
Είκ. 1. Ό χώρος τής άνασκαφής προ τής ένάρξεως των εργασιών.

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΕΝ ΖΩΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟ ΦΟΙΒΟΥ Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΑΛΟΥ

Μετά επανειλημμένος υποδείξεις διαφόρων φιλάρχαιων καί ιδία τοΰ έκτακτον 
Έπιμελητοΰ ’Αρχαιοτήτων κ. Ί. Έάμφου περί έξετάσεως των έν τή περιοχή τοΰ υπό 
την διεύθυνσιν αύτοΰ Έκκλ. ’Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης ευρισκομένων αρχαίων 
κτηρίων, ό τότε διευθυντής τής καθ’ημάς ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ. Γ. Οικονόμος, 
διαπιστωθείσης τής σπουδαιότητος αυτών, άνέθεσεν εις εμέ την ενέργειαν μικράς άνα- 
σκαφής προς άποκάλυψιν αυτών καί έξερεΰνησιν τοΰ χώρου.

Τα περί ών ό λόγος ερείπια, μικρόν προ τοΰ «Λαιμοΰ» Βουλιαγμένης κείμενα, 
δέον να λεχθή ότι δεν έγένοντο ήμΐν γνωστά τό πρώτον εκ μέρους τών προμνημονευ- 
θέντων, καθ’ όσον δεν είχον διαφύγει την προσοχήν τοΰ άνασκαφέως τοΰ παρακειμένου 
Τεροΰ τοΰ Ζωστήρος ’Απόλλωνος, κ. Κ. Κουρουνιώτου1. Ούχ’ ήττον όμως εκ τών 
υστέρων υποδεικνύεται ότι πρέπει νά όφείλωμεν χάριτας εις τον κ. Ί. Ράμφον διότι, 
άν δεν έπέμενεν οΰτος, όπως κατά τό έ'τος 1936 γίνη ή άνασκαφή, θά εΐχομεν, διά

1 Ό κ. Κ. Κουρουνιώτης έν τή έμβριθεστάτη δήμο- περιορίζεται εις τό νά άναφέρη απλώς ταΰτα, άλλα 
οιεύσει τοΰ Ίεροΰ τούτου (Άρχ. Δελτ. 1927 - 28) δεν καθορίζει τό είδος καί την χρονολόγηση1 αυτών.
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τής ματαιωθείσης νΰν, υπό κατασκευήν δε τότε καί άνωθεν ακριβώς τοϋ χώρου σημειω- 
θείσης ΐνα διέλθη τουριστικής όδοΰ, την μερικήν άν μή καί ολικήν καταστροφήν τοϋ 
ά.τοκαλυφθέντος ήδη τελείως καί δημοσιευόμενου ενταύθα λίαν σημαντικού αρχαίου 
κτίσματος.

Ή ήμετέρα άνασκαφή εΰρίσκεται επί τής νοτιοανατολικής κλιτΰος τού πευκόφυ
του λόφου, έφ’ ου τό ώραΐον καί επιβλητικόν ίδρυμα τού ’Ορφανοτροφείου, άνωθεν 
ακριβώς τής παραλίας καί εις άπόστασιν μόλις εκατόν πεντήκοντα μέτρων άπό τοϋ 
’Απόλλωνος ιού Ζωστήρος (είκ. 2). Τής άνασκαφής προηγήθη διήμερος συνεχής καί 
εντατική εργασία τών μεγάλων μαθητών τού ’Ορφανοτροφείου διά τήν άπομάκρυνσιν 
τής επί τής προς τήν θάλασσαν πλευράς τού υπό έξερεύνησιν χώρου επικείμενης άμμου, 
έχούσης κατά τό μέρος εκείνο τό έλάχιστον πάχος τών 40 εκ.,— βορείως καί δυτικώς

Είκ. 2. ’Αριστερά τό Μεγάλο Καβούρι. Έν τφ μέσφ ό Λαιμός. Εις τό σημεΐον + ή Οί'οις τής άνασκαφής.

εϊχομεν έπίχωσιν άμμου άπό ενός μέχρι δΰο καί πλέον μέτρων!—αποτέλεσμα τής 
όποιας ήτο, κατά τό άνω μεν μέρος νά παρουσιασθώσι κεχωσμένοι έντός στερεού υπέ
ρυθρου χώματος, έφ’ ού άρκεταί τεθραυσμέναι κεραμίδες, μικροί τοίχοι, δίδοντες τήν 
εικόνα δύο τουλάχιστον διά θύρας—διεκρίνοντο αί παραστάδες— συνεχομένων δωμα
τίων, προς τό κάτω δέ καί προς άνατολάς νά άποκαλυφθή ή συνέχεια τών μόνων καί 
προ τής ένάρξεως ολίγον ορατών μεγάλων, σχετικώς, λίθων, οϋς καί έχαρακτηρίσαμεν 
ευθύς ώς ανήκοντας εις τον περίβολον τού κτίσματος τούτου (είκ. 1).

Άπό τοϋ άνωτάτου σημείου, τοϋ καταλαμβάνοντος ήδη τό κέντρον τής έξερευνη- 
θείσης έκτάσεως, ήρχισεν ή άνασκαφή διά τακτικών εργατών.

Άφαιρουμένων τών χωμάτων τήν πρώτη ν ή μέραν εκ τοϋ πρώτου άποκαλυφθέν- 
τος δωματίου (βλ. Α είκ. 3) άντελήφθημεν ότι παρουσιάζεται σημαντικωτάτη διαφορά 
εις τον τρόπον τής κατασκευής τών πλευρών αυτού- έν φ αί τρεις δηλ. είναι έκτισμέναι 
διά μικρών λίθων μετά πηλού ώς συνδετικού μέσου, ή τετάρτη, ή προς βορράν, είναι 
έπιμελεστέρας καί παλαιοτέρας τοιχοδομίας τής τοϋ πολυγωνικόν συστήματος. Τό έργον 
έσυνεχίσθη μετ’ έξαιρέτου ένδιαφέροντος έπειδή κατ’ άρχάς μεν ένομίσαμεν ότι. 
έν συνδυασμό» προς τον ερχόμενον εις φώς τής αυτής τεχνοτροπίας περίβολον εϊχομεν
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προ ημών τμήμα τοΰ προς βορράν τεθαμμένου και άναζητουμένου συγχρόνου προς τ<> 
χοΰ Απόλλωνος, Ίεροΰ τής ’Αθήνας Ζωστηρίας, έκ τής προόδου δε τών εργασιών 
έβεβαιώθημεν ότι εύρισκόμεθα προ σχετικού ίεροΰ κτίσματος, ούχι ήσσονος αξίας, 
άποτελοΰντος, ώς κατωτέρω θά άποδείξωμεν, στηριζόμενοι εις την κατασκευήν, τά 
έν αύτώ γενόμενα αρκετά παντοειδή ευρήματα και την καλήν συντήρησιν αυτοί, μονα
δικόν μέχρι σήμερον παράδειγμα οικίας τοΰ τέλους τοΰ 6ου ή τών άρχών τοΰ 5ου π. X. 
αΐώνος, ήτις μάλιστα έπεκτεινομένη κατά τήν αρχαιότητα άναλόγως τών παρουσιαζο-

ae 1938 'Ιερατική οικία έν Ζωστήρι τής 'Αττικής ;5

Είκ. 8. Τό δωμάτιον Α της άποκαλυφδείσης οικίας.

μένων αναγκών καί διαρρυθμιζομένη, έχρησιμοποιήθη συνεχώς ώς τοιαΰτη επί πολλάς 
εκατονταετηρίδας μέχρι καί τών ρωμαϊκών χρόνων.

Ή θέσις τής οικίας ταύτης μή άπέχουσα πολύ τοΰ άποκεκαλυμμένου Ίεροΰ τοΰ 
Ζωστήρος ’Απόλλωνος καί τοΰ εκεί που κεχωσμένου τής ΆΟηνάς, τό σύγχρονον καί 
ομοιόμορφον τής αρχικής οικοδομής προς τό τοΰ παλαιοτέρου ’Απόλλωνος, ή ΰπαρξις 
αυτής καθ’ όλην τήν περίοδον τής διατηρήσεως αύτοΰ, τό μεμονωμένον κατά πάσαν 
πιθανότητα αυτής καί τά άνευρεθέντα ευάριθμα μεν άλλ’ άποδεδειγμένως θρησκευτι
κής χρήσεως αγγεία κλπ. πείθουσι νομίζω ημάς ότι δεν πρόκειται ένταΰθα περί άπλοΰ 
ίδιωτικοΰ κτίσματος αλλά περί τοΰ συνήθους καί άναγκαιοτάτου παραρτήματος τών 
Ιερών, Οίκου τών Ιερέων — Καταγωγίου, ένθα παραμένουσι μονίμως οί έξυπηρετοΰν- 
τες ταΰτα Ιερείς καί εύρίσκουσι καταφυγών καί άνάπαυσιν οί προσκυνηταί.

Ή άποκαλυφδεΐσα ιερατική οικία, άπαρτιζομένη έκ πολλών καί διαφόρων έποχών 
δωματίων, σωζομένων καθ’όλον περίπου τό λιθόδμητον μέρος αυτών, περικ?,είεται έντός
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τοΰ άρχικώς κτισθέντος καί σχετικώς καλώς διατηρούμενου περιβόλου και εΰρίσκεται 
εις καταλλ,η?ι,ρτάτην τοποθεσίαν, διότι πλήν τοΰ ότι είναι ωραιότατη ή άπ’ αυτής θέα 
καί από των βορείων άνεμων, διά τοΰ ύπερκειμένου λόφου, αρκούντως προστατεύεται.

Είκ. 4. Ή Ιερατική οΙκία έν Ζωστήρι τής ’Αττικής κατά τούς αρχαϊκούς χρόνους.

Ο ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΥ ΟΙΚΙΑ (είκ. 4)'

Ό περίβολος μετά τών έν αύτφ δωματίων καί άλλων τής οικίας σχετικών, άτινα 
καί θά περιγράψωμεν λεπτομερώς, καταλαμβάνει βραχώδη επικλινή έκτασιν, μετρίως

1 Τά σχεδιογραφήματα έγένοντο ύ<τό τοΰ Σχεδιαστοΰ τής Άναστηλώσεως κ. Κ. Κυριακή. Τά δωμάτια είναι 
ήριάμημένα κατά τήν σειράν τής άιτοκαλύψεως αυτών.
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επί τοΰτφ έξομαλυνθεΐσαν. Σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, μήκους 19,40 
κα'ι πλ. 15,20 είναι έκτισμένος, ώς καί αλλαχού έλέχθη, κατά τό πολυγώνων σύστημα 
έκ σκληρών τιτανόλιθων τεχνικώτατα προσηρμοσμένων. Διαφόρου γενικώς σχήματος 
οί λίθοι καί κατά τό πλεΐστον τετράπλευροι, είναι άπαξάπαντες καλώς είργασμένοι καί 
προσαρμόζονται συνήθως μετά τών παρακειμένων ή πλήρως, όπερ σπάνιον, ή κατά τό 
μεγαλείτερον τμήμα, δτε τό σχηματιζόμενον κατ’ ανάγκην μεταξύ τών λίθων μικρόν 
κενόν πληροϋται διά τής παρενθέσεως ενός μικρότερου λίθου σχήματος άναλόγου προς 
τό κενόν ή τό καί συνηθέστερον, εναλλάσσονται οί μεγάλοι λίθοι με σειράν έκ δύο 
ή καί περισσοτέρων μικροτέρων τετραγώνου, τραπεζοειδούς καί ακανόνιστου ενιαχού 
σχήματος, έπαλλήλως τοποθ ετουμένων.

Πάσαι αί πλευραί, άποτελούμεναι έκ διπλού τοίχου, πάχους 0,45, στηρίζονται έπί 
τού βράχου ή τού στερεού έδάφους.

Ή δυτική, μικρόν έλλιπής κατά 
τό προς Ν. άκρον αυτής, βαίνει έξω- 
τερικώς έπί ανωμάλου θεμελιώσεως, 
έκ μικρών λογάδων λίθων, έχούσης 
πάχος 0,60-0,90. Λέγω δ’ έξωτερι- 
κώς διότι κατά την έσωτερικήν πλευ
ράν ευθύς από τού κατωτάτου μέ
ρους σχηματίζεται ό τοίχος διά τής 
τοποθετήσεως μεγάλων λίθων (μέγε
θος τού μεγαλειτέρου θψ. 0,75, πλ.
1,05 καί πάχ. 0,30), οϊτινες όπως καί 
πάντες οί χρησιμοποιούμενοι διά τον 
περίβολον έ'χουσι την προσθίαν έπι- 
φάνειαν έξισωμένην καί φέρουσαν 
τά ίχνη τής δε αίχμηράς οδοντωτής σφύρας έπικρούσεως (είκ. 5). Οί κατώτεροι λίθοι 
είναι μεγαλείτεροι τών ύπερκειμένων. Σωζόμενον μεγαλείτερον ΰψ. πλευράς ταύτης 1 μ.

Εις την βορείαν πλευράν καί τό ήμισυ τής νοτίας, άρχομένης άπό δυσμών, δεν 
συμβαίνει τό αυτό κατά την θεμελίωσιν. Ενταύθα ή κατασκευή τού διπλού τοίχου 
αρχίζει αμέσως άπό τού στερεού έδάφους. Τής νοτίας πλευράς τό τμήμα τούτο είναι 
λίαν κατεστραμμένον, άλλ’ έκ τών σωθέντων ευτυχώς έλαχίστων λειψάνων, δυνάμεθα 
μετά βεβαιότητος νά καθορίσωμεν τήν κατεύθυνσιν καί σχέσιν αυτής προς τήν δυτικήν. 
Κατεστραμμένον είναι έπίσης τό προς δυσμάς άκρον τής βόρειας πλευράς.

Τό βραχώδες έδαφος, βορειοδυτικώς έντός τού περιβό?ωυ, κατά τό κύριον δηλ. 
μέρος τών δωματίων καί τό ήμισυ τού προ αυτών άπηλλαγμένου οπωσδήποτε κτισμά- 
των χώρου είναι έλαφρώς έπικλινές, κατά δε τό λοιπόν τμήμα καταπίπτει άποτόμως. 
Επειδή ή θεμελίωσις τού περιβόλου, ώς καί οίουδήποτε γενικώς κτίσματος, είναι ανά
λογος προς τήν διαμόρφωσιν τού έδάφους, διά ταΰτα καί αί ύπολειπόμεναι πλευραί 
αυτού, σκοπόν έχουσαι, πλήν τής περιφράξεως, νά συγκρατήσωσι τήν προς έξουδετέ- 
ρωσιν τής έπικλίσεως καί ίσοπέδωσιν τού χώρου, γενομένην έκεϊ μεγά?ιην έπιχωμάτω-

ae 1938___ ____ 'Ιερατική οικία έν Ζωστήρι τής ’Αττικής 5

Είκ. 5. Τμήμα δυτικής πλευράς τοϋ περιβόλου.
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σιν, εδράζονται επί ϋεμελιώσεως εκ μιας μέχρι τριών — κατά την Ν.Α. γωνίαν — 
σειρών εξ ογκολίθων τετραγώνων (διαστ. όγκολίθου μεγαλ. 1,10X0,90X0,30), ών 
ή άνωτάτη μάλιστα, ή εν&νντ,ηρία, ελάχιστα σωζομένη κατά την δυτικήν, διατηρείται 
καθ’ δλην την ανατολικήν περίπου πλευράν μετά μέρους, περί τό μέσον αυτής, τοΰ τής 
άνωδομίας τοίχου (ε’ικ. 8). Κατά την πλευράν ταύτην υπάρχει έξωτερικώς τετράγωνον 
περίπου διαμέρισμα Ρ, σφζόμενον νΰν μόνον κατά την έξ όμοιων ογκολίθων ύποθε- 
μελίωσιν καί συνδεόμενοι' αμέσως μετά τοΰ όλου κτίσματος, άφ’ ου ή νοτία αυτού

Είκ. 6. Ό Β Α τής ιερατικής οικίας Πύργος.

πλευρά είναι συνέχεια καί έπέκτασις τής νοτίας πλευράς τοΰ περιβόλου. Τούτο διαστά
σεων έσωτερικώς 4,00X4,30 θά ήτο προφανέστατα Πύργος', έγερθείς εκεί, τό μεν διά.

1 Τό μέρος τοΰτο αποτελούν σπουδαιότατον σημεΐον 
διά την άμυναν των ’Αθηνών καί τήν αποτροπήν εχθρι
κών αποβάσεων, τόπος ίδρύσεως άξιολόγων ιερών έν οίς 
οί κατ’ εξοχήν πολεμικοί Θεοί τών ’Αθηναίων έλα- 
τρεύοντο (Κ. Κουρουνιώτης έ. ά. σ. 48) δέν έπετρέπετο 
βεβαίως νά παραμείνη έκτεθειμένον καί εΰπρόσβλητον 
άλλα θά ήτο ωχυρωμένον ως ήσαν καί πάντες οί παρό
μοιοι χώροι Σούνιον, Ραμνοΰς, Έλευσίς κλπ.

Λείψανα ήμιοχυρώσεως μάλλον αυτού είναι καί οί 
σψζόμενοι δύο ετι μεμονωμένοι στρογγυλοί Πύργοι — 
Παρατηρητήρια τών όποιων ό μέν εΰρίσκεται Β. Δ.

τής άνασκαφής καί επί τοΰ ύψηλοτέρου σημείου τού 
χώρου τοΰ ’Ορφανοτροφείου, ό δέ Β. Α. αυτής, εις άπό- 
στασιν 150 περίπου μέτρων.

Καί οί δύο οδτοι εύρίσκονται εις επίκαιρα σημεία 
διότι έκείθεν είναι τελείως ορατή ή δίοδος τών πλοίων 
πρός Πειραιά.

'Ο Β.Α. τής άνασκαφής Πύργος (είκ.6) κείμενος μεταξύ 
τής παραλίας τοΰ όρμου Βουλιαγμένης καί τής πρός 
τον Λαιμόν άγούσης οδού άνεσκάφη κατά τό πέρας τών 
ήμετέρων έργασιών καί μετ’ αυτού, άποκαλυφθέντος 
πλήρως, ήλθεν εις φώς καίτό κατά τήν Ν.Δ. αυτού πλευ-
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την ύπεράσπισιν καί ασφάλειαν τής οικίας, τό δέ διά την ένίσχυσιν τής άναλημματικής 
ταύτης πλευράς, την οποίαν εξυπηρετεί καί τό έσωθεν τής γωνίας ευρισκόμενον μικρόν 
μεν (διαστ. 3,00X2,40) άλλα ίσχυράν επίσης εχον θεμελίωσιν δωμάτων II, οΰτινος 
ή βορεία πλευρά δεν είναι εύθύγραμμοί. 
άλλ’ αίσθητώς καμπύλη (είκ. 4). Τά δύο 
ταΰτα διαμερίσματα φέρουσι οτυράν εκ 
μικρών λίθων καί χαλίκων τής θαλάσσης.

Ή θέσις τής εισόδου τού περίβολοί', 
βέβαιον είναι, άποκλειομένων των λοιπών 
πλευρών, ότι εύρίσκετο κατά την δυσμικήν 
πλευράν καί πιθανώτατα άριστερά τοΰ Πύρ
γου, είς τό διαμέρισμα Π. τό όποιον έν 
τοιαύττ] περιπτώσει δυνάμεθα νά ονομά
σω μεν Θυρωρεΐον.

Είς τό βάθος τοΰ περιβόλου καί τό 
κέντρον άκριβώς αύτού, υπάρχει τό μεγα- 
λείτερον τών άποκαλυφθέντων διαμερισμά
των, τό τετραγώνου σχήματος καί έκτά- 
σεως εσωτερικής 6,30X6,30 δωμάτων Δ, 
τό όποιον χρησιμοποιούν ώς βορείαν πλευ
ράν αυτόν τούτον τον περίβολον, διατη
ρείται καί κατά τάς λοιπάς είς άρίστην 
κατάστασιν. Είναι έκτισμένον κατά την 
τεχνικήν τού περιβόλου, με διπλήν τοιχο
ποιίαν, εκ λίθων ομοίως ώμαλισμένων κατά 
την ορατήν μόνον πλευράν, άλλά άμελέ- 
στερον πως καί ολίγον μικροτέρων. Οί τοί
χοι έ'χουσι τό αυτό μετά τού περιβόλου 
πάχος, ήτοι 0,45, οί δ’ άτοτελοΰντες αύτούς λίθοι επίσης 0,15-0,30. Τό δωμάτων έχει

ράν προσκεκολλημένον συγκρότημα τών είς ά παρέμενον 
οί άνδρες τής φρουράς δωματίων. Δωμάτια έπίσης ύπήρ- 
χον καί κατά τήν Ν. Α. αύτοϋ πλευράν, ών μέρος μικρόν 
μόνον έσώθη, τοΰ υπολοίπου καταπεσόντος μεθ’ ολο
κλήρου τοΰ εδάφους.

Ό Πύργος μετά τών προσκτημάτων αύτοϋ είναι έκτι- 
σμένος κατά τό πολυγώνιον σύστημα καί μέ διπλήν 
τοιχοποιίαν έκ μεγάλων λίθων (διαστ. μεγ. 1,25Χυ,55Χ 
0,30) και έχει διάμετρον 6,90. Σφζ. ϋψ. τών πλευρών 1,15.

Σφζεται καθ’ δλον τό κατώτερον μέρος αύτοϋ είς 
άρίστην κατάστασιν καί έχει τήν είσοδον — πλ. 1,25 — 
πρός Ν. Είς ταύιην κατέληγε λιθόστρωτον, ούτινος 
τμήμα αρκετόν διατηρείται νΰν.

Κατά τήν έξερεύνησιν τοΰ Πύργου εύρέθησαν διάφορα 
μικροαντικείμενα ήτοι ήλοι, βελόναι, ψήφοι όρμων, 
λύχνος μονόμυξος ρωμαϊκών χρόνων, καί τά κάτωθι 
προερχόμενα έκ τοΰ δαπέδου αύτοΰ.

Δέκα μολύβδιναι κωνοειδείς άγνΰθες ΰψ. 0,015. Τεμά
χια σιδηρών δρεπάνων. ’Ορθογώνιον έλασμα — κλεΐθρον

κιβωτίου — μέ τρεις όπάς άνω διά τούς ήλους. Διαστ. 
0,08X0,035 Τμήμα σιδηροΰ μαχαιριδίου. Αιχμή χαλκή 
βέλους μετ’ όβελοΰ. 2φζόμ. μήκος. 0,065. Αίχμαί δορά· 
των κατιωμέναι.

Είκών 7. Τεταρτημόριου μνας άγοραίας ’Αθηναϊκής, 
έκ μολύβδου, φέρον άμφορίσκον καί τά γράμματα κατά 
τάς γωνίας Δ Μ. "Υψος 0,04 καί πάχ. 0,005. Βάρος 157 

Η Ο
γραμ. (όμοιον Νομισματικού Μουσείου 118,4). 4ου αίώνος 
π. Χρ. (β) Ήμιτέταρτον ή όγδοημόριον όμοιας μνας, έκ 
χαλκοΰ, μέ τά γράμματα είς τάς γωνίας Δ Η καί έν τώ

Μ Ο
μέση) αύτών τό ήμισυ μηνίσκου. Πλάτ. 0,03 καί πάχ. 0,01. 
Βάρος 73 γραμ., (όμοιον Νομ. Μ. 62, 49). 4°υ π. Χρ. 
αίώνος (γ).

Χαλκά νομίσματα 21, ών 20 ’Αθηναϊκά τελείως κατε
στραμμένα, άιινα έκ τής μορφής των έν γένει φαίνονται 
ότι ανήκουν είς τόν 4»ν καί 3ον π. Χρ. αιώνα καί έν 
Πτολεμαίων Αίγύπτου.
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8 Φοίβου Δ. Σταυροπούλλου ΑΕ 1938

μίαν καί μόνην προς δυσμάς θύραν, ής έσώθησαν αί παραστάδες. Των παραστάδων ή 
μέν δεξιά ήτο κατά χώραν, ή δ’ έτέρα εκεί που έσωτερικώς εύρεθεΐσα, έπανετοποθετήθη 
επί τή βάσει άλλων στοιχείων, είς την αρχικήν αυτής θέσιν. Στερούμενη σήμερον ή θύρα 
κατωφλιού έχει άνοιγμα 1,75 μ. ΑΙ παραστάδες είναι λίθοι ορθογώνιοι παραλληλό
γραμμοι, ομοίως είργασμένοι, αλλά καθ’όλας τάς πλευράς καί οί μεγαλείτεροι των

ΕΙκ. 8. Ή Ν Α γωνία τοΰ περιβόλου μετά τών λειψάνων τοϋ Πύργου δεξιφ.

χρησιμοποιηθέντων διά την κατασκευήν τοΰ κτηρίου. Διαστ. παραστάδων: άριστεράς μεν 
ύψος 0,40, μήκος 0,61 και πάχος 0,45, δεξιάς δέ ύψος 0,65, μήκος 1,05 καί πάχος 0,45.

Τό άνώτερον μέρος τοΰ δυτικοΰ καί άνατολικοΰ τοίχου αύτοΰ, παρέχει έκ πρώτης 
όψεως τήν έντύπωσιν γενομένης επισκευής. Η παρατηρουμένη όμως διατάραξις τών 
λίθων καί κατά τάς δύο πλευράς έδημιουργήΰη μάλλον μετά τήν καταστροφήν τοΰ 
κτηρίου καί οφείλεται προφανώς είς τήν άσκηθεισαν έκ τών χωμάτων ώθησιν, τά 
όποια καί παρενεβλήθησαν είς τό δυσμικόν μέροςτής αίσθητώς άνακινηθείσης διπλής 
τοιχοποιίας (είπ. 9).

Ό τής δεξιάς παραστάδος τοίχος τοΰ εν λόγφ δωματίου, έπεκτεινόμένος καί 
πέραν τής ανατολικής αύτοΰ πλευράς άπο?ιήγει είς τήν άριστεράν παραστάδα (ΰψ. 0,70, 
μήκος 0,65 καί πάχ. 0,45) τής θΰρας τοΰ παρακειμένου μικροτέρου δωματίου Γ, δια
στάσεων 2,95X3,70 μ. Ή θΰρα αύτοΰ διατηρούσα τάς κατά τούς χρόνους τών μετα
γενεστέρων δωματίων γενομένας κατά τάς δύο πλευράς προσθήκας, διά τήν σμίκρυνσιν
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AE 1938 ‘Ιερατική οικία έν Ζωστήρι τής ’Αττικής 9

αύτής, παρουσιάζει άνοιγμα 0,50. Τό αρχικόν πάντως πλάτος αυτής θά ήτο 1,10 μ. εάν 
βεβαίως εις τό μετά την άφαίρεσιν των μεταγενεστέρων τοιχαρίων άνοιγμα συνυπολο- 
γίσωμεν και τό μήκος τής αριστερός σήμερον παραστάδος τοϋ δωματίου Α, ήτις εξ 
αύτοΰ έλήφθη.

Όπισθεν τοϋ δωματίου τούτου εύρίσκεται τό τών αυτών διαστάσεων Ε, μεθ’ ού 
συγκοινωνεί διά τής προς τό ανατολικόν άκρον τής νοτίας αύτοΰ πλευράς άνοιγείσης 
θύρας, πλ. 1,35. Ή αριστερά μεν παραστας σώζει ΰψ. 0,65 μήκ. 0,43, πάχ. 0,45, ή δέ

Εΐκ. 9. Ή εσωτερική οψις τμήματος τής ανατολικής πλευράς τοΰ δωματίου Δ.

δεξιά, εις δύο τεμάχια καθέτως σήμερον, σφζει ΰψ. 0,45, μήκ. 0,36 καί πάχ. 0.45.
Τό μέγιστον σφζ. ΰψ. τών πλευρών αύτών είναι 0,75.
Έμπροσθεν τών δωματίων Γ καί Δ άπεκαλΰφθησαν πέντε μαρμάρινοι βάσεις, 

εύρεθεΐσαι κατά χώραν, πλήν τής τελευταίας ανατολικής δ', ήτις είχε μεταγενεστέρως 
χρησιμοποιηθή ώς τοιχοποΐας υλικόν έκτος τοϋ περιβόλου (είκ. 10). Άποτελούμεναι 
έκ τετραγώνου πλακός 0,43X0,49 καί ΰψ. 0,15 περ. μετά συμφυοϋς κυλινδρικοϋ σπον
δύλου διαμ. 0,35 καί ΰψ. 0,15 στηρίζονται επί τοϋ στερεοϋ έδάτρους. Αί μέν τέσσαρες 
— α'β'γ' καί δ'—άπέχουσαι ίσον (2,65 μ.) άλλήλων, εύρίσκονται εις άπόστασιν 3,45 μ. 
από τής προσόψεως τών δωματίων, ή δέ πέμπτη—ε'—παραλλήλως τοποθετημένη 
προς την δυτικήν τοϋ περιβόλου πλευράν, απέχει 3,90 άπ’ αύτοΰ καί 2,50 άπό 
τής παρακειμένης — α'—. Μεταξύ ταύτης καί τής νοτίας τοϋ περιβόλου πλευράς έπι- 
τρέπει ό χώρος τήν τοποθέτησιν συμμετρικώς καί μιας είσέτι βάσεως (ζ'). Αί βάσεις 
αϋται είναι τά μόνα ατινα καί ήδύναντο νά διατηρηθώσι λείψανα τών κατά τό μέρος 
τοϋτο υπαρχόντων καί επ’αύτών στηριζομένων ξύλινων κιόνων, οΐτινες ύπεβάσταζον

2
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10 Φοίβου Δ. Σταυροπούλλου ΑΕ 1938

τό προ των δωματίων καί τής δυτικής τοΰ περιβόλου πλευράς ύπόστεγον, τό όποιον 
προστατεΰον τά δωμάτια από τάς βροχάς, τον ήλιον κλπ. έσχημάτιζε κατά τον υπόλοιπον 
χώρον την ύπαιθρον αυλήν, δι’ής έφωτίζοντο και άερίζοντο ταϋτα.

Τό μετακιόνιον διάστημα τής δυτικής πλευράς είναι πολύ όρθώς μικρότερον τοΰ 
τής βόρειας, διότι καί τό προ τών δωματίων σχηματιζόμενον ύπόστεγον είναι στενότερον 
τοΰ δυτικοΰ.

Εις την Ν. Α. γωνίαν τέλος τής αυλής, παρά τό θυρωρείον, άνεκαλύφθη τό έντύς 
τοΰ βράχου άνορυχθέν βαθύ στρογγυλόν (διάμ. 1,10-1,15) φρέαρ, τό όποιον ως άπο-

Είκ. 10. Αι μαρμάριναι βάσεις τών ξύλινων κιόνων.

δεικνύεται έκ τών ευρημάτων, ένεκα τοΰ άναβλύσαντος ακαταλλήλου προς πόσιν ΰδατος, 
έχρησιμοποιήθη ευθύς έξ αρχής ώς τόπος άπορρίψεως τών διαφόρων άχρηστευομένων 
σκευών, υπολειμμάτων τροφών κλπ.

Έκ τούτου έξήχθησαν αρκετά οστά ζφων, βοών, προβάτων, διάφορα θαλάσσια 
όστρακα, πλεΐστα όσα αγγείων θραύσματα, πέμπτου καί τετάρτου π. Χρ. αίώνος 
κυρίως, ώς καί αρκετοί λίθοι λογάδες, δι’ών έσυνεχίζοντο εις ύψος μέχρι τοΰ δι’έπιχώ- 
σεως σχηματισθέντος δαπέδου, αι πλευραί αύτοΰ καί άλλοι πλακοειδείς, έκ τοΰ πυθμένος, 
άπολήγοντες εις καμπύλην κατά τό έν μέρος καί προερχόμενοι άναμφιβόλως έκ τοΰ 
στομίου αύτοΰ (είκ. 11).

Έκ τής άνασκαφής φαίνεται ότι οί τοίχοι τοΰ κτίσματος γενικώς κατά τό άνώτερον 
μέρος ήσαν έξ ωμών πλίνθων, δπερ έπεκράτει καί κατά την αρχαϊκήν έποχήν, τό δ’ άρχι-
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κόν ύψος τοΰ λιθόδμητου αύτών δεν θά ήχο πολύ περισσότερον τοΰ μεγίστου διασω- 
θέντος, διότι καί οί περισυλλεγέντες εντός καί είς αρκετήν εκτασιν πέριξ τοΰ περιβόλου, 
παρόμοιοι κατειργασμένοι λίθοι, μόλις άρκοΰσι τοποθετούμενοι όπως συμπληρώσωσι 
τά έρειπωθέντα τμήματα τής άνασκαφείσης οικίας.

Αί μετά προσοχής είς βάθος προχωρήσασαι έργασίαι έπεισαν ημάς ότι ιδιαιτέρα 
στρώσις τοΰ όλου κτίσματος δεν ύπήρχεν, ώς δάπεδον δε, ούτινος τό επίπεδον καί 
εντός καί έκτος των δωματίων ήτο τό αυτό, έχρησιμοποιήθη αυτός ό βράχος, άποκοπείς 
βεβαίως όπου παρέστη ανάγκη καί πληρωθέντων διά χώματος, χάριν ίσοπεδώσεως, 
τών μικρών ή μεγάλων κοιλωμάτων αύτοΰ.

Ή άνασκαψεΐσα έ'κτασις, ως καί έν αρχή εϊπομεν, έκαλύπτετο υπό άμμου μεγάλου 
πάχους κατά τό Β.Δ. τμήμα καί έλαχίστου κατά τό Ν.Α.
Τά χτίσματα όμως λόγω τοΰ ισοϋψούς τής διασώσεως 
τών τοίχων αύτών, είχον καί την αυτήν έπίχωσιν άπο- 
τελουμένην έκ καθαρού υπερύθρου χώματος καί έ'χου- 
σαν κατά τό μέσον ή καί τό άνώτατον μέρος αυτής 
στρώμα πυκνόν έκ μικρών και μεγάλων θραυσμάτων 
κεραμίδων. Αύται, πλήν έλαχίστων μεταγενεστέρων, 
κεχρισμέναι κατά την άνω έπιφάνειαν — την μικρόν 
κοίλην τών στρωτήρων καί την κυρτήν τών ήμικυλιν- 
δρικών καί κοίλων έσω χαλυπτήρων — διά μελανού 
γανώματος, διατηρουμένου καλώς καί σήμερον, είναι 
τοΰ είδους τών χρησιμοποιουμένων είς οικοδομήματα 
τής 6Ί? καί 59? π. Χρ. έκατονταετηρίδος. Κάτωθεν τοΰ 
χώματος τούτου, περί τό δάπεδον, εύρέθησαν αρκετά 
συντρίμματα χονδρών αγγείων οικιακής χρήσεως — στά- 
μνων όξυπυθμένων καί λουτροφόρων πλατύστομων 
βάσεις καί στόμια — έλάχιστα μελαμβαφών — σκύψων, κυάθων, πινακίων καί λυχνα- 
ρίων — ελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων καί διάφορα μικροαντικείμενα έκ χαλκού 
καί μολύβδου, ήλοι, νομίσματα κλπ.

Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται πρώτον μέν ότι ή έπίχωσις έσχηματίσθη έκ τής 
καταπτώσεως καί τελείας διαλύσεως τοΰ ώμοπλινθοκτίστου μέρους τών τοίχων καί τής 
στέγης μετά τών κεραμίδων, δεύτερον δ’ ότι ή καταστροφή τοΰ κτηρίου, σώζοντος 
μέχρι τέλους τήν άρχαίαν κυρίως κεράμωσιν, έγένετο κατά τήν έποχήν τών τελευταίων 
έκ τών μνημονευθέντων καί ύπ’ αύτής καλυφθέντων ρωμαϊκών χρόνων παντοίων 
αντικειμένων ή ολίγον βραδύτερον.

Τά μέχρι τοΰδε περιγραφέντα κτίσματα χαρακτηρίζομεν ώς άνήκοντα είς τό τέλος 
τοΰ 6ου ή τάς άρχάς τοΰ 5ου π. Χρ. αίώνος, διότι πλήν τών είς θραύσματα διασωθεισών 
καί έκ τής στέγης αύτών προερχομένων συγχρόνων κεραμίδων καί τών έκ τοΰ φρέατος 
άνασυρθέντων παλαιοτέρων αγγείων, τά όποια χρησιμοποιηθέντα υπό τών ένοικων καί 
κατά τήν χρήσιν κολοβωθέντα1 άπερρίφθησαν έκεΐ ώς άχρηστα καί ή τοιχοδομία αύτών,

1 Τόν χαρακτηρισμόν αύτών ώς απορριμμάτων ενισχύει και τό δτι ούδέν άγγεϊον κατωρύώθη νά συμπληρωΰή 
τελείως, τά δ' ειδώλια είναι πάντα άνευ κεφαλής.

Ε’ικ. 11. Τό στόμιον τοΰ εσωτερικού 
φρέατος.
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12 Φοίβου Δ. Σταυροποΰλλου ΑΕ 1938

ώς καί εν αρχή έλέχίίη, είναι εντελώς όμοια προς την τοΰ διασαιθόντος έκ τής παλαιο- 
τέρας οικοδομής τοΰ Ναοΰ τοΰ Ζωστήρος Απόλλωνος τμήματος τής βόρειας πλευράς.

Εϊκ. 12. Γενικόν σχέδιον τής ιερατικής οικίας.

τον όποιον ό κ. Κ. Κουρουνιώτης (έ. ά. σελ. 49-51) επί τή βάσει καί πλείστων άλλων 
γνωστών μνημείων απέδειξε τών αυτών χρόνων.
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Αί πρώται ηροσΰ·ήκαι. Άλλ’ ή ήμετέρα οικία δεν περιωρίσθη εις τά ώς άνω 
τρία δωμάτια ουδέ παρέμεινεν αμετάβλητος μέχρι τής έγκαταλείψεως ή καταστροφής 
αυτής (είκ. 12).

Περί τό κέντρον τής δυτικής πλευράς τοΰ περιβόλου άπεκαλύφθη έτερον δωμά
των Η σχήματος τετράπλευρου (4,60X2,30 μ.) τοΰ οποίου αί καλώς σωζόμεναι πλευρά! 
— ή δυτική είναι τμήμα τοΰ περιβόλου — άπολήγουσαι εις επίπεδον επιφάνειαν (βλ. Η 
έν είκ. 13) πιστεύω ότι διέσωσαν ήμΐν ολόκληρον τό λιθόδμητον μέρος αύτοϋ. Οί τοίχοι

ΕΙκών 13. Ή οικία από δυσμών. Τό έπΐ τής δυτικής τοΰ περιβόλου πλευράς προσκεκολλημένον δωματίου Η.

έχουσι τό αυτό μέ τό τών πρώτων δωματίων ύψος και διαφέρουσι κατά τό πάχος, όπερ 
ενταύθα είναι κατά δέκα εκατοστά μικρότερον.Τής εισόδου, ήτις είναι έστραμμένη προς 
άνατολάς κα! έ'χει άνοιγμα 0,90, διατηρούνται αί παραστάδες μονόλιθοι έπίσης, αλλά 
λεπτότεροι κα! διάφοροι τών προηγουμένων κατά την κατεργασίαν. Διαστ. παραστάδων 
άριστεράς: ΰψ. 0,40, μήκ. 0,32 κα! πάχ. 0,35- δεξιάς: ΰψ. 0,53, μήκ. 0,32 πάχ. 0,37. 
Εις τό κατώτερον μέρος τών παραστάδων σώζονται λείψανα τοΰ κατωφλιού.

Τό δωμάτων τοΰτο ώς κα! τό εις την ΝΑ γωνίαν τοΰ περιβόλου κατά τό ήμισυ 
σωζόμενον Ν (βλ. είκ. 14) μικρότερον αλλά τής αυτής τεχνικής, τό χρησιμοποιούν την 
παρά τον περίβολον ύπάρχουσαν ομοιόμορφον προς τάς τών αρχικών δωματίων κα! 
αντίστοιχον τής έλλειπούσης βάσεως (ζ') παραστάδα (σωζ. ΰψ. 0,60 πάχ. κα! μήκος 0,45), 
έιρ’ής θά έστηρίζετο ή άπό τοΰ κίονος ξυλίνη δοκός, ώς τοιαΰτην τής κατά την βορείαν
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αύτοΰ πλευράν άνοιγομένης θύρας, ής διακρίνεται τό κατώφλιον με την σχετικήν έκ τής 
χρήσεως φθοράν, άκολουθοΰσι μέν κατά την τοιχοδομίαν τό πολυγώνων σύστημα, 
αλλά δεν είναι τής αυτής έπιμεμελημένης εργασίας.

Επομένως ταΰτα άνηγέρθησαν εκεί ούχ'ι πολλά έτη μετά την πρώτην οικοδομήν,
εντός πάντως τοΰ 5ου π. Χρ. 
αίώνος χάριν έπεκτάσεως βε
βαίως ταύτης άλλ’ ίσως καί διά 
την ένίσχυσιν τής τοΰ περιβό
λου πλευράς.

Ή άρχική οικία (είκ. 4) 
μετά των δωματίων Η καί Ν 
παραβαλλόμενη προς την γνω- 
στοτάτην τοΰ 4ου π. Χρ. αίώνος 
τής Πριήνης, εί καί είναι έξο- 
χική καί ώς άπεδείχθη αρκετά 
αρχαιότερα, δεν παρουσιάζει 
ουσιώδεις διαφοράς.

Καί ενταύθα, ώς βλέπομεν, 
εισερχόμενοι από τής νοτίας 
πλευράς διά τοΰ θυρωρείου είς 
τον περίβολον εΰρισκόμεθα προ 
μιάς εύρείας αύλής, περιβαλλό
μενης έν μέρει υπό κιόνων (δεν 
αποκλείεται νά υπήρχε βάσις 
μεταξύ τής α' καί τοΰ βορείου 
τοίχου τοΰ Π, οπότε θά εϊχο- 
μεν ύπόστεγον καί είς τό ανα
τολικόν τής αύλής τμήμα) είς 
τάς τρεις πλευράς τής οποίας 
παρατάσσονται αρκετά δωμά
τια, ών τό Δ — δ οίκος— μεγα- 
λείτερον καί καλλίτερον πάντων 
έχει τούς θυραίους τοίχους προς 
νότον.

Έπί πλέον διά τής γενομένης άφ’ ενός, χάριν αρμονίας ασφαλώς τής προσόψεως 
τοΰ οίκου, έπεκτάσεως τοΰ τοίχου τής δεξιάς παραστάδος καί πέραν τής ανατολικής 
αύτοΰ πλευράς, ώστε ή θύρα νά φαίνηται έν τώ μέσφ καί διά τής καταλλήλου άφ’ ετέ
ρου τοποΰετήσεως τών προ αύτοΰ κιόνων, τών μέν β' καί γ' συμμετρικώς προ τών 
παραστάδων, τών δε α' καί δ' είς τά άκρα ακριβώς, τό σχηματιζόμενον ύπόστεγον 
δύναται νά λεχθή ότι αντικαθιστά δεόντως τον έν έκείνη υπάρχοντα πρόδομον (προ- 
στάδα ή παστάδα).

Είκ. 14. "Οψις τής ά-νασκαφής από βορρά. Τά παρά τόν περίβολον 
δωμάτια Η καί Ν καί ό διάδρομος Θ, 6 φέρων είς τά I καί Ν. Καλώς 

διακρίνονται τό κατιόφλιον τής θύρας τοΰ τελευταίου.
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Αί δεύτεραι προσϋ'ηκαι. Τό σχέδιον τής οικίας άλλοιοΰται βραδύτερον διά τής 
κατασκευής τών υπολοίπων διαμερισμάτων (είκ. 12) εκ των όποιων τέσσαρα μεν δια- 
τηρηθέντα εις καλήν κατάστασιν σχετικώς καταλαμβάνουσι τον χώρον τού άχρηστευ- 
θέντος βορείου υπόστεγου, ισάριθμα δ’ έν μέρει σωθέντα, αρκετόν τμήμα τής αύλ/ής.

Τά διαμερίσματα I, Κ, A, Β χρησιμοποιούντο ώς βορείαν πλευράν τούς τοίχους 
τής προσόψεως τών δωματίων Δ κα'ι Γ, προς άνατολάς έπεκτείνονται μέχρι τής θέσεως 
τών κιόνων, έπί τών βάσεων τών οποίων καί φκοδομήθησαν (βλ. είκ. 10).

Τό δωμάτων I διαστάσεων 2,30x3,30 μ. έχει κατά τήν δυτικήν πλευράν τήν 
θΰραν, προς τήν όποιαν φέρει ό μεταξύ τής πλευράς ταύτης καί τής ανατολικής τοΰ Η 
σχηματιζόμενος στενός διάδρομος Θ (είκ. 14), πλάτους 1,10 μ. Ή θύρα έχουσα άνοιγμα 
0,90 μ. σώζει κατώφλιον συγκείμενον έκ μικρών άκατεργάστων λίθων, μέ πλακοειδή 
κυανού χρώματος λίθον έν τώ κέντρω πλ. 0,40-0,50, μήκ. 0,65 και πάχ. 0,17 μ. έφθαρ- 
μένον έκ τής χρήσεως.

Τό παρακείμενον Κ, διαστάσεων 1,80X3,30 μ. έχει τήν είσοδον, πλ. 0,45 μ. προς 
νότον. Τούτο χρησιμεύει μάλλον ώς είσοδος ή προθάλαμος τού Δ.

Τό δωμάτων Α, τών αυτών μέ τό I διαστάσεων, έχει τήν είσοδον κατά τήν ανα
τολικήν πλευράν. Είς αυτό είσήρχοντο έκ τής αυλής διά τού δωματίου Β, διαστάσεων 
2,75x3,30 μ., τού όποιου ή είσοδος εύρίσκετο είς τήν δλως κατεστραμμένην νοτίαν 
πλευράν αυτού. Ταύτης δεν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν τό ακριβές άνοιγμα- σήμερον 
παρουσιάζεται κενόν πλ. 0,90, χωρίς παραστάδας καί κατώφλιον.

Ή θύρα τού δωματίου Α, ανοίγματος 0,85, χρησιμοποιεί ώς δεξιάν παραστάδα 
τήν άριστεράν τού Γ καί ώς άριστεράν τήν έκ τού ίδιου προφανώς προερχομένην 
δεξιάν αυτού (βλ. ανωτέρω σελ. 4) ΰψ. 0,45, μήκ. 0,41 καί πάχος 0,45. Διατηρεί καί 
κατώφλιον έκ τυχαίων μικρών λίθων πλ. 0,44 - 0,50.

Ό διάδρομος Θ οδηγεί είς τό δωμάτων Ζ (3,55X6,30 μέτρ.), τό όποιον, χώρος 
απλούς έν αρχή, κεκαλυμμένος διά τού μέχρι τής βόρειας αύτού πλευράς έξικνουμένου 
δυτικού ύποστέγου, θά έχρησιμοποιήθη ώς τοιούτον ασφαλώς κατά τήν άνέγερσιν τού 
δωματίου Η. Τό κατώφλιον αύτού είναι ομοιόμορφον καί τών αυτών διαστάσεων μέ 
τό τού I (είκ. 14).

Είς τό διαμέρισμα Ξ διαστάσεων 3,10X1,60, πιστεύομεν ότι έχομεν τό μαγειρεΐον 
τής οικίας, διότι άνασκάπτοντες τό δάπεδον αύτού παρετηρήσαμεν δτι άπετελεΐτο 
έξ ολοκλήρου από τέφραν καί ήτο κατάμεστον έκ θρυμμάτων ανθράκων, οστών δια
φόρων ζώων κεκαυμένων, οστράκων τής θαλάσσης καί συντριμμάτων κοινών μαγειρι
κών σκευών, βεβλαμμένων έκ τής πυράς.

Τό τής αύτής περίπου έκτάσεως παρακείμενον διαμέρισμα Ο περιλαμβάνει τό 
φρέαρ. ’Ίσως ό χωρίζων ταύτα τοίχος νά μή έφθανε μέχρι τής οροφής, αλλά μέχρι 
τινός, οπότε οί έκ τού μαγειρείου θά ήδύναντο νά ρίπτωσιν απ’ εύθείας τά άχρηστα 
γενικώς έντός τού φρέατος-βόθρου.

Τά έν τώ κέντρω τέλος τής αύλής έναπομένοντα λείψανα τοιχαρίων Λ καί Μ, 
άκανονίστως τοποθετημένα έν σχέσει προς τά κυρίως διαμερίσματα, πιστεύομεν δτι 
διατηρούσιν ολόκληρον τό αρχικόν αύτών ύψος καί έκτίσθησαν έκεΐ μάλλον διά τήν
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συγκράτησιν τών προς ίσοπέδωσιν τοΰ χώρου συγκεντρωθέντων χωμάτων. Τον αυτόν 
άναλημματικόν σκοπόν είχε καί ό μεταξύ τοΰ ψρέατος καί τοΰ δωματίου Β εύρεθείς 
καί διαλυθείς μικρός τοίχος. Εις το σημεΐον τοΰτο, έξωτερικώς τής ανατολικής πλευράς 
τοΰ περιβόλου, σώζονται δΰο λίθοι πλακωτοί, οΐτινες τοποθετημένοι έναντι άλλήλων 
συνεχίζουσι τό επί τοΰ λίθου τής εύθυντηρίας γενόμενον λάξευμα, τό χρησιμεΰον διά 
την έκροήν τών ύδάτων.

Αί ανωτέρω προσθήκαι είναι κατεσκευασμέναι γενικώς εκ μικρών άκατεργάστων 
λίθων, συνηρμοσμένων διά πηλοΰ. Καί κατά τάς δΰο πλευράς κατεβλήύη προσπάθεια

Είκ. 15. Τά χωρίσματα τής ιερατικής οικίας.

ινα έμφανισθή ομαλή οπωσδήποτε ή επιφάνεια τών τοίχων, οΐτινες σοιζουσι σήμερον 
ύψος κυμαινόμενον μεταξύ 0,20 καί 0,55 καί έχουσι πάχος 0,35-0 50.

Η έπιχωσις κατα το μέρος τοΰτο μικροτέρα λόγφ τής διαμορφώσεως τοΰ εδά
φους και τοΰ μικροΰ εϊς ύψος τής διατηρήσεως τών ευτελών τοίχων, όφειλομένη εις 
τους αυτους λογους, εις οϋς καί ή τών παλαιοτέρων δωματίων, είχε τής αυτής μεν 
εποχής μικροευρηματα κατά το δάπεδον, διέφερε δε μόνον κατά τό στρώμα τών κερα
μίδων, αΐτινες ήσαν μεταγενέστεραι. Ελάχιστα τμήματα τών άρχαιοτέρων μεταξύ 
τούτων ύπήρχον.

Εντός τών δωματίων (βλ. είκ. 12 καί 15) άπεκαλύφθησαν περίεργα συνεχόμενα 
μικρά χωρίσματα, ών τό σωζόμενον ύψος, όπερ θά ήτο καί τό αρχικόν, φθάνει περίπου 
τό τών τοίχων χωρίς νά άρχίζη άπό τό αυτό επίπεδον, αλλά πολύ ύψηλότερον.
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Ταΰια δεν περιορίζονται έντός των ανωτέρω δωματίων, άλλα κατασκευάζονται 
και εις τά παλαιότερα Γ, Δ, καί Ζ, μετά μεγαλειτέρας έπιμελείας.

Ώς έχουσι σήμερον αποτελούνται άπό χώμα έπ'ι τής κορυφής τοΰ οποίου υπάρχει, 
μία σειρά μικρών λίθων άκανονίστως τοποθετημένων κα'ι έκτισμένων δι’ άπλοΰ πηλοΰ 
άνευ άσβέστου.

Ή άνωτέρω έντύπωσις, ήν παρέχει καλώς ή εΐκών 16, οφείλεται εις την μέχρι 
θεμελίων έξερεύνησιν τοΰ κτηρίου. Τό κατώτερον μέρος τών χωρισμάτων δεν είναι

Είκ. 16. Β Α γωνία τοΰ δωματίου Δ μετά τών χωρισμάτων.

άλλο είμή τό προς ίσοπέδωσιν τοΰ χώρου καί κατασκευήν τοΰ δαπέδου ριφθέν χώμα. 
Επομένως τά χωρίσματα διά τοΰ κάτω μέρους τής σειράς τών λίθων αυτών, δίδουσι 
ήμϊν την γραμμήν (Θέσιν) τής στρώσεως τών δωματίων.

Χωρίσματος λείψανα άντελήφθημεν είς την Β.Δ. γωνίαν τοΰ Η, έπιπολαιότερον 
δέ κατεσκευασμένα ?ιαί ήμικατεστραμμένα ύπήρχον καί άλλα ευρισκόμενα παρά τούς 
τοίχους, ώς καί έν τώ μέσω τών δωματίων Α, Δ, Ζ καί I, τά όποια σχεδιασθέντα καί 
φωτογραφηθέντα διελΰσαμεν τελείως καί διά νά έξετάσωμεν τό κάτωθεν αυτών στρώμα 
καί διότι έκ τής διατηρήσεως αυτών, ώς ειχον, ήλλοιοΰτο καί ή μορφή τών δωματίων 
(είκ. 12).

Τά χώματα έφ’ ών έστηρίζοντο ταΰτα άπέδωκαν ολίγα μελαμβαφή θραύσματα 
τοΰ 5ου καί 4ου π. Χρ. αίώνος καί τά εξής:

3
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Δωμάτ. Α. Μίαν κωνικήν άγνϋν και τρία νομίσματα1 έφθαρμένα ’Αθηνών, 4ου 
π. Χρ. αίώνος.

Δωμάτ. Ζ. Τέσσαρα νομίσματα —δυο ’Αθηνών, εν Θηβών καί εν Σαλαμϊνος 
4ου π. Χρ. αίώνος, μέγα μολΰδβινον έ'λασμα (σύνδεσμος) καί τμήμα πηλίνου ειδωλίου 
έπικεχρυσω μενού.

Το μεσαΐον χώρισμα τον ίδιον. Είκοσι καί δύο πηλίνας άγνύθας, ων αί τρεις 
μόνον πυραμιδοειδείς, εξ δυκτυλιοειδή αντικείμενα έκ μολύβδου (βάρη δικτύων), πέντε 
άγκιστρα, ών τά τρία συνηνωμένα, μαχαιρίδιον όψιανοΰ καί μικράνχαλκήν αιχμήν βέλους.

Δωμάτ. I. Δύο νομίσματα έφθαρμένα, πιθανώτατα ’Αθηνών, 4ου π. Χρ. αίώνος.
Εντός τών διατηρηθέντων καί εις τό άνώτερον μέρος αυτών εΰρομεν τά κάτωθι:
Δωμάτ. Β. Δύο νομίσματα ’Αθηνών, 4ου π. Χρ. αίώνος καί τό ήμισυ μελαμβαφοΰς 

λύχνου μονομύξου.
Δωμάτ. Γ. άριθ. 1, Άγγείον άνωτον τεθραυσμένον άχρουν σφζ. ΰψ. 0,13 μ. Εν 

νόμισμα εντελώς έφθαρμένον, ’Αθηνών, 4ου π. Χρ. αίώνος.
Δωμάτ. Δ. άριθ. 6. Τό κατά τήν βάσιν μέρος χονδρού αγγείου, δπερ διαρραγέν 

κατά τήν αρχαιότητα συνεκρατήθη διά μολυβδίνων συνδέσμων καί τρία νομίσματα, 
’Αθηνών, έφθαρμένα, 4ου π. Χρ. αίώνος.

Τά άνωτέρω κατασκευάσματα, ώς έ'χουσι, παρουσιάζονται τό πρώτον εις τήν 
ήμετέραν άνασκαφήν.

Κατ’άρχάς στηριζόμενοι εις τά έν αύτοϊς ολίγα ευρήματα ένομίσαμεν ότι έχρησι- 
μοποιοΰντο, κενά όντα μέχρις ενός σημείου, διά τήν έναπόθεσιν διαφόρων αντικειμένων. 
Τούτο όμως δεν έφαίνετο πιθανόν καί ένεκα τού αριθμού αυτών καί ένεκα τού χώρου 
τον οποίον κατελάμβανον. Τοιαύτης χρήσεως δυνατόν νά ήσαν τά κατά τάς γωνίας 
τών Β καί Γ στρογγύλα, ώς καί τό ύπ’ άριθ. 7 τού δωματίου Δ, όπερ μάλιστα δια- 
τροροτρόπως κατεσκευασμένον διά πλακών έμπεπηγμένων καθέτως είναι τό καί στενό- 
τερον πάντων (πλ. 0,25).

Μετά προσεκτικήν παρατήρησιν έπείσθημεν ότι ταύτα δεν πρέπει νά έξετασθώσιν 
μεμονωμένους. Έπανορθούντες δηλ. επί τή βάσει τών σωζομένουν λειψάνων τάς έκ τής 
καταστροφής καί έκ τής παρόδου τού χρόνου έπελθούσας εις τά έν λόγω πρόχειρα 
χτίσματα φθοράς, άντελήφθημεν ότι ένώπιον ημών έχομεν έπιμήκη συνεχή κατασκευά
σματα έγειρόμενα κατά μήκος τής μιας ή καί τών δύο παρακειμένων τών δωματία)ν 
πλευρών, άτινα διά τών κατά διαστήματα υπαρχόντων χάριν μείζονος ασφαλείας 
διατοιχισμάτων (βλ. 1 καί 2 δωματίου Δ) καί ένεκα τής κακής διατηρήσεως αυτών, 
παρέχουσιν έσφαλμένως τήν έντύπωσιν μικρών ιδιαιτέρων χωρισμάτων.

Τούτων ούτως έχόντων, τά κτιστά ταύτα θρανία δεν δύνανται νά είναι άλλο τι 
ή τά απαραίτητα μέρη εις τά όποια άνεπαύοντο γενικώς — καθίσματα καί κλίναι — 
οί έν τή οικία μονίμους διαμένοντες καί οί προσωρινούς καταλύοντες προσκυνηταί τών 
παρακειμένων Τερών. Έν τοιαύτη περιπτώσει ταύτα θά ήσαν πεπληρωμένα διά χώματος

1 Τά νομίσματα γενικώς τής άνασκαφής τελείως κα- 
τιωμένα παρεδόθησαν εις τό Νομισματικόν Μουσεΐον. 
"Ο καθαρισμός καί ή χρονολόγησις αυτών οφείλεται εις

τόν Διευθυντήν αΰτοϋ κ. Κ. Κωνσταντοπουλον. πρός δν 
εκφράζω τάς ευχαριστίας μου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:49 EEST - 54.226.8.97



AE 1938 Ιερατική οικία έν Ζωστήρι τής Αττικής 19

μέχρι τής επιφάνειας καί θά έκαλύπτοντο ειτα προφανώς διά πλακών, σανίδων ή και 
υφασμάτων κατά το άνω μέρος, οί δέ παρατηρούμενοι ενιαχού διπλοί τοίχοι (βλ. 1 
δωμ. Γ και 6 δωματίου Δ καί αλλαχού) σκοπόν είχον καί την ένίσχυσιν τών πλευρών 
αυτών άλλά καί την αΰξησιν τής επιφάνειας τού καθίσματος ή τής κλίνης, τών όποιων 
τό πλάτος κυμαίνεται μεταξύ 0,40-0,70.
Είς την Δήλον, Κόρινθον καί Ελευσίνα 
(κεκομμένα είς τον βράχον) έ'χομεν παρό
μοια καθίσματα.

Επειδή ό τρόπος τής κατασκευής 
τών ανωτέρω καί τά χρησιμοποιηθέντα 
υλικά είναι τά αύτά μετά τών μεταγενε
στέρων δωματίων, τά δέ γενόμενα επί 
τού δαπέδου άφ’ ενός καί τά εντός καί 
κάτωθεν τού στρώματος αυτών άφ’ ετέ
ρου διάφορα ευρήματα καί κυρίως νομί- 
οματα δεν διαφέρουσι χρονολογικώς 
μεταξύ των, εύλογον είναι νά παραδε- 
χθώμεν ότι καί ή κατασκευή αύτών έγέ- 
νετο συγχρόνως εντός δηλ. τής τετάρτης 
π. Χρ. έκατονταετηρίδος.

’Αποτέλεσμα τής μέχρι τού φυσικού 
βράχου έξερευνήσεως τής οικίας ήτο καί 
ή άνακάλυι|ης τών έν τοΐς δωματίοις Δ καί 
Κ (είκ. 15) δύο τάφων. Οί νεκροί εντός 
λάκκων προχείρως επί τούτφ όρυχθέντων 
ή τουλάχιστον εύρυνθέντων κείμενοι 
είχον τήν αυτήν άπό βορρά προς νότον 
κατεύθυνσιν καί έκαλύπτοντο υπό μεγά
λων τμημάτων στρωτήρων κεραμίδων 
κατά τά π?νάγια, άτινα συγκλίνοντα άνω 
έκαλύπτοντο κατά τό σημεΐον τής συναν- 
τήσεως άπό σειράν έξ όμοιων καλυπτή- 
ρων. Ή κεφαλή έστραμμένη προς νότον 
είχε τεθή έντός άρκετού μέρους όξυπυθμέ- 
νου άμφορέως ώς φαίνεται καί έν είκ. 17.

'Ως κτέρισμα είχον άνά έν μόνωτον 
άχρουν άγγεΐον (ΰψ. 0,18) έκ πη?α>ΰ άνοικτού χρώματος, έχον έγχαράκτους βαθείας: 
περιφερικός ζώνας περί τον ώμον (είκ. 18).

Διά τής εύρέσεως τών άνωτέρω ταφών δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά εϊπωμεν 
ότι κατά τούς τελευταίους ρωμαϊκούς χρόνους, είς οΰς άνάγονται τό εύρεθύντα έν 
αύταϊς άγγεΐα, δεν ήτο έν χρήσει πλέον τό κτήριον τούτο.

Είκ. 17. 'Ο τοϋ δωματίου Δ τάφος.

Είκ. 18. Τό ήμισυ τοΰ άμφορέως, έν ώ ή κεφαλή τοϋ νεκροί! 
καί τό κτερισματικόν άγγεΐον (τάφος Δ δωματίου).
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Ή άνασκαφή έπροχώρησε καί έκτος τοΰ περιβόλου εις τον προ τής νοτίας πλευ
ράς χώρον αύτοϋ καί οΰτω πάσα ή υπό ελάχιστης έπιχωματώσεως καλυπτόμενη εκεί 
βραχώδης έκτασις ήλθεν είς ψώς.

Είς τό κατώτατον σημεΐον παρά τον πύργον Ρ καί είς άπόστασιν 4,20 απ’ αυτού 
άπεκαλύφθη καί δεύτερον φρέαρ (Τ) σχήματος τετραγώνου (0,85X1,15) πλήρες καί 
τούτο λίθων, θραυσμάτων αγγείων, πήλινων ειδωλίων καί άλλων απορριμμάτων, ευρι
σκόμενον μεταξύ των χάριν αύτού καί διά την συγκράτησιν των κατά τήν πλευράν 
ταύτην, προς ίσοπέδωσιν, ριψθέντων χωμάτων, κτισθέντων τοιχαρίων Σ-Σ. Ταύτα 
θεμέλια μάλλον των άναλημματικών τοιχαρίων καί ομοιομόρφου όντα τεχνικής προς τά

τών μεταγενεστέρων τής οικίας δωμα
τίων, αν δεν έκτίσθησαν τό πρώτον εκεί 
κατά τύν 4ον π. Χρ. αιώνα, ότε φαίνεται 
ότι θά άνωρύχθη καί τό φρέαρ τούτο', 
πάντως θά έπεσκευάσθησαν τότε ή καί 
ολίγον άργότερον διότι μεταξύ τοΰ 
οικοδομήσιμου υλικού τού δυσμικού 
τοιχαρίου ήτο καί ή μαρμάρινη βάσις 
δ' τού κίονος τοΰ ύποστέγου.

Τέλος τούς προς νότον αυτών 
τελευταίους μικρούς καί παραλλήλως 
βαίνοντας καμπύλους, με κατεύθυνσιν 
προς τό Θυρωρεϊον, τοίχους Υ-Υ, χαρα- 

κτηρίζομεν ώς λείψανα κρασπέδων οδού καταληγούσης είς τήν άποκαλυφθεΐσαν οικίαν1 2.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 3

Τά κατά τήν έξερεύνησιν τής οικίας γενόμενα κινητά ευρήματα είναι τά εξής:
Α. Χαλκά.
1) Νομίσματα ένενήκοντα εξ, ήτοι όγδοήκοντα εννέα 4ου π. Χρ. αίώνος (86 ’Αθη

νών, 2 Σαλαμϊνος καί έν Θυβών), εξ ’Αθηνών 31? καί 2α? π. Χρ. εκ. καί εν τεσσαρακον-
τανούμμιον ’Ιουστινιανού Α' (εύρέθη εντός

1 Τά έντός αύτοΰ άνευρεθέντα τεθραυσμένα άγγεΐα 
και ειδώλια είναι ελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων.

Εις βάθος έφθάσαμεν περί τό 7ον μέτρον διε καί 
ήναγκάσθημεν νά διακόψωμεν τήν ερευνάν ένεκα τοΰ 
άφθόνως άναβρύοντος θαλασσίου ΰδατος.

Καί τούτο έχρησιμοποιήθη ώς βόθρος, δι’ δν λόγον 
καί τό εσωτερικόν φρέαρ.

2 Πιστεύων δα καί άλλο κτήριον — τό τής Άθηνάς 
Τερόν— πρέπει νά ευρίσκεται είς μικράν άπόστασιν
μάλιστα άπό τής βόρειας ή δυτικής πλευράς τοΰ περι
βόλου, διότι άλλως δέν ευρίσκω δεδικαιολογημένην τήν 
άνέγερσιν ταΰτης εις τό μέρος τούτο, τό όποιον, ώς 
ειδομεν, κατόπιν μεγάλης έπιχωματώσεως παρουσίασε 
τήν άναγκαιοΰσαν επιφάνειαν, άπεπειράθην νά άνοιξω 
δοκιμαστικός τάφρους είς τά σημεία ταΰτα. Δυστυχώς 
δμως ή συνεχώς καταπίπτουσα καί καλύπτουσα τά πάντα 
άμμος, τής όποιας ή ενέργεια, ώς άντελήφθημεν, δέν

τής άμμου).

θά έπαυε πριν ή κατεστρέφετο σεβαστός άριθμός τών 
ύπερκειμένων πεύκων, αΐ ρίζαι τών οποίων ήρχισαν έπι- 
κυνδύνως νά άπογυμνώνται, ύπεχρέωσεν ημάς νά μή 
προχωρήσωμεν είς μήκος τήν διανοιξιν τών τάφρων. 
Έκ τής γενομένης πάντως μικράς εργασίας διεπιστώ- 
σαμεν ότι ή βορειοδυτικώς τής οικίας άρχαία στρώσις, 
κεκαλυμμένη άπό θραύσματα τών έκ τής στέγης τοΰ 
ήμετέρου κτηρίου κεραμίδων, είναι ομαλή καί δτι εύρί- 
σκεται είς τό αυτό μετά τών πρώτων δωματίων έπίπεδον 

3 Εντός τοΰ ’Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης κατόπιν 
τής εΰγενοΰς παραχωρήσεως έκ μέρους τού άειμνήστου 
Μακαριωτάτου ’ΑρχιεπισκόπουΧρυσοστόμου καταλλήλου 
διαμερίσματος, κατηρτίσαμεν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν, 
είς ήν κατεθέσαμεν άταξάπαντατά ευρήματα τής ήμετέ- 
ρας άνασκαφής καί τινα τών έκ τοΰ Ίεροΰ τοΰ Ζωστήρος 
’Απόλλωνος.
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2) Πλεϊστοι ήλοι διαφόρων σχημάτων καί μεγεθών (είκ. 19).
3) ’Αρκετά άγκιστρα ακέραια καί μή ώς καί τμήματα των διά την πλοκήν των 

δικτύων σχαλίδων (είκ. 20).
4) (Είκ. 21). Μία σπαθομήλη (α), βελόναι (β), καί μικραί αίχμαί βελών (γ).

Β. Μολνβδινα.
1) ’Απειρία συνδέσμων καί άλλων 

ελασμάτων.
2) Τό έν είκ. 21 (δ) άντικείμενον, 

όπερ θά καθηλοϋτο εις σκεύος τι. 
Μεταξύ τών οπών τά γράμματα Θ Ε.

3) Είκοσι καί εξ δακτυλιοειδή 
αντικείμενα (είκ. 22) άποτελοϋντα, προ
φανώς, βάρη δυκτίων.

4) Τετράμνουν’Αττικόν 5ου π. Χρ. 
αίώνος, φέρον τό γνωστόν σταυροειδές 
κόσμημα (ή κνήμας τροχού άμάξης

κατά Σβορώνον) καί διαγωνίως τά γράμματα Δ m. Γραμ. 1720 (είκ. 7 α).
Γ. Πήλινα. Μ °
1) ’Αρκετά διάφορα θραύσματα αγγείων καί δύο μικροί μελαμβαφεϊς μονόμυξοι 

λύχνοι, ων ό εις περίπου ακέραιος.

Ε’ικ. 22. Μολΰβδινα βάρη δυκτίων.

2) Τριάκοντα καί εξ πήλιναι 
άγνύθες, ών αί 10 πυραμιδοειδείς, 
μετ’οπής άνω πάσαιπρός άνάρτησιν. 
Ύψ. μεγαλ. 0,10. Μήπως καί ταύτα 
βάρη δυκτίων; (Είκ. 23).

3) Ό έν είκ. 21 ποδονιπτήρ 
ύψους ενός μέτρου καί πλάτους 0,62 ΕΙκ. 23. Πήλιναι άγνϋΟες.
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κατά χό άνω αύτοΰ μέρος, οΰτινος 
αί πλευρά! είναι κατεστραμμένοι, 
άπο?ιήγων κάτω είς κοιλότητα διάμ. 
0,47,(εύρέθη εντόςτοΰ δωματίου Η).

4) Ή έν ε’ικ. 25 κεραμίς1, εκ 
τών παλαιοτέρων στρωτήρων, πλατ. 
0,45 καί σφζ. μήκ. 0,85 μ., έςρ’ ής έγ- 
χάρακτος παράστασις π?μ>ίου ήγκυ- 
ροβολημένου είς παραλίαν τινά καί 
προσδεδεμένου επί τής ξηράς διά 
τών έκ τής πρύμνης αύτοΰ σχοινιών.

Κατά την άριστεράν παρειάν 
φαίνεται ό οφθαλμός. Διαστ. πλοίου 
0,40X0,15.

, ,, Τούτο, κατασκεύασμα, προφα-Εικ. 24. Ιΐοδυνιπτήρ πήλινος. r « τ
νώς, ερασιτέχνου τίνος ενοίκου, δεν 

αποκλείεται νά είναι σχεδιογράφημα πλοίου πλησίον τής οικίας προσηραγμένου.

Είκ. 25. Ή εγχάρακτος κεραμίς.

1 Ή άνεΰρεσις μικρού τμήματος φέροντος πυκνά 
χαράγματα άποδειχθέντα έκ τών ύστερων ώς παριστώντα 
τήν πρώραν τοΰ πλοίου έγένετο αφορμή νά αναζητήσω 
καί τά άλλα σχετικά καί νά κατορθώσω οΰτω, κατόπιν

πολλοϋ κόπου καί πολυημέρου έρεύνης—διότι είχον ενώ
πιον μου απειρίαν θραυσμάτων—νά απαρτίσω τήν ανω
τέρω κεραμίδα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:49 EEST - 54.226.8.97



AE 1938 23

Καί 5) Δύο ένεπίγραφα τμήματα όμοιων στρωτήρων κεραμίδων (είκ. 26). Έπί 
τοΰ ενός (α), διαστ. 0,08X0,05 καί πάχ. 0,010 άναγινώσκονται πρόχειρός κεχαραγμένα 
τά γράμματα nWtA Ύψ. γραμμ. 0.011.

ΣΚΟΝΙΕ

ΤΥΠ

Ιερατική οικία έν Ζωστήρι τής ’Αττικής

Είκ. 26. Δύο ενεπίγραφα κεραμίδων τμήματα.

Έπι τοΰ ετέρου (β) πάχους 0,011, σώζοντος κυρίαν επιφάνειαν 0,05X0,06 ύπάρ- 
χουσι γράμματα εκ 5 σειρών, ών διακρίνονται τά έξης:

Ο Γ Ε 

Ε If A 

Ε Τ I Σ Η 

f Σ ΤΑ Σ Ω 

Τ Ο

Δ. Λίΰ'ΐνα.

Στήλης μαρμάρινης ένεπιγράφου τμήμα πανταχόθεν άποκεκρουμένον (είκ. 27). 
Εύρέθη άνεστραμμένον περί τό μέσον τοΰ δωματίου Δ, εις το άνώτατον μέρος τής 
έπιχωματώσεως αύτοϋ καί εντός των ριζών τοΰ μόνου έκ τής άνασκαφής καταστρα- 
φέντος μεγάλου πεύκου.

Ή επ’ αυτού επιγραφή, σφζουσα. γράμματα έξ είκοσι περίπου στίχων, έχει 
ως εξής:
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Είκ. 27. Τμήμα μαρμάρινης ενεπίγραφου πλακάς.

5

10

15

Ε
ΝΠΑΡ
Λ Ρ X Ο Ν 

ΘΕΟΔ 
ΟφΔ
ΟΗΟΧίΥ 
ίΑΝΑΡΧ 

X < I Ν A Ρ
wiiiiiniiiilllll

ΟΝ φ I
ΑΝ ΕΡΘ X 

< AM Μ 
0Ν ΠΑΡΕΔΘί A Ν

Π Δ Ρ Α χ Μ 
ΤΑΜΙΑΝΗ I Ε ΡΘΝ 

ΧΡΔΔΔ I- ·■ I- III §Α

— ν π α ρ —
— α ρ χ ο Λ' —

— Θ ε ο δ —
— ο φ λ —
— ο Η ο χ σ ν —
— σ α ν α ρ χ —
— χ σ ι ν α ρ —
— —

— ω ν φ ι —
ταμί]αν [η ι] ε ρ ώ[ν] χ [ρεμάτων

— ς[εγρ]αμμ[άτευε]
— ων παρέδωσαν

— Π δ ραχμ[άς] -
— χαμίανΗιερών — 

— X Ρ ΔΔΔΗ-ΗΙΙ §
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HO i: Τ I Μ ΑΡΧΟ<: Π Ε 
I Η Ο I X < ΥΝΑΡΧΟ NT 

20 *ΤΡΑΤΟ<ΕΛΡΑΜ
ΠΑΡΕΔ

— Ηοι: Τίμαρχος: πε —
— ι Ηοι χσυνάρχοντ[ες] —

— στρατός έγραμ[μάτευε] — 
— παρέδ[οσαν] —

Ενεκα τής μεγάλης βλάβης τής ένεπιγράφου επιφάνειας τοΰ λίθου, ώς βλέπομεν, 
ελάχιστα γράμματα διακρίνονται. Ή συμπλήρωσις αύτών είναι πιστεύω αδύνατος.

Είκ. 28. Ό «Ιερός» ασκός.

Πάντως εκ τοΰ σωθέντος τμήματος εϊμεθα βέβαιοι, δτι πρόκειται περί καταγραφής 
ιερών χρημάτων.

Ή επιγραφή εκ τοΰ σχήματος τών γραμμάτων ανάγεται είς τό τέλος τοΰ 
5ου π. Χρ. αίώνος.

Τα περισσότερα τών ευρημάτων ήμών οφείλονται είς την άνακάλυψιν καί έξερεύ- 
νησιν τών δύο φρεάτων. Έξ αύτών, ώς εΐπομεν, έξήχθησαν πλεΐστα όσα θραύσματα, 
άνήκοντα κατά τό πλειστον είς οικιακά σκεύη περιέργων σχημάτων καί διαφόρων μεγε
θών. Ή συγκόλλησις όμως καί συμπλήρωσις όλων αύτών, μεταξύ τών οποίων ύπάρ- 
χουσιν αρκετά τηγανόσχημα καί άλλα άβαθή με δισκοειδή πώματα, δεν έπετεύχθη είσέτι. 
Κατωτέρω παραθέτομεν περιγραφήν τών ήδη συμπληρωθέντων.

Έκ τοΰ έσωτερικοΰ φρέατος.
1) (Είκ. 28). Ασκοειδές άγγείον στηριζόμενον επί κυκλικής βάσεως, μικρόν κοί

λης, με εγχαράκτους προχείρους συγκεντρικούς κύκλους έν τώ μέσφ.
4
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Αί πλευραι αυτού άνερχόμεναι ευρύνονται. Έξογκοΰμεναι δ’ αίσθητώς πλαγίως 
περί την κοιλίαν, κυρτοϋνται κατά τούς ωμούς και ένοϋνται κατά την ελλειψοειδή 
ράχιν, έφ’ ής πλατεία υπάρχει λαβή, άπολήγουσα κατά τό εν μέν άκρον εις ούράν 
κατά δε τό έτερον εις στενόν λαιμόν με κοτυλοειδές στόμιον.

Έπί τής ράχεως δεξιά καί όπίσω κεχαραγμένη βαθέως και ούχ'ι έπιμελώς ή λέξις 
MICROS. Δυστυχώς προ τής έπιγραφής ελλείπει αρκετόν τμήμα, έφ’ ου δυνατόν νά 
υπήρχε και τό όνομα τοΰ θεού εις δν ήτο τό σκεύος άφιερωμένον. Ύι(ιος 0,22 καί

Είκ. 29. ’Αγγεία έκ τοΰ εσωτερικοί φρέατος.

πλάτος άπό στομίου μέχρις ουράς 0,22. Πηλός ανοικτού έρυθρού χρώματος, έφ’ ού 
βερνίκιον μελανόν ήμιεξίτηλον.

2) Όμοιον άγγεΐον καί των αυτών διαστάσεων περίπου, σωζόμενον κατά τό ήμισυ. 
Σωζ. ύψ. 0,19.

3) Είκ. 29 (α). Φακόσχημον άγγεΐον, άνευ ιδιαιτέρας βάσεως, έχον εύρΰτατον 
στόμιον καί μικρά μόλις δηλούμενα προς τά άνω χείλη. Έπί τοΰ έπιπέδου περίπου 
ώμου ηρέοει άνά μίαν καθέτως λαβήν καί μεταξύ αύτών μικράν κοίλην ψευδοπροχοήν 
ύψ. 0,10 καί άνοιγμα στομίου 0,17. Πηλός υπέρυθρος. Γάνωμα καστανόχρουν. Φέρει 
ίχνη πυράς (καπνού) καί έσωτερικώς έν τφ πυθμένι. Ελλιπές καί κατά τάς δυο λαβάς.

4) Είκ. 33 (β). Άγγεΐον μέ χαμηλήν κυκλικήν βάσιν καί κοιλίαν άρτόσχημον. 
Λαιμός υψηλός μέ άποκλίνοντα τά χείλη, άφ’ ών έκφύονται έπί τού ώμου δυο λαβαί 
πλατεΐαι, μέ γωνιώδη ράχιν, πλησίον άλλήλων.

Έπί τού ανοικτού έρυθρού χρίσματος φέρει περί τήν βάσιν, τήν κοιλίαν καί τον 
ώμον περιφερικήν λεπτήν γραμμήν καστανέρυθρον ύψ. 0,16. Έσωτερικώς γάνωμα 
μελανόν, δπερ στιλπνότατον κατά τον λαιμόν.

5) Είκ. 30 άριθ. 1. Οίνοχοΐσκη μελαμβαφής μέ ώοειδή κοιλίαν καί λαβήν ταινιό- 
σχημον έπί τού ώμου, έκφυομένην άπό τών χειλέων καί ύψουμένην άνωθεν αυτών, 
ύψ. 0,14. Θαυμάσιον στιλπνότατον γάνωμα, μέ ?ιάμψιν μετα?Λικήν, έξωτερικώς καί 
έσωτερικώς μόνον περί τό στόμιον. Βάσις αγάνωτος.
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6) Είκ. 30 άριθ. 2. Σκύφος δίωτος, μικρόν ελλιπής περί τά χείλη, με την στεφάνην 
προς τά έξω. Είναι έστιλβωμένος έσωτερικώς καί έξωτερικώς με θαυμασίαν μελανήν 
στίλβωσιν υπέρυθρον κατά τήν βάσιν, έν ή ΰπάρχουσι δύο μικροί ομόκεντροι κύκλοι, 
μελανω χρώματι, καί κεχαραγμένα τά γράμματα Π Υ. Ύψ. 0,08.

7) Είκ. 30 άριθ. 3. Όμοιος καθ’ όλα άνευ γραμμάτων, ύψ. 0,08.
8) Είκ. 30 άριθ. 4. Ομοιος καί των αυτών διαστάσεων, μικρόν εξίτηλος.
9) Είκ. 30 άριθ. 5 καί 6. Όμοιοι.

10) Όμοιος με κατεστραμμένην τήν στίλβωσιν έξω καί έσω. Λίαν ελλιπής. 11
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ΕΙκ. 30. ’Αγγεία έκ τοΰ εσωτερικού φρέατος.

11) Όμοιος, χωρίς τήν άπόκλισιν των χειλέων. Κατά τήν βάσιν ΰπάρχουσι τρεις 
ομόκεντροι κύκλοι μέ μελανόν στίγμα έν τω μέσφ καί προχείρως τό γράμμα α* 
ύψ. 0,07.

12) Είκ. 30 άριθ. 7. Μόνωτον κύπελλον μελαμβαφές, μικρόν έλλιπές. Λεπτός εγχά
ρακτος κύκλος κατά τήν βάσιν. Διάμ. στομ. 0,11.

13) Είκ. 30 άριθ. 8. Όμοιον υπέρυθρον έσωτερικώς έκ τής όπτήσεως. Κατά τήν 
άνευ κύκλου βάσιν τά γράμματα Α Λ Ε· διάμ. 0,12.

14) Είκ. 30 άριθ. 9. Όμοιον άνευ λαβής, φέρον κατά τήν άγάνωτον κεραμόχρουν 
βάσιν τρεις συγκεντρικούς κύκλους καστανού χρώματος· διάμ. 0,11.

15) Είκ. 30 άριθ. 10. Όμοιον έχον κατά τήν βάσιν έσωτερικώς τετράδα έμπιέστων 
ανθεμίων πέριξ σπειροειδοΰς κοσμήματος· διάμ. 0,11.

16) Είκ. 30 άριθ. 11. Όμοιον έλλιπές συν τοΐς άλλοις καί κατά τον πυθμένα* 
διάμ. 0,10.

17) Είκ. 30 άριθ. 12. Όμοιον έχον τό αυτό περίπου έντυπον, κόσμημα, άγάνωτον 
κατά τήν στεφάνην καί μέ δύο συγκεντρικούς πλατείς κύκλους κατά τήν βάσιν έν τώ 
μέσω τών οποίων στίγμα- διάμ. έκάστου 0,09.

18) Είκ. 30 άριθ. 13 καί 14. Δύο μικρά άνωτα κυπελλίδια, ών τό έν μέ βάσιν άνευ 
ποδός. Γάνωμα ήμιεξίτηλον διάμ. 0,075 καί 0,065.
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19) Είκ. 30 άριθ. 15. Μικρά άλατοδόχη, περίπου πλήρης, μέ θαυμασίαν μελανήν 
στίλβωσιν- διάμ. 0,06.

20) Είκ. 30 άριθ. 16 και 17. Δύο κύαθοι μόνωτοι, τών αύτών διαστάσεων, καλώς 
έστιλβωμένοι. Περί την κοιλίαν καθέτως έκτυπα λογχοειδή φύλλα. Περί την βάσιν 
φέρουσι άμυδρώς κεχαραγμένους συγκεντρικούς κύκλους- ΰψ. 0,07, άνοιγμα στομ. 0,085.

21) "Ομοιος καθ’ δλα με έξίτηλον την στίλβωσιν.
22) Μικρόν άχρουν άγγείον με μικράν βάσιν καί δύο εγχαράκτους περιφερικούς

κύκλους κατά την κοιλίαν διάμ. 0,13.
23) Άγγείον άχρουν μόνωτον με 

σφαιρικήν κοιλίαν. Ελλείπει το στόμιον 
σωζόμ. ύψος 0,14.

24) Είκ. 30 άριθ. 18. Λύχνος μονό- 
μυξος με μελανήν λαμπράν στίλβωσιν. 
’Άχρους κατά τήν βάσιν καί έλλιπής τήν 
τοξωτήν λαβήν ΰψ. 0,03■ σφζ. μήκ. μετά 
τής μύξας 0,095.

25) Όμοιος έλλιπής με πεπιεσμένην 
τήν κοιλίαν καί έξίτηλον τό στίλβωμα-

Είκ. 31. Ό κέρνος. °’02’ μθκ°ζ μετ“ ^ μ^αζ Χα1
τής λαβής 0,10.

26) Είκ. 34 άριθ. 6. Πήλινου κοίλου ειδωλίου γυναικός τό άπό τοϋ λαιμού μέχρι 
τού όμφαλοΰ τμήμα- ΰψ. 0,09.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ

1) Κέρνος (είκ. 31), έκ πολλών τεμαχίων συγκεκολλη μένος καί έλλιπής δλως κατά 
τον πόδα. Τό έκ τής Έλευσινιακής κυρίως λατρείας γνωστότατον ιερόν τούτο άγγείον 
σφζει γύρω έπί τής στεφάνης οκτώ (έλλείπει καί εϊς έτι) κοτυλίσκους, έφ’ ών δείγματα 
τών απαρχών τών καρπών τής γής έτίθεντο καί φέρει δύο λαβάς έκφυομένας έκ τών 
ώμων, αϊτινες κυρτούμεναι άνω στηρίζονται έπί τού χείλους αυτού- διάμ. στομίου 0,25 
περίπου. Πηλός ώχροκίτρινος. Γάνωμα μελαμβαφές ήμιεξίτηλον. Ό σχηματισμός τών 
Έλευσινιακών κέρνων είναι διάφορος.

2) Είκ. 32 άριθ. 1. Κύλιξ άβαθής μεθ’ υψηλού κωδωνοειδούς κοίλου ποδός, 
φέρουσα εις έκάστην πλευράν υπό τά πλατυνόμενα χείλη άνά μίαν κυλινδρικήν διπλήν 
λαβήν (σιγματοειδή). Έσωτερικώς φέρει έγχάρακτον κύκλον καί βάθυσμα. Ελάχιστα 
συμπεπληρωμένη γύψω. Αγάνωτος- ΰψ. 0,12 καί διάμ. 0,32.

3) Είκ. 32 άριθ. 2. Ποτήριον δίωτον λεπτυνόμενον κατά τήν υψηλήν βάσιν, περί 
τήν οποίαν σχηματίζονται μικροί δακτύλιοι. Ελλιπές κατά τό ήμισυ τής λαβής. Τό 
χείλος κυρτούται προς τά έξω. Γάνωμα μελαμβαφές ήμιεξίτηλον έσω καί έξω. Ύψ.0,09. 
’Άνοιγμα στομίου 0,07.
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4) Είκ. 32 αριθ. 3. Κανθαρίδων μελανογάνωτον μετά δύο λαβών (ή μία ελλείπει), 
περιπεπλεγμένων εις κόμβον, από τά χείλη επί τού ώμου.Ύψ. 0,09. Διάμ. χειλέων 0,08.

5) Είκ. 32 άριθ. 4. Ομοιον μεθ απλών γωνιωδών μάλλον λαβών. Μικρόν ελλιπές
τό χείλος, την βάσιν καί την μίαν λαβήν. Στίλβωσις ή μιεξίτηλος. Ύψ. 0,10. Διάμ. 
οτομ. 0,09.

6) Είκ. 32 άριθ. 5. Όμοιον. Ύψ. 0,11. Διάμ. στομ. 0,10.
7) Είκ. 32 άριθ. 6. Ομοιον άγγεΐον μέ όμαλώς ύψούμενα καί άποκλίνοντα μικρόν

Ιερατική οικία έν Ζωστήρι τής ’Αττικής

Είκ. 32. ’Αγγεία έκ τοϋ εξωτερικού φρέατος.

χείλη, έ'χον δύο άπλάς ταινωσχήμους λαβάς. Μεταξύ αύτών έκτυπος κλάδος κισσού 
δι' ανοικτού ερυθρού χρώματος. Γάνωμα έσω καί έξω μελαμβαφές ήμιεξίτηλον.

8) Είκ. 33. Πώμα πυξίδος ερυθρόμορφου ολίγον άποκεκρουμένον γύρφ. Περί 
τό κέντρον σώζει οπήν προς ένθεσιν τής έλλειπούσης νύν χάλκινης λαβής. Σώζει παρά
στασήν καλλωπισμού δύο καθημενών, τής μέν επί θρόνου, τής δέ έφ’ απλού καθίσμα
τος, γυναικών, τάς οποίας περιποιούνται τέσσαρες θεραπαινίδες, ών ή μία ίσταμένη 
μεταξύ αύτών διά μέν τής άριστεράς τείνει ήνεωγμένην πυξίδα προς τήν ένθρονον, διά 
δέ τής δεξιάς κρατεί περιδέραιον. Ή είκών συμπληροΰται διά τριών έρωτιδέων, ών τό 
γυμνόν σώμα δηλούται διά λευκού χρώματος. Διάμ. 0,14. Τέλος 5ου π. Χρ. αίώνος.

9) Είκ. 34 άριθ. 1. Πήλινον ειδώλων (κοΐλον) Κυβέλης έν χιτώνι καί ίματίω, 
καθημένης επί θρόνου καί έχούσης επί τών κόλπων λέοντα. Διά τής δεξιάς έπί 
τού γόνατος κρατεί φιάλην. Πατεΐ έπί υποποδίου ορθογωνίου. Έκ πολλών τεμα
χίων συγκεκολλημένον είναι ελλιπές τήν κεφα?*,ήν καί μικρόν όπισθεν. Σωζόμενον 
ύψος 0,14.
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καί
10) Είκ. 34 άριθ. 2. "Ομοιον, γυναικός καθημένης, έν χιτώνι καί ίματίφ, καλύπτοντι 

αύτάς τάς χεΐρας, ών ή μέν αριστερά κρατούσα τι είναι επί των γονάτων, ή δ’ έτέρα

Είκ. 33. Πώμα πυξίδος.

κεκαμμένη κατά τον αγκώνα, προ τοϋ στήθους. 'Ομοίως ελλιπές την κεφαλήν. Σφζ.ΰψ. 0,16.
11) Είκ. 34 άριθ. 3. Όμοιον ίσταμένης γυναικός με ποδήρη χιτώνα καί ίμάτιον

Είκ. 34. Πήλινα ειδώλια.

καλύπτον ολόκληρον τό άνω μέρος αυτής. Την άριστεράν μέν χεΐρα έχει κατά την 
όσφύν, την δέ δεξιάν όπισθεν. Ελλείπει ή κεφαλή. Σφζ. υψ. 0,15.
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12) Είκ. 34 άριθ. 4. Όμοιον γυναικός όρθιας, έν χιτώνι κα'ι ίματίφ. To σώμα 
είναι έστραμμένον προς ιά δεξιά κα'ι έχει κεκαμμένον τον αριστερόν πόδα κατά 
τό γόνυ. Διά τών περ'ι την μέσην χειρών αύτής φαίνεται συγκρατοΰσα τό πολλάς πτυχάς 
σχηματίζον ίμάτιον. Ελλείπει το από τοϋ στήθους κα'ι άνω μέρος. Σοκ. υψ. 0,14.
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Είκ. 35. Γενική δψις τής «ναοκαιρής.

13) Τό από τοΰ λαιμού μέχρι τών ποδών τμήμα πήλινου ειδωλίου γυναικός, 
φερούσης άχειρίδωτον χιτώνα. Σωζ. ΰψ. 0,016.

14) Είκ. 34 άριθ·. 5. Πήλινον είδώλιον άνδρός γυμνού εις στάσιν καθημένου. 
Ελλιπές τάς περιαιρετός χεΐρας (σώζονται αί όπα'ι κατά τον ώμον) κα'ι την κεφαλήν. 
Σωζ. υψ. 0,14.

15) Ό αριστερός πούς όμοιου μικροτέρου καί τμήματα άλλο)ν ειδωλίων.

ΦΟΙΒΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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