
4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ

Καί κατά τό παρελθόν θέρος έξηκολούθησαν αί άνασκαφαί του ίεροϋ της 
Άρτέμιδος έν Βραυρώνι της ’Αττικής.

Σκοπός τής εφετινής άνασκαφής έτάχθη ή πλήρης έξερεύνησις τής περιοχής 
μεταξύ τού ναού τής Άρτέμιδος καί τής προς Β. αύτοϋ άποκαλυφθείσης Στοάς, 
τής όποιας μέρος μόνον είχε μέχρι τοΰδε άνασκαφή καί δή τοϋ στυλοβάτου 
καί τοϋ μεσαίου τοίχου, προ τοϋ οποίου άνευρέθη πέρυσι σειρά ωραίων άνα- 
γλύφων καί άγαλμάτων νεαρών κορών, τών λεγομένων άρκτων. Τό πλήρες 
σχέδιον τής Στοάς εϊχεν ήδη καθορισθή πέρυσιν, οπότε είχε διαπιστωθή καί ή 
άκριβής χρονολογία τής οΐκοδομήσεως αυτής μεταξύ τοϋ 430 καί τοϋ 420 π.Χ. 
επί τή βάσει επιγραφής εύρεθείσης κατά τό ανατολικόν σκέλος τής Στοάς 
συνταχθείσης δ’ έπί Άριμνήστου άρχοντος, κατά τό 416/415.

Ή άνασκαφή υπήρξε καί εφέτος δύσκολος άφ’ ενός λόγω τών ύδάτων, τών 
οποίων ή στάθμη εόρίσκεται ολίγον ύψηλότερον τοϋ μαρμάρινου στυλοβάτου, 
άφ’ ετέρου δέ λόγω τής συσσωρευθείσης καθ’ δλην την έκτασιν τοϋ άνασκα- 
φέντος χώρου ΐλύος. Ή άνασκαφή κατέστη δυνατή μόνον διά τής χρησιμο- 
ποιήσεως καί δευτέρας μηχανής προς άντλησιν τών ύδάτων τής λόγω τών 
άνασκαφών σχηματισθείσης εύρείας υδάτινης λεκάνης.

Καί νοτίως μέν τοϋ στυλοβάτου εύρέθησαν κατά χώραν τά πώρινα γείσα 
τής Στοάς καί οί κάτω σφόνδυλοι τών κιόνων (πίν. 10α), ένώ κατά τήν άνατο- 
λικήν πλευράν άπεκαλύφθη μέγα τμήμα τοϋ πώρινου στυλοβάτου τοϋ ανατο
λικού σκέλους, δστις, ώς διεπιστώθη έκ τής περαιτέρω προς Νότον σκαφής, 
προχωρεί καί πέραν τής νοητής γραμμής τοϋ βορείου αναλήμματος τοϋ ναοΰ, 
έξικνούμενος πιθανώς μέχρι τής ίεράς οικίας. Έκλείετο δηλαδή ολόκληρος 
ή μεταξύ τών δύο σκελών έσωτερική αύλή τής Στοάς καί έξ ’Ανατολών, σχη- 
ματιζομένου ουτω μετά τών προς Νότον κτισμάτων τοϋ ναοΰ, τοϋ βω
μού, τοϋ ίεροϋ τής ’Ιφιγένειας καί τής ίεράς οικίας περίκλειστου πανταχόθεν 
χώρου έν είδει έσωτερικής αύλής.

Άνασκαφή έγένετο επίσης καί κατά τό δυτικόν σκέλος τής Στοάς προς 
πλήρη άποκάλυψιν αύτοϋ, εύρέθη δέ δτι κατά τό μέσον περίπου τοϋ δυτικού 
τούτου σκέλους έσχηματίσθη εις μεταγενεστέρους τής πρώτης οΐκοδομήσεως 
τής Στοάς χρόνους εύρεϊα είσοδος, τής οποίας τό δάπεδον έσχηματίσθη έξ 
οικοδομικού ύλικοΰ ληφθέντος καί έξ αυτής τής Στοάς καί έξ άλλων κτηρίων. 
Τοΰτο άγει ημάς νά ύποθέσωμεν οτι ή είσοδος αυτή έσχηματίσθη πιθανώτατα
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μετά τήν καταστροφήν ολοκλήρου του προς Βορράν τμήματος τής Στοάς ήτοι 
πιθανώς κατά τά τέλη του 4ου π.Χ. αΐώνος έκ πλημμυρών του ποταμού Έρα- 
σίνου, δστις έ'ρρεε βορειότερον, διότι τοΰ οικοδομικού τούτου ύλικοΰ, έξ οδ έσχη- 
ματίσθη τό δάπεδον, ούδέν μέλος δύναται νά χρονολογηθή μεταγενεστέρως 
(πίν. ΙΟβ). Εις τό αύτό μέρος εύρέθη καί τμήμα κορμού γυναικείου αγάλμα
τος άρχαϊκών χρόνων πανταχόθεν δμως άποκεκρουμένου.

Εύρυτέρας έκτάσεως σκαφικαί έ'ρευναι ένηργήθησαν κατά τό προς Β. 
καί Δ. ανάλημμα τοΰ ναοΰ. Καί δυτικώς μέν άνεσκάφη πλήρως τό ισχυρόν 
κρηπίδωμα, δπερ έκλειε τήν βόρειον πλευράν τοΰ ΐεροΰ χώρου τοΰ σχηματιζο- 
μένου νοτίως τοΰ ναοΰ εις ύψηλότερον επίπεδον, δπου εύρίσκεται σήμερον ή 
μεταβυζαντινή έκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Διά τήν έκ Δυσμών άνάβασιν 
πρός τό ιερόν τοΰτο έσχηματίζετο κατά τό νοτιώτερον άκρον τοΰ κρηπιδώμα
τος κλϊμαξ, ής εύρέθησαν αί δύο κατώτεραι βαθμίδες. Κατά τον νότιον τοίχον 
τής κλίμακος ταύτης έξωτερικώς άνευρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν πλήθος 
οστράκων καί πήλινων ειδωλίων τοΰ 5ου π.Χ. αΐώνος άρίστης δέ τέχνης (πίν. 
11. 12α). 'Υποθέτω δτι ό χώρος ούτος έχρησίμευεν ώς άποθέτης ή βόθρος 
τοΰ ΰπερθεν μικρού ΐεροΰ. Βορειοδυτικώς καί βορείως τοΰ άναλήμματος 
άνεσκάφη ολόκληρος ό χώρος, δστις είχε καί παλαιότερον άλλ’ έλλιπώς καί 
μερικώς μόνον έρευνηθή. ’Ανευρέθησαν δέ έκεϊ πολλά τεμάχια έπιγραφών καί 
δή όπισθογράφων καταλόγων άναθημάτων, μεταξύ τών οποίων καί ολόκληρος 
μαρμάρινη στήλη όπισθόγραφος μετά μικράς μόνον άποκρούσεως περιλαμβά- 
νουσα 400 περίπου στίχους.

Εύρέθησαν επίσης πολλαί μαρμάριναι κεφαλαί κορών άρκτων (πίν. 12 β-δ), 
θαυμάσιον μαρμάρινον άνάγλυφον τοΰ τέλους τοΰ 5™ π.Χ. αΐώνος, μετά παρα- 
στάσεως Άρτέμιδος καί αιγών (πίν. 13α), μαρμάρινη κεφαλή αϊγός έκ τών 
άκρωτηρίων πιθανώς τοΰ ναοΰ, πολλά όστρακα άγγείων καί πήλινα ειδώλια, 
χρυσά τινα καί χαλκά άφιερώματα καί άλλα.

Βορειοανατολικούς τοΰ άναλήμματος (πίν. 13β) ή άνασκαφή έπροχώρησεν 
εις βάθος πρός άποκάλυψιν τοΰ άνατολικοΰ δωματίου τοΰ δυτικοΰ σκέλους 
τής Στοάς. Διότι, ώς παρετηρήθη καί πέρυσιν, ή κιονοστοιχία τής Στοάς δεν 
έξικνεΐτο καθ’ δλον τό μήκος τών πλαγίων σκελών άλλ’ άπό τοΰ δευτέρου κίο- 
νος υπήρχε τοίχος μέχρι τοΰ τέρματος τών σκελών σχηματιζομένων ουτω 
δύο άλλεπαλλήλων δωματίων. Άπεκαλύφθη δέ πράγματι καί ό τοιχοβάτης 
τοΰ πρός τό έσωτερικόν τής αύλής τελευταίου πρός Νότον δωματίου τοΰ δυ
τικού σκέλους.

Εις άπόστασιν δμως ενός περίπου μέτρου άπό τοΰ τοιχοβάτου τούτου άπεκα
λύφθη τοίχος πάχους 1 περίπου μέτρου έκτισμένος διάπωρίνων τετραγώνων πλα
κών καί έδραζόμενος έπί ΐσχυράς ύποθεμελιώσεως έξ άσβεστολιθικών πλακών. 
Τοΰ τοίχου τούτου διεσώθησαν δύο άλλεπάλληλοι δόμοι (πίν. 14α). Έκ τούτων
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ό κατώτερος στηρίζεται έπί τής 6ης έκ των άνω προς τά κάτω βαθμίδος του ναοΰ, 
του οποίου προηγήθη ή κατασκευή, καίτοι ή ύποθεμελίωσις έξ άσβεστολίθων 
καί γενικώς ό εξαίρετος καί επιμελημένος οικοδομικός τρόπος τής κατασκευής 
τοΰ άποκαλυφθέντος τοίχου, μεθ’ ύποτομής εις έκαστον δόμον, άναβιβάζουν 
την κατασκευήν αύτοΰ είς τούς αύτούς περίπου χρόνους μέ τον ναόν, δηλονότι 
εις το α! ήμισυ τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος.

'Ο μνημονευθείς ουτος τοίχος βαίνει παραλλήλως προς τον τοιχοβάτην τοΰ δυ
τικού σκέλους τής Στοάς μέχρις άποστάσεως 3.90 μ. άπό τοΰ άναλήμματος τοΰ 
ναοΰ, καμπτόμενος εϊτα κατ’ ορθήν γωνίαν προς Άνατολάς καί έξικνούμενος μέ
χρι τοΰ εσωτερικού τοιχοβάτου τοΰ άνατολικοΰ σκέλους τής Στοάς (πίν. 14β). 
Φαίνεται έν τούτοις ότι δεν έτερματίζετο κατά το σημεΐον τοΰτο άλλ’ ότι έπρο- 
χώρει καί πέραν τοΰ άνατολικοΰ σκέλους τής Στοάς, κατά τήν κατασκευήν 
τοΰ οποίου, κατά τά τέλη τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, έκόπη ό τοίχος άκόμη δέ καί ή 
ύποθεμελίωσις αύτοΰ. Καθ’ δλον το μήκος τοΰ βορείου τμήματος άπό τοΰ 
σημείου τής στροφής αύτοΰ προς Άνατολάς δεν διεσώθησαν οί άνώτεροι έκ 
πωρίνων πλακών δόμοι άλλά μόνον ή ύποθεμελίωσις έξ άκανονίστων άσβεστολί
θων έστρωμένων κατά πολυγωνικόν έπιμελή τρόπον. Πιστεύω ότι ή καταστροφή 
αυτή θά έγένετο κατά τήν κατασκευήν τής Στοάς, καίτοι άσφαλή συμπεράσματα 
περί τοΰ προορισμού καί τής χρονολογήσεως τοΰ τοίχου τούτου δεν είναι δυ
νατόν νά έξαχθοΰν πρό τής τελείας άνασκαφής τοΰ χώρου. 'Οπωσδήποτε όμως 
δεν πρόκειται περί τοίχου άνήκοντος είς ιδιαίτερον κτήριον άλλά περί τοίχου 
άντιστηρίξεως μεγάλου άνδήρου (ταρράτσας) σχηματιζομένου άνατολικώς 
τοΰ ναοΰ. 'Ότι δέ έπί τοΰ άνδήρου τούτου εύρίσκετο ό βωμός ούδεμία υπάρ
χει άμφιβολία" διότι ολόκληρος ή έπίχωσις προς τό έσωτερικόν τοΰ τοίχου, 
προς Νότον δηλαδή, άπετελεϊτο έκ τεφροχωμάτων, έντός τών οποίων εύρέ- 
θησαν πλήθος οστράκων καί πήλινων ειδωλίων άπό τοΰ 7ου μέχρι τοΰ 5ου π.Χ. 
αίώνος (πίν. 15α), ώς καί οί μελανόμορφοι κύβοι οί είκονιζόμενοι έπί τοΰ 
πίνακος 15γ. Έπί δέ τοΰ θεμελίου εύρέθη καί τεμάχιον άρχαϊκής έπιγραφήςτών 
άρχών τοΰ 5ου αίώνος π.Χ. άποκεκρουμένης όμως πανταχόθεν (πίν. 15β).

Πολύς χρόνος καί έργασία κατηναλώθη εφέτος διά τήν διαμόρφωσιν 
τοΰ όλου χώρου, άπαλλοτριωθέντος περαιτέρω προς Βορράν δαπάναις 
τοΰ Ταμείου ’Αρχαιολογικών ’Απαλλοτριώσεων, ένώ έξ άλλου έπιμελεία τής 
Διευθύνσεως Άναστηλώσεως κατηδαφίσθη ό νεωτέρας κατασκευής νάρθηξ 
τοΰ έκκλησιδίου τοΰ Αγίου Γεωργίου καί έκτίσθη παραπλεύρως διά τάς άνάγ- 
κας τών πιστών μικρόν κελλίον είς τήν θέσιν τοΰ κατηρειπωμένου παλαιοτέρου. 
Έδενδροφυτεύθη δέ καί ή γύρω περιοχή καί έλπίζομεν ότι πολύ συντόμως διά 
τών νέων έργασιών διαμορφώσεως καί τών άνασκαφών ή Βραυρών θέλει έξε- 
λιχθή είς έξαίρετον άρχαιολογικόν καί τουριστικόν χώρον.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΠίΝΑΞ 10 ΠΑΕ 1959 — 4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ

α. ’Άτυοψις του στυλοβάτου της Στοάς μετά των κατωτέρων σφονδύλων 
των κιόνων κατά χώραν.
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ΠΑΕ 1959.—4. αναςκαφαι βρατρωνος ΠίΝΑΞ 11

β. Πήλινα ειδώλια έξ άποθέτου ή βόθρου ΰπερθεν τοϋ μικροΰ ίεροϋ.
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ΠίΝΑΞ 12 ΠΑΕ 1959 —4. αναςκαφαι βραυρωνος

α. Έρυθρόμορφον πινάκιον έξ άποθέτου ή βόθρου 
ύπερθεν του μικρού ίεροΰ.

β. γ. δ. Κεφαλαί άρκτων.
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ΠΑΕ 1959.—4. αναςκαφαι βρατρωνος ΓΙΐΝΑΞ 13

α. Άνάγλυφον του τέλους του 5°υ αί. μετά παραστάσεως Άρτέμιδος καί αιγών.

β. ’Άποψις του ναού καί του τοί,χοβάτου του τελευταίου δωματίου του δυτικού 
σκέλους της Στοάς.
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ΠίΝΑΞ 14 ΙΪΑΕ 1959 —4. αναςκαφαι βρατρωνος

α. Τοίχος άνατολικώς του τέρματος του δυτικοί) σκέλους τής Στοάς.

β· Γ^°^Χ°ζ άνατολικώς του τέρματος του δοτικού σκέλους τής Στοά,ς.
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ΠΑΕ 1959 — 4. αναςκαφλι βρατρωνος ΠίΝΑΞ 15

α. Τεμάχια μελανόμορφων άγγείων έκ τής έπιχώσεως τυρός τό εσωτερικόν 
του τοίχου του πίν. 14α.

β. Επιγραφή έκ των θεμελίων του τοίχου του άνατολικώς γ. Μελανόμορφοι κύβοι
του τέρματος του δυτικού σκέλους τής Στοάς. έκ τής έπιχώσεως προς

τό έσωτερικόν του τοί
χου άντιστηρίξεως.
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