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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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πεκαλύφθη κιβωτιόσχημος τάφος έσωτ. διαστ. 
2,22x0,70, βάθους 0,80, κεκαλυμμένος διάπλακός 
πάχ. 0,12, άνευ κτερίσματος τινός.

2. Βάρη

Βαθεϊα άροσις είς τόν άγρόν τού Χρ. ’Ανα
στασίου έφερεν είς φώς μαρμαρίνην λουτρο- 
φόρον καί βάσιν συνανήκουσαν ( Π ί ν. 37 β ). Τό 
σημαντικόν τούτο εύρημα, ένδεικτικόν τής διατη- 
ρήσεως άσυλήτων τάφων, έδικαιολόγει τήν άνά- 
ληψιν συστηματικής άνασκαφής τοϋ αγρού, ήτις 
διεξήχθη κατά μήνα ’Ιούνιον τοϋ 1962. Τά Σχεδιο- 
γραρήματα έξεπόνησεν ή άρχιτέκτων δ. Πηνελ. 
Ρεμούνδου, τά εόρήματα έκαθάρισε καί συνεκόλ- 
λησεν ό τεχνίτης Σ. Κασσανδρής, αί φωτογραφίαι 
’λήφθησαν υπό τοϋ Κ. Κωνσταντοπούλου.

Ή έρευνα διενεργήθη είς τρείς δοκιμαστικούς 
τομείς Α, Β, Γ (Σ χ ε δ. 4 ), Είς τόν τομέα Α άπε- 
καλύφθη ταφικόν κτίσμα, διαιρούμενον είς δύο 
χώρους (Π ί ν. 36 β-γ ). ’Εντός τοϋ δυτικού χώρου 
εύρέθησανοί τάφοι I-VI καί VIII, προσανατολι
σμού Β-Ν, έντός δέ τοϋ ανατολικού ό τάφος VII, 
προσανατολισμού Α-Δ. Οί τάφοι I, III, IV καί VII 
είναι λακκοειδεϊς περιέχοντες τά ύπολείμματα τής 
πυράς, οί V, VI καί VIII μικροί πίθοι ή άμφορείς 
οίκιακής χρήσεως διά ταφήν βρεφών. Μόνον ό 
τάφος III είχε κάλυμμα έκ κεραμίδων. Οί τάφοι 
ήσαν άκτέριστοι.

Είς τόν τομέα Β άπεκαλύφθησαν οί τάφοι : IX, 
μικρά πηλίνη λάρναξ (IX 0,35 ) προσανατολι
σμού ΝΑ-ΒΔ, περιέχουσα όστδ παιδός, άλάβα- 
στρον καί πηλίνην πυξίδα. Έξω τής δυτικής γω
νίας, παρά τό τοίχωμα τής λάρνακος, εύρέθησαν 
δύο χαλκαΐ στλεγγίδες, δύο έρυθρόμορφοι χόες, 
σκυφίδιον, ληκύθιον καί είδώλιον πτηνού (Π ί ν. 
39 α).

Ό τάφος X, είς άπόστασιν μέτρου ΒΑ τοϋ IX, 
καί είς βαθύτερον κατά 0,80 έπίπεδον, είναι λακ- 
κοειδής (διαστ. 0,55 χ 0,35 ). Περιείχεν όκτώ με
λανόμορφα ληκύθια, όκτώ σκυφίδια (Π ί ν. 
39 β), πέντε μικρογραφικά ειδώλια (κριού, τρά
γου, ίππου μετ’ άναβάτου, χελώνης μετά πτηνού 
έπί τής ράχεώς της, παιδός όκλάζοντος) καί 
άστράγαλον ( Π ί ν. 39 γ ).

Οί τάφοι XI - XVIII, λακκοειδεϊς, έσκαμμένοι 
έντός τού μαλακού βράχου ή τού στερεού άργιλ- 
λώδους στρώματος, εύρέθησαν τεταραγμένοι καί 
σεσυλημένοι. 'Υπολείμματα κεκαυμένου ξύλου 
καί άποτμήματα ληκύθου τού 5ου π.Χ. αίώνος 
ήσαν δ,τι άπέμεινεν έκ παλαιός παρανόμου άνα- 
σκαφής τού χώρου. Ή διάφορος στάθμη τού δα
πέδου τών ταφών άποτελεϊ ενδειξιν ότι ό χώρος

είχε χρησιμοποιηθή συνεχώς έπί μακρόν χρονι
κόν διάστημα.

Είς τήν πυράν XIX, νοτίως καί έπί τού αύτοΰ 
έπιπέδου πρός τόν λάκκον X, άνήκει κεκαυμένη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:38 EEST - 34.211.113.242



38 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/2) : ΧΡΟΝΙΚΑ

έν μέρει πρόχους τριφυλλόσχημος (Π ί ν. 40 α ), τό 
ήμισυ λεκανίδος καί δύο άποτμήματα μέ μελανό- 
μορφον διακόσμησιν. Ή παράστασις τής πρόχου

Τάφος XX, λακκοειδής (διαστ. 2,35 X 1 μ., βάθ. 
1,65 ) προσανατολισμού Δ-Α, μέ έλαφράν άπόκλι- 
σιν πρός Ν. Περιείχε σκελετόν. Ό νεκρός είχε

Σχεδ. 2. Φρεάτιον έπισκέψεως αρχαίου υδραγωγείου χρησιμοποιηθέν ώς άποθέτης. Κάτοψις. 
ΚλΙμαξ 1 : 20 [Πειραιώς 172]

συνίσταται έκ δύο πολεμιστών συμπλεκομένων 
μεταξύ δύο όρθιων άνδρών ένδεδυμένων. Ή λεκα- 
νίς φέρει παράστασιν πτηνών καί σφιγγών είς 
ζωφόρον, έπΐ τού χείλους σειράν ροδάκων καί

ταφή πιθανώς έντός ξύλινης λάρνακος, τής όποιας 
ίχνη διετηρήθησαν έπΐ τού πυθμένος. Κτερίσματα: 
λήκυθος μελανόμορφος παρά τό κρανίον, τρείς 
κοτύλαι μετά μελανομόρφων παραστάσεων σφιγ-

Σχεδ. 3. Φρεάτιον έπισκέψεως άρχαίου ύδραγωγείου χρησιμοποιηθέν ώς άποθέτης. Τομή. 
ΚλΙμαξ 1 : 20 [Πειραιώς 172]

άκτίνας περί τήν βάσιν. Έπί τών όστράκων τής 
όδρίας παρίσταται πρόθεσις νεκρού καί τά σκέλη 
άνδρός ταχέως βαδίζοντος. Τά άγγεία χρονολο
γούνται είς τά μέσα τού 6ου π.Χ. αίώνος.

γών, πτηνών κλπ. Τελευταϊον τέταρτον τού 6ου 
π.Χ. αίώνος.

Τάφος XXI, λακκοειδής παράλληλος πρός τόν 
προηγούμενον (διαστ. 1,90 x 0,70, βάθ. 0,50).
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Σχεδ. 4. ’Αρχαϊκόν καί κλασσικόν νεκροταφεϊον.
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Κτερίσματα : 13 μελανόμορφοι λήκυθοι ( Π ί ν. 
40 β, 41 α, β, 45 β ). Πρώτη δεκαετία τού 5ου π.Χ. 
αίώνος.

Τάφος XXII, λακκοειδής, άνατολικώς τοΟ προη
γουμένου, προσανατολισμού Β - Ν. Περιεΐχεν όστα 
κεκαυμένα καί όστρακα δύο μελανόμορφων ληκύ
θων.

Τομεύς Γ, τάφοι XXIV-XXVI καί XXIX, τα- 
φαί τέφρας έντός μικρών πιθοειδών άγγείων. Μό
νον ό XXVI περιείχε μικρά κορινθιακά άγγεΐα.

Ό κιβωτιόσχημος τάφος XXVIII εύρέθη σε- 
συλημένος ύπό παλαιός παρανόμου άνασκαφής, 
ώς καί οί λακκοειδεΐς XXXI καί XXXII, προσα
νατολισμού Δ-Α. ΤοΟ αυτού προσανατολισμού 
είναι καί ό τάφος XXVII, λακκοειδής, διατηρών 
τάς δύο τών καλυπτήριων πλακών.

Έπί τού Σχεδιογραφήματος, σημειοΰται (ΛΑ' ) 
έπιμήκης λάκκος κενός, διαστ. 1,87 X 0,38, βάθους 
0,50, πιθανώτατα σεσυλημένος τάφος. Άνατολι
κώς τών ώς άνω τάφων, άπεκαλύφθη περίβο
λος, διαιρούμενος δι’ έγκαρσίων τοιχαρίων εις 
τρία διαμερίσματα. Τό πρός Δυσμάς, έρευνηθέν, 
άπέδωσεν μόνον έλλιπές πήλινον συμπαγές άλά- 
βαστρον.

Έντός τού μεσαίου διαμερίσματος ή πωρίνη 
σαρκοφάγος XXXIV, προσανατολισμού Β-Ν, μέ 
καλυπτήριον πλάκα μήκους 2,20 μ. καί πλάτους 
0,80. Πάχος τοιχωμάτων τής σαρκοφάγου 0,10, 
έσωτ. μήκος 1,88, πλάτος 0,56 καί βάθος 0,49. Ό 
σκελετός εύρέθη εις άρίστην κατάστασιν. Ώς 
κτερίσματα είχε παρά τούς πόδας δύο μικρά λη- 
κύθια καί χαλκήν περόνην.

Παρομοία καί ή έντός τού άνατολικού διαμε
ρίσματος σαρκοφάγος XXXV, προσανατολισμού 
Α-Δ, μέ μικράν άπόκλισιν πρός Ν. Κάλυμμα σαμα- 
ροειδές, μέ ύψος άετοΰ 0,20 καί πλάτος 0,70. Τά 
όστα τού νεκρού έχουν διαλυθή, μοναδικόν δέ κτέ- 
ρισμα έντός τής σαρκοφάγου εύρέθη εύμέγεθες 
άλάβαστρον. Έπί τού καλύμματος, χαλκοΰν κά- 
τοπτρον. Έσωτ. μήκος σαρκοφάγου 1,90, πλάτος 
0,49, βάθ. 0,50. Παρά τήν ΝΑ γωνίαν τού τομέως 
Γ' καί είς βάθος 0,20 άπό τής άθικτου υπό τού τρα
κτέρ έπιφανείας, εύρέθη ή πυρά XXXIH, πέριξ 
τής όποιας συνελέγησαν έξ μικρά άγγεΐα καί άγνύς 
μελαμβαφής.

Δυτικός Περίβολος. Άπό τού άνατολικού χω
ρίζεται ό περίβολος ούτος διά στενού διαδρόμου 
(πλατ. 1,00), έκ τού όποιου προέρχονται έπτά 
τεμάχια λευκών ληκύθων μετά ίχνών κοσμημάτων 
καστανερύθρου χρώματος καί άλλα όστρακα.

Μόνον δύο τάφοι υπάρχουν έντός τού σκαφέν- 
τος τμήματος τού περιβόλου τούτου. Ό ύπ’ άριθ. 
XXXVI ήτο σαρκοφάγος πωρίνη, τελείως κατε

στραμμένη ύπό τής μηχανικής καλλιέργειας. Δια
τηρείται πυθμήν τής σαρκοφάγου (μηκ. 2,10, 
πλατ. 0,76 ).

Ό τάφος XXXVII ήτο μικρά πηλίνη λάρναξ, 
καταστραφείσα έν μέρει ύπό τού άροτρου. Έντός 
αύτής εύρέθησαν τρία άγγεΐα. Προσανατολι
σμός Β-Ν.

Πλειστα όστρακα περισυνελέγησαν έπί τής 
έπιφανείας καί έκ τής έπιχώσεως τών τάφων, ήτις 
κατά μέγα μέρος είχε διαταραχθή. Απεικονίζονται 
έν Π ί ν. 41 γ δύο άποτμήματα πρωτοκορινθιακού 
κρατήρος τής όψιμου μεταβατικής περιόδου. Έν 
γένει, τά περισυλλεγέντα όστρακα άνήκουν είς τήν 
άπό τών άρχών τού 7ου μέχρι τού τέλους τού 4ου 
π.Χ. αίώνος έποχήν. Μόνον εν τμήμα μυκηναϊ
κού άγγείου εύρέθη, ίσως μεταφερθέν άλλαχόθεν.

Άν καί είναι πρόωρον νά έξαγάγη τις συμπε
ράσματα, πρό τής όλοκληρώσεως τών άνασκαφών, 
νομίζω, ότι δυνάμεθα άπό τοΰδε νά είπώμεν, ότι ή 
χρήσις τής περιοχής ώς νεκροταφείου ήρχισεν 
άπό τά βορειοανατολικά της τμήματα. Ό τομεύς Β' 
πράγματι (ό άνατολικώτερος) περιείχε ταφάς 
άρχαϊκών κυρίως χρόνων, ό μεσαίος (Τ') ώς έπί 
τό πλεΐστον τού προκεχωρημένου 5ου π.Χ. αΐ., 
ένώ τού Α' τά εύρήματα άνήκον έξ όλοκλήρου είς 
τόν 4ον π.Χ. αΐ., μερικά μάλιστα καί είς τό τέλος 
αυτού.

3. Θαλαμοειδής τάφος Σεληνίων Σαλαμΐνος.

Είς τήν θέσιν «Λιμνιώνας», κατά τό μέσον πε
ρίπου τής άπό Άμπελακίων είς Σελήνια όδοΰ, έν
τός τού οικοπέδου Πασχ. Λαμπρινίδου, άπεκαλύ
φθη δρόμος μυκηναϊκού θαλαμοειδούς τάφου. Τό 
έδαφος ούδεμίαν παρουσίαζε τυμβοειδή έξαρσιν. 
Ανασκαφείς ό τάφος εύρέθη άσύλητος. Μόνον ή 
οροφή του είχε καταπέσει, δι’ δ τά κτερίσματα 
περισυνελέγησαν είς θραύσματα. Ό δρόμος ήτο 
λαξευμένος άπό Α πρός Δ είς τόν μαλακόν, εύ- 
κόλως άποσαθρούμενον, πώρον καί έπληροΰτο 
καστανερύθρων χωμάτων. Τό μήκος του είναι 6,20 
μ., τό δέ πλάτος του, είς μέν τό άνατολικόν άκρον 
1,30, είς τό δυτικόν δέ, παρά τήν είσοδον, 1,62 μ. 
Τό έδαφος τού δρόμου είναι άρκούντως κατωφε
ρές, είς τό βαθύτερόν του δέ σημεΐον, πλησίον τής 
εΙσόδου, ή έπίχωσις όπερέβαινε τά 4 μέτρα. Ή εί
σοδος έφράσσετο διά «ξηρολιθιας» καί είχεν ύψος 
1,72, μέγ. πλατ. 1,10, έλάχιστον δέ, είς τό άνω μέ
ρος, 0,54 ( Π ί ν. 43 α). Ό θάλαμος είναι έλλει- 
ψοειδής ( μηκ. 3,10 , πλάτ. 2,75 ), αί δέ γεννήσεις 
τής καταπεσούσης θόλου εύρίσκονται είς ύψος
2,50 περίπου. Τό δάπεδον διαβαθμίζεται είς δύο 
έπίπεδα, τό πρός Β, μικροτέρου έμβαδού ( περίπου 
τό έν τρίτον τής όλης έπιφανείας) εύρισκόμενον
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περί τά 0,30 ύψηλότερον τοΰ λοιπού ( Σ χ ε δ. 5 ). 
Άξιοσημείωτον είναι, δτι έντός τοΰ θαλάμου εύρέ- 
θησαν τρεις νεκροί, άλλ’ έντός άγγείων, κεκαυμένα 
όστά καί τέφρα. Κτερίσματα περιείχεν 6 τάφος 
περί τά είκοσι πέντε άγγεϊα συνήθων σχημάτων 
(ψευδόστομοι άμφορεϊς, άρτοειδή άλάβαστρα, 
πρόχοι κλπ. ), δύο χαλκά κάτοπτρα, χαλκοϋν μα- 
χαιρίδιον κ.ά. τά άγγεία δέν έχουν άκόμη συγ- 
κολληθή πρός άπεικόνισιν. Ό τάφος είναι τής ΥΕ 
ΠΙΒ2 περιόδου.

Τυχαία εύρήματα

1. Άνθονπολις. Έντός τοΰ κτήματος τοΰ 
’Αγγέλου Ματρόζου ήλθεν είς φώς καθέτως έντός 
τοΰ έδάφους τοποθετημένος πίθος ( βάθ. 1,30 μ., 
έξωτ. διαμ. στομίου 0,55, πάχος 0,05 ). Ούτος έκα- 
λύπτετο διά λίθινης τετραγώνου πλακός (πλευρά 
0,55, παχ. 0,05 ), φερούσης είς τό κέντρον κυκλο
τερή όπήν. Μόνον έν σχέσει πρός τά εύθύς άμέ- 
σως περιγραφόμενα άρχαϊα, άτινα εΰρέθησαν είς 
άκτϊνα 20 - 30 μέτρων άπό τοΰ πίθου, δυνάμεθα μετ’ 
έπκρυλάξεως νά χρονολογήσωμεν τοΰτον είς τούς 
κλασσικούς χρόνους.

Περί τά 20 μ. πρός Δ τοΰ πίθου ύπάρχουν δύο 
έκ κροκαλοπαγούς λίθου παραστάδες θύρας (ύψ. 
σφζ. α) 1,85, β) 1,65 ) (Π ί ν. 42 α, γ,), άνηκού- 
σης πιθανόν είς ταφικόν μνημεϊον.

Κατά τήν πρό έτών διάνοιξιν τών θεμελίων τής 
περί τά 50 μ. ΒΑ τών παραστάδων κείμενης οίκίας 
τής Έλ. Πανίδου, εύρέθη τμήμα μεγάλου έπιτυμ- 
βίου άναγλύφου (ύψ. σφζ. 0,76, πλατ. σφζ. 0,46, 
παχ. 0,14), λίαν έπιμελοΰς έργασίας, τών τελευ
ταίων χρόνων τοΰ 5ου π.Χ. αί. ( Π ί ν. 42 β ).

2. Νέα Φιλαδέλφεια. Κατά τήν διάνοιξιν βό
θρου έντός τής αύλής τής έπΐ τής όδοΰ Χρυσοστό
μου Σμύρνης 43 οίκίας τοΰ Γ. Άθανασιάδου άνε- 
φάνησαν είς βάθος 2,50 - 3,00 μ. πέντε όξυπύθμενοι 
άμφορεϊς, μέσου ΰψους 1,15, πηλοϋ κεραμόχρου ή 
κιτρινωπού καί τμήματα έτέρων, μεταξύ τών όποι
ων καί δέκα τέσσαρες λαιμοί, ώς καί τεμάχια πήλι
νης έπενδύσεως φρέατος. Κατά τήν κ. Will, 
άπαντες οί άμφορεϊς, πλήν ένός, κάπως μεταγενε
στέρου, άνήκουν είς τόν Ιον π.Χ. αιώνα. ’Επί τού 
χείλους ένός τεμαχίου λαιμού ύπάρχει τό σφράγι
σμα MCOREL (Marcus Corelius ). Παρόμοιον 
σφράγισμα εύρέθη καί έν Κερκύρςι (Άναστ. Κ. 
Όρλάνδου, «τό Έργον τής έν Άθήναις ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας» 1957 σελ. 49 ).

3. Χαλάνδριον. ’Επί τής λεωφόρου Κηφισίας, 
παρά τήν κλινικήν Σαμέλλα, άπεκαλύφθη καλυβί- 
της τάφος, προσανατολισμού Α-Δ, διατεταραγμέ-

νος. ’Εξ ένός μόνον όστράκου έλληνιστικών χρό
νων, συμπεραίνεται ή χρονολόγησις τοΰ τάφου.

4. 'Εκάλη. "Οπισθεν τοΰ έστιατορίου «Νάρ
κισσος» εύρέθη καί μετεφέρθη είς τήν άποθήκην 
τής ’Εφορείας μεγάλη έπιτύμβιος στήλη τοΰ 4ου 
π.Χ. αίώνος, ύψ. 1,43, πλ. 0,54, πάχ. 0,20, φέρουσα 
άνωθι καί κάτωθι ζεύγους αναγλύφων ροδάκων, 
όνόματα είς τέσσαρας στίχους.

Παρά τόν χώρον, ένθα εύρέθη ή στήλη, έφάνη- 
σαν λείψανα οικοδομήματος ρωμαϊκών χρόνων 
( βαλανείου ;). Ύπόκαυστον, άγωγοί ΰδατος, τοί
χοι έκ λίθων ποταμίων καί σεσαθρωμένου κονιά
ματος κλπ.

5. Σταυρός ’Αττικής. Έντός τής αύλής, τής 
παρά τήν στάσιν Γελαδάκη οίκίας τού Μιχ. Άν- 
τωνιάδου, εύρέθη μαρμάρινη σαρκοφάγος, σεσυ- 
λημένη (Π ί ν. 43 β ). Μήκος 2,05, πλ. 0,75, πάχ. 
0,10. Ό προσανατολισμός της Δ - Α. Έντός αύτής, 
κατά τό άνατολικόν άκρον, άποτμήματα άλαβά- 
στρου. Τό κάλυμμα σαμαροειδές, κοΐλον έλα- 
φρώς είς τήν κάτω έπιφάνειαν.

Περί τά 60 μέτρα άνατολικώς τής σαρκοφάγου
’είς δοκιμαστικήν τάφρον, σκαφεΐσαν πρός έλεγ

χον πληροφοριών περί ύπάρξεως τάφων είς μι
κρόν βάθος, άπεκαλύφθησαν υπολείμματα πυράς. 
Έν συνεχείςι βαθύτερον, τοιχώματα λακκοειδούς 
τάφου, μηκ. 1,91, πλατ. 0,73-0,80, βάθος 0,68, έ- 
σκαμμένου έντός τού κροκαλοπαγούς βράχου, 
προσανατολισμού ΒΑ-ΝΔ. Εύρέθησαν κεκαυμένα 
όστα, καΰσιν δέ τοΰ νεκρού έντός τοΰ τάφου μαρ
τυρούν δύο άεραγωγοί είς τάς στενάς πλευράς του.

Λείψανα σαρκοφάγου έκ γυψολίθου καί τεμά
χια λευκής ληκύθου άνεφάνησαν παρά τήν ΒΑ 
γωνίαν τοΰ προηγουμένου τάφου, περαιτέρω δέ αλ- 
λα υπολείμματα σαρκοφάγων έκ πώρου λίθου. 
Περί τά 300 μέτρα ΒΔ τού χώρου τούτου, κεΐνται 
πώρινοι σπόνδυλοι καί πλίνθοι μεγάλου οικοδο
μήματος. Έπίστεψις έπιτυμβίου μαρμάρινης στή
λης μετ’ άναγλύφου φυτικού κοσμήματος, τών μέ
σων τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, μετεφέρθη είς τήν άπο
θήκην τής Εφορείας ( Π ί ν. 43 δ ).

6. Γλυκά Νερά Παιανίας. Κατά τήν άροσιν τοΰ 
άγροΰ Δημ. Σιδέρη, παρά τήν 9ην στάσιν τής όδοΰ 
Σουνίου, ήλθεν είς φώς ήμιτελές μαρμάρινον γλυ
πτόν γυναικός, ύψ. 1,43, πλατ. 0,43, παχ. 0,27 
( Π ί ν. 43 γ ). Είς άπόστασιν 20 περίπου μέτρων, 
ύπολείμματα κιβωτιοσχήμου τάφου, έπενδεδυμένου 
έσωτερικώς διά πωρίνων κεραμοχρόων πλακών 
(διαστ. 1,63 χ0,50, βάθ. 0,40). Έντός τού τάφου, 
προσανατολισμού ΒΔ - ΝΑ, εύρέθησαν όστα καί 
ληκύθιον τού 4ου π.Χ. αίώνος.
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Περί τά 300 μ. ΒΑ τού κτήματος Δημ. Σιδέρη 
ύπάρχουν αρχιτεκτονικά μέλη παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής, ήτοι άμφίπλευρος κιονίσκος διλόβου 
παραθύρου καί τεμάχια μονολιθικού, μικρας δια
μέτρου, κίονος μαρμάρινου. Παρετηρήθησαν είς 
τήν έπιφάνειαν τού έδάφους τών γειτονικών άγρών 
δστρακα κλασσικών άγγείων, έκ συληθέντων προ
φανώς τάφων.

7. Γέρακας Παλλήνης. Άπεκαλύφθη λιθίνη 
πλάξ, διαστ. 1,10 Χ0,97 χΟ,ΙΟ, καλύπτουσα λακ- 
κοειδή τάφον, έσκαμμένον έντός τού βράχου 
(διαστ. 2,40 X 0,65, βαθ. 0,80). ’Οστά εύρέθησαν, 
άλλα λίαν τεταραγμένα· είς τά άνατολικόν μέρος 
τού τάφου έτέρα πλάξ, διαστ. 0,80 χ 0,45.

8. Ταϋρος. Έπΐ τής όδού Σμύρνης καί όπισθεν 
τού κινηματογράφου «Μασκώτ», είς βάθος 2,50 μ. 
άπεκαλύφθησαν δύο πήλιναι λάρνακες, περιέχου- 
σαι παιδικάς ταφάς τού 1ου ήμίσεος τού 5ου π.Χ. 
αίώνος, ώς άπέδειξαν τά έντός αυτών κτερίσματα, 
κοινά μελανόμορφα άγγεΐα τής έποχής.

9. "Αγιος 'Ιωάννης Ρέντης. Έντός τού περι
βόλου τού έπί τής λεωφόρου Π. Ράλλη 24 Εργο
στασίου ζύθου, εύρέθη τάφος ρωμαϊκών χρόνων, 
ώς δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ τού ύλικού καί τού 
τρόπου κατασκευής του καί έκ τού έντός αύτού 
εύρεθέντος μονώτου, άνευ διακοσμήσεως, άγγείου. 
Έσκαμμένος έντός τού σκληρού έδάφους (έσωτ. 
βάθ. 1,07), έφερεν ό τάφος καί κατά τάς τέσσαράς 
του πλευράς έσωτερικήν έπένδυσιν τοιχαρίων 
(παχ. 0,25 ) έξ άργών πλακοειδών λίθων καί κο
νιάματος (Π ί ν. 44 β). Τά τοιχάρια εκλινον πρός 
τά έσω, δι’ αύτό παρατηρεϊται διαφορά μεταξύ τού 
πλάτους τού τάφου είς τόν πυθμένα (1,00 μ. )καί 
είς τό χείλος αύτού (0,73 ). Ή κάλυψις τού τάφου 
έγένετο διά πέντε πλακών, παχ. 0,19 καί πλ. 0,75 
-0,23. Πλησίον τού τάφου υπήρχε μεγάλος όρθο- 
γώνιος πωρόλιθος ( μηκ. 1,11, πλ. 0,61, παχ. 0,37) 
καί, περί τά 0,50 ύψηλότερον, δστρακα βυζαντινά 
καί μικρά τεμάχια κονιάματος έρυθρού, κίτρινου 
καί σκοτεινού φαιού χρώματος, έξ έπενδύσεως τοί
χου.

10. Καλλιθέα. Έπί τής όδού Κ. Δαβάκη 79 
καί έντός χάνδακος, διανοιγέντος ύπό τής ΥΔΡΕΞ, 
εύρέθη είς βάθος 3,20 μ. τμήμα μαρμάρινης στήλης 
μετά ψηφίσματος (σφζ. ΰψ. 0,37, σφζ. πλ. 0,17, 
πάχ. 0,09) τού 4ου π.Χ. αίώνος, τμήμα στήλης 
(ΰψ. 0,30, πλ. 0,24, πάχ. 0,08) μετ’ άναγλύφου 
στεφάνου καί έπιγραφής είς τό άνω μέρος, έπίσης 
τμήμα άρραβδώτου κιονίσκου, σφζ. Οψ. 0,68 καί 
διαμ. 0,22.

11. Ήλιονπολις. Είς τήν διασταύρωσιν τών 
όδών Άρχιμήδους καί Άρτέμιδος, παρά τό τέρμα 
'Αγ. Μαρίνης Άνω Ηλιουπόλεως, κατά τάς έργα- 
σίας άνεγέρσεως νέου υποσταθμού τής Δ.Ε.Η. 
εύρέθησαν άποτμήματα χονδροειδών άγγείων καί 
μαρμάρινη λεκάνη, έλλιπής κατά τό έν τρίτον 
(διαμ. 0,45, ύψ. 0,16, πλ. χείλους 0,042 ), φέρου- 
σα έπί τής άνω έπιφανείας τού χείλους άρχαϊκήν 
έπιγραφήν :

-] τροιος τόν λίθον Φιλοτάδες [—

12. Παγκράτι. Ύπό τής ’Ανθής Σωφρονιάδου 
παρεδόθη τμήμα άναγλύφου (ΰψ. 0,305, πλ. 0,14, 
πάχ. 0,07), διατηρούν τήν άριστεράν παραστάδα 
ναΐσκου καί παράστασιν γενειοφόρου άνδρός, 
καθημένου έπί θρόνου καί έστραμμένου πρός τά 
δεξιά. Ύπό τόν θρόνον πτηνόν.

13. Νίκαια ( Νέα Κοκκινιά ). Παρεδόθη, προ- 
ερχόμενον προφανώς έκ τάφου, τό κανιστροειδές 
άγγεϊον τού Π ί ν. 45 α τών μέσων τού 8ου π.Χ. 
αίώνος.

14. Πειραιεύς. Κατά τήν διάνοιξιν τών θεμε
λίων τής έπί τών όδών Άλκιβιάδου, Καραΐσκου 
καί Βασ. Γεωργίου Α' άνεγειρομένης πολυκατοι
κίας ήλθον είς φώς τμήματα τού άρχαίου ύδραγω- 
γείου τού Πειραιώς (Σχεδ. 6). Δείγμα τών ύπο- 
γείων στοών φαίνεται έν τώ Π ί ν. 44 α. Ή στοά 
αύτη, μήκους ύπέρ τά 7 μ. καί πλάτους 1 μ., όδηγεΐ 
είς κυκλοτερές διαμέρισμα, διαμ. 3 μ., φέρον άνω
θεν φρεάτιον. Δεξιά καί είς άπόστασιν 4,80 μ. άπό 
τής εισόδου τής πρώτης στοάς, συναντά αύτήν κατ’ 
όρθήν γωνίαν έτέρα τού αύτού πλάτους καί άγνώ- 
στου μήκους. 'Ολόκληρος ή έσωτερική έπιφάνεια 
τού ύδραγωγείου είναι έπενδεδυμένη διά καστα- 
νοκιτρίνου άμμοκονιάματος.

Άλλα τμήματα τού ύδραγωγείου καί μάλι
στα φρέατα έπισκέψεως εύρέθησαν, πλήν τών 
έν τή άνωτέρφ θέσει, εν εις τά θεμέλια τής έπί 
τών όδών Πλάτωνος καί Μπουμπουλίνας οίκοδο
μής καί ετερα δύο έν τφ έπί τής όδού Φίλωνος 
34α οίκοπέδφ. Πάχος τού έρυθρωποΰ κονιάματος 
0,15 μ.

Έκ τής έν τή όδφ Όμηρίδου Σκυλίτζη 48 
άνοιγείσης τάφρου έξήχθησαν άποτμήματα 4 ένε- 
πιγράφων μαρμάρινων έπιτυμβίων στηλών, ρωμαϊ
κών χρόνων, τών όποιων αί ίσχυρώς άνάγλυφοι 
μορφαί παρίστανται έντός τοξωτής κόγχης.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ

*
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Α. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ

Βάρη: Ευρήματα τάφων IX καί X
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Βάρη: α, β. Λεπτομέρεια ληκύθων τοϋ Πίν. 40 β, γ. Άποτμήματα πρωτοκορινθιακοΰ κρατήρος

Α. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
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’Αττική - Σαλαμίς: α. Είσοδος Μυκηναϊκού τάφου Σεληνίων Σαλαμΐνος, β. Μαρμαρ. σαρκοφάγος έκ 
Σταυροϋ, γ. 'Ημιτελές άνάγλυφον έκ Παιανίας, δ. Έπίστεψις έπιτυμβίου στήλης έκ Σταυροΰ

Α. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
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Πειραιεύς: α. 'Υπόγειος στοά τοΰ έν Πειραιεΐ αρχαίου υδραγωγείου, β. Εσωτερικόν ρωμ. τάφου έν τί)
λεωφ. Πέτρου Ράλλη

Α. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
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'Αττική: α. Γεωμετρικόν άγγεΐον έκ Νέας Κοκκινιας, β. Σχέδιον ληκύθου τού Πίν. 41 α, ύπό
Α. Κοντοπούλου

Α. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
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