
6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΥΛΙΔΟΣ

Συνεχίσθησαν καί εφέτος αί έν Αύλίδι τής Βοιωτίας άνασκαφαί μας, αί 
δέ έρευναι, μέ την πολύτιμον βοήθειαν τοϋ νεαρού άρχαιολόγου κ. Κωστή Δα- 
βάρα καί τήν έμπειρον έπίβλεψιν τοϋ επιστάτου δλων των άνασκαφών μας 
κ. Γεωργίου Κεχαγιά, διεξήχθησαν εις τρία κυρίως σημεία: έντός τοϋ ναοϋ, 
νοτίως αύτοϋ καί εις τάς δυτικάς υπώρειας τοϋ βραχώδους λόφου, επί τής κο
ρυφής τοϋ οποίου σώζεται τό τείχος τής προϊστορικής άκροπόλεως.

α) ’Εντός τοϋ ναόν.

Έδώ ή έρευνα έπανελήφθη εις τό άδυτον, τον σηκόν καί τό προστώον.
Ή έντός τοϋ σηκοΰ άνασκαφή άπεκάλυψε παλαιοτέρας ύποθεμελιώσεις 

των κιόνων καί άπέδειξεν ότι αί σωζόμεναι ρωμαϊκών χρόνων βάσεις των 
έδράζονται έπί των παλαιοτέρων αύτών ύποθεμελιώσεων καί δτι επομένως ή 
γενομένη κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους επισκευή τοϋ ναοϋ ούδόλως μετέβαλε 
τήν εσωτερικήν αύτοϋ διάταξιν.

Αί παλαιότεραι αύταί ύποθεμελιώσεις των κιόνων τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος 
είναι κατεσκευασμέναι διά τοϋ αύτοϋ ύλικοΰ, διά τοϋ οποίου έχουν κτισθή 
καί οί τοίχοι τοϋ ναοϋ των αύτών χρόνων, δηλ. δΓ έγχωρίου άσβεστολίθου, 
αί δέ προ τοϋ άδύτου βάσεις τών κιόνων σώζουν άκεραίαν τήν παλαιοτέρων 
χρόνων ύποθεμελίωσίν των, ή όποια μάλιστα εύρίσκεται αρκετά βαθύτερον 
τοϋ δαπέδου τοϋ ναοϋ τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος.

Μικρά άνασκαφική έρευνα κατά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τοϋ σηκοΰ, με
ταξύ τής αριστερά τώ είσερχομένω εις τό άδυτον υψηλής τετραγώνου βάσεως 
μετά τόρμου καί τής νοτίας πλευράς τοϋ ναοϋ, άπεκάλυψε τμήμα λιθοστρώτου, 
κατά πάσαν πιθανότητα παλαιάς όδοΰ, τό όποιον προχωρεί ύπό τον τοίχον 
τοϋ 50U αίώνος (πίν. 23β). Ή έρευνα δμως δεν συνεπληρώθη καί θά πρέπη 
κατά τήν προσεχή άνασκαφικήν περίοδον νά μελετηθή προσεκτικώτερον, διά 
νά άποδειχθή αν υπάρχει σχέσις μεταξύ τοϋ λιθοστρώτου τούτου, τοϋ τοίχου 
τών γεωμετρικών χρόνων, περί τοϋ όποιου θά όμιλήσωμεν κατωτέρω, καί τών 
προς Δυσμάς τής κρήνης κατά τάς περυσινάς μας άνασκαφάς άποκαλυφθέντων 
παρομοίων τμημάτων λιθοστρώτου. Έξ αύτών τό πρώτον τμήμα, άρχόμενον άπο 
τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τοϋ λίθινου τετραγωνικού, άγνώστου δέ προορισμού, 
περιφράγματος καί άκολουθοΰν τήν δυτικήν αύτοϋ πλευράν, προχωρεί προς
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Δυσμάς ύπό το άσκαπτον έδαφος, δηλ. ύπό τήν σημερινήν δημοσίαν οδόν. Τό 
άλλο, τό όποιον δυστυχώς ήναγκάσθημεν νά καταστρέψωμεν κατά τήν άνα- 
σκαφήν, άπεκαλύφθη κατά τήν δυτικήν πλευράν καί τό νότιον άκρον τοϋ πώ
ρινου περιβόλου τής κρήνης, βαϊνον δέ προς Δυσμάς έκρύπτετο καί αύτό ύπό 
τό άσκαπτον του δημοσίου δρόμου.

Κατά τάς εντός τοϋ σηκοϋ εργασίας άπεμακρύνθη έκ τής προ τοϋ άδύτου, 
δεξιά τω εΐσερχομένω, θέσεως, όπου άρχικώς εύρέθη, ό έξ άμυγδαλίτου λίθου 
θησαυρός καί μεταφερθείς έτοποθετήθη επί τής έκ πωρολίθου βάσεως τής εύρι- 
σκομένης κατά τό ΒΑ. άκρον τοϋ σηκοϋ, δεξιά τω εΐσερχομένω καί ολίγον 
μετά τήν έκ τοϋ προστώου εις τον σηκόν είσοδον.'Η βάσις αύτή δεν είναι έκεί- 
νη, έπί τής οποίας ήδράζετο άλλοτε ό θησαυρός, ό όποιος είναι μεταγενεστέρων 
τής βάσεως χρόνων. Είναι πάντως βέβαιον ότι καί ή βάσις αύτή άνήκεν εις 
θησαυρόν τοϋ 5ου αί., όστις όμως δεν άνευρέθη δυστυχώς κατά τάς άνασκα- 
φάς μας (πίν. 24α).

Επίσης άπεσπάσθησαν έκ τής μεταγενεστέρων χρόνων στρώσεως τοϋ προ
στώου καί τοϋ σηκοϋ τό κιονόκρανον τών ελληνιστικών χρόνων, τό τμήμα 
δωρικού κίονος καί λίθοι τών βαθμιδών τοϋ προστώου τοϋ ναοΰ (βλ. ΠΑΕ 
1958, σ. 45 καί εΐκ. 2), άφέθη όμως κατά χώραν έντός τοϋ σηκοϋ τμήμα 
άγωγοΰ τοϋ ύστερορρωμαϊκοΰ λουτρού (πίν. 24β).

Τό κιονόκρανον καί τό τμήμα τοϋ δωρικού κίονος προέρχονται έκ τής 
τετραστύλου κιονοστοιχίας τοϋ προστώου, ή δέ εις έλληνιστικούς χρόνους 
άναγωγή των άποδεικνύει ότι καί τό διά πωρολίθων κατασκευασθέν προστώον 
τοϋ ναοΰ άνήκει εις τούς αύτούς χρόνους. Διαπιστώνομεν ουτω μίαν άκόμη 
μορφήν τοϋ ναοΰ, ή όποια δοθεΐσα εις αύτόν κατά τούς έλληνιστικούς χρόνους 
διετηρήθη πιθανώτατα μέχρι τής καταστροφής του, οπότε εις τήν θέσιν αύτήν 
ακριβώς έθεμελιώθη τό λουτρόν τών ύστερορρωμαϊκών χρόνων.

Ότι δέ τό προστώον είναι μεταγενεστέρα προσθήκη άποδεικνύεται καί έκ 
τοϋ ότι αΐ πλευραί αύτοΰ δέν φαίνεται νά συνδέωνται άπολύτως όργανικώς μέ 
τους τοίχους τοϋ ναοΰ τοϋ 5ου αΐώνος.

Επομένως άλλη θά ήτο ή μορφή τοϋ ναοΰ τοϋ 5ου αΐ. καί άλλη ή τών ελληνι
στικών καί τών ρωμαϊκών χρόνων. "Αν αί ύποθέσεις μας είναι όρθαί, τότε έχομεν 
κατά χρονολογικήν σειράν δύο μετασκευάς τοϋ ναοΰ καί τρεις μορφάς αύτοΰ: 
α) τήν άρχικήν τοϋ 5ου π.Χ. αΐ., κατά τήν όποιαν άντί τοϋ προστώου έχομεν 
προς Α. πρόδομον μέ δύο μόνον κίονας μεταξύ τών παραστάδων, τρίκλιτον σηκόν 
καί άδυτον (σχεδιογράφημα εΐκ. 1), β) τήν τών έλληνιστικών χρόνων μέ μεταβο
λήν μόνον τής προσόψεως, όπου προστίθεται τό προστώον μέ τέσσαρας κίονας 
(βλ. τά βοιωτικά ταναγραϊκά νομίσματα τών αύτοκρατορικών χρόνων) καί 
γ) τήν τών ρωμαϊκών χρόνων μέ μικράν αλλαγήν έντός τοϋ σηκοϋ δι’ άντι- 
καταστάσεως τών κιόνων, οί όποιοι όμως δέν μετακινούνται άπό τάς θέσεις
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των, δπως φαίνεται καθαρά έκ των ύπό τάς βάσεις των σωζομένων ύποθεμε- 
λιώσεων των κιόνων τοΰ 5ου αΐ.

Εκτός όμως των τριών αύτών περιόδων καί μορφών του ναοΰ τής Αύλιδείας

Άρτέμιδος, εχομεν πιθανόν μίαν ακόμη, παλαιοτάτην, τήν τών γεωμετρικών 
χρόνων.

Κα τά τάς έφετινάς μας άνασκαφάς, εις τό βόρειον τμήμα του προστώου 
καί προς Άνατολάς τής θεμελιώσεως τοΰ μεταξύ σηκοϋ καί προστώου διαχω- 
ριστικοΰ τοίχου, άπεκαλύφθη τμήμα καμπύλου τοίχου (πίν. 23α) καί παρ’
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αύτό άφθονα όστρακα μεγάλων άγγείων, άμφορέων κ.ά., των τελευταίων γεω
μετρικών χρόνων, ένδείξεις δηλαδή ότι εις τήν θέσιν αυτήν, την τόσον πλησίον 
της κρήνης, υπήρχε παλαιότατον καμπυλόγραμμον οικοδόμημα (πβλ. τον ναόν 
τοϋ Θέρμου καί τον ύπό τό δάπεδον τοϋ ναοϋ τής Προπυλαίας Άρτέμιδος εις 
Ελευσίνα άποκαλυφθέντα καμπύλον τοίχον των γεωμετρικών χρόνων).

"Αν τοϋτο ήτο ό ναός τής Άρτέμιδος τής γεωμετρικής εποχής, δεν 
δυνάμεθα βεβαίως άκόμη μετά πεποιθήσεως να ύποστηρίξωμεν, ή θέσις όμως 
όπου τό τμήμα τούτο εύρέθη—ύπό τό προστώον καί έγγύς τής κρήνης—καί τα 
όστρακα τών άγγείων μάς οδηγούν μέ πιθανότητα εις τήν ύπόθεσιν αύτήν.

Τέλος μετά τάς άνωτέρω άνασκαφικάς μας έρεύνας προέβημεν εις τήν κατά 
τό δυνατόν άποκατάστασιν τοϋ ναοϋ διά τής συμπληρώσεως τής βορείου αύτοΰ 
πλευράς έκ τοϋ ύπάρχοντος πέριξ διεσκορπισμένου ύλικοΰ, τής άφαιρέσεως 
έκ τοϋ δαπέδου τής στρώσεως τών διαφόρων αρχιτεκτονικών τοϋ ναοϋ τε
μαχίων καί τής συγκεντρώσεως αύτών επί τοϋ νοτιοανατολικοΰ θεμελίου τοϋ 
προστώου.

Ουτω τό διάγραμμα τοϋ ναοϋ άποκατεστάθη σχεδόν πλήρως καί ή παρε- 
χομένη σήμερον έκ τοϋ όλου κτηρίου έντύπωσις είναι άδιάσπαστος.

β) Νοτίως τον ναοϋ.

Αί ερευναι νοτίως τοϋ ναοϋ έγιναν εις τά δύο κυρίως έκ τών τριών οικοδο
μημάτων (βλ. σχεδιογράφημα είκ. 1), διότι τοϋ δευτέρου άπό Νότου, ευρι
σκομένου μεταξύ τών δύο άλλων, μόλις ήρευνήθησαν αί δύο πλευραί, ή βόρειος 
καί ή νοτία.

Τοϋ πρώτου έσημειώθη ήδη ή άνεύρεσις κατά τάς άνασκαφάς τοϋ παρελθόντος 
έτους (βλ. ΠΑΕ 1958, σ. 52). Τοϋ άλλου, τρίτου κατά σειράν άπό Νότου, είναι 
ή μέν θέσις μεταξύ τοϋ έν μέρει άποκαλυφθέντος δευτέρου καί τής νοτίας τοϋ 
ναοϋ πλευράς, ή δέ άποκάλυψις εγινεν έπίσης κατά τάς έφετινάς έργασίας, 
άμφοτέρων όμως δεν συνεπληρώθη άκόμη ή άνασκαφή.

Τοϋ πρώτου κτηρίου, τοϋ κληθέντος Μ, ή έρευνα περιωρίσθη εις τήν νοτίαν 
καί τήν δυτικήν πλευράν του, καθώς καί εις τό εσωτερικόν τών δωματίων του.

Εις τό διάγραμμά του (βλ. σχεδιογράφημα εΐκ. 1) βλέπει κανείς μέγα δω- 
μάτιον διαστάσεων 7x6.40 μ., αύτό τό όποιον μάς έδωκε τήν αφορμήν νά άπο- 
καλέσωμεν τό όλον οικοδόμημα Καταγώγιον (πίν. 25α). Προς Άνατολάς, 
Δυσμάς καί Βορείως τούτου ύπάρχουν άλλα, μικρότερα ώς επί τό πολύ, 
διαμερίσματα.

Τό δωμάτιον τοϋτο δυνάμενον, ώς εξάγεται έκ τών διαστάσεων καί τής 
όλης αύτοΰ διατάξεως, νά δεχθή ένδεκα κλίνας, δύναται νά χαρακτηρισθή ώς 
ένδεκάκλινον, τά δέ περί αύτό διαμερίσματα ώς βοηθητικοί του χώροι 
καί ώς δωμάτια διαμονής τών ξένων. "Οτι δέ τοϋτο άπετέλει τον σπουδαίο-
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τερον χώρον του οικοδομήματος άποδεικνύεται καί έκ του κατά χώραν σω- 
θέντος κατωφλιού της θύρας του, ή οποία—καί τοϋτο είναι χαρακτηριστικόν— 
εύρίσκεται πλησιέστερον προς την δεξιά τώ εϊσερχομένω βόρειον πλευράν 
του (βλ. πίν. 25α.β καί σχεδ. εΐκ. 1). "Αν καί ή άνασκαφή τοΰ οικοδομή
ματος Μ δεν συνεπληρώθη καί ούδέν άσφαλές συμπέρασμα δύναται από τοΰδε 
νά διατυπωθή, έν τούτοις σύγκρισις αύτοΰ προς τάς μέχρι τοΰδε εις τάς ’Αθήνας, 
την ’Αττικήν έν γένει, τήν Δήλον, την ’Όλυνθον καί άλλαχοΰ άνασκαφείσας 
οικίας ήμπορεΐ νά βοηθήση εις τον άκριβέστερον ίσως χαρακτηρισμόν του. 
Διότι έκ των έντός αύτοΰ γενομένων ευρημάτων, άγγείων, μαγειρικών σκευών, 
οικιακών άντικειμένων, ώς π.χ. ένός τμήματος πήλινου νεροχύτου, κ.ά., 
μάλλον προς πολυτελή οικίαν δύναται νά παραβληθή.

Οί τοίχοι τοΰ οικοδομήματος Μ, όπως καί τών δύο προς Βορράν αύτοΰ 
άποκαλυφθέντων, είναι έκτισμένοι δι’ αργών λίθων μετά πηλοΰ. Έξαίρεσιν 
άποτελεΐ τό νότιον τμήμα τοΰ δυτικοΰ αύτοΰ τοίχου, τό όποιον έχει κατα- 
σκευασθή διά μεγάλων ορθογωνίων πωρολίθων, πιθανόν παλαιοτερας χρή- 
σεως, ΐσοδομικώς τοποθετημένων (πίν. 26).

Εις τινα τών διαμερισμάτων τοΰ οικοδομήματος τούτου καί εις μίαν γω
νίαν αύτών υπάρχει χαμηλός τοίχος σχήματος καμπύλου περιορίζων μεταξύ 
αμτοΰ καί τών δύο πλευρών τής γωνίας χώρον ύπενθυμίζοντα έστίαν (τζάκι). 
Έν τούτοις τό έντός αύτοΰ χώμα ούδέν ίχνος τέφρας ή αιθάλης περιέχει. Πρό
κειται λοιπόν μάλλον περί χωρίσματος έν είδει ερμαρίου, όπου οί ξένοι έτοπο- 
θέτουν τά εις τρόφιμα έφόδιά των, καί κυρίως όξυπυθμένους αμφορείς οίνου. 
Εις τήν εικόνα (πίν. 25α) εύκρινώς διακρίνεται τό παρά τήν ΒΑ. γωνίαν 
τοΰ προ τής ένδεκακλίνου τραπέζης διαμερίσματος τοιοΰτον κατασκεύασμα, 
καθώς καί τό παρά τήν ΝΑ. γο^νίαν τοΰ προς Δυσμάς τοΰ ένδεκακλίνου μικρο- 
τέρου δωματίου δμοιον τοιοΰτον.

’Από τής βορείου πλευράς τοΰ κτηρίου Μ καί από τής βορείου αύτής όψεως 
εκκινούν, μέ κατεύθυνσιν προς Βορράν, τοίχοι άλλου οικοδομήματος ολίγον 
μόνον άνασκαφέντος (πίν. 27).

Έκ τών μέχρι τοΰδε όμως άποκαλυφθέντων καί ιδία έκ τής εις μίαν γωνίαν 
του, τήν νοτιοδυτικήν τοΰ δευτέρου άπό Δυσμών διαμερίσματος, άποθηκευμέ- 
νης μεγάλης μάζης κεραμικοΰ πηλοΰ, συμπεραίνομεν δτι τό οικοδόμημα τοΰτο 
ήτο άγγειοπλαστεΐον.

Τοΰ αύτοΰ προορισμοΰ είναι καί τό παραπλεύρως τοΰ δευτέρου τρίτον κτή- 
ριον, τό όποιον όμως δεν έχει κοινήν μετά τοΰ δευτέρου πλευράν, ώς εχει τό 
δεύτερον μετά τοΰ πρώτου, τοΰ Μ, αλλά μεσολαβεί μεταξύ των στενός διαχω- 
ριστικός δρόμος, περίδρομος (πίν. 28).

Εις τό άνασκαφέν τμήμα τοΰ τελευταίου τούτου κτηρίου διακρίνονται τέσ- 
σαρα τούλάχιστον διαμερίσματα (βλ. σχεδιογράφημα είκ. 1 καί πίν. 29α), εις τό
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βορειότερον τών οποίων καί κατά τήν βορειοδυτικήν αύτοϋ γωνίαν υπάρχει 
διά πηλού καί ειδικών χονδρών ομοιομόρφων πλίνθων κατεσκευασμένος 
άπιδιόσχημος κεραμικός κλίβανος εσωτερικών διαστάσεων 3x1.80 μ. 
(πίν. 29β).

Προ τής θύρας του κλιβάνου, κατά τήν νοτίαν αύτοΰ πλευράν καί εις μικράν 
από αύτοΰ άπόστασιν, υπάρχει έκ γης έπικεχρισμένης διά πηλοΰ πλατεία εργα
στηριακή, θά έλεγε κανείς, τράπεζα, άσφαλώς έχουσα σχέσιν προς τον κλί
βανον. Προ δέ τής νοτιοανατολικής γωνίας του κλιβάνου σώζεται κατά χώραν 
λίθινη βάσις καί εις τινα άπό ταύτης προς Νότον άπόστασιν άλλη όμοία. Έπί 
των δύο αύτών βάσεων θά έστηρίζοντο ξύλινοι κίονες ύποβαστάζοντες προ
φανώς προστατευτικόν τοΰ κλιβάνου καί τοΰ προ αύτοΰ έργαστηριακοΰ χώρου 
ύπόστεγον (βλ. σχεδιογράφημα είκ. 1).

Τά εντός τοΰ όλου κτηρίου καί ιδίως τοΰ κλιβάνου εύρεθέντα αγγεία, ως 
έπί τό πλεϊστον σκεύη οικιακής χρήσεως ρωμαϊκών χρόνων, χρονολογοΰν τό 
κτηριον τοΰτο, καθώς καί τά δύο προηγούμενα, τούλάχιστον κατά τήν δευ- 
τέραν των μορφήν.

Καί τά τρία αυτά κτήρια έχουν τάς εισόδους των προς Άνατολάς, ή δέ 
προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν έντονος σύγκλισις αύτών μάς οδηγεί εις τήν συ- 
σχετισιν των προς τό συγκρότημα τής κρήνης καί τής παρά τήν δυτικήν πλευ
ράν της διερχομένης λιθοστρώτου όδοΰ, σαφή ίχνη τής όποιας εϊχομεν άποκα- 
λύψει κατά τάς έν έτει 1958 άνασκαφάς μας.

Έξ άλλου ό προς τό αύτό σημεΐον προσανατολισμός τοΰ ναοΰ ύποδηλοΐ 
σαφώς ότι εδώ, περί τήν κρήνην ή ολίγον νοτιώτερον αύτής, πρέπει νά άνα- 
ζητηθή τό κέντρον τής άρχαιοτάτης λατρείας τής Άρτέμιδος.

Δυστυχώς ή άνασκαφή ένταΰθα, δηλ. μεταξύ τής κρήνης άφ’ ενός καί τοΰ 
ναοΰ καί τών άλλων κτηρίων άφ’ ετέρου, δεν είναι εύκολος, διότι έντεΰθεν διέρ
χεται ή σημερινή οδός (βλ. σχεδιογράφημα είκ. 1), ή όποια κατά τήν χάραξίν 
της πιθανώτατα πολλά άρχαΐα ερείπια έξηφάνισεν, ενώ άλλα άσφαλώς εύρί- 
σκονται κάτωθεν αύτής.

Κινητά ευρήματα. Έκ τών εντός τοΰ ναοΰ άνευρεθέντων άναφέ- 
ρομεν : κέραμον ένσφράγιστον, κυάθιον μετά καθέτων γραμμών, τεμάχιον 
όψιανοΰ, λύχνον μετ’ άνθεμίου, δύο λύχνους μετ’ έρωτιδέων, τέλος δέ όστρα- 
κον λυχνου μετά μηνίσκου καί άλλον μετά κεφαλής Άθηνάς.

Μεταξύ τών ευρημάτων τοΰ πρώτου κτηρίου Μ καταλέγονται άφθονα 
όστρακα μεγαρικών σκύφων μέ έκτυπον διακόσμησιν (φυτικήν ως έπί τό πολύ) 
καί άλλα άτρακτοειδών ληκυθίων, άμφορέων, πινακίων, ή άκτίς ενός τών 
όποιων είναι 0.47μ., λύχνων καί άγγείων οικιακής χρήσεως έξ άκαθάρτου 
πηλοΰ, άλλά καί άκέραια τοιαΰτα. ’Αριθμός σιδηρών ή χαλκών ήλων προέρ
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32 Πρακτικά της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1959

χεται πιθανώτατα έκ της στέγης τοΰ κτηρίου. Άρκεταί υπήρξαν αί άγνΰθες 
έκ πηλού ή μολύβδου, ώς καί αί ένσφράγιστοι λαβαί αμφορέων. Έπί τεμαχίου 
εΐργασμένου μέλανος λίθου διακρίνονται τα γράμματα:

Μ

s,Ll&P0<
"Ας άναφέρωμεν τέλος μίαν μολυβδίνην ορθογώνιον πλάκα, διαστάσεων 

0.08 Χ0.073μ., ένα μολύβδινον τροχόν, διαμ. 0.042, ένα στρογγύλον πήλινον 
δίσκον άβαφη, διαμ. 0.27, καί τμήμα μαρμάρινης λεκάνης.

Εις τό τρίτον άπό Νότου κτήριον, όπου ό κεραμικός κλίβανος, είχομεν πε
ρίπου τα αύτά ευρήματα όπως εις τό κτήριον Μ, κυρίως δέ άγνΰθας καί άτρα- 
κτοειδή ληκύθια, σημειώνομεν όμως ιδιαιτέρως ένα κέραμον ήγεμόνα άνθε- 
μωτόν μετά πρασίνου βάθους, λεπτής τέχνης, ό όποιος εόρέθη έξω του κτηρίου, 
παρά την βόρειον αύτοϋ πλευράν. Έκ τοΰ κεραμικού τέλος κλιβάνου, έκτος 
των άλλων όμοιων ευρημάτων, προέρχεται εις δίσκος δίωτος μετά περιχειλώ- 
ματος, ώς καί ικανός άριθμός μεγάλων λοπάδων καί άλλων άκεραίων άγγείων, 
τοποθετημένων προφανώς προς δπτησιν έντός τοΰ κλιβάνου κατά την στιγμήν 
τής καταστροφής.

γ) Εις τάς δντικάς ΰηωρείας της άκροηόλεως.

Ή έρευνα εις τάς δυτικάς υπώρειας τής άκροπόλεως, τοΰ βραχώδους δηλ. 
λόφου τον όποιον σήμερον οί βοσκοί άποκαλοΰν Νησί ή Γελαδοβούνι1, άπεκά- 
λυψε μάκρους έκ μεγάλων λίθων τοίχους περιβόλου(;), οί όποιοι έκ των πέριξ 
αυτών γενομένων ευρημάτων κατά πάσαν πιθανότητα ανήκουν εις τούς υστεροελ
λαδικούς χρόνους (βλ. πίν. 31). ΤάπρόςΒορράν καί Νότον άκρα τοΰ μακρο- 
τέρου έξ αύτών κάμπτονται προς τά Βορειοδυτικά, ώς εάν έπρόκειτο νά 
περιβάλουν προστατευτικώς την μεταξύ τοΰ τοίχου καί τοΰ ναοΰ καί τής 
κρήνης έκτασιν (βλ. πίν. 32). Προς τό σημεϊον αύτό έπομένως θά πρέπη νά 
στραφή μελλοντικώς μέρος τής έρεύνης μας.

Τέλος μικράν σκαφήν ή άκριβέστερον έργασίας καθαρισμοΰ καί εύτρεπι- 
σμοΰ έξετελέσαμεν εις τά Βορείως τής κρήνης καί παρά τον άρχαΐον μυχόν,

1 Νησί καλείται, διότι κατά τήν παράδοσιν εις παλαιοτάτους χρόνους άπετέλει νή
σον. ’Οφείλεται δέ ή παράδοσις αΰτη εις τό γεγονός δτι τό Μικρό Βαθύ προ τής ύπό 
τοΰ ’Εργοστασίου Τσιμέντων Χαλκίδος καταχώσεώς του είσεχώρει βαθέως πρός Νότον 
εντός τής ξηρας, οότως ώστε ό ύπ’ αύτοϋ καί τοΰ Μεγάλου Βαθέος άφιέμενος λαιμός 
ν αποτελή στενόν χαμηλόν ισθμόν, ή δέ προϊστορική άκρόπολις νά όμοιάζη πράγματι 
μέ άπόκρημνον βραχώδη νήσον.
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ήδη κατακεχωσμένον, τοΰ Μικρού Βαθέος κατά τήν περυσινήν άνασκαφήν μας 
άποκαλυφθέντα λείψανα των κτηρίων τοΰ λιμένος (πίν. 30).

Έκ των επιτευγμάτων των εφετινών μας άνασκαφών σημαντική ύπήρξεν 
έκτος των άλλων ευρημάτων καί ή άποκάλυψις τοΰ κεραμικού κλιβάνου, τοΰ 
οποίου καί ή θέσις τόσον πλησίον τοΰ ναού καί ή εντός τόσον εύρυχώρου καί 
έπιμελώς έκτισμένου κτηρίου στέγασις επιβεβαιώνει τήν περί σπουδαιότητος 
τής κεραμικής τέχνης έν Αύλίδι μαρτυρίαν τοΰ Πλουτάρχου λέγοντος εις τό 
«Περί τοΰ μή δεΐν δανείζεσθαι» 2 : Την δε τράπεζαν ή καλή Αυλϊς... άντικοσμή- 
σει τοϊς κεραμεοίς καθαρωτέροις οϋσι των αργυρών1. Έκτος τούτου όμως 
προστίθεται εν επιπλέον δείγμα εις τούς ολίγους μέχρι τοϋδε άνασκαφέντας 
κεραμικούς κλιβάνους, ή δέ διαφορετική διάταξις αύτοΰ είναι διδακτική διά 
τήν μελέτην τοΰ σχεδίου των κλιβάνων καθ’ όλου1 2.

I. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

1 Πλούταρχος Ηθικά V.
2 Βλ. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Τά 'ϊλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων, τεΰχος 1, σ. 87-93.
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ΠΑΕ 1959 —6. αναςκαφαι ατλιδος ΠίΝΑΞ 23

α. ’Άποψής του ναοΰ τής Αύλί,δείας Άρτέμιδος άπδ ’Ανατολών μετά τήν πλήρη 
άνασκαφήν του καί τήν εν μέρει άποκατάστασιν τών πλευρών του.
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ΠίΝΑΞ 24 ΠΑΕ 1959.— 6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΤΛΙΔΟΣ
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β. Το Καταγώγιον άπο Δυσμών.
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ΠίΝΑΞ 26 ΠΑΕ 1959.— 6. ΑΝΑΣκΑφλι ατλιδος
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ΠΑΕ 1959 — 6. αναςκαφαι ατλιδος ΠίΝΑΞ 27

Ό μεταξύ τοϋ Καταγωγίου καί τοϋ δευτέρου άττο Νέτου κτηρίου τοίχος.
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ΠίΝΑΞ 28 ΠΑΕ 1959.— 6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ατλιδος
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ΠΑΕ - 6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΤΛΙΔΟΣ ΠίΝΑΞ 29

α. Το τρίτον άπό Νότου κτήριον μετά των διαμερισμάτων του, της εργαστηριακής τραπέζης, 
των βάσεων των κιόνων καί του προφυλακτικώς έστεγασμένου ήδη κλιβάνου.

β. Ό κεραμικός κλίβανος.
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ΠίΝΑΞ 30 ΠΑΕ 1959.—6. αναςκαφαι ΑΤΛΙΔΟΣ

Τά προς Β. της κρήνης καί παρά τον καταχωσθέντα μυχόν τοϋ λιμένος Μικρό Βαθύ 
άποκαλυφθέντα χτίσματα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:24 EEST - 34.211.113.242



ΠΑΕ 1959.—6. αναςκαφαι ατλιδος ΠΙΝΑΞ 31
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ΠΙΝΑΞ 32 ΠΑΕ 1959 — 6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΤΛΙΔΟΣ
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