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αύτό περίπου βάθος ( 3,50 μ.), άλλ’ είς άπόστασιν
13,30 μ. άπό τής οίκοδομικής γραμμής τής όδοΟ 
Μιαούλη. Είς τό μεταξύ των δύο τοίχων διάστημα 
έσημειώθη μικρόν τμήμα άγωγοΟ έλληνορρωμαϊ- 
κών χρόνων καί παρά τόν β' τοίχον φρέαρ κοινόν 
διαμέτρου 0,70 μ. καί ένταϋθα ή το έμφανής ή δια- 
τάραξις των στρωμάτων άπό τάς προηγηθείσας 
νεωτερικάς οίκοδομάς.

Μεγαλύτερον ένδιαιρέρον παρουσίασεν τό έπΐ 
τής όδοΰ 'Ομήρου άριθ. 6 ( Σ χ ε δ. 1 άρ. 17 ) εύ- 
καιριακώς έρευνηθέν οΐκόπεδον, Ιδιοκτησίας 
Χαρ. Σφαέλλου, όπου κατά γενομένην έκσκαφήν 
6ta τήν δημιουργίαν ύπογείου άπεκαλύφθη συ- 
στάς έπτά τάφων, ών οί δύο ήσαν παιδικαϊ λάρ
νακες, είς έκτισμένος έκ πωρίνων πλακών, έτερος 
λαρνακοειδής καί οί λοιποί καλυβΐται τριγω
νικής τομής.

Οί ώς άνω τάφοι εύρέθησαν είς βάθος κυμαι- 
νόμενον άπό 3,60 μ. έως 4,50 μ. άπό τής σημερι
νής έπιφανείας καί είς διάφορα σημεία τού οίκο- 
πέδου καί — έξαιρέσει δύο, οίτινες άνευρέθησαν 
άκτέριστοι,— άπέδωσαν άξιόλογον κεραμεικήν 
κλασσικών χρόνων, κυρίως ληκύθους, άλλά καί 
τινας πυξίδας καί άρυβάλλους. Πλήν τών κτερι- 
σματικών άγγείων, άγγεΐα καί όστρακα συνελέ- 
γησαν μέχρι βάθους 4,80 μ. καί είς τάς πέριξ τών 
τάφων έπιχώσεις.

Πλήν τών κεραμεικών εύρημάτων άπεκαλύφθη 
είς τόν ίδιον χώρον είς βάθος 3,20 μ. καί είς άπό- 
στασιν 21,50 μ. άπό τής οίκοδομικής γραμμής 
τής όδοΰ 'Ομήρου έπιτυμβία μαρμάρινη λήκυθος 
έλλιπής τόν λαιμόν καί τήν βάσιν, σφζομ. ύψους 
0,91 καί διαμέτρου κοιλίας 0,52 μ., φέρουσα τήν 
έπιγραφήν :

ΦΙΛΗΚΑΜΙΣΤΡΑ ΤΟ Υ 
ΕΡΧΙΕΩΣ

Διά τών είς τό σημεΐον τούτο άποκαλυφθέν- 
των τάφων έπιβεβαιοΰται διά μίαν έτι φοράν ή 
χρησιμοποίησις καί τού έκτός τών τειχών χώρου, 
ώς νεκροταφείων τής άρχαίας πόλεως.

Παρουσία τάφων έσημειώθη καί κατά τάς 
παρυφάς τού λόφου Λυκαβηττού, ( Σ χ ε δ. 1 
άρ. 18 ) όπου κατά τήν διάνοιξιν τής όδοΰ πρός 
Λυκαβηττόν άπεκαλύφθησαν καί ήρευνήθησαν 
δύο τάφοι καλυβΐται, ούδέν άποδώσαντες.

Πλήν τών έπί τού συνοδεύοντος τήν έκθεσιν 
σχεδίου σημειουμένων, άπεκαλύφθησαν άρχαιό- 
τητες είς άλλα κατά τό μάλλον καί ήττον άπομε- 
μακρυσμένα σημεία τής πόλεως τά κάτωθι :

Είς οίκόπεδον κείμενον κατά τήν διασταύρω
σήν τών όδών Ζαλόγγου καί Ζωοδόχου Πηγής, 
ιδιοκτησίας Σπύρου Ματζάρα καί Άνδρεάδη,

άπεκαλύφθησαν είς βάθος 2,60 μ. καί συγκεν
τρωμένοι είς σημεΐον κείμενον έπί τής οίκοδομι
κής γραμμής τής όδού Ζαλόγγου καί είς άπόστα- 
σιν 8,60 μ. άπό τήν γωνίαν τών όδών Ζαλόγγου 
καί Ζωοδόχου Πηγής, είκοσι πέντε ένεπίγραφοι 
έπιτύμβιοι κιονίσκοι πλήρως ή μερικώς σωζόμε- 
νοι, προερχόμενοι έκ τών έπιχώσεων.

Είς τό κατά τήν διασταύρωσιν τών όδών Ά- 
χαρνών καί 'Αγίου Μελετίου οίκόπεδον Ιδιο
κτησίας Όρσ. Κόλλια κατά γενομένην έκσκαφήν 
διά τήν διάνοιξιν θεμελίων είς βάθος 0.10 μ. 
άπό τού καταστρώματος τής όδού, εύρέθη σαρ
κοφάγος έξ ύπομέλανος μαρμάρου άνευ πώματος 
καί άκόσμητος, μήκους 2 μ. πλάτους 0,70 μ. καί 
βάθους 0,75 μ., ήτις έρευνηθεϊσα ούδέν άπέδω- 
σεν. Ή σαρκοφάγος διετή ρήθη έπί τόπου.

Είς τήν ιδίαν περιοχήν καί συγκεκριμένως 
έπί τής όδού Λάρνακος ( άρχομένης άπό Άχαρ- 
νών 205 ), είς τό τμήμα τής όδού τό άντιστοιχοΰν 
πρός τούς άριθ. 7 καί 9, κατά τήν διάνοιξιν χάν- 
δακος ΰπό τής Εταιρείας ΥΔΡΕΞ, εύρέθη μαρ
μάρινη έπιτυμβία λήκυθος είς βάθος 2,40 μ. άπό 
τού καταστρώματος τής άσφάλτου.

Τέλος, μεταξύ τών πλέον άπομεμακρυσμένων 
έρευνηθέντων σημείων είς τά όποια άνεκαλύφθη- 
σαν , τυχαίως άρχαιότητες, ύπάρχει οίκόπεδον 
ιδιοκτησίας τής ’Αθηναϊκής Χαρτοποιίας, κείμε
νον είς τήν [περιφέρειαν Αιγάλεω, όπισθεν τής 
λεγομένης έλαίας Πλάτωνος, όπου άπεκαλύφθη- 
σαν λείψανα άρχαίων θεμελιώσεων άκαθορίστου 
προορισμού, καί έτερον οίκόπεδον κείμενον είς 
τήν συνοικίαν Περιστέρι κατά τήν διασταύρωσιν 
τών όδών Θηβών καί Θεοφράστου 22, Ιδιοκτησί
ας Χάνδρα Νικ., όπου άπεκαλύφθη καί ήρευνήθη 
τάφος παιδικός λαρνακοειδής μέ τάς δύο στενάς 
πλευράς καμπύλας, διαστάσεων μήκους 0,81, 
πλάτους 0,235 καί βάθους0,26μ., άποδώσας όλίγα 
κτερισματικά άγγεΐα, πυξίδα, κύαθον, κάνθαρον, 
λήκυθον άκεραίαν καί δύο άλλας τεθραυσμένας.

Η Γ· ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

*
ΑΤΤΙΚΗ ♦

Κηφισιά1

Τυχαΐον γεγονός έφερεν είς φώς έν Κηφισιά, 
έντός τού κήπου τού Σ. Δήμα, έπί τής όδού Ραγ-

* Έκ τών Σχεδίων τά 6π’ άριθ. 5, 6, 7, 8 έγένοντο 
ύπό τοϋ άρχιτέκτονος κ. Στεφάνου Ζαχαράκη.

Έκ τών φωτογραφιών ώρισμέναι έγένοντο ύπό τού ύπο- 
γράφοντος, αΐ δέ λοιποί ύπό τοϋ φωτογράφου τοϋ Εθνι
κού ’Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Κ. Κωνσταντοπούλου.

1. Ε. Vanderpool AJA (1961) 299, πίν. 97’ M.S.F. 
Hood, Archaeology in Greece (1960-61) 5.
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καβή 4, προτομήν τοϋ Ήρώδου ’Αττικού, έτέραν 
τού μαθητού του Πολυδευκίωνος, προτομήν ίπ
που, έπίκρανον παραστάδος μετ’ Αναγλύφων Αν
θεμίων καί δύο ένούμενα τεμάχια χειρός έκ με
λανός μαρμάρου ( Π ί ν. 32, 34 α ).

Παλαιότερον ό Σ. Ν. Δραγούμης2 έθεώρησεν 
δτι είς τήν περιοχήν αύτήν θά έκειτο κατά τήν 
Αρχαιότητα ή έν Κηφισιά3 επαυλις τού Ήρώδου 
’Αττικού.

Προτομήν τού Ήρώδου, προερχομένην έκ 
Μαραθώνος, όπου έκειτο έτέρα επαυλις τού ’Α
θηναίου σοφιστοΰ, έχομεν έν τφ Λούβρφ4, Έρ- 
μήν τετράγωνον άκέφαλον έν Κορίνθφ5· τού Πολυ
δευκίωνος προτομήν μέν έν Βερολίνο)6, έκ τής 
’Αγοράς τών ’Αθηνών7, έν Χαλκίδι8, άνάγλυφον 
δέ έν Βραυρώνι9, έν Άκροπόλει καί έν τφ Έθνι- 
κφ Μουσείφ.

Έν Βερολίνφ ύπάρχει κεφαλή τού Μέμνο- 
νος10 11, τού Αίθίοπος μαθητού τού Ήρώδου, είς 
άγαλμα τού όποίου πιθανώς θά άνήκη ή έκ μέ- 
λανος μαρμάρου χειρ, ήτις κρατεί ξίφος.

Προτομή ίππου έμφανίζεται καί έπί τού Ανα
γλύφου τού Πολυδευκίωνος τής Βραυρώνος.

2. Ταφικός περίβολος Ελληνικού11 
(Πίν. 33)

Ή έπέκτασις τού Αεροδρομίου τού Ελληνικού 
πρός ΝΑ προσέκρουσε είς έν έκ τών γνωστοτέρων 
ταφικών μνημείων τής ’Αττικής καί τών καλύτερον 
διατηρουμένων, τόν ταφικόν περίβολον τόν ύπό 
τού Wrede έν Attische Mauern δημοσιευόμενον.

Ή έπέκτασις τού Αεροδρομίου ήτο ούτω σχε
διασμένη ώστε ό περίβολος έπιπτεν Ακριβώς είς 
τό μέσον τού τροχοδρόμου (taxiway ) τού εόρι-

2. Α.Ε. 1895, 186.
3. Αύλος Γέλλιος, Noctae Atticae I. 2, 1-2.
4. Charbonneaux, Monuments Piot, 49 (1957), 

Portraits du temps des Antonins, 79 είκ. 12' Karl 
Scbelold, Die Bildnisse der Antiken Dichter, Redner 
und Denker, 180-181.

5. Corinth, Greek inscriptions, 85-86.
6. Karl Schefold. Die Bildnisse, 180-181.
7. Agora, Portrait Sculpture, 13, πίν. 18.
8. Hans Jucker, Das Bildnis im Biatterkeleh, 

Band II, Tafel 36.
9. Τό Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 

1961, 35.
10. Ρ. Graindor, TOte de nigre du musde de Berlin, 

BCH 1915, 903. Charbonneaux, ί.ά. 81, είκ. 14.
11. Curtius und Kaupert, Karten von Attika Bl. 

VIII· MilchhOfer, Text zu den Karten von Attika, II, 
8· ’Wrede, Attische Mauern, 23-24, Abb. 4, 5, πίν. 
57· Wrede, Attika πίν. 19. K. KObler, Der attische 
Graben DM 2 ( 1949) 1. H.F. Mussche, Monumenta 
graeca et Romana, Vol. II, Fasc. 2, Civil and Mili
tary aachitecture, 33 άρ. 106 a (είκ. 106 a).

σκομένου Αμέσως καί BA τού μεγάλου διαδρόμου 
προσγειώσεως καί άπογειώσεως ( runway ), τού 
προοριζομένου δι’ Αεροσκάφη μεγάλης ταχύτητος.

Μεταβολή τών σχεδίων τού Αεροδρομίου, έστω 
καί κατά μικρόν, δτε έπελήφθη τού θέματος ή ήμε- 
τέρα όπηρεσία, ήτο Αδύνατος διότι ή κατασκευή 
τού τροχοδρόμου είχε προχωρήσει καί τά συνερ
γεία προέβαινον είς κατεδαφίσεις πέριξ τού μνη
μείου.

Τή είσηγήσει τού ύπογράφοντος ή 'Υπηρεσία 
’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως προέκρινεν 
ώς τήν μάλλον συμφέρουσαν λύσιν τήν μεταφο
ράν τού μνημείου Αλλαχού, διότι ή θέσις αύτοΰ, 
έστω καί Αν Ακόμη δέν ήμπόδιζεν Αμέσως τήν κί- 
νησιν τών Αεροσκαφών, θά άπετέλει λόγφ τού ύ
ψους του ( 5 μέτρα ύπέρ τήν έπκράνειαν τού τρο
χοδρόμου ) γενικώτερον έμπόδιον.

Τό Ύπουργεΐον Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 
Έργων, έπειγόμενον δπως προχωρήση ή έκτέλεσις 
τού έργου, κατέβαλε τήν άπαιτουμένην δαπάνην.

Ή δλη έργασία τής άνασκαφής, σημάνσεως, 
μεταφοράς καί άνακατασκευής άπήτησε χρόνον 
τεσσάρων μηνών περίπου.

Τήν νέαν θέσιν τού μνημείου, έντός τού παρά 
τήν παραλίαν περιβόλου τού ’Αμερικανικού Κολ- 
λεγίουΘηλέων,προσέφερε τό 'Υπουργεΐον Συγκοι
νωνιών καί Δημοσίων Έργων (Σχέδια 1-5).

α) Άνασκαφη

Πρώτον βήμα εις τό έργον τής μεταφοράς τού 
μνημείου ύπήρξεν ή πλήρης, μέχρι τού φυσικού 
βράχου, Ανασκαφή τού χώρου, έφ’ δσον έπρόκειτο 
νά μεταβληθή παντελώς ή μορφή του καί νά κατέλ- 
θη τό έπίπεδον αυτού κατά δύο περίπου μέτρα.

Ή έπίχωσις έσωτερικώς, πλησίον τού μακροΰ 
τοίχου, έφθανε μέχρι τού μέσου τού τετάρτου δό
μου άνωθεν, τού δέ βάθρου τού κατά τό μέσον τού 
τοίχου εύρισκομένου μόνον οί δύο Ανώτεροι δόμοι 
έφαίνοντο.

Ή έπίχωσις αΰτη έμειοΰτο πρός τήν Ανοικτήν 
πλευράν τού μνημείου. Τής ΒΔ καί ΝΑ πλευράς 
έκαλύπτετο ό τοιχοβάτης.

Είς τήν μεγαλυτέραν έπίχωσιν παρετηρήθη ή 
έξής διαδοχή στρωμάτων :

1) Στρώμα 0.10 μελανών χωμάτων (humus).
2) Στρώμα 0.30 χώματος χρώματος καστανού 

μετά μικρών λίθων καί χαλίκων.
3) Στρώμα 0.35 χώματος Ανοικτού καστανού 

χρώματος μετά μεγαλυτέρων χαλίκων καί λίθων.
4) Στρώμα 0.40 άποτελούμενον άποκλειστικώς 

έκ ποταμίων χαλίκων, κροκαλών καί χονδρής 
άμμου.
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Ύπό τό τέταρτον στρώμα ό φυσικός κροκαλο
παγής βράχος.

Ή δημιουργία τών στρωμάτων αύτών όφείλεται 
εις τόν ΒΑ τοϋ μνημείου μικρόν ποταμόν, δστις 
κατά τούς άρχαίους χρόνους είχε διαμορφώσει 
καί τό έδαφος έφ’ ού ΐστατο τοΟτο.

Τά κατά τήν άνασκαφήν εΰρεθέντα έκειντο ή 
σχεδόν έπϊ τής έπιφανείας ή έντός τοΰ πρώτου καί

Έξωτερικώς έκαλύπτετο μέχρι τοϋ μέσου τής 
εύθυντηρίας ΝΑ, μέχρι δέ τοϋ μέσου τοϋ τοιχοβά- 
του ΒΔ.

Κατά τήν ΒΔ πλευράν έκαλύπτετο όλος ό τοι- 
χοβάτης ένφ κατά τήν ΝΑ μόλις διεφαίνετο.

Ή έπίχωσις αυτή ούδέν άπολύτως άρχαϊον πα- 
ρουσίασεν, μόνον δέ τεμάχια συγχρόνων υδροφό
ρων άγγείων. Ό λάκκος, ό κατά τό κέντρον τήςΝΔ

Σχεδ. 2. Τομή κατά πλάτος καί πλαγία δψις τοΰ βάθρου 
τοϋ περιβόλου τοΰ Ελληνικού

τοϋ δευτέρου στρώματος. Τά λοιπά ήσαν τελείως 
καθαρά.

Έκ τής ανυπαρξίας ευρημάτων θά πρέπει νά 
ύποθέσωμεν ότι ό περίβολος έσυλήθη συστηματι- 
κώς δχι μόνον κατά τούς νεωτέρους χρόνους άλλά 
καί παλαιότερον.

πλευράς, περιείχε καθαρά χώματα μετά χαλίκων 
καί άμμου.

Τών έπιχώσεων αύτών ούδεμία χρονολόγησις 
δύναται νά γίνη. Ή κατά τήν νύκτα τής 5 Νοεμ
βρίου 1961 γενομένη βροχή έδειξεν δτι καί βαρύ
τατα άντικείμενα ήτο δυνατόν νά φθάσουν μέχρι

ΕΙς φυσικήν κοιλότητα τοΰ έδάφους, διαστά
σεων 1.40X2.80, μετά τήν μεταφοράν τοϋ μνημείου 
καί τόν πλήρη καθαρισμόν τοΰ βράχου, εύρέθησαν 
ύπολείμματα Ισχυροτάτης καύσεως, ούδέν δμως 
ίχνος όστών ή κτέρισμά τι.

Είς τό αύτό σημεΐον, ύψηλότερον, εύρέθη άλλη 
καϋσις, μικροτέρα, καί έντός αύτής ή έν Π ί ν. 
34 β δακρυδόχος.

Κατά τήν γωνίαν τήν σχηματιζομένην ύπό τής 
ΝΔ καί ΒΔ πλευράς άπεκαλύφθη, έπί τοϋ έδά
φους, σειρά πέντε λίθων άκατεργάστων, οΐτινες 
δμως ούδεμίαν πρός τό κτήριον σχέσιν είχον.

τοΰ μνημείου.

β) Τοιχοδομία

Ή τοιχοδομία τοΰ περιβόλου άκολουθεϊ τήν 
μορφήν τής ίσοδόμου, τό ϋψος δμως τών δόμων 
μειοΰται συνεχώς. Οϋτω ό τοιχοβάτης έχει ύψος
0.95, ό έπόμενος δόμος 0.805, ό τρίτος 0.725 καί ό 
άνώτατος 0.645. Παρατηρείται σταθερά άριθμητι- 
κή μείωσις ή όποια συμβάλλει καί είς τήν αισθη
τικήν έμφάνισιν τοϋ μνημείου. Ό τρόπος οΰτος 
δύναται νά καταταχθή ώς παράλληλος είς τάς 
ύπό τοϋ καθηγητοϋ κ. Ά. Όρλάνδου άναφερο-
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μένας περιπτώσεις τοΟ ϊσοδόμου συστήματος1®.
Κατά τόν Wrede13 «die konkordanz der Ver- 

tikalfugen geht bis ins Fundament», έννοεί δέ 
ίσως ώς θεμέλιον τόν τοιχοβάτην. Έπ’ αύτοΟ πα- 
ρατηρείται δτι σχετική άντιστοιχία κατά τήν 
κατακόρυφον ύπάρχει μόνον είς τους τέσσαρας

Δ' παρατηρείται χαλάρωσις, ή όποια είναι Ιδιαι
τέρως έκδηλος ένταΟθα.

γ) Θεμελίωσις

Ή θεμελίωσις δέν είναι ή αύτή καί εις τάς

Σχεδ. 4. ΝΑ πλευρά τού ταφικού περιβόλου

άνω τού τοιχοβάτου δόμους.
Πρός τούς άρμοϋς τού τοιχοβάτου οΰδεμία 

άρμονική άντιστοιχία έκ μέρους τών άρμών των 
άνω αύτοΟ δόμων ύπάρχει. Άντιθέτως, κατά τήν 
ΝΑ πλευράν, 6χομεν ένιαχοϋ σύμπτωσιν τών άρ
μών τού τοιχοβάτου πρός τούς τής εύθυντηρίας.

τρεις πλευράς. Είς τήν ΒΔ ό τοιχοβάτης πατεΐ 
έπΐ τού βράχου, είς τήν ΝΑ ύπάρχει ύπό τόν τοι- 
χοβάτην ή εύθυντηρία, ένφ είς τήν ΝΔ μακράν 
πλευράν ύπάρχουν έν συνόλω ύπό τόν τοιχοβά- 
την τέσσαρες δόμοι.

Τήν άνισον ταύτην θεμελίωσιν ύπηγόρευσεν

Σχεδ. 5. ΒΔ πλευρά τού ταφικοΰ περιβόλου

Ή έλλειψις συμπτώσεως τών άρμών τών δό
μων δέν όφείλεται είς άτέλειαν τού μνημείου 
άλλά είς πρακτικάς άνάγκας, αί όποΐαι ύπε- 
χρέωσαν τούς κατασκευαστάς νά μή χρησιμο
ποιούν ύλικόν τών έπιθυμητών πάντοτε δια
στάσεων, χάριν οικονομίας.

Κατά τήν έποχήν αύτήν καί τήν άμέσως προη- 
γουμένην, έδίδετο μεγάλη σημασία είς τήν σχετι
κήν Οέσιν τών άρμών. Ώς παρετηρήθη14 όμως 
άπό τού τέλους τού Ε' αίώνος καί ίδίςι κατά τόν

12. Α. Όρλάνδου, Υλικά Δομής, Β', 231-236.
13. Attische Mauern, 24.
14. Α. Όρλάνδου, ‘Υλικά Δομής, Β' 268.

ή φυσική διαμόρφωσις τού έδάφους, δηλαδή τό 
ύψηλότερον σημεϊον τού βράχου παρετηρήθη 
κατά τήν ΒΔ πλευράν, τό δέ χαμηλότερον είς τό 
κέντρον περίπου τής ΝΔ.

Διά τήν καλυτέραν έδρασιν τής ΒΔ πλευράς 
είχε λαξευθή ό βράχος πρός δημιουργίαν αΰλα- 
κος τής όποιας τό βάθος έποίκιλλεν μέχρι 0.10. 
Παρειάν παρουσίαζε μόνον κατά τήν ΒΔ πλευ
ράν, ένφ έσωτερικώς ήτο άνοικτή, έξισουμένη 
πρός τό έδαφος. Ή παρειά ήτο τεθλασμένη καί 
τούτο δεικνύει δτι οί κατασκευασταΐ έξεμεταλ- 
λεύθησαν φυσικήν ταπείνωσιν τού έδάφους τήν 
όποιαν έξωμάλυναν (Σχεδ. 6).

3
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δ) Κατεργασία των λίθων

Οΰδεμιάς λιθοπλίνθου ή έπιφάνεια είναι έπί- 
πεδος. Παρουσιάζουν, ούτως είπεΐν, κυματισμούς. 
Ή δψις των φαίνεται έξωτερικώς λεία καί τοΟτο 
όφείλεται κατά ποσοστών είς άτμοσφαιρικάς έπι- 
δράσεις. Εις τώ έσωτερικόν άντιθέτως παρουσιά
ζεται τραχεία καί μέ άνωμαλίας. Άπαξ μόνον, είς

Έκάστη λιθόπλινθος παρουσιάζει είς τήν κά
τω όριζοντίαν παρυφήν καί είς μίαν τών καθέτων 
τμήσιν ή όποια τονίζει τούς άρμούς (φαρσί)! Τό 
σύστημα τούτο, τό όποιον παρουσιάζεται καί είς 
άλλα μνημεία15, έφηρμόσθη κυρίως ένταύθα πρός 
άποφυγήν βλαβών κατά τήν τοποθέτησιν τών λί
θων. Έμμεσον άποτέλεσμα είναι ή ώραιοτέρα 
έμφάνισις τού κτίσματος.

X

μετά τήν μεταφοράν τού μνημείου

τόν τρίτον έκ δεξιών λίθον τού τετάρτου δόμου, 
άνωθεν τής ΝΑ πλευράς, εχομεν άμφοτέρας τάς 
όψεις λείας. Ό λίθος όμως ούτος παρουσιάζει τό 
παράδοξον διά τό μνημείον ότι άποτελείται έκ 
δύο όρθιων λίθων, οί όποιοι ούδένα σύνδεσμον 
μεταξύ των εΐχον. Ύπετέθη ότι άπετέλουν έξ άρ- 
χής ένα λίθον, δστις λόγω τής έπιδράσεως τών 
ύδάτων τών βροχών διεβρώθη καί έχωρίσθη. Τό 
όμοιόμορφον δμως τού πάχους έκάστου, παρά 
τό τραχύ τής έσωτερικής έπιφανείας, καί ή κα- 
νονικότης των δημιουργεί δισταγμούς είς τήν πα
ραδοχήν τής έκδοχής αύτής. Πιθανόν νά ήσαν 
έξ άρχής δύο λίθοι, άν καί είς τήν θέσιν δπου εύ- 
ρίσκοντο άπετέλουν μειονέκτημα διά τήν άντο- 
χήν καί τήν εύστάθειαν τού μνημείου, άν δεχθώ- 
μεν δτι είχον έξ άρχής τήν έξ 0.07 περίπου με
ταξύ των άπόστασιν.

Άναθύρωσις ούδαμοϋ παρετηρήθη, τοόλάχι- 
στον έξ Ιχνών λιθουργικών έργαλείων. Διεπιστώ- 
θη δμως κοίλανσις τών μικρών έπιφανειών τών 
λιθοπλίνθων.

ε) 'Υλικόν

Βασικόν μειονέκτημα τού μνημείου είναι τό 
ύλικόν έκ τού όποιου έχει κατασκευασθή. Ό 
κροκαλοπαγής ούτος λίθος, συναντώμενος άπό 
τού Υμηττού μέχρι τής θαλάσσης, ύπόκειται είς 
φθοράν περισσότερον παντός άλλου.

Οί πλησίον τού έδάφους ή έντός αότοΰ λίθοι, 
ένώ κατά τήν άνασκαφήν δέν παρουσιάζουν έμ- 
φανεϊς ζημίας, κατά τήν μεταφοράν έδειξαν μι
κρόν άντοχήν.

ς) Μεταφορά και άνακατασκευή

Ή διάλυσις καί μεταφορά τού μνημείου έγέ- 
νετο διά κοινού γερανού αύτοκινήτων. Έκαστος 
λίθος μετά τήν άρίθμησίν του κατεβιβάζετο καί 
έτοποθετεϊτο έπϊ άνοικτοΰ όχήματος καί μετεφέ- 
ρετο είς τόν χώρον τής άνακατασκευής.

Ή άνίδρυσις τού μνημείου, άντιθέτως πρός

15. A. Όρλάνδου, 'Υλικά Δομής, Β' 252.
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τήν μεταφοράν, παρουσίασε μεγάλας δυσκολίας 
Ιδιαίτατα μέχρι τοϋ τοιχοβάτου. Πρέπει νά το- 
νισθή δτι μετεφέρθησαν καί τά θεμέλια τού μνη
μείου τά όποΐα έτοποθετήθησαν. Σήμερον δέν εί
ναι όρατά διότι έχουν καλυφθή. Ή άπό τού τοι- 
χοβάτου καί άνω έργασία άπήτησεν τό 1/10 τοΟ 
όλου χρόνου τοΟ δαπανηθέντος διά τήν άνακα- 
τασκευήν ( Π ί ν. 33 α, β ).

3. Τροιζήν16

Έν Τροιζήνι κατά τό 1961 έγένετο καθαρι
σμός τού ’Ασκληπιείου, τού ναού τοΟ 'Ιππολύτου 
καί τής ’Επισκοπής ( Π ί ν. 35 α ).

Πλήν τών άνωτέρω μεγαλυτέρων έν τή περι
φερείς: έργασιών, εύρέθησαν κατά τό 1961 καί

Σχεδ. 7. Τομαί κυματίων βάθρων έκ τής άνασκαφής Ελληνικού

ζ) Σύνδεσμοι

Ούδεΐς σύνδεσμος παρετηρήθη μεταξύ των 
λίθων. Μοχλοβόθρια ύπάρχουν έπί όλων σχεδόν 
τών λίθων πλήν των τού άνωτάτου δόμου.

η) Ευρήματα

Τά εύρήματα τής άνασκαφής είναι όλίγα καί 
ανευ πολλού ένδιαφέροντος.

Έκ τών άγγείων τά μάλλον άκέραια είναι λη- 
κύθια χονδροειδούς κατασκευής καί δακρυδόχος 
πρώιμος εύρεθεϊσα, ώς άνεφέρθη, είς τήν έτέραν 
τών πυρών ( Π ί ν. 34 β ).

Εύρέθησαν ωσαύτως πολλά τεμάχια φιαλι- 
δίων μέ έμπίεστον διακόσμησιν άνθεμίων τού β' 
ήμίσεος τού Δ' π.Χ. αίώνος, λαιμός λουτροφόρου 
τού τέλους τού Δ' αίώνος καί τεμάχιον έξ έρυ- 
θρομόρφου οίνοχόης σφζον τμήμα πτερωτής 
μορφής, πιθανώς Έρωτος.

Γλυπτών εύρέθησαν τεμάχια ποδών δύο του
λάχιστον λεόντων. Ίσως είναι υπολείμματα συμ
πλέγματος τό όποιον ΐστατο έπί τού βάθρου τού 
μνημείου. ’Επίσης τμήμα γοργονείου, ήτοι ή 
γλώσσα μετά τής κάτω σιαγόνος καί τεμάχια κυ
ματίων βάθρων (Σχεδ. 7) ώς καί συμπαγή 
λίθινα όμοιώματα άγγείων, άλαβάστρων ώς έπί 
τό πλεΐστον.

τά έξής :

4) Κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων οικίας παρά 
τήν όδόν Λαυρίου-Σουνίου, έν τή θέσει Άσημά- 
κη, εύρέθησαν: α) άρχαϊκή έφθαρμένη κεφαλή 
( Π ί ν. 35 β-γ ), β) Στήλη λίθου17 έλλιπής κάτω, 
ύψους 0345, πλ. 0295, πάχ. 008· ύψ. γραμμ. 
0018-0022 (χ -0035) (ΒΚ 1397).

"Ορος χωρίου 
και οΙκίας καί 
κήπων πεπραμ 
ένων έπι λύσει 
Φιλίνωι Άλαιεϊ 
τιμής ενός ε 
λομένης τοϋ ή 
μίσεος χωρίου 
XXX

5) Μετά πολλών θραυσμάτων άγγείων διαφόρων 
έποχών καί άνευ ένδείξεως προελεύσεως, εύρέ- 
θη έν τή άποθήκη τής Β’ ’Αρχαιολογικής Περι
φέρειας τμήμα ποδός κύλικος (ΒΚ 1312) τό όποίον

16. Ε. Legrand BCH XVI, 165 έξ· XVII, 84 έξ. 
XVII. 525-527· XXI, 543 έξ. XXIV, 179 έξ. XXIX, 269 
έξ. G. Welter, Troizen und Kalaureia, Berlin 1941· 
Π. Λαζαρίδου, Ή ’Επισκοπή τοϋ Δαμαλα ΔΧΑΕ, Β' 
(1960), 195-227.
17. Περί 8ρων γενικώς βλ. John V.A. Fine, Horoi κτλ.
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έπΐ τής άνω έπιφανείας φέρει τήν έγχάρακτον 
μετά τήν όπτησιν τοΟ άγγείου έπιγραφήν ( Π ί ν. 
34 γ):

Χσάνθιππος I

έπϊ δέ τής στενής πλευρικής έπιφανείας - - αλιφι - -

6) Εϊς τινα οΙκίαν τής Άναβύσσου έχρησί- 
μευεν ώς κατώφλιον ή έξής ένεπίγραφος έκ 
μαρμάρου στήλη ΰψ. 054, πλ. + 025, πάχ. 0065· 
Οψ. γραμμ. 0013-0017 (ΒΚ 1398).

Ηύρος χωρ 
ίο Άριστα 
μάχο

7) Έκ Πόρτο Ράφτη μετεφέρθη εϊς τήν Συλ
λογήν Μαρκοπούλου άετωματική έπίστεψις ναο- 
σχήμου έπιτυμβίου μνημείου μήκους 1.20, πλ. 
040. Άνω είναι άδρώς είργασμένη, ή δέ άριστερά 
γωνία τεθραυσμένη. ’Επί τοϋ κεντρικού άκρωτη- 
ρίου ΐστατο λήκυθος ή σφίγξ ώς εις πολλά όμοια 
μνημεία τής περιοχής. Έπί τής κάτω έπιφανείας 
δύο τόρμοι κυκλικοί, διαμέτρου 0045 - 005. Έπί 
τής έμπροσθεν στενής ταινίας ή έπιγραφή:

Νικίας ισοτελής1*

8) Έν Πειραιεϊ, εύρέθησαν κατά τάς έργασίας 
τής ΥΔΡΕΞ είς τήν συνοικίαν τής Αγίας Σοφίας 
αί έξής έπιτύμβιοι έπιγραφαί :

α) Κιόνιον ύμηττίου μαρμάρου άκέραιον Οψ. 
065 διαμ. άνω 019· Οψ. γραμμ. 001-002 (ΚΜΠ 
1192).

Βονλάστρατος
Δωροθέου
Άγρυλήθεν

β) Κιόνιον ύμηττίου μαρμάρου έλλιπές κάτω, 
Οψ. 043, διαμ. άνω 0195' Οψ. γραμμ. 001 - 003 
(ΚΜΠ 1193).

Δημήτριος 
Δη μητριού 
Είοδαΐος

γ) Στήλη μετ’ άετώματος έλλιπής τό κορυ- 
φαίον άκρωτήριον καί κάτω, Οψ. 067 πλ. 029 - 032· 
Οψ. γραμμ. 001-0025 (ΚΜΠ 1194).

Άριστοφών
Άλικαρνάαιος

9) Έκ τίνος παρόδου τής όδοΟ Τζαβέλλα τοΟ

18. Άριστοιέλοος Άθ. Πολ. 58,2' IG XI, 3, 2723-2734.

Πειραιώς προέρχεται κιόνιον έλλιπές κάτω Οψ. 
022, διαμ. άνω 018, Οψ. γραμμ. 001-0015.

Κλεώ 
Κλέωνος 
Κηφιαιέω; 
θνγάτηρ 
Ενφραίου δέ 
γυνή

ΒΑΣ. ΧΡ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΝ

Περισυλλογή τυχαίως εύρεθέντων άρχαίων 
καί αί άκόλουθοι άνασκαφικαί έρευναι διενεργή- 
θησαν Οπό τής ’Αγγελικής ’Ανδρειωμένου, άνα- 
λαβούσης καθήκοντα Έπιμελητρίας Άρχαιοτή- 
τήτων παρά τή ’Εφορεία ’Αττικής άπό τών μέ
σων τοϋ μηνός ’Απριλίου 1961.

1. 'Οδός Πειραιώς

Τάφοι ρωμαϊκών χρόνων άπεκαλύφθησαν 
κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος παρά τήν δεξιάν 
παρυφήν τής όδοϋ Πειραιώς άρ. 168, έξωθι 
τοΰ έργοστασίου Θανοπούλου. Ό κ. Μ. Γράψας, 
ύπάλληλος τοΟ Υπουργείου Δημ. Έργων, έβοή- 
θησεν είς τήν άρτίαν διεξαγωγήν τής άνασκαφής, 
καθ’ ήν εύρέθησαν έννέα παράλληλοι κιβωτιό
σχημοι τάφοι, προσανατολισμού ΝΑ-ΒΔ, πλήν τοΟ 
ύπ’ άριθ. 9 άποκλίνοντος πρός τά ΝΑ (Σ χ ε δ. 1). 
Πάντες άπετελοϋντο έκ μαρμάρινων πλακών πάχ. 
0,15-0,30 (Π ίν. 36 α) καί είχον διαστάσεις έσω- 
τερικάς 2 X 0,60 - 0,80 μ., βάθος 1-1,30 μ. Τά κτε- 
ρίσματα συνίσταντο έκ πήλινων άγγείων μέ άνα- 
γλύφους ραβδώσεις ή κυματοειδείς γραμμάς. 
Πλουσιώτερος άπεδείχθη ό τάφος 3, ό όποιος 
περιείχε στέφανον έκ χρυσών φύλλων δάφνης, 
χαλκοϋν κάτοπτρον καί χαλκοΟν βαθύ κυάθιον.

Περαιτέρω, πρό τοΰ Στρατώνος (όδ. Πειραιώς 
172), ήρευνήθη φρεάτιον άρχαίου ύδραγωγείου 
(Σχεδ. 2 καί 3 ), έντός τής έπιχώσεως τοΰ όποιου 
περισυνελέγησαν μεταξύ άλλων, ή έν Π ί ν. 37 α 
μαρμάρινη λήκυθος ( ΰψ. 0,65, μεγ. διαμ. 0,27 )· 
έτέρα μαρμάρινη λήκυθος μέ άνάγλυφον έπί τοΰ 
ώμου διακόσμησιν κληματίδος, φύλλων άκάνθου 
κλπ., πλοχμοϋ καί καθέτων ραβδώσεων έπί τής 
κοιλίας (Π ί ν. 38 ), άριστερά παραστάς καί άντί- 
στοιχος θριγκός έπιτυμβίου στήλης, πιθανώς γρα
πτής· άλλα άποτμήματα έπιτυμβίων στηλών καί 
άλαβάστρου. Τό φρεάτιον έχει βάθος 4,70 άπό τοΰ 
καταστρώματος τής όδοΰ, οί άγωγοί, πλ. 0,40 καί 
ΰψ. 0,90, κεΐνται είς βάθος 3,80 ύπό τήν έπιφά- 
νειαν τής όδοΰ. Παρά τό στόμιον τοϋ φρεατίου ά-
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’Αττική. Μνημεΐον Ελληνικού: α-β. Τό μνημεΐον είς τήν αρχικήν (ανω) καί τήν νέαν του θέσιν (κάτω)

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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’Αττική: α.Έπίκρανον παραστάδος έκ Κηφισίας, β. Ευρήματα έκ τής άνασκαφής τοΰ ταφικοϋ περιβόλου 
τοϋ ΈλληνικοΟ, γ. ’Ενεπίγραφος πούς κύλικος

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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Τροιζήν-Σούνιον: α. Τό Άσκληπιεϊον Τροιζήνος μετά τόν καθαρισμόν του, β-γ. Πρόσθια καί όπισθία 
όψις αρχαϊκής κεφαλής έκ τής περιοχής τοΰ Σουνίου
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