάφων οί δώδεκα (I, III, VIII, IX, X, XII, XIII 
XVIII, XX, XXIII, XXVII, XXIX) χρονολο
γούνται είς τήν περίοδον τού ύστερογεω- 
μετρικού ρυθμού, ό είς είναι πρωτοαττικός 
(XIV) καί οί είκοσι δύο (II, IV, V, VI, VII, 
XI, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV) άνήκουν είς τόν 
5ον π.Χ. αί. Διά τήν γεωμετρικήν περίοδον ό 
συνήθης τρόπος ταφής άπεδείχθη ένταΰθα ή 
ταφή έντός μεγάλου άγγείου (έγχυτρισμός), 
τοποθετημένου έντός λαξεύματος τής κιμιλιάς, 
μέ τά κτερίσματα τού νεκρού πλησίον ή έντός 
αύτοΰ· έξαίρεσιν άποτελοΰν οί τάφοι XIII καί 
XXIX, οΐτινες είναι λακκοειδεϊς. Τό έπικρατέ- 
στερον είδος ταφής διά τούς κλασσικούς χρό
νους ήτο ή καΰσις, ήτις έμφανίζεται ώς πυρά 
έντός όρθογωνίου όρύγματος είς τήν κιμιλιάν 
ή τό φυσικόν έδαφος, μέ τά υπολείμματα τής 
καύσεως έπί τού πυθμένος· παρετηρήθησαν 
άκόμη μία ταφή έντός πηλίνης κάλπιδος ( XV ) 
τοποθετημένης έντός μικρός πώρινης σαρκο
φάγου καί τρεις ένταφιασμοί είς πωρίνας σαρ
κοφάγους (XVI, XXIV, XXXII). Τό περιεχό- 
μενον τών τάφων χρονολογικώς έν συντομία 
έχει ώς έξής :

Γ εωμετρικοί

Τάφος I: Ταφικός άμφορεύς, ύψ. 0,87 μ., μέ 
διακόσμησιν έπί τών μετοπών τού λαιμού 
τροχού καί πτηνών έκατέρωθεν καθέτου μαιάν
δρου (Πίν. 51 γ). Οίνοχόη, ύψ. 0,12 μ., μέ 
τρίλοβον χείλος, κοσμουμένη είς τόν λαιμόν 
διά πτηνών καί διαγραμμισμένων τριγώνων 
έκατέρωθεν ταινίας καί πέριξ τής κοιλίας δΤ 
έξηρημένων ταινιών. Έτέρα, ύψ. 0,08 μ., μέ 
στιγμάς έπί τού λαιμού καί έλικοειδή ή κάθετα 
γραμμίδια έπί τής κοιλίας. Έτέρα καστανοβα- 
φής, ύψ. 0,055 μ. Κάνθαρος, ύψ. 0,055 μ., μέ 
διακόσμησιν μετοπών καί τριγλύφων είς τό 
χείλος (πρβλ. Agora VIII, πίν. 10, άριθ. 173 ) 
χρονολογούμενος περί τό 725 π.Χ. Μόνωτον 
κύπελλον, ύψ. 0,04 μ., μέ μελανάς ταινίας.

Τάφος III: Ταφική υδρία, ύψ. 0,39 μ., μέ 
έγχαράκτους όφιοειδεϊς γραμμάς καί κομβία 
έπί τού ώμου. Καλαθίσκος άβαφής, ύψ. 0,05 μ., 
μίμησις πλεκτού ( Π ί ν. 50 α, άριστερά) ( πρβλ.

Agora VIII, πίν. 16, άριθ. 271, τέλη 8ου αί. π.Χ.). 
Μόνωτον κύπελλον, ύψ. 0,038 μ., μέ καθέτους 
γραμμάς (Πίν. 50 α, δεξιά).

Τάφος VIII: Ταφικός άμφορεύς, ύψ. 0,71 μ., 
μέ γραμμικόν κόσμημα έπί τού λαιμού (Πίν. 
51 δ). Τρίλοβος οίνοχοΐσκη, ύψ. 0,08 μ., μέ 
Οριζοντίους γραμμάς. Κάνθαρος, ύψ. 0,065 μ., 
μέ νήσσας άντωπάς έκατέρωθεν διαγραμμισμέ
νου ρόμβου (Πίν. 50 β) (πρβλ. CVA, 
Heidelberg, 3, πίν. 113, είκ. 5, άριθ. 60/12). 
Κάλαθος, ύψ. 0,035 μ., μέ Οριζοντίους γραμμάς.

Τάφος IX: Ταφικός πίθος, ύψ. 0,87 μ., μέ 
έγχαράκτους όφιοειδεϊς γραμμάς. Οίνοχόη με- 
λαμβαφής, ύψ. 0,13 μ. Προχοΐσκη, ύψ. 0,11 μ., 
μέ διακόσμησιν τεθλασμένης γραμμής έπί τής 
κοιλίας, έλικοειδών γραμμών έπί τού ώμου καί 
έσχηματοποιημένων πτηνών έπί τού λαιμού. 
Καρποδόχη, ύψ. 0,065 μ., μέ γραμμικήν διακό- 
σμησιν. Μόνωτον κύπελλον, ύψ. 0,053 μ., μέ 
κυματοειδή γραμμήν έπί τής κοιλίας. Δύο πώμα
τα πυξιδίων μέ πτηνόσχημον πλαστικήν άπό- 
φυσιν. Πινάκιον, διαμ. 0,29 μ., μέ ρόδακα έπί 
τής βάσεως, κοσμούμενον έσωτερικώς διά ζα
τρικίου, τριγώνων μετά πλέγματος καί στιγμών.

Τάφος X: Ταφική τρίλοβος ύδρία, ύψ. 0,515 μ., 
έδαφόχρους, κοσμουμένη δι’ όριζοντίων όφι- 
οειδών γραμμών (Πίν. 51 β) ( πρβλ. Agora 
VIII, πίν. 3, άριθ. 39, β' ήμισυ 8ου π.Χ. αί ). 
Σκύφος, ύψ. 0,098 μ., μέ διακόσμησιν έσχημα- 
τοποιημένων πτηνών έπί τών μετοπών τού λαι
μού καί όριζοντίων γραμμών πέριξ τού κορμού. 
Μόνωτον μελαμβαφές κύπελλον, ύψ. 0,04 μ., 
μέ έξηρημένην ταινίαν περί τό χείλος (πρβλ. 
Agora VIII, πίν. 9, άριθ. 150, τέλος 8ου αί. 
π.Χ.). Τρίλοβος οίνοχοΐσκη, ύψ. 0,092 μ., μέ 
τεθλασμένος έπαλλήλους όριζοντίους γραμμάς 
έπί τού λαιμού καί άπλας πέριξ τού κορμού.

Τάφος XII: Ταφικός πίθος, ύψ. 0,43 μ., άδια- 
κόσμητος. Δίωτος σκύφος, ύψ. 0,05 μ., μέ 
έξηρημένην ταινίαν περί τό χείλος. Οικιακόν 
μόνωτον σκεύος, σωζ. ύψ. 0,15 μ.

Τάφος XVIII: Ταφική πρόχους, ύψ. 0,36 μ., 
άβαφής, μέ έγχάρακτον όφιοειδή γραμμήν πέριξ 
τής κοιλίας. Πινάκιον δίωτον, διαμ. 0,17 μ., 
κοσμούμενον δι’ όμοκέντρων κύκλων. Κύπελ
λον μόνωτον, ύψ. 0,055 μ., μέ οφιοειδή γραμ
μήν έπί τού ώμου. Τρίλοβος οίνοχοΐσκη, ύψ. 
0,135 μ., μέ έπαλλήλους μελανάς γραμμάς έπί 
τής κοιλίας, τρέχοντας κύνας έπί τού ώμου 
καί όκτωσχήμους άσπίδας έπί τού λαιμού 
(Πίν. 50γ).

Τάφος XXIII: Όξυπύθμενος ταφικός άμφο
ρεύς, ύψ. 0,63 μ., άδιακόσμητος.
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Τάφος XXVII: Όξυπύθμενος ταφικός άμφο- 
ρεύς, δψ. 0,65 μ., Αδιακόσμητος.

Τάφος XXIX: Κοτύλη, ύψ. 0,085 μ., ύπογε- 
ωμετρική μέ διακόσμησιν έσχηματοποιημένων 
πτηνών έπΐ τών μετοπών τοδ ώμου καί όριζον- 
τίων γραμμών πέριξ τής κοιλίας.

Πρωτοαττικός

Τάφος XIV : Πρωτοαττικός ώραϊος άμφορεύς 
ύψ. 0,58 μ., μέ παράστασιν έλάφου είς έκατέραν 
τών μετοπών τοδ ώμου καί κόσμημα πετάλων 
επί τοδ λαιμοϋ. Μελαμβαφής δλπη, δψ. 0,085 μ. 
Μόνωτον μελαμβαφές κύπελλον, δψ. 0,045 μ. 
Δίωτος σκάφος, ύψ. 0,048 μ.

Κλασσικοί

Τάφος II (γ' τέταρτον 5ου αί. π X.): ’Ερυ
θρόμορφος τριποδική πυξίς, ύψ. 0,123 μ., μέ 
παράστασιν έξ γυναικών. Μικρά μελαμβαφής 
πυξίς, δψ. 0,057 μ.

Τάφος IV (μέσα 5ου αί. π.Χ.): Λευκή λή
κυθος έλλιπής, σωζ. δψ. 0,39 μ., κεκαυμένη· 
διακρίνονται δύο μορφαί έκατέρωθεν τής στή
λης τοδ νεκροΟ, έπί τοδ ώμου ή συνήθης φυτική 
διακόσμησις.

Τάφος XI ( μέσα 5ου αί. π.Χ.): Μελαμβαφής 
άρυβαλλοειδής λήκυθος, δψ. 0,14 μ., μέ κό
σμημα άλύσεως καί καθέτων γραμμιδίων έπί 
τής κοιλίας. Λευκή λήκυθος έλλιπής, σωζ. ύψ. 
0,20 μ., μέ παράστασιν προσφοράς είς τήν 
στήλην τοδ νεκροδ. Θραδσμα έρυθρομόρφου 
υδρίας. Τμήμα πινακίου, συμπλ. διαμ. 0,36 μ., 
μέ διακόσμησιν όμοκέντρων κύκλων.

Τάφος XV ( Π ί ν. 52 α): Μελαμβαφής 
κάλπις μετά καλύμματος, ύψ. 0,29 μ., μέ 
διακόσμησιν λευκών φύλλων (β' ήμισυ 5ου 
αί. π.Χ).

Τάφος XVI: Χαλκή καρφίς καί χαλκούς 
δίσκος.

Τάφος XVII ( β' ήμισυ 5ου αί. π.Χ.): Άμφο- 
ρίσκος όξυπύθμενος μελαμβαφής, ύψ. 0,095 μ., 
μέ έμπίεστα άνθέμια. Μόνωτος σκάφος, δψ. 
0,038 μ., μελαμβαφής. Φιαλίδιον, δψ. 0,026 μ. 
μελαμβαφές. Μόνωτος σκύφος, ύψ. 0,04 μ. 
μελαμβαφής.

Τάφος XIX (τέλη 5ου αί. π.Χ.): Άβαφές 
φιαλίδιον. Σφονδύλων.

Τάφος XXI ( β' ήμισυ 5ου αί. π.Χ.): ’Ερυ
θρόμορφος ύδρία, δψ. 0,185 μ., μέ σκηνήν γυ- 
ναικωνίτου. Γαμικός λέβης, ύψ. 0,19 μ., μέ 
σκηνήν γυναικωνίτου, τού ζωγράφου τής Άμυ- 
μώνης ( Π ί ν. 51α). Δίωτον πινάκιον, διαμ. 
0,275 μ., μέ Ακτινωτόν κόσμημα είς τό κέντρον,

όμοκέντρους κύκλους καί ρόδακας κατά τήν 
περίμετρον. Μελαμβαφής πυξίς, ύψ. 0,05 μ., 
άνευ τοδ καλύμματος. Προχοΐδιον οικιακής 
χρήσεως, ύψ. 0,066 μ. "Ανω ήμισυ μελαμβα- 
φοδς προχοίσκης.

Τάφος XXII ( β' ήμισυ 5ου αί. π.Χ.): Θραύσμα 
έρυθρομόρφου υδρίας, σωζ. ύψ. 0,20 μ. Μόνωτον 
κυάθιον, ύψ. 0,025 μ., μελαμβαφές. ’Ερυθρό
μορφος λήκυθος έλλιπής, σωζ. ύψ. 0,138 μ. Με
λαμβαφές φιαλίδιον, ύψ. 0,032 μ. Δύο παρό
μοια, ύψ. 0,025 μ. Μόνωτον κυάθιον, ύψ. 0,027 μ., 
μελαμβαφές. Κάλυμμα πυξιδίου άβαφούς. Τμήμα 
μελαμβαφούς λύχνου. Λήκυθος έλλιπής, σωζ. 
ύψ. 0,12 μ., μέ μελανήν διακόσμησιν Ανθεμίων. 
Μόνωτον οικιακόν σκεύος μετά πώματος, ύψ. 
0,055 μ. Μελαμβαφής κοτύλη, ύψ. 0,08 μ. Με
λαμβαφής καρποδόχη, ύψ. 0,062 μ. Λήκυθος με
λαμβαφής, ύψ. 0,14 μ. Μικρά ύδρία, ύψ. 0,155 μ.

Τάφος XXIV ( β' ήμισυ 5ου αί. π.Χ.): Άρυ- 
βαλλοειδής λήκυθος, ύψ. 0,138 μ., μελαμβαφής. 
’Ερυθρόμορφος άρυβαλλοειδής λήκυθος, ύψ. 
0,14 μ., μέ παράστασιν γυναικείας μορφής φε- 
ρούσης πυξίδα. Μελαμβαφές άρυβαλλοειδές 
ληκύθιον, ύψ. 0,08 μ. ’Ερυθρόμορφος άρυβαλ- 
λοειδής λήκυθος, ύψ. 0,135 μ., μέ άπεικόνισιν 
Σφιγγός.

Τάφος XXV : Τρεις καρποδόχαι μελαμβαφεΐς, 
ύψ. 0,052, 0,057 καί 0,06 μ. Μελανόμορφος 
λήκυθος, ύψ. 0,205 μ., μέ παράστασιν τριών 
άνδρών γενειοφόρων έμπροσθεν Σφιγγός έπί 
στήλης· όπισθεν τής Σφιγγός ίσταμένη μορφή· 
τήν παράστασιν πλαισιώνει θαλλός κισσού. 
Τρεις μελαμβαφεΐς λήκυθοι έλλιπεΐς, σωζ. ύψ. 
0,08, 0,115 καί 0,07 μ.

Τάφος XXXI: Άρυβαλλοειδές ληκύθιον, ύψ. 
0,072 μ., μελαμβαφές.

Τάφος XXXV: Μελαμβαφής κοτύλη, ύψ. 
0,07 μ.

Ό προαναφερθείς τοίχος, Ανασκαφείς καθ’ 
δλον τό μήκος τού οικοπέδου, έκειτο είς άπό- 
στασιν 4 μ. άπό τής οικοδομικής γραμμής. 
Είχε κατεύθυνσιν Β. - Ν., ήτο έκτισμένος διά 
λαξευτών λίθων πώρου κατά τό ίσόδομον 
σύστημα, Αλλά είς στρώσεις δρομικάς· τό πά
χος του ήτο 1.70 μ., ήδράζετο δέ έπί τής κιμι- 
λιάς ( Π ί ν. 52 β ).

’Επίσης, πρός Α. τών τάφων XV, XX καί 
XXIV, άνεσκάφη καμπύλος τοίχος έξ άργών 
λίθων, πάχ. 0,50, διατηρούμενος είς ύψ. 0,80 μ., 
έδραζόμενος δέ καί ούτος έπί τής κιμιλιάς.

75. Σαρρή 3 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 78)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, ιδιοκτησίας Ν.
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Άγιαννίδη, διαστ. 10 X 8.50 μ., άπεκαλύφθη ή 
Α. γωνία χτίσματος τής πρωίμου έλληνιστικής 
περιόδου έπιμεμελημένης τοιχοποιίας· οί τοί
χοι, πάχ. 0,75 μ., διετηροΟντο είς ΰψ. 1 μ. καί 
ήδράζοντο έπϊ τής κιμιλιας είς βάθ. 3.20 μ., 
έφερον δέ έπίχρισμα καί έπί τών δύο όψεων. 
Είς περίοδον μετασκευής τοϋ κτηρίου ή στάθμη 
τού δαπέδου άνυψώθη κατά 0,70 μ. διά τής 
κατασκευής νέου, πάχ. 0,09 μ., έκ παχέος κο
νιάματος άναμεμειγμένου μετά μικρών ψηφίδων.

Ε.Κ.Α., διαστ. 20.80 X 24.50 μ. άνεσκάφη κατά 
τήν ΝΑ. γωνίαν ρωμαϊκή δεξαμενή, σχήματος 
όρθογωνίου, διαστ. 2 X 6.30 μ., διατηρου- 
μένη είς ΰψ. 1 μ. Οί τοίχοι της, πάχ. 0,55 μ., 
είναι έκτισμένοι δι’ άκανονίστων λίθων, συν- 
δεομένων δι’ άσβέστου, καλύπτονται δέ 
έσωτερικώς δι' ύδραυλικοΟ κονιάματος καί έ- 
δράζονται έπί τής κιμιλιας είς βάθ. 3.30 μ. Τό 
δάπεδον είναι έστρωμένον διά χαλίκων.

Βορειοανατολικώτερον τής δεξαμενής άνευ-

Σχέδ. 41. Κάτοψις καί τομαί χτίσματος άποκαλυφθέντος εις οίκόπεδον έπί τής όδοϋ Σαρρή 3

Μεταγενέστερον, άλλ’ είς τήν έλληνιστικήν 
περίοδον πάντοτε, έπί τού νέου τούτου δαπέδου 
κατασκευάζεται τοίχος, όστις καταστρέφει τούτο 
καί θεμελιοΰται είς βάθ. 2.80 μ. ύπό τό σύγχρο
νον έδαφος έπί έπιχώσεων· παραλλήλως πρός 
αύτό καί είς τό αύτό βάθος τοποθετείται Αποχε
τευτικός αγωγός τομής κυκλικής (Σ χ έ δ. 41 ).

ρέθη πήλινος άγωγός, τομής Ανεστραμμένου 
πει, έντός λαξεύματος τής κιμιλιας· έχει κατεύ- 
θυνσιν Α.-Δ., είτα κάμπτεται πρός Β.

Τέλος, είς τήν ΒΑ. γωνίαν τού οίκοπέδου, 
άπεκαλύφθη τμήμα Αγωγού, μέ κατεύθυνσιν 
Β.- Ν., κτιστού διά στρώσεων όπτοπλίνθων καί 
κονιάματος.

76. Σέκερη 3 (Σχέδ. 1, άριθ. 79)

Είς τό οίκόπεδον τούτο, ιδιοκτησίας Τ.Ε.Δ.

77. Σερρών, χάνδαξ ΔΕΗ (Σχέδ. 1, άριθ. 80) 

Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος, πλ. 0,60 μ..
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ύπό τής ΔΕΗ, παραλλήλως πρός τήν Α. 
οίκοδομικήν γραμμήν τής όδοΟ Σερρών καί είς 
άπόστασιν 0,40 μ. άπ’ αυτής, άπεκαλύφθη άκρι- 
βώς έμπροσθεν τής οίκίας άριθ. 20, τμήμα τοΟ 
Α. άναλημματικοϋ τοίχου άρχαίας όδοΟ, τής 
όποιας έλάχιστον μόνον τμήμα έκαθαρίσθη. 
Ό τοίχος είχε κατεύθυνσιν Ν.- Β., ήτο δέ θεμε
λιωμένος είς βάθ. 1.50 μ. από τοΟ καταστρώμα
τος τής όδοΟ. Τό έρευνηθέν τμήμα, μήκ. 
2.70, πλ. 0,75 μ., ήτο έκτισμένον διά πλινθίδων 
καί μικροτέρων λίθων μεταξύ τών άρμών.

Τό άποκαλυφθέν άνάλημμα άποτελεΐ προφα
νώς τήν συνέχειαν έκείνου, τό όποιον είχεν 
άνασκαφή παλαιότερον είς τήν όδόν Κερατσι- 
νίου (βλ. ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 90, 
Σχέδ. 42 καί σ. 92, βλ. έπίσης άνωτέρω σ. 38 
άνασκαφήν κατά μήκος τής όδοΟ Άλικαρνασ- 
σοΟ), ένθα είχεν άποκαλυφθή όδός, πλ. 5 μ. 
βαίνουσα παραλλήλως πρός τήν τοΟ Δημοσίου 
Σήματος, άρχομένη άπό τής Ίεράς Πόλης καί 
άπολήγουσα είς Άκαδήμειαν.

78. Σκούφου 10 (Σχέδ. 1, άριθ. 81)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, διαστ. 20.80 x 30 μ., 
Ιδιοκτησίας ΨυχογυιοΟ, ή γενομένη έρευνα άπε- 
κάλυψεν άσήμαντα λείψανα ρωμαϊκών οίκιών.

Είς τό βάθος τοΟ οίκοπέδου άνεσκάφη μικρά 
τετράγωνος δεξαμενή, πλευράς 2 μ., οί τοϊχοι 
τής όποίας διατηρούμενοι είς Οψ. 1 μ., ήσαν 
έκτισμένοι διά λίθων καί όπτοπλίνθων συνδεο- 
μένων μεταξύ των διά κονιάματος· έσωτερικώς 
τά τοιχώματά της έφερον έπένδυσιν έξ όδραυ- 
λικοΟ κονιάματος. Ή δεξαμενή ήδράζετο έπί 
τής κιμιλιάς είς βάθ. 3 μ. Άνατολικώτερον 
έσώζετο τό κάτω ήμισυ κτιστοΟ πίθου, τά τοι
χώματα τοΟ όποιου είχον κατασκευασθή διά 
λίθων, θραυσμάτων κεράμων καί κονιάματος.

Έν τέλει, πλησίον τής οικοδομικής γραμμής, 
άπεκαλύφθη στενομήκης κατασκευή, μερικώς 
σωζομένη, διαστ. 1.80 X 0,30, σωζ. ΰψ. 0,70 μ., 
παρόμοιας πρός τά άνωτέρω περιγραφέντα κατα
σκευής, βαίνουσα έπί τής κιμιλιάς.

79. Σποράδων, σκάμμα ΥΔΡΕΞ (Σχέδ. 1,
άριθ. 82)

Κατά τήν άνόρυξιν χάνδακος ύπό τής ΥΔΡΕΞ 
κατά μήκος τής όδοΟ Σποράδων καί είς τό 
τμήμα αύτής τό περιλαμβανόμενον μεταξύ τών 
όδών Τήνου καί Κεφαλληνίας, ήλθον είς φώς 
δύο πώριναι σαρκοφάγοι μονολιθικοί, τής κλασ
σικής περιόδου, σεσυλημέναι.

Ή σαρκοφάγος I, διαστ. 2.10 x 1.20, ΰψ. 
0,92 μ., έκειτο έντός λαξεύματος τής κιμιλιάς.

είς βάθ. 2.10 μ. ύπό τό κατάστρωμα τής συγχρό
νου όδοΟ· έκ τοΟ καθαρισμοΟ της συνελέγησαν :
1) λευκή λήκυθος, έλλιπής, σωζ. ΰψ. 0,252 μ., 
τών μέσων τοΟ 5ου αί. π.Χ., ήτις είκονίζει 
γυναίκα ένδεδυμένην έρυθρόν χιτώνα, κομίζου- 
σαν προσφοράς είς τήν στήλην τοΟ νεκροΰ, καί
2) λήκυθος μέ μελανήν διακόσμησιν άνθεμίων. 
Είς τό αυτό βάθος έκειτο καί έτέρα σαρκοφάγος, 
διαστ. 2.07 X 1.15, ΰψ. 0,87 μ., ό καθαρισμός 
τής όποίας άπέδωσεν όλίγα όστρακα άρίστης 
ποιότητος έρυθρομόρφων άγγείων καί λευκοΰ 
βάθους. Έξ άλλου, ή άνεύρεσις μεγάλης ποσό- 
τητος θραυσμάτων έρυθρομόρφων άγγείων καί 
λευκοΟ βάθους είς τόν χώρον τής παρούσης 
άνασκαφής δηλοΐ τήν ΰπαρξιν νεκροταφείου 
κλασσικών χρόνων είς τήν περιοχήν (πρβλ. 
παλαιοτέραν άνασκαφήν έπί τής όδοΟ Σποράδων 
12, ΑΔ 20 (1965 ): Χρονικά, σ. 102).

'Αξιοσημείωτος τυγχάνει έπίσης ή άνεύρεσις 
ικανής ποσότητος δστράκων γεωμετρικοΟ ρυ- 
θμοΟ είς τήν περιοχήν.

80. Λεωφόρος Συγγροϋ καί Χατζηχρήστου ( χάν-
δαξ ΥΔΡΕΞ) (Σχέδ. 1, άριθ. 83)
Έντός σκάμματος τής ΥΔΡΕΞ, παρά τήν

διασταύρωσιν τών ώς άνω όδών άπεκαλύφθη 
τμήμα τοίχου, έχοντος κατεύθυνσιν ΒΑ.- ΝΔ. 
Ήτο έκτισμένος διά λαξευτών πωρολίθων κατά 
τό ίσόδομον σύστημα καί ήδράζετο έπί τής 
κιμιλιάς είς βάθ. 4.05 μ. κάτωθεν τοΟ καταστρώ
ματος τής συγχρόνου όδοΟ, άνεσκάφη δέ μέ
χρι μήκ. 2 μ. καί έσώζετο είς Οψ. δύο δόμων.

81. Σφακτηρίας 23 (Σχέδ. 1, άριθ. 84)
Τό ώς άνω οίκόπεδον, Ιδιοκτησίας Μουστάκα,

διαστ. 16.80 X 11.50 μ. περιέχεται είς τόν χώ
ρον τοΟ Δημοσίου Σήματος, τμήματα τοΟ 
όποιου άνεσκάφησαν καί κατά τό παρελθόν 
(ΑΔ 22 ( 1967): Χρονικά, σ. 86 καί 88, βλ. 
έπίσης άνωτέρω άνασκαφήν οικοπέδου έπί τών 
όδών Σαλαμΐνος καί Μεγ. ’Αλεξάνδρου, σ. 75 
ώς καί Πλάτωνος 6-8, σ. 84 κ.έ.).

Τής άρχαίας όδοΟ έσώζοντο μόνον ένδείξεις 
εις τινα σημεία τοΟ οίκοπέδου παρά τήν Δ. 
μεσοτοιχίαν, τοΟ μεγαλυτέρου μέρους της κατα- 
στραφέντος κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, δτε 
κατεσκευάσθησαν οί κατωτέρω περιγραφόμενοι 
τάφοι. Διετηρεΐτο έπίσης μέρος τοΟ άποχετευ- 
τικού συστήματος τοΟ διερχομένου κάτωθεν τοΟ 
καταστρώματος τής όδοΟ· άπεκαλύφθησαν δύο 
άγωγοί άνήκοντες είς δύο διαφόρους περιόδους- 
ό είς, μέ κατεύθυνσιν ΒΔ.- ΝΑ., σύγκειται έκ 
πήλινων σωλήνων τομής κυκλικής, τοποθετη
μένων έντός αΰλακος λελαξευμένης είς τήν κι-
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μιλιάν, ό έτερος, κυλινδρικός, έβαινεν έπίσης 
έντός όρύγματος τής κιμιλιδς μέ τήν αυτήν 
κατεύθυνσιν ώς ό προαναφερθείς καί διεκλαδί- 
ζετο πρός ΒΑ., άπετελείτο δέ έκ τής συνενώ- 
σεως δύο πήλινων σωμάτων τομής ήμίσεος 
έλλείψεως έκαστον (Σχέδ. 42).

Οί τάφοι χρονολογούνται άπαντες είς τήν ύ- 
στέραν ρωμαϊκήν περίοδον (Σ χ έ δ. 42, τομαί )■ 
ό άριθμός των ανέρχεται είς 13. "Απαντες ήσαν 
κτιστοί διά λίθων καί κονιάματος, τινές δέ 
τούτων θά έκαλύπτοντο δι’ οροφής καμαρωτής, 
ώς συμπεραίνεται έκ τού X, ένθα διετή ροϋντο 
λείψανα τής καμάρας· αί συνήθεις διαστάσεις 
των ήσαν 2.30 X 1.80, ΰψ. 1.30 μ.· άπαντες δέ 
ήδράζοντο έπί τής κιμιλιάς είς βάθ. 2.50 - 
2.90 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος (Π ί ν. 53 β). 
Εύρέθησαν ήμικατεστραμμένοι καί σεσυλημέ- 
νοι. Έκ τού καθαρισμού των συνελέγησαν 
όλίγα άγγεϊα καί 6ν νόμισμα χαλκοΰν αύτοκρα- 
τορικών χρόνων, 1ου αί. μ.Χ.

Μεταξύ τών τάφων VIII καί IX εύρέθη τμήμα 
έπιτυμβίου κιονίσκου, σωζ. ΰψ. 0,48, διαμ. 
0,415 μ., μέ τήν έπιγραφήν: ΠΡΕΙΜΙΛΛΑ.

Έκ τών έπιχώσεων συνελέγη ίκανή ποσότης 
κλασσικών όστράκων καί έρμαϊκή στήλη γυ- 
ναικός, ΰψ. 0,59 μ., μέ τήν έπιγραφήν: ΗΡΑ/ 
ΚΑΙΟ ΥIΘΗΚΟΝ ( Π ί ν. 53 γ).

Κατά τήν βάσιν τής ΒΑ. παρειάς τού τάφου 
VIII εύρέθη έντετειχισμένον θραύσμα μαρμάρου, 
σωζ. μήκ. 0,78, σωζ. ΰψ. 0,15, σωζ. πλ. 0,15, μ. 
μέ τήν έπιγραφήν: 1ΑΟΣ ΕΛΑΑΑΙ ΠΑΣΗΙ 
ΣΩΙΖΟΝΤΕΣ, προερχόμενον πιθανώς έξ έπι- 
γράμματος έπιτυμβίου μνημείου πεσόντων κατά 
τούς Περσικούς πολέμους (Π ί ν. 53 α).

82. Τριπόλεως 14 (Σχέδ. 1, άριθ. 85)

Κατά τήν γενομένην έρευναν, είς τό έν έπι- 
κεφαλίδι οίκόπεδον, ιδιοκτησίας Άλεφραγκή, 
διαστ. 16.95 X 11.40 μ., άπεκαλύφθησαν λεί
ψανα άρχαίας όδού, ήτις μέ κατεύθυνσιν Β.- Ν. 
άγει είς Κολωνόν (Σχέδ. 43). Τό πλάτος 
τής όδού άποκαθίσταται είς 3.30 μ., ώς εύκολος 
συνάγεται έκ τών διασωθέντων λειψάνων ύπο- 
θεμελιώσεως άμφοτέρων τών άναλημματικών 
τοίχων της, πλ. 0,60 καί ΰψ. 0,20 μ., οΐτινες 
έδράζονται έπί τής κιμιλιάς είς βάθ. 1.50 μ. ύπό 
τό σύγχρονον έδαφος. Τής όδού, διατηρουμένης 
είς μικρόν τμήμα μόνον παραπλεύρως τού Α. ά- 
ναλήμματός της, διακρίνονται τρεις στρώσεις.

83. Φαλήρου έναντι άριθ. 8, χάνδαξ ΥΔΡΕΞ
(Σχέδ. 1, άριθ. 86)

Κατά τήν παρακολούθησιν έργασιών διανοί-

ξειος χάνδακος, πλ. 0,70 μ., κατά μήκος τής 
όδού Φαλήρου, έναντι τής οίκίας άριθ. 8 ( βλ. 
ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 73 ), άπεκαλύφθη 
ή συνέχεια τού κατά τό παρελθόν έτος άνευ- 
ρεθέντος προτειχίσματος, άνεσκάφησαν δέ μερι
κώς δύο τάφοι τής ύστερορρωμαϊκής περιόδου 
(Σχέδ. 44).

Τό προτείχισμα, έκτισμένον κατά τό ίσόδομον 
σύστημα διά λαξευτών κροκαλοπαγών λίθων, 
έσώζετο είς ΰψ. 2.30 μ., ήτοι τεσσάρων δόμων, 
ήδράζετο δέ έπί τής κιμιλιάς, καταλλήλως δια- 
μορφωθείσης δι’ οδοντώσεων, είς βάθ. 2.90 μ. 
κάτωθεν τού καταστρώματος τής συγχρόνου 
όδού.

Πρός ΒΑ., τού προτειχίσματος, παραπλεύρως 
τού κατά τό έτος 1966 άνασκαφέντος ύστερορ- 
ρωμαϊκοΰ τάφου ( βλ. ΑΔ 22 (1967 ) : Χρονικά, 
σ. 117) άνεσκάφη έτερος, διαστ. 2.10 x 0,65 μ., 
έχων κοινήν μετά τού άνωτέρω τήν μίαν τών 
μακρών πλευρών. Καί τούτου τά τοιχώματα 
ήσαν διπλά, συνολ. πάχ. 0,60-0,85 μ., τό έξω- 
τερικόν κατεσκευασμένον δι’ άργών λίθων καί 
κονιάματος, τό έσωτερικόν δι’ έπαλλήλων οπτό
πλινθων συνδεομένων διά κονιάματος· αί πα- 
ρειαί του έσωτερικώς έφερον έπένδυσιν μαρμά
ρινων πλακών, τό κάλυμμά του άπετελεϊτο έκ 
πήλινων πλακών ό τάφος ήδράζετο έπί τής 
κιμιλιάς είς βάθ. 2 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος. 
Έπί τού δαπέδου τού τάφου ό νεκρός έκειτο 
έκτάδην μέ τήν κεφαλήν πρός Β. καί παρ’ 
αυτόν ύαλίνη δακρυδόχος. Έκ τών έπιχώσεων 
άνωθεν τού τάφου συνελέγη μαρμαρίνη γυναι
κεία κεφαλή, ΰψ. 0,18 μ. (Π ί ν. 54α), προερ- 
χομένη πιθανώς έξ έπιτυμβίου άναγλύφου τού 
4ου αί. π.Χ.

Έξ άλλου, ΝΔ. τού προτειχίσματος καί έν 
έπαφή πρός αυτό, είς τόν χώρον τής τάφρου, 
άνεσκάφη έτερος τάφος (II), ύστερορρωμαϊκός 
καί ούτος, διαστ. 2.20 X 0,70, ΰψ. 0,70 μ., κτι
στός δι’ έπαλλήλων στρώσεων όπτοπλίνθων. 
Έπί τού δαπέδου του εύρέθη ό σκελετός ένός 
νεκρού καί πλησίον του χρυσοΰν δισκάριον μέ 
έκτυπον παράστασιν περιστεράς, διαμ. 0,015 μ.

84. Φωκιανού, χάνδαξ Ο.Α.Π. (Σχέδ. 1,
άριθ. 87 )

Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύπό τού Ο.Α.Π., 
κατά μήκος τής άνωτέρω όδού, είς τό τμήμά 
της τό περιλαμβανόμενον μεταξύ τής πλατείας 
Σταδίου καί τής όδού Άγρας, ένετοπίσθησαν 
άρχιτεκτονικά λείψανα ρωμαϊκών χρόνων. Άνε
σκάφη μόνον ή ΝΔ. γωνία δωματίου κτίσματος 
προχείρου κατασκευής, οί τοίχοι τού όποιου,
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σωζόμενοι εις ΰψ. 1 μ., ήσαν έκτισμένοι δι’ 
ακανόνιστων λίθων, συνδεομένων μεταξύ των 
δι’ Ιλύος καί κονιάματος, καί ήδράζοντο είς 
βάθ. 1.59 μ. άπό τού καταστρώματος τής άρχαίας 
όδού. Τά άποκαλυφθέντα κτήρια πιθανώς συν
δέονται πρός τά όλίγον νοτιώτερον ευρισκό
μενα προσκτίσματα τού Παναθηναϊκού Σταδίου, 
άτινα ταυτίζονται μέ τά άποδυτήρια.

85. Χέλντράϊχ, έναντι άριθ. 5 (χάνδαξ ΥΔΡΕΞ)
( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 88 )

Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύπό τής ΥΔΡΕΞ

διασταυρώσεως τής ώς άνω όδού μετά τής όδού 
Εύρυμέδοντος καί 3.98 μ. άπό τής ΒΑ. οίκοδο- 
μικής γραμμής της. 'Η βάσις της άνευρέθη 
κεχωρισμένως, ώς έπίσης καί ό λαιμός έτέρας 
μικροτέρας μαρμάρινης ληκύθου.

86. Χέλντράϊχ, Έργοστάσιον Κ.Ο.Μ.Δ.Ε. (χάν
δαξ ΥΔΡΕΞ) (Σχέδ. 1, άριθ. 89)

’Εντός χάνδακος άνοιγέντος ύπό τής ΥΔΡΕΞ 
είς τήν αύλήν τού έργοστασίου Κ.Ο.Μ.Δ.Ε., 
άνευρέθη είς βάθ. 1.20 μ. κεραμοσκεπής τάφος, 
έχων κατεύθυνσιν ΒΑ.- ΝΔ.

Σχέδ. 43. Κάτοψις καί τομή άρχαίας όδού άποκαλυφθείσης είς οϊκόπεδον έπί τής όδού Τριπόλεως 14

είς τήν όδόν Χέλντράϊχ ήλθεν είς φώς μαρμά
ρινη έπιτύμβιος λήκυθος ΰστεροκλασσική, σωζ. 
ΰψ. 1.62, μεγ. διαμ. 0,55 μ. Δέν φέρει άνάγλυφον 
διακόσμησιν ή έπιγραφήν, ίσως όμως έφερε 
γραπτήν.

'Ο χάνδαξ ήνοίχθη κατά πλάτος τής όδού 
καί άκριβώς έξωθεν τής οικίας άριθ. 5. Ή λή
κυθος έκειτο είς βάθ. 1.62 μ. ύπό τό σύγχρονον 
έδαφος καί είς σημεΐον άπέχον 28 μ. άπό τής

Ό νεκρός είχε τοποθετηθή έπί τού έδάφους, 
είς βάθ. 1.80 μ., μέ τήν κεφαλήν πρός ΒΑ., 
έκαλύπτετο δέ ύπό τριών ήμικυλινδρικών κερά
μων, συν. μήκ. 1.88 μ. Τεμάχια κεράμων ύπεστή- 
ριζον τάς πλευράς τού τάφου. Ό νεκρός άνευ
ρέθη άνευ κτερισμάτων, άπό τόν σκελετόν δέ 
έσώζοντο αί κνήμαι, οί μηροί, τμήμα τής λεκά
νης, τής δεξιάς χειρός, τού βραχίονος καί ή 
άκρα δεξιά χειρ μετά τών δακτύλων.
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87. Χρήστου Λαδά 5-7 (Σχέδ. 1, άριθ. 90)

ΕΙς τό οΐκόπεδον τοΰτο, Ιδιοκτησίας Μελισ- 
σινοϋ, διαστ. 16.60 x 18.30 μ., κατά τήν γενο- 
μένην άνασκαφικήν έρευναν άπεκαλύφθη τμήμα

Τό προτείχισμα (Σχέδ. 45), μέ κατεύθυν- 
σιν ΒΔ.-ΝΑ., σώζεται μέχρι μήκ. 6.50 καί ϋψ. 
0,45 μ. Είναι κατεσκευασμένον διά λαξευτών 
λίθων κροκαλοπαγών, οίτινες έδράζονται έπΐ 
τής κιμιλιας καταλλήλως λαξευθείσης. ΒΑ. τοΟ

<

<

Σχέδ. 45. Κάτοψις καί τομή τοϋ προτειχίσματος τής πόλεως άποκαλυφθέντος είς 
οΐκόπεδον έπ! τής όδοΟ Χρ. Λαδα 5-7

τοΟ άρχαίου προτειχίσματος (Π ί ν. 54 β ). 
Ή θέσις τοΟ άρχαίου περιβόλου πρός τήν 
πλευράν ταύτην τής πόλεως είναι έπαρκώς 
γνωστή.

προτειχίσματος έκτείνεται ή τάφρος, πλάτ. 11 
καί βάθ. 4 μ., τής όποιας ή έρευνα ένταΰθα 
δέν κατέστη δυνατή, αί διαστάσεις της όμως 
είναι γνωσταί έξ άλλων περιπτώσεων, κατά
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τάς όποιας άνεσκάφη αύτη. Τό τείχος, κατα- 
στραφέν όλοσχερώς Οπό τής νεωτέρας οικοδο
μής, θά έκειτο καθ’ υπολογισμόν εις άπόστασιν 
9 μ. ΝΔ. τοΟ προτειχίσματος.

Ή τάφρος και τό προτείχισμα έκαλύφθησαν 
κατά τόν Ιον αί. μ.Χ. καί έπί των έπιχώσεων 
κατεσκευάσθησαν δύο τάφοι κεραμοσκεπεΐς, 
οΐτινες εύρέθησαν ήμικατεστραμμένοι καί άνευ 
κτερισμάτων. ’Επίσης άνεσκάφη τό ήμισυ κτι
στής κυκλικής δεξαμενής. Παρά τήν οικοδο
μικήν γραμμήν καί πρός Ν. τού προτειχίσματος 
έσώζετο τμήμα πήλινου άγωγοΟ.

ΜΕΓΑΡΑ

1. Άφεσίου Διάς 15 ( Ο.Τ. 12)

Κατά τήν έκσκαφήν ορύγματος διά τήν κατα
σκευήν ύδατοδεξαμενής εις τόν άκάλυπτον χώ
ρον τού έν έπικεφαλίδι οικοπέδου, ιδιοκτησίας 
Στεφ. Κυριακούλη, άπεκαλύφθησαν τρεις τάφοι 
τής έλληνιστικής περιόδου μέ έλάχιστα κτερί- 
σματα. "Απαντες ήσαν κιβωτιόσχημοι, κτιστοί 
διά πλακοειδών λίθων κογχυλιάτου, πάχ. 0,12 μ., 
τών II καί III έχόντων κοινήν τήν μίαν τών 
μακρών πλευρών. Αί διαστάσεις τών τάφων 
κυμαίνονται άπό 1.85 X 0,55, ΰψ. 0,55 μ. (I) 
έως 1.95 x 0,55, ΰψ. 0,53 μ. (II)· ό πυθμήν 
των βαίνει έπί τής κιμιλιάς εις βάθ. 2.40 μ. ύπό 
τό σύγχρονον έδαφος.

2. Βασίλειος Γεωργίου Β', άριθ. 16
Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, ιδιοκτησίας Κ. 

Σωτηρίου, διαστ. 22.50 x 18 μ., διενηργήθη 
άνασκαφική έρευνα, ήτις έφερεν είς φώς λεί
ψανα άρχαίων κτηρίων, χρονολογουμένων άπό 
τού τέλους τών έλληνιστικών χρόνων μέχρι 
τών πρώτων βυζαντινών (Σ χ έ δ. 46).

Ό είρημένος χώρος, ευρισκόμενος κατά τά 
Ν. κράσπεδα τού λόφου τής Καρίας, παρου
σιάζει ιδιόρρυθμον διαμόρφωσιν τό στερεόν 
έδαφος καί έδώ άπετελεΐτο άπό τόν μαλακόν 
βράχον ( κιμιλιάν ), μέ σημαντικήν κλίσιν πρός 
Ν. Ή στάθμη της κατά τό Β. δριον τοΟ οίκο
πέδου εύρίσκεται 3.50 μ. ύπεράνω τού κατα
στρώματος τής συγχρόνου όδοϋ, είτα δέ κατέρ
χεται άποτόμως. Ή άρχαιοτέρα χρήσις τού 
χώρου άνάγεται είς τούς κλασσικούς χρόνους, 
ώς συμπεραίνεται έκ τών συλλεγέντων όστρά- 
κων. Τών άποκαλυφθέντων έρειπίων διακρίνον- 
ται πέντε οίκοδομικαί φάσεις· ή πρώτη χρονο
λογείται είς τό τέλος τής κλασσικής περιόδου, 
αί δύο έπόμεναι είς τήν έλληνιστικήν, ή τετάρτη 
είς τήν ρωμαϊκήν καί ή τελευταία είς τούς 
πρώτους βυζαντινούς χρόνους.

Τής παλαιοτέρας οικοδομικής περιόδου σώ
ζονται μόνον όλίγα τμήματα ύποθεμελιώσεως 
τοίχων κατά τό Β. τμήμα τής άνασκαφής, πλη
σίον τού κατωτέρω περιγραφομένου έλληνιστι- 
κού ψηφιδωτού. Είς τήν έπομένην οικοδομικήν 
περίοδον άνήκουν τά κάτωθι τμήματα κτηρίων, 
μή συνδεόμενα μεταξύ των: ή ΒΑ. γωνία δωμα
τίου, τού όποιου σώζεται μέρος τού έκ σκληρού 
κονιάματος δαπέδου· οί τοϊχοί του είναι έκτι- 
σμένοι διά μεγάλων άργών λίθων καί έδρά- 
ζονται έπί τής κιμιλιάς 1 μ. ύψηλότερον τού 
καταστρώματος τής όδοΰ καί διατηρούνται 
μέχρις ϋψ. 0,60 μ. Σύγχρονον πρέπει νά είναι 
καί τό πρός Α. κτίσμα, ή άνωδομή τού όποιου 
άνήκει είς έπισκευάς έπενεχθείσας κατά τούς 
ρωμαϊκούς χρόνους, δτε έπανεχρησιμοποιήθη 
τό κτήριον. Τούτου σώζονται μερικώς δύο 
χώροι’ οί τοίχοι, πάχ. 0,50-1 μ., είναι έκτι- 
σμένοι διά μεγάλων καί μικρών άργών λίθων, 
θεμελιούνται δέ έπί τής κιμιλιάς καταλλήλως 
διαμορφωθείσης. Τόν κεντρικόν χώρον τής 
άνασκαφής καταλαμβάνει όρθογώνιον κτίσμα, 
πλ. 9 μ., τού όποιου αί μακραί πλευραί σωζό- 
μεναι μερικώς, άποκαθίστανται μέχρι μήκ. 
10 μ., μέρος δέ τούτων έχει ένσωματωθή είς 
τούς τοίχους τής μεταγενεστέρας άψιδωτής 
κατασκευής. ΤοΟ περιγραφομένου κτηρίου οί 
τοίχοι τών μακρών πλευρών έδράζονται έπί 
κιμιλοχωμάτων είς βάθ. 1.65 μ. άπό τού κατα
στρώματος τής συγχρόνου όδού, ένώ ή στενή 
του πλευρά θεμελιούται έπί τής κιμιλιάς είς 
τό αυτό περίπου βάθος· έχουν πλ. 0,65 καί 
σώζονται ένιαχού μέχρις ΰψ. 1.60 μ. Είναι 
έκτισμένοι δι’ όρθογωνίων πωρολίθων μικρού 
καί μεγάλου μεγέθους. Είς βάθ. 0,90 μ. καί 
πρός Β. άνευρέθη τμήμα πλαισίου τού ψηφι
δωτού δαπέδου τού κτηρίου μέ διακόσμησιν 
άστερίσκων, άστραγάλου, σπειρομαιάνδρου καί 
άλυσοειδούς πλέγματος. Δύο πήλινοι άγωγοί, 
μέ κατεύθυνσιν ΝΑ.- ΒΔ. καί μέ κλίσιν πρός 
ΝΑ., διήκοντες τό οίκόπεδον όφιοειδώς, άνή
κουν είς αύτό τό κτίσμα, τού όποιου ή ταύτισις 
πρός τό παρόν δέν είναι έφικτή λόγφ έλλεί- 
ψεως έπαρκών στοιχείων όπωσδήποτε, ή κατα
σκευή καί αί διαστάσεις του άρμόζουν περισ
σότερον είς δημόσιον κτήριον.

Κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους άνηγέρθη τό 
αψιδωτόν οικοδόμημα, τό όποιον έθεμελιώθη 
έπί τού έλληνιστικοΰ, διά τήν κατασκευήν του 
δέ έχρησιμοποιήθησαν, ώς έλέχθη άνωτέρω, 
τμήματα παλαιοτέρων τοίχων έπισκευασθέντα, 
τών νέων τμημάτων οίκοδομηθέντων διά μακρών 
άργών λίθων καί κεράμων. Κατά τόν άξονα
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τοΟ κτηρίου άπεκαλύφθη όρθογώνιον βάθρον, 
κτιστόν έκ μικρών λίθων καί κεράμων συνδεο- 
μένων μεταξύ των διά κονιάματος- ή άνω έπι- 
φάνειά του φέρει τρεις όρθογωνίους έκβαθύν- 
σεις πρός ύποδοχήν μεγάλου τριποδικού 
σκεύους. ΕΙς βάθ. 0,75 μ. άπό τού καταστρώ
ματος τής όδού, άπεκαλύφθη τμήμα τού ψηφι
δωτού δαπέδου του, μέ διακόσμησιν σταυρών, 
άστραγάλου καί Αλυσοειδούς πλοχμού- διά τής 
άνευρέσεως όρθιων πήλινων πλακών είς σημεϊά 
τινα όρίζεται τό έξωτερικόν όριόν του. Ούτω 
συμπεραίνεται, ότι μεταξύ τού τοίχου καί τού 
ψηφιδωτού έμεσολάβει λωρίς δαπέδου διαφόρου 
συστάσεως, πλ. 1.70 μ. ’Επίσης Ακάλυπτος παρέ- 
μενεν ό χώρος τού βάθρου.

Οί κατά τό Ν. τμήμα τού οίκοπέδου άποκα- 
λυφθέντες τοίχοι Ανήκουν είς κτήρια, προφα
νώς Ιδιωτικός οικίας, τών πρώτων βυζαντινών 
χρόνων. Κατά τό Β. ήμισυ τού οίκοπέδου 
άνεσκάφησαν, έπίσης, έννέα τάφοι κεραμοσκε- 
πείς τών ρωμαϊκών χρόνων. Μεταξύ τών τά
φων II καί VI εΰρέθη μαρμάρινη γυναικεία 
κεφαλή, Οψ. 0,16 μ., ρωμαϊκών χρόνων.

Έκ τών έπιχώσεων συνελέγησαν δέκα νομί
σματα χαλκά: τρία Μεγάρων τού 4ου αί.- 243 
π.Χ., δύο Αθηναϊκά έποχής ’Αρχόντων, τρία 
βανδαλικά, 8ν ’Ιουστινιανού Α' καί ’Ιουστινια
νού Β' (565 - 578 μ.Χ.). ’Επίσης συνελέγησαν 
πέντε ρωμαϊκοί πρόχοι.

3. Σωτ. Δρίτσα καί Σπ. Μιχοπούλου (Ο.Τ. 153)

Είς τό οίκόπεδον τούτο, ιδιοκτησίας Δ. Κα- 
λοζούμη, διαστ. 16x9 μ., ή άνασκαφική έρευνα 
άπεκάλυψε τά λείψανα κτισμάτων μή συνδεο- 
μένων μεταξύ των, τών ύστέρων κλασσικών 
χρόνων.

Κατά τήν ΝΑ. γωνίαν τού οίκοπέδου, κάτω
θεν τής μεσοτοιχίας τής παρακειμένης οίκοδο
μής, άπεκαλύφθη ή Ν. γωνία δωματίου, τού 
όποιου οί τοίχοι, πάχ. 0,40, έσώζοντο είς ΰψ. 
0,85 μ.- ήσαν έκτισμένοι διά λαξευτών λίθων 
μεγαρικού κογχυλιάτου, ποικίλου μεγέθους, καί 
ήδράζοντο έπί τής κιμιλιάς είς βάθ. 1.75 μ. 
ύπό τό σύγχρονον έδαφος. Δυτικώτερον, παρά 
τήν Ν. μεσοτοιχίαν, άνευρέθησαν τά λείψανα 
έτέρου τοίχου μέ κατεύθυνσιν ΒΑ.-ΝΔ., σωζ. 
μήκ. 0,70, πάχ. 0,65 μ., κατεσκευασμένου διά 
λαξευτών λίθων καί διατηρουμένου είς ύψ. 1 μ. 
Είς τό Β. ήμισυ τού οίκοπέδου έσώζοντο τά κα
τάλοιπα ύποθεμελιώσεως τοίχου έκ πλακοειδών 
λαξευτών λίθων μέ κατεύθυνσιν ΒΑ.- ΝΔ., πάχ. 
0,65 μ., τού όποιου ή συνέχεια διεπιστώθη μέχρι 
μήκ. 8 μ. Είς άπόστασιν δέ 2.50 μ. καί πρός

Δ. κάτωθεν τής Β. μεσοτοιχίας έσώζοντο λεί
ψανα Αγωγού τομής κυκλικής.

4. Παν. Γεωργάκη 48 (Ο.Τ. 72)

Κατά τήν παρακολούθησιν τών έκσκαφικών 
έργασιών είς τό οίκόπεδον τούτο. Ιδιοκτησίας 
Νικ. Μπέη, διαστ. 10.02 X 15.50 μ., ήλθεν είς 
φώς τμήμα τού έκεϊθεν διερχομένου τείχους τής 
πόλεως, τής κλασσικής περιόδου, τό όποιον 
έπεσκευάσθη κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, ώς

Σχέδ. 47. Μέγαρα. Κάτοψις μέρους τού τείχους 
τής πόλεως άποκαλυφθέντος είς οίκόπεδον έπί 

τής όδού Π. Γεωργάκη 48

συμπεραίνεται έκ τών έντός τής κατασκευής 
του άνευρεθέντων όστράκων- ή άνασκαφική 
έρευνα ένετοπίσθη είς τό Β. ήμισυ τού οί
κοπέδου.

Τό τείχος (Σχέδ. 47 - 48) μέ κατεύθυν- 
σιν ΒΔ.- ΝΑ., άπεκαλύφθη μέχρι μήκ. 7 μ. καί 
σώζεται μέχρις ύψ. δύο δόμων, ήτοι 0,90 μ..
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έχει πάχ. 3.90 μ., έδράζεται δέ έπΐ σκληρών 
έπιχώσεων είς βάθ. 2.40 μ. ύπό τό σύγχρονον 
Εδαφος. Τό σύστημα τής κατασκευής του είναι 
τό έμπλεκτον Ισοδομικόν, συγκείμενον έκ δύο 
περιβόλων, έκτισμένων διά λαξευτών όρθογω- 
νίων λίθων κογχυλιάτου καταλιπόντων μεταξύ 
των κενόν 1 μ., πληρούμενον διά γεμίσματος 
άργών λίθων, χώματος καί λατύπης. Οί δόμοι

5. Θερμοπυλών 31 ( Ο.Τ. 263 )

Κατά τήν ΒΑ. γωνίαν τού ώς άνω οίκοπέδου, 
ίδιοκτησίας Σ. Σωτηρίου, διαστ. 10.40 X 9.50 μ., 
μικρά σκαφική έρευνα έφερεν είς φώς τμήμα 
τής Ν. πλευράς κτηρίου τού 4ου αί. π.Χ. ( Σ χ έ δ. 
49). Οί τοίχοι του σώζονται μέχρις ύψ. 1.10, 
έχουν πάχ. 0,45 - 0,50 μ. καί εδράζονται έπί τής

t- 000 οι«Ομ^ Γίζοβρομιου

ΤΟΜΗ Α-Α'

0_________________ 1__________________2 3 Μ.

Ε ΓΓΑΘΑΡΗ

Σχέδ. 48. Μέγαρα. Τομαί καί δψις τοΰ άποκαλυφθέντος τμήματος τού τείχους 
τής πόλεως ( πρβλ. Σχέδ. 47)

τών περιβόλων είναι Ισοϋψείς καί οί λίθοι των 
διατίθενται διάτονοι ή δρομικοί κατά στρώσεις.

Πρός Δ. τοϋ τείχους καί κάτωθεν τής μεσο
τοιχίας τής όμόρου οίκοδομής άπεκαλύφθη 
σαρκοφάγος έκ κογχυλιάτου, περιέχουσα τά 
διαλελυμένα όστά παιδός καί όστρακα χρονο
λογούμενα άπό τοϋ 4ου αί. π.Χ. μέχρι καί τοϋ 
1ου αί. μ.Χ.

κιμιλιάς είς βάθ. 1.70 μ. ύπό τό σύγχρονον 
έδαφος. Ό Ν. τοίχος, μέ κατεύθυνσιν ΒΔ.- ΝΑ., 
άπεκαλύφθη μέχρι μήκ. 3.40 μ., συνεχιζόμενος 
πρός ΝΑ. έντός τοϋ άσκάπτου, ένφ πρός ΒΔ. 
κάμπτεται κατ’ όρθήν γωνίαν πρός Β. Οί τοίχοι 
είναι έκτισμένοι έπιμελώς διά λαξευτών κροκα
λοπαγών λίθων μέ τήν παρεμβολήν μικρών 
λίθων μεταξύ ένίων έκ τών άρμών.
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6. Μυκηνών 40 ( Ο.Τ. 274 )

Κατά τήν διάνοιξιν πέδιλων είς τό ώς άνω 
οίκόπεδον. Ιδιοκτησίας Ί. Σούντη, διαστ. 
13 X 11.50 μ., άπεκαλύφθησαν τά λείψανα κτη
ρίων τής έλληνιστικής περιόδου έκτισμένων 
διά λαξευτών κροκαλοπαγών λίθων, τών όποιων 
διεκρίθησαν τέσσαρες οικοδομικοί περίοδοι, 
δέν κατέστη όμως δυνατή ή διασάφησις τών 
κατόψεών των.

7. Μυκηνών καί Στίλπωνος 17 (Ο.Τ. 274)

Είς τό οίκόπεδον τοϋτο, ιδιοκτησίας Ί.

άνω κτίσμα έδράζεται έπί έπιχώσεων είς βάθ. 
0,80 - 0,40 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος.

9. Σιδηροδρομικός Σταθμός Μεγάρων (Ο.Τ. 313 )

ΒΔ. τού Ο.Τ. 313 κατά τήν διάνοιξιν όρύ- 
γματος, διαστ. 3x3 μ., διά τήν κατασκευήν 
ϋδατοδεξαμενής, άπεκαλύφθη ή Δ. γωνία ύστε- 
ροκλασσικοϋ κτηρίου, οί τοίχοι τού όποίου 
ήσαν έκτισμένοι διά λαξευτών λίθων έκ μεγα- 
ρικοΟ κογχυλιάτου, κατά τό ίσόδομον σύστημα 
πλήν τού τμήματος τής ύποθεμελιώσεως· ούτοι, 
πάχ. 0,40 μ., διετήροϋντο ένιαχού μέχρις ύψους 
τριών δόμων, ήτοι 1.90 μ., ήδράζοντο δέ έπί

Σχέδ. 49. Μέγαρα. Κάτοψις άνασκαφής είς οίκόπεδον έπί τής όδού Θερμοπυλών 31

Σούντη, διαστ. 6.50 X 13 μ., άνευρέθη ή συν
έχεια τών είς τό παραπλεύρως οίκόπεδον άπο- 
καλυφθέντων κτισμάτων (Σχέδ. 50).

8. 28ης 'Οκτωβρίου 6 (Ο.Τ. 118)

Είς τό άνωτέρω οίκόπεδον, Ιδιοκτησίας Βα- 
σίλαινα, διαστ. 9 X 9.50 μ., ή γενομένη ερευνά 
άπεκάλυψε τήν ΝΑ. έξωτερικήν γωνίαν κτη
ρίου, κατεσκευασμένου διά λαξευτών πωρολί
θων, καί πρός Α. τούτου ύπόλοιπα μεταγενε- 
στέρας προσθήκης έξ άργολιθοδομής- τό ώς

σκληρών χωμάτων καστανού χρώματος είς βάθ. 
3 μ. ύπό τό σύγχρονον έδαφος. Ή ΒΔ. πλευρά 
άπεκαλύφθη μέχρι μήκ. 1.20, ή δέ ΝΔ. μέχρι
0. 40 μ.

ΕΛΕΥΣΙΣ

1. 'Ιάκχου 14 (Ο.Τ. 67 )

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, διαστ. 15.30 x 10.10 
μ., ιδιοκτησίας Ν. Δρακάκη, διεξήχθη έρευνα 
έπ' εύκαιρίμ τής διανοίξεως πέδιλων θεμε-
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λιώσεως τής νέας οίκοδομής. ’Αποτέλεσμα τής 
έρεύνης ύπήρξεν ή άποκάλυψις, κατά τήν ΒΔ. 
γωνίαν τοϋ οικοπέδου καί παρά τήν οικοδο
μικήν γραμμήν τής όδοϋ ’Ιάκχου, τμήματος 
δεξαμενής ή παρεμφερούς κτίσματος τών ύστέ- 
ρων ρωμαϊκών χρόνων. Τό σωζόμενον μέχρι 
τού Οψους τού καταστρώματος τής όδοΟ τμήμα 
τής δεξαμενής άπετελείτο άπό τοίχον, μήκ.
3.80 καί πλ. 0,60 μ., έκ μικρών καί μεγάλων 
λίθων, συνδεομένων δι’ υδραυλικού κονιάματος 
σκληρός συστάσεως, καί δαπέδου φέροντος 
παχύ έπίχρισμα πορσελάνης. Τό δάπεδον εύρί-

πεδον όμοιον πρός τό άποκαλυφθέν, προφανώς 
δέ ό έτερος τοίχος άπετέλει τήν ΒΔ. πλευράν 
τής δεξαμενής, τής όποιας τό άκριβές σχήμα 
δέν ήτο δυνατόν νά διαπιστωθή, διότι ή άνα- 
σκαφή δέν ήδύνατο νά έπεκταθή είς τό οίκό- 
πεδον Πόγκα. Τό ύπόλοιπον οίκόπεδον ήρευνή- 
θη διά δοκιμαστικών τομών καί οδτω διεπιστώ- 
θη, ότι καθ’ δλην τήν έκτασίν του καί άπό τού 
βάθους τού 1 μ. ήρχιζε τό στρώμα τών ποταμίων 
λίθων, συνεχιζομένων καί πέραν τών 2.50 μ.

Κινητά εύρήματα δέν ύπάρχουν, πλήν όλίγων 
ρωμαϊκών όστράκων.

Σχέδ. 50. Μέγαρα. Κάτοψις άνασκαφής είς οίκόπεδον έπί τών όδών Μυκηνών καί Στίλπωνος 17

σκέτο μόλις 0,20 μ. άπό τής σωζομένης έπιφα- 
νείας τοϋ τοίχου, ή ύποθεμελίωσις τού όποιου 
έφθανε μέχρι 1.20 μ. άπό τοϋ καταστρώματος 
τής όδοΰ. Έσωτερικώς ό τοίχος έφερεν έπέν- 
δυσιν όμοίαν πρός τήν τού δαπέδου, έξωτερικώς 
δέ άντηρίδας, διαστ. 0,45 X 0,50 μ., είς άπό- 
στάσιν 1.50 μ. ή μία άπό τής άλλης.

Είς τήν αύλήν τού παραπλεύρως κειμένου 
οίκοπέδου, ιδιοκτησίας Πόγκα, διεκρίνοντο 
έπιφανειακώς ή συνέχεια τού τοίχου τής δεξα
μενής, ώς καί έτερος όμοιας κατασκευής, είς 
άπόστασιν 1.60 μ. Μεταξύ αύτών έσώζετο δά-

Τά ώς άνω περιγραφέντα άρχαΐα άποτελοϋν 
μέρος ένός ένιαίου συγκροτήματος οίκιών, τμή
ματα τών όποιων άπεκαλύφθησαν κατά τήν 
έκσκαφήν τών δύο πρός Δ. κειμένων οικοπέδων 
( βλ. ΑΔ 22 (1967 ): Χρονικά, σ. 126 καί κα
τωτέρω, σ. 106).

2. ’Ιάκχου καί Στρατηγού Κοντούλη ( Ο.Τ. 67 )

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, ιδιοκτησίας Μ. 
Φούρλα, διαστ. 18 X 18 μ., κείμενον παρά τό κα
τά τό παρελθόν έτος άνασκαφέν οίκόπεδον Ιδιο
κτησίας Πανηγύρη (ΑΔ 22 (1967): Χρονικά,
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σ. 126), διεξήχθη ερευνά, μέ άποτέλεσμα τήν 
άποκάλυψιν καθ’ δλην τήν έκτασιν τοΟ οίκο- 
πέδου θεμελίων δύο οίκιών τών ρωμαϊκών χρό
νων έκατέρωθεν όδοΟ (Σ χ έ δ. 51 ) ( βλ. έπί- 
σης άνωτέρω, σ. 105, τάς έπΐ τού αύτοδ Ο.Τ. 
δτεξαχθείσας άνασκαφάς).

Τής μιας οΙκίας, ήτις καταλαμβάνει τήν 
μεγαλυτέραν έκτασιν, άνεσκάφησαν 12 χώροι·

I Α

σει, κυρίως κατά τό Ν. τμήμα της ( Π ί ν. 55 α ). 
Ή διάταξις τών χώρων A, Β, Γ, Δ, Ε κατά τό 
ΒΑ. τμήμα τού συγκροτήματος παρουσιάζει 
κανονικήν μορφήν. Πιθανώς άπετέλει τόν άρ- 
χικόν πυρήνα, είς τόν όποϊον μεταγενέστερον 
προσετέθησαν τά ύπόλοιπα. Τό μεγαλύτερον 
μέρος τού χώρου Α κατελάμβανε φρεάτιον άπο- 
χετεύσεως, διαστ. 2.15 X 0,40, βάθ. 0,55 μ., τό

κ χ or

οί τοίχοι της, έκτισμένοι δΤ αργών λίθων καί 
ίλύος, διατηρούνται είς ΰψ. 0,80-1.50, έχουν 
πάχ. 0,50 μ. καί έδράζονται έπί έπιχώσεων είς 
βάθος 0,60 -1 μ. άπό τού καταστρώματος τής 
όδού ’Ιάκχου. ’Ελάχιστα τμήματα τών έξ έπι- 
μήκων κεραμίνων πλακών δαπέδων διατηρούν
ται, άπαντα είς βάθ. 0,40 μ.· τό άποχετευτικόν 
όμως σύστημα τής οίκίας άπεκαλύφθη έν έκτά-

όποΐον έδέχετο τά ύδατα τού πειοσχήμου άγω- 
γού α, διωχέτευον δέ ταΰτα είς τόν έξ αύτοΰ 
έκκινούντα άγωγόν γ. Τό δάπεδόν του άπετέ- 
λουν κοϊλαι κεραμίδες, ή δέ Α. πλευρά του 
ύπεστηρίζετο διά μικρού άναλήμματος έκ λίθων 
καί χώματος, πλ. 0,75 μ., μέ στρώσιν έξ ύδραυ- 
λικού κονιάματος είς τήν άνω έπιφάνειαν καί 
μίαν σειράν καθέτων κεράμων κατά τό Α. πέρας.
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Τμήμα δαπέδου διετή ρεϊτο μόνον κατά τήν 
ΝΑ. γωνίαν τοϋ χώρου Δ, ένφ κατά τήν ΒΔ. 
τοδ χώρου Γ άπεκαλύφθη, είς τό ΰψος σχεδόν 
τοϋ καταστρώματος τής όδοΟ ’Ιάκχου, στρώσις 
κεράμων είς σχήμα πει.

Ή κατασκευή κατά τήν γερμανικήν κατοχήν 
καταφυγίου κατά τό ΝΔ. τμήμα τοδ οίκοπέδου 
καί είς τήν περιοχήν τοϋ χώρου Β, κατέστρεψε 
τήν έκεϊ έπέκτασιν τής οικίας, άπέμεινον δέ 
τμήμα μόνον τοίχου, μήκ. 5.75 μ., καί ύπολείμ- 
ματα δαπέδου έκ κεράμων καί λιθαρίων, ώς καί

τελείται έκ κυλινδρικών πήλινων σωμάτων- 
παρά τήν ΝΔ. γωνίαν τοϋ χώρου ΣΤ ό άγωγός 
δ ένοϋται μέ τούς η καί θ, καθ’ δλον δέ τό 
μήκος τής Ν. πλευράς του ύπεστηρίζετο δι’ άνα- 
λημματικοϋ τοίχου. Ό άγωγός στ, δστις διήρ- 
χετο κατά μήκος τής Β. καί Δ. πλευράς τοϋ 
χώρου Ζ, άπετελείτο άπό ήμικυλινδρικά πήλινα 
μέλη, πλ. 0,50 μ., ύπεστηρίζετο δέ κατά τάς 
έσωτερικάς πλευράς του διά μικροϋ άναλήμμα- 
τος, πάχ. 0,20 μ., έκ χώματος άναμεμειγμένου 
μετά κονιάματος.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. Τ ί ΤΡΑΓΟΝΟ ΚΤΙΙΜΑ
2. ΛΗΝΟΙ 

i ΤΑΦΟΙ 
4 ΠΗΓΑΔΙ

1. ΟΙΚΟΠΕΔΟ Π.Γ ΠΑΠΑΠΟΡΓΙΟΤ
2. ΟΙΚΙΑ I. ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΤ 
3 ΤΕΤΡΑΓΟΝΟ ΚΤΙΙΜΑ

Σχέδ. 52. Έλευσίς. Κάτοψις άνασκαφής είς οίκόπεδον έπί τής όδοϋ Κελεοϋ 1 καί τοπογραφικόν περιοχής

τμήμα έτέρου τοίχου συνεχιζομένου κάτωθεν 
τής παρακειμένης οίκοδομής.

Έκ τών υπολοίπων χώρων ΙΑ, Ζ, Η, Θ, I καί 
ΣΤ, οί όποιοι παρουσιάζουν τήν καλυτέραν 
διατήρησιν, ύπολείμματα δαπέδων άνευρέθησαν 
μόνον είς τούς ΣΤ καί ΙΑ, ένφ δι’ όλων σχεδόν 
διέρχεται τό άποχετευτικόν δίκτυον, παρουσιά- 
ζον σαφή κλίσιν πρός ΝΔ. Οί άγωγοϊ β, ε, ζ, η, θ 
καί ε είναι πειόσχημοι, ό γ έχει δάπεδον έξ 
έλαφρώς κοίλων κεράμων, πλευράς έκ λιθαρίων 
καί κάλυμμα έξ έπιπέδων κεράμων. Ό δ άπο-

Τέλος, είς τόν χώρον Θ άπεκαλύφθη φρέαρ, 
άνωρυγμένον είς τό έδαφος, μέ εσωτερικήν 
έπένδυσιν πήλινων δακτυλίων. Πέριξ τοϋ στο
μίου του, διαμ. 0,75 μ., ύπήρχε δακτύλιος μέ 
στρώσεις έκ θραυσμάτων πήλινων πλακών, διαμ.
1.80 μ., ό κύκλος δέ δλος ένεγράφετο έντός τε
τραγώνου, πλ. 2.25 μ., φέροντος όμοίαν στρώ- 
σιν. Τό φρέαρ ήρευνήθη μέχρι τοϋ βάθους τών 
τριών δακτυλίων, δπου άνέβλυζον ΰδατα. Τής 
δευτέρας οίκίας άνεσκάφησαν τρεις χώροι μό
νον, οίτινες θά άπετέλουν βοηθητικούς χώρους.
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Ή όδός, άποκαλυφθεΐσα μέχρι μήκ. 21.50 μ., 
6χει πλ. 3.80 μ." ταύτης διετηρεϊτο έν μόνον δ- 
δόστρωμα.

3. Κελεοΰ 1 (Ο.Τ. 106)

Αί έργασίαι είς τό ώς άνω οίκόπεδον, διαστ. 
36 X 24 μ., ιδιοκτησίας Παπαγεωργίου, ένετο- 
πίσθησαν κυρίως είς χώρον διαστ. 7x7 μ., 
πλησίον τής οικοδομικής γραμμής, ένθα άπε-

καλύφθησαν τά θεμέλια τετραγώνου κτίσματος 
ταυτιζομένου κατά τόν κ. Η. Thompson πρός 
πύργον ( Σ χ έ δ. 52 ), ένφ ή λοιπή εκτασις 
ήρευνήθη διά δοκιμαστικών τομών άνευ άπο- 
τελέσματος.

Τό προαναφερθέν κτίσμα, πλευράς 4.60 μ., 
ήδράζετο έπί τής κιμιλιάς είς βάθος 1.80 μ. 
ύπό τό σύγχρονον έδαφος· τό σύστημα τής 
τοιχοποιίας του ήτο τό πολυγωνικόν τραπεζιό-

ΤΟΜΗ Θ-Β

ΤΟΜ Η Γ-Γ

ΤΟΜΗ Δ-Δ

ι., -.ι·^ ιιΐΐ

Σχέδ. 53. Έλευσίς. Οίκοδομικαί φάσεις καί τομαί άποκαλυφθέντων άρχαίων έπί 
τής όδοΟ ΚελεοΟ 1 (πρβλ. Σχέδ. 52)
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σχημον, διά μεγάλων λαξευτών λίθων, τών κε
νών πληρουμένων διά βυσμάτων οί τοίχοι του, 
πάχ. 0,50 μ., διετηροΟντο είς Οψ. 1 μ. (Π ί ν. 
55 β). Ή θέσις τοϋ κτίσματος πλησίον τής 
Ίεράς όδοϋ, αί διαστάσεις του, ή άκρίβεια 
κατασκευής του, ώς καί ή πλήρης άπουσία 
έτέρων άρχιτεκτονικών λειψάνων συνδεομένων 
πρός τοΰτο, ένισχύουν τήν άποψιν περί τής 
κατασκευής του ώς πύργου. Ή χρονολογία 
άνεγέρσεώς του κατά τήν έλληνιστικήν περί
οδον συνάγεται έκ τής τοιχοποιίας του.

Μετά τήν κατάρρευσιν τοϋ πύργου κατά 
τούς ρωμαϊκούς χρόνους, τό έσωτερικόν τής 
βάσεώς του έπανεχρησιμοποιήθη κατ’ άρχάς 
διά τήν κατασκευήν τάφου καί κατόπιν διερ- 
ρυθμίσθη ώς ληνός. Ούτως, είς τό Δ. ήμισυ 
κτίζεται τάφος όρθογώνιος, διαστ. 1.44 x 2.36, 
ΰψ. 1.14 μ., δι’ όπτοπλίνθων τοποθετημένων είς 
όριζοντίας στρώσεις κατά τόν έκφορικόν τρό
πον έπί τοϋ δαπέδου του, κειμένου 2.88 μ. ύπό 
τό σύγχρονον έδαφος, εύρέθησαν τά όστα τριών 
νεκρών (άνδρός, γυναικός καί νηπίου) καί τρεις 
πρόχοι ώς κτερίσματα (Σ χ έ δ. 53 ).

Ή διαμόρφωσις τοϋ πύργου είς ληνόν έγέ- 
νετο κατά τούς ύστε pop ρωμαϊκούς χρόνους. 
Ό όλος χώρος θά έστεγάζετο δι’ όπτοπλίνθων 
κατά τόν έκφορικόν τρόπον, ώς συμπεραίνεται 
έκ τοϋ σωροΰ, όστις εύρέθη κατά χώραν είς τήν 
ΝΑ. γωνίαν του· ή πρόσβασις θά έγίνετο κατά 
τό μέσον τής Α. πλευράς, ένθα άνευρέθη τμήμα 
λίθινου κατωφλιού. Τό έσωτερικόν χωρίζεται 
κυρίως είς τρία διαμερίσματα: κατά τήν ΝΔ. 
γωνίαν δημιουργεΐται όρθογώνιος χώρος, διαστ. 
1.70 X 2.15 μ., όριζόμενος διά στηθαίου, κατε- 
σκευασμένος δι’ όπτοπλίνθων τό έσωτερικόν 
του περιβάλλεται διά παχέος κονιάματος, ώστε 
νά είναι κατάλληλος διά τήν έπεξεργασίαν τοϋ 
ύλικοϋ, είς δέ τήν ΝΑ. γωνίαν σκάπτεται λάκ
κος άπιόσχημος έντός τής κιμιλιάς, βάθ. 0,95 μ., 
συνδεόμενος μετά τοϋ προηγουμένου χώρου δι’ 
αΰλακος, τοϋ όποιου τά τοιχώματα φέρουν έπέν- 
δυσιν ύδραυλικοϋ κονιάματος καί όστις θά 
έχρησίμευε διά τήν συγκέντρωσιν τοϋ ύγροϋ 
(Σχέδ. 53).

ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι: α. 'Οδός ’Αγησιλάου και Θερμοπυλών. Επιτύμβιος στήλη, β. Όδός Άκομινάτου. ’Επιτύμ
βιος κιονίσκος

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι: α. Όδός Αΐμονος ( χωματερή Λεμπέση ). Χαλκοϋν κάτοπτρον έκ τοϋ τάφου VI, β. 'Οδός 
Αισώπου καί Μύκωνος. Πρωτογεωμετρική οΐνοχόη, γ. Όδός Αΐμονος (χωματερή Λεμπέση).

Τάφοι II καί III

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. Όδος Άκταίου καί Νηλέως: α. Ύπογεωμετρικόν προχοΐδιον, β. Μελαμβαφής λύχνος,
γ. Άποψις άνασκαφής

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:17 EEST - 34.211.113.242



ΓΊΙΝΑΕ 24 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

Άθήναι. Όδός Άπελλοΰ - Εύπόλιδος - Λυκούργου: α. Τμήμα πηλίνης γραπτής παραετίδος κεράμου,
β. Άποψις άνασκαφής άπό ΝΑ.

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. Όδός ΆπελλοΟ - Εύπόλιδος - Λυκούργου: α. Πηλίνη παραετΐς κέραμος, β. ’Επιτύμβιος στήλη

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. Όδός Βιργ. Μπενάκη 13: α. Πηλίνη πλαγγών, β. Πήλινον εϊδώλιον, γ. ’Επιτύμβιος κιο
νίσκος, δ. "Αποψις τής άνασκαφής άπό ΝΔ.

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. 'Οδός Βιργ. Μπενάκη 13: α. Τάφος IX, β. Ταφή XIV, γ. Πώμα πυξίδος, δ. ’Αλάβαστρα,
ε. Χοϋς

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. 'Οδός Γαριβάλδι - Σωφρονίσκου - Φαιναρέτης: α. ΠΕ λοπάς, β. Ύπογεωμετρικός σκύφος,
γ. Ύστερογεωμετρικός άμφορεύς

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. 'Οδός Γενν. Κολοκοτρώνη 7: α. Πήλινον είδώλιον έκ τοΰ τάφου IV, β-5”. Μελανόμορφον
άλάβαστρον έκ τοΟ τάφου IV, ζ. Τάφος IV

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. ‘Οδός Γενν. Κολοκοτρώνη 7: α. Τάφος VI, β. Τάφος IX

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. 'Οδός Έρεχθείου 20: α. Χρυσή ταινία έκ τοϋ τάφου VI, β. Κάνθαρος έκ τοϋ τάφου IV, γ. Πτη- 
νόσχημος ασκός έκ τοϋ τάφου VII, δ. ’Αγγεία έκ τοϋ τάφου VIII, ε. Οίνοχόη έκ τοϋ τάφου IV, s'". Άμ- 

φορεύς έκ τοϋ τάφου VI, ζ. Άμφορεύς έκ τοϋ τάφου IV

Ο. ΑΛΕΕΑΝΔΡΗ
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ΠΙΝΑΞ 32 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

Άθήναι: α. 'Οδός Ήγίου 30. Νότιος τοίχος, β. 'Οδός ’Ιωσήφ των Ρωγών 15. Ελληνιστικόν κτίσμα
μετ’ έντετειχισμένων βάθρων

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. Όδός Καλλισπέρη: α. Άποψις άνασκαφής, β. Κεφαλή τύπου Εύβουλέως, γ. Κορμός αγάλ
ματος ’Απόλλωνος κατά χώραν

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι: α - γ. Θήλαστρον, ρυτόν καί πύραυνον έκ τής όδοϋ Καραϊσκάκη 6, δ. Όδός Θεοφιλοπού- 
λου 16. Πήλινον είδώλιον έκ τοΰ τάφου V, ε. Όδός Κορυζή 6. Άποψις άνασκαφής

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθηναι. 'Οδός Κριεζ-fj: α. Άμφορεύς έκ τοϋ τάφου X, β. Τάφος VII, γ. Τάφος II, δ. Άμφορεύς έκ
τοΰ τάφου V

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. 'Οδός Κριεζή: α. Τάφος XIV, β. Τάφος XIII

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. Όδός Κριεζή: α. Πήλινον εϊδώλιον έκ του τάφου VI, β. Λήκυθος έκ τών έπιχώσεων, γ. Τάφος I

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. ‘Οδός Λέκκα 23 -25. "Αποψις Α. τομέως άνασκαφής άπό Β.

ΠΙΝΑΞ 38 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

Ο. ΑΑΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. Όδός Λέκκα 23 - 25: α - β. Ήμίεργα γυναικεία άγάλματα, γ. Τμήμα μωσαϊκού δαπέδου

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. 'Οδός Λέκκα 23 - 25: α. Ήγεμών κορινθιακή κέραμος, β. Μαρμάρινον ένεπίγραφον βόθρον

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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ΆΟήναι. Όδός Μακρυγιάννη 23 -27: α. Ύστερογεωμετρικόν κύπελλον έκ τοϋ τάφου III, β. Κύπελλον 
έκ τοΟ τάφου XII, γ. "Αποψις τοϋ ύστερορρωμαϊκοϋ κτηρίου

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. Όδός Πειραιώς 57. Πρωτοαττικός άμφορεύς έκ τοϋ τάφου XVIII

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Άθήναι. Όδός Πειραιώς 57: α. ’Οστέινη χειρ έκ τοϋ τάφου VIII, β. ’Εσωτερικόν κυάθου έκ τοδ τά
φου XV, γ. Ύστερογεωμετρική πυξίς έκ τοΰ τάφου XV
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Άθήναι. Όδός Πειραιώς 57: α. Έκμαγεΐον μήτρας έκ τοϋ τάφου VIII, β. Προχοΐδιον έκ τοϋ τάφου 
IX, γ. Ληκύθια έκ τοϋ τάφου XIII, δ. Λήκυθος έκ τοϋ τάφου XIV, ε. Άρυβαλλοειδής λήκυθος έκ τοϋ

τάφου XXXVI
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Άθήναι. 'Οδός Πλάτωνος 6-8: α. Χρυσούς δακτύλιος έκ τού τάφου XI, β. Τάφοι XIII, XIV καί XV
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Άθηναι: 'Οδός Σαπφοϋς 12. ’Αγγεία έκ τοϋ τάφου III, β. Όδός Σαπφοϋς 12. Κάνθαρος έκ τοϋ τά
φου VIII, γ. Όδός Σαπφοϋς 12. Προχοΐδιον έκ τοϋ τάφου XVIII, δ. Όδός Προμάχου 5. Σκύφος έκ 
τοϋ τάφου I, ε. Όδός Προμάχου 5. Πρόχους έκ τοΰ τάφου I, 5". Όδός Προπυλαίων. ’Αναθηματικόν

άνάγλυφον
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Άθηναι. ’Οδός Σαπφοϋς 12: ’Ερυθρόμορφος γαμικός λέβης έκ τοϋ τάφου XXI, β. Υδρία έκ τοϋ τά
φου X, γ. Άμφορεύς έκ τοΰ τάφου I, δ. Άμφορεύς έκ τοϋ τάφου VIII
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Άθήναι. 'Οδός Σαπφοϋς 12: α. Ταφή XV, β. Τμήμα ταφικοϋ περιβόλου άπό ΝΔ.
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Άθήναι: α. Όδός Φαλήρου. Μαρμαρίνη γυναικεία κεφαλή, β. 'Οδός Χρ. Λαδα 5-7. Τό προτείχισμα
άπό ΝΑ.
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Έλευσίς: α. Όδός ’Ιάκχου καί Στρατηγού Κοντούλη (Ο.Τ. 67). Μερική άποψις άνασκαφής, β. Όδός
Κελεοϋ 1. Άποψις άνασκαφής
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