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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

1. Άργυρούπολις

Δοκιμαστική έρευνα έγένετο είς τήν δια- 
σταύρωσιν τών όδών Κουμουνδούρου καί Λα
κωνίας, πρ6ς Δ. τής λεωφόρου Βουλιαγμένης, 
άριθ. 420. Άπεκαλύφθησαν δύο πλευραί κτη
ρίου έκ πωρίνων λιθοπλίνθων καλής έργασίας 
(Σ χ έ δ. 1, τ. 1 καί τ. 2· Π ί ν. 56 β ). Οί 
τοίχοι πατούν έπί λιθοστρώτου, έκ μικρών 
άκατεργάστων λίθων, τό όποιον συνεχίζεται είς

2. Μερέντα

Ή άνεύρεσις τμήματος θεμελιώσεως άρχαίου 
κτηρίου έντός τού κτήματος Παπαγιαννάκου, 
είς Μερένταν 'Αττικής, έδωσεν άφορμήν είς 
τήν διενέργειαν μικρός δοκιμαστικής άνασκα- 
φικής έρεύνης (Νοέμβριος 1967 ), μέ άποτέλε- 
σμα τήν μερικήν άποκάλυψιν τμήματος κλασ
σικού νεκροταφείου ( 5ου - 4ου αί. π.Χ.), περι- 
λαμβάνοντος όδόν (Σχέδ. 2 ) μετά ταφικών 
έκ πωρολίθων (κογχυλιάτου) περιβόλων έκα- 
τέρωθεν ταύτης. Δύο έξ αύτών άνεσκάφησαν 
κατά μήκος τής Ν. πλευράς τής νεκρικής όδοΰ. 
Ό πρός Δ. κείμενος (άριθ. 1 ) περιέκλειε τρεις 
έπαλλήλους όρθογωνίους λάκκους πυρών (1 - 3 )

Σχέδ. 1. ‘Αργυρούπολις. Όδός Κουμουνδούρου καί Λακωνίας. Κάτοψις άνασκαφής

τό έσωτερικόν τού κτηρίου (Π ί ν. 56 α). 
Σώζονται τρεις δόμοι.

Ό τοίχος 2 είς τό Α. άκρον του κάμπτεται 
πρός Β. (Σχέδ. 1, τ. 2).

Πρός Ν. τού σημείου, ένθα οί τοίχοι 1 καί 2 
συναντώνται, άνευρέθησαν μεγάλοι όγκόλιθοι, 
οί όποίοι δέν πρέπει νά σχετίζωνται πρός τό 
κτήριον (Σχέδ. 1, τ. 3).

Είς μικρόν βάθος άπό τής έπιφανείας τού 
έδάφους (0,25 - 0,50 μ.) άνευρέθησαν άκτέρι- 
ριστοι κεραμοσκεπεΐς τάφοι, λίαν προχείρου 
έργασίας, μεταγενεστέρων τού κτηρίου χρόνων 
(Σχέδ. 1, τάφ. 1, τάφ. 2).

ΑΓΓ. ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ

μέ τά έξής κτερίσματα. Πυρά 1: Άρυβαλλοει- 
δές ληκύθιον, δύο θήλαστρα καί λίαν ώξειδω- 
μένην σιδηράν στλεγγίδα. Πυρά 2: ’Ακέραιον 
άρυβαλλοειδές ληκύθιον καί όστρακα έτέρου. 
Πυρά 3 : Άρυβαλλοειδές ληκύθιον καί χαλκήν 
ψήφον. Παρά τάς πυράς, έντός τού αυτού περι
βόλου, άκανόνιστον βύθισμα (άποθέτης), έντός 
τού φυσικού πετρώματος, εύρέθη πλήρες μι
κρών λίθων. Ό έτερος περίβολος (άριθ. 2), 
έν έπαφή μετά τού 1 καί πρός Α. αύτοΰ κείμε
νος, περιελάμβανε δύο όρθογωνίους, παραλλή- 
λως τοποθετημένους, λάκκους. 'Εντός τού ένός 
έξ αύτών, είς βαθύτερον έπίπεδον, άπεκαλύφθη 
άκτέριστος κιβωτιόσχημος τάφος (σαρκοφά
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γος). Πλησίον τών λάκκων, έντός τοϋ ταφικοΟ 
περιβόλου, εόρέθησαν: 1. Άπότμημα έπιστέ- 
ψεως μαρμάρινης έπιτυμβίου στήλης, κοσμου- 
μένης διά πλαστικού ρόδακος, 2. ’Ογκώδης 
βάσις έπιτυμβίου ναοσχήμου μνημείου, άφε- 
θεϊσα κατά χώραν, 3. Άπότμημα μαρμάρινης 
έπιτυμβίου στήλης, σώζον έπί τής κυρίας δψεως 
τό δκρον ποδός δίφρου, 4. Θραϋσμα μαρμάρου, 
άνήκον προφανώς εις έτερον ναόσχημον μνη-

ΤΟΜΗ Β Β

ταφικούς περιβόλους τής Ν. πλευράς. Τό έσω- 
τερικόν τών περιβόλων δέν ήρευνήθη είσέτι.

Ή συνέχισις τής άνασκαφής θά φέρη πιθα
νώς είς φώς σημαντικόν τμήμα τοϋ κλασσικοϋ 
νεκροταφείου ( 5ου - 4ου π.Χ. αί.) τοϋ άττικοΰ 
Δήμου Μυρρινοϋντος, τοϋ όποιου τό γεωμετρι
κόν καί αρχαϊκόν ( 8ου - 6ου π.Χ. αί. ) είναι 
ήδη γνωστόν έκ προηγουμένων άνασκαφών, 
κείμενον πλησίον τοϋ βυζαντινού έκκλησιδίου

ΤΟΜΗ A A

ΟΔΟΓ

Σχέδ. 2. Μερέντα. Κάτοψις καί τομαί τοϋ άποκαλυφθέντος τμήματος νεκροταφείου

μεϊον. Τέλος, σημειοΰμεν τήν άνεύρεσιν άβα- 
θοϋς έλλειψοειδοϋς λάκκου πρός Δ. τής σαρ
κοφάγου, διαιρουμένου είς τρία τμήματα διά 
προχείρου έκ λίθων τοιχαρίου, άγνώστου είσέτι 
προορισμού.

Κατά μήκος τής Β. πλευράς τής ώς άνω όδοϋ 
άπεκαλύφθη μέγα τμήμα θεμελιώσεως, σωζομέ- 
νης είς ΰψος δύο έπαλλήλων δόμων καί άνη- 
κούσης προφανώς είς παρομοίους πρός τούς

«Είσόδια τής Θεοτόκου » (κτήμα Νάσιου ), 
ήτοι περί τό 1 χλμ. ΝΔ. τοϋ κλασσικού.

Ή τυχαία άνεύρεσις άκεραίας γεωμετρικής 
οίνοχόης καί όστράκων έντός τοϋ κτήματος 
τοϋ Σ. Παναγιώτου, περί τά 100 μ. πρός Α. 
τοϋ κτήματος Νάσιου, έδωσεν άφορμήν προ
καταρκτικής έρεύνης, ή όποια θά όλοκληρωθή 
κατά τό έπόμενον έτος.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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3. Αίγινα

Είς τήν θέσιν Μεριστός -'Αγ. Παρασκευή 
ΑΙγίνης καί έντός τού κτήματος Γ. Καλοκού- 
βαρου, άνεσκάφησαν τρεις σεσυλημένοι θαλα
μοειδείς τάφοι (I - II - III), τών όποιων ή όροφή 
είχεν έν μέρει καταπέσει. Έντός τών I καί II 
ούδέν άνευρέθη· έκ τής έπιχώσεως άνωθεν 
τοΟ III προέρχονται δύο λύχνοι, έξ ών ό είς 
μέ παράστασιν λέοντος (ΰψ. 0,05, διάμ. βάσ. 
0,035 μ.) καί ό έτερος μέ γλωσσοειδές κόσμημα 
καί άκτίνας πέριξ τής όπής του (ΰψ. 0,05, 
διάμ. βάσ. 0,035 μ.). Είς τό έσωτερικόν τοΰ 
ίδιου τάφου εύρέθησαν χαλκοΰν κάτοπτρον είς 
τεμάχια (ΰψ. 0,338, διάμ. 0,183 μ.), σιδηροΰν 
μαχαιρίδιον, σιδηροΰν έγχειρίδιον καί δύο 
δμοιαι άκόσμητοι οίνοχοΐσκαι, ϋψ. 0,11 καί 
0,108 μ. άντιστοίχως.

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Καλλιθέα

α) Κατά τήν κατασκευήν άποχετευτικοΰ άγω- 
γοΰ είς τήν συμβολήν τών όδών Κυναιγείρου 
καί Άριστ. Χαροκόπου εύρέθη μαρμάρινος ενε
πίγραφος έπιτύμβιος κιονίσκος, ΰψ. 0,96 μ. 
Έκ τής έπ’ αύτοϋ έπιγραφής χρονολογείται είς 
τούς έλληνιστικούς χρόνους. Ή έπιγραφή έχει 
έν μεταγραφή ώς έξής :

Άπελλής 
Ό ] λυμπίχο 
Έ]κ Κεραμέων

β) Κατά τήν έγκατάστασιν δικτύου ύδρεύσεως 
είς τήν όδόν Κολοκοτρώνη εύρέθη μαρμάρινη 
έπιτύμβιος στήλη μέ παράστασιν δεξιώσεως. 
Πρόχειρος έργασία τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 
57γ). "Υψ. 0,98, πλ. 0,68 μ.

γ) Είς τήν όδόν Ματζαγριωτάκη 81 εύρέθη 
άπότμημα μαρμαρίνης έπιτυμβίου στήλης τοΰ 
4ου π.Χ. αίώνος, έπί τοΰ όποιου σώζεται άκέ- 
φαλον όκλάζον, κατ’ ένώπιον είκονιζόμενον, 
νήπιον. Σωζ. ΰψ. 0,36 μ. ( Π ί ν. 57 α).

δ) Είς τήν όδόν Σαπφοΰς 100 εύρέθη κιβω
τιόσχημος τάφος, διαστ. 2 X 0,93 x 0,92 μ. 
Πέριξ τοΰ λίαν τεταραγμένου σκελετού εΰρέ- 
θησαν όκτώ μελανόμορφοι λήκυθοι. Έκ τούτων 
ή μία μόνον διετηρείτο καλώς (ΰψ. 0,315 μ.) 
καί έφερε παράστασιν θυσίας τράγου. Τό είς 
τά τέλη τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος χρονολογούμενον 
άγγείον μέλλει νά δημοσιευθή ύπό τοΰ συν
αδέλφου κ. Άγγ. Λιάγκουρα. Έτερος, σεσυλη- 
μένος όμως, παρόμοιος τάφος εύρέθη άκριβώς 
πλησίον.

’Αμφιθέα

Είς τήν συμβολήν τών όδών Κρήτης καί 
Κύπρου εύρέθη πηλίνη λάρναξ περιέχουσα παι
δικήν ταφήν. Τά κτερίσματα ήσαν έπτά ληκύ- 
θια κλασσικών χρόνων φέροντα διακόσμησιν 
θαλλοΰ κισσού.

Άργυρούπολις

α) Έπί τής λεωφόρου Βουλιαγμένης, παρά 
τήν όδόν Κύπρου καί 150 μ. ΝΔ. τοΰ έργοστασίου 
PANCOM, εύρέθη κιβωτιόσχημος τάφος. Έντός 
αύτοΰ ύπήρχον άρυβαλλοειδές ληκύθιον καί 
λευκή λήκυθος μέ παράστασιν δύο μορφών έ- 
κατέρωθεν άνθεμωτής έπιτυμβίου στήλης έπί 
βαθμιδωτής βάσεως. ’Αριστερά είκονίζεται γυνή 
καθημένη έπί βράχου καί κρατοΰσα κάνιστρον 
μέ καρπόν καί δεξιά έφηβος κρατών κάνι
στρον, έντός τοΰ όποιου στέφανος.

β) Έπί τής όδοΰ Λαύρας 2 εύρέθη κεραμο
σκεπής τάφος, διαστ. 1.90 X 0,40 μ. Παρά τόν 
σκελετόν άρυβαλλοειδές ληκύθιον καί σιδηρά 
στλεγγίς.

γ) Είς τήν συμβολήν τών όδών Κουμουνδού- 
ρου καί Λακωνίας εύρέθη άνω τμήμα μαρμαρί
νης έπιτυμβίου στήλης τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος 
φέρουσα τήν έπιγραφήν :

Εύκτήμων 
Μυρρινόσιος 
' Αρχεστράτη 
Εύκτήμονος γυνή 

Ύψ. 0,65, πλ. 0,33 μ.
δ) Έντός τής άεροπορικής μονάδος 129 Π.Υ. 

άνεσκάφησαν τρεις ύστερογεωμετρικοί τάφοι. 
’Αφορμή είς τήν έρευναν άπετέλεσεν ή περί 
τά 200 μ. πρός Δ. τής έκκλησίας τής μονάδος 
άνεύρεσις πυράς κατά τήν κατασκευήν άποχε- 
τευτικοΰ έργου. Εκτός τών τάφων περισυνελέ- 
γησαν πλεΐστα όστρακα άγγείων, κυρίως τρι- 
φυλλοστόμων οίνοχοών, άνήκοντα πιθανώτατα 
είς καταστραφέντας υπό τοΰ έκσκαφέως τάφους.

Τάφος I. Έπρόκειτο περί άπλοΰ λάκκου, 
έντός τοΰ όποιου είχε τοποθετηθή άμφορεύς 
περιέχων τήν τέφραν τοΰ νεκροΰ. Πέριξ τοΰ 
άμφορέως εύρέθησαν πέντε σκύφοι (Π ί ν. 
58 α) καί κάτωθεν τούτων σιδηροΰν μαχαιρί
διον. Πρός Δ. τοΰ λάκκου - τάφου εύρέθη πυρά, 
διαστ. 1.20 X 0,80 μ., ή όποια άπέδωσεν όστρακα 
άνήκοντα είς εύρεΐαν φιάλην.

Τάφος II. Έπρόκειτο έπίσης περί λάκκου - 
τάφου, έντός τοΰ όποιου είχεν άποτεθή άμφο
ρεύς πλήρης όστών ( Π ί ν. 58 β). Τό στόμιον 
τοΰ άμφορέως έκαλύπτετο ύπό πώματος - φιάλης.

Τάφος III. Παρόμοιος πρός τούς δύο προη-
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γουμένους τάφους περιείχε τεθραυσμένον εις 
πλείστα τεμάχια πίθον, κείμενον πρός Δ. εις 
άπόστασιν 2.40 μ. άπό τοΟ 1 καϊ 2.20 μ. άπό 
τοΟ II.

Αιγάλεω

Είς τήν συμβολήν των όδών Σμύρνης καί 
Περγάμου άνευρέθησαν δύο κιβωτιόσχημοι 
κλασσικών χρόνων τάφοι, διαστ. 2.15 X 0,64 ό 
είς καί 2.35 X 0,86 μ. ό έτερος. Ό είς άπέδωσε 
μελαμβαφές κυάθιον, μελαμβαφές ληκύθιον καί 
δύο σιδηράς στλεγγίδας είς τεμάχια καί ό έτε
ρος δύο άρυβαλλοειδή ληκύθια καί χαλκούν 
κάτοπτρον, διαμ. 0,108 μ.

"Αγ. ’Ιωάννης Ρέντης

Εντός τού έπί τής όδοΟ Κωνσταντινουπό
λεως 12άγρο0 ιδιοκτησίας Δημ. Κατσίκη, εύρέ- 
θη μαρμάρινον άκέφαλον άγαλμα άρχαϊκής Κό
ρης, χρονολογουμένης είς τό α' τέταρτον τού 
6ου αίώνος ( βλ. AAA I ( 1968), σ. 34).

Γραμματικόν

Κατόπιν είδοποιήσεως τού Σταθμού Χωροφυ
λακής Μαραθώνος, μετεφέρθη έκ Γραμματικού 
είς τήν άρχαιολογικήν άποθήκην Ραμνοΰντος 
άπότμημα μαρμάρινης έπιτυμβίου στήλης τού 
4ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 57 β), μέ παράστασιν

δεξιώσεως δύο γυναικών, μιάς καθημένης καί 
μιας όρθιας. “Ανωθεν τής παραστάσεως ή έπι- 
γραφή : Σωτήρ. Ύψ. 0,53, πλ. 0,33 καί πάχ. 
0,07 μ.

Σαλαμϊς

Έκ καταστραφέντος τάφου, εύρεθέντος κατά 
τήν διάνοιξιν βόθρου έντός τού κτήματος Γ. 
Καλουμένου είς Άμπελάκια, προέρχονται δύο 
σφραγιδόλιθοι καί πλείστα όστρακα YE III β 
καί γ έποχής. Έπί τού ένός τών σφραγιδόλιθων 
είκονίζονται έσχηματοποιημένα άντωπά Ιππά
ρια καί έπί τού έτέρου δύο μορφαί καί πρό 
αύτών δένδρον (;).

Αίγινα

Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύδρεύσεως ύπό 
συνεργείου τού Δήμου Αίγίνης, είς τήν άρχήν 
τής όδοΰ τής άγούσης έκ τής πόλεως πρός τόν 
ναόν ’Αφαίας, εύρέθη λάκκος ευμεγέθης, δ 
όποιος άπέδωσε ν έπτά άγγεϊα (έξ άμφορεϊς καί 
μίαν υδρίαν), χρονολογούμενα άπό τού 5ου 
μέχρι καί τού 4ου π.Χ. αίώνος. Τέσσαρες έκ 
τών άμφορέων έφερον έπί τού λαιμού των 
άλλοτε έγχάρακτα ( ΝΕ) καί άλλοτε γραπτά 
( A ) σήματα, χαρακτηριστικά τού έργαστηρίου 
έκ τού όποιου προήρχοντο.

ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ
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II IN AH 56 ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 23 ( 1968 )

Αργυρούπολις. Οδός Κουμουνδούρου καί Λακωνίας : α. Εσωτερική γωνία οικοδομήματος καί λιθό-
στρωτον δάπεδον, β. 'Ο τοίχος 2

ΑΓΓ. ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΧ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:28 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 ) ΠΙΝΑΞ 57

’Αττική: α. Καλλιθέα. Όδός Ματζαγριωτάκη 81. Άπότμημα έπιτυμβίου στήλης, β. Γραμματικόν. 
Άπότμημα έπιτυμβίου στήλης, γ. Καλλιθέα. Όδός Κολοκοτρώνη. Επιτύμβιος στήλη
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ΠΙΝΑΞ 58 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

’Αττική : α. Άργυρούπολις. ’Αεροπορική μονάς 129 Π.Υ. Γεωμετρικός σκύφος (τάφος I), β. Γεωμε
τρικός άμφορεύς ( τάφος II)
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