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κλήρου, ώς γνωστόν, εις τόν φίλον αρχιτέκτονα 
κ. Ί. Τραυλόν. Τοϋτο, ύπό κλίμακα 1:200, καί 
διαστάσεις 1.75x0,85 μ., ήρχισε τό 1963 καί κα- 
τεσκευάσθη δαπάνη καί τής καθ’ ήμας 'Υπηρεσίας 
άπό τόν είδικόν τεχνίτην κ. X. Μαμέλην, έπί τή 
βάσει σχεδίων, καί ύπό τήν συνεχή παρακολού
θηση- τοϋ άνασκαφέως καί μελετητοϋ των άρχαιο- 
τήτων τής Έλευσϊνος.

Έλπίζομεν ότι λίαν συντόμως τό έν λόγφ πο
λύτιμον έκθεμα, τό όποιον προσφέρει σαφή καί 
άρτίαν εικόνα τών διαφόρων άρχαίων κτισμάτων

σον καί οί λοιποί, μή έμπίπτοντες είς τό Σχέδιον, 
θά έςετασθώσιν έν σχέσει πρός τήν έντός καί έκ- 
τός τών άρχαίων τειχών θέσιν αυτών1.

1. Νηλέως άριθ. 32 - 34 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 1)

Είς τά έπί τής όδοϋ Νηλέως 32 - 34 οίκόπεδα 
ιδιοκτησίας Ζήση ’Αρβανίτου, έξ αφορμής πα- 
ρουσιασθεισών ένδείξεων ( όστρακα - λείψανα άρ
χαίων τοίχων ) κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων, άλ
λα καί γενικώτερον λόγω τής γειτνιάσεως τού 
χώρου πρός τά άρχαία τείχη καί τάς Πειραϊκάς

Σχέδ. 2. Ό παρά τήν όδόν Νηλέως άποκαλυφθείς άρχαϊος τοίχος

τοϋ ίεροΟ τούτου χώρου, θά τοποθετηθή είς τήν 
κατάλληλον θέσιν, πρός έξυπηρέτησιν τών πολ
λών έπισκεπτών.

Β' ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 
ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Κατά τό διαρρεϋσαν έτος έχορηγήθησαν όπό 
τοϋ Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως 
574 άδειαι οίκοδομήσεως, έντός τής ΰφ’ ήμών 
έλεγχομένης ζώνης τών ’Αθηνών. Έκ τών ισαρί
θμων παρακολουθηθεισών ύπό τής Γ' ’Εφορείας 
περιπτώσεων, ώς καί τών παραλλήλως έκτελεσθέν- 
των έργων κοινής ώφελείας, άρχαιολογικόν ένδια- 
φέρον παρουσίασαν κυρίως πεντήκοντα περιπτώ
σεις, μεταξύ τών όποιων ώρισμέναι έλαβον μορφήν 
συστηματικής άνασκαφής καί ύπήρξαν όντως άπο- 
δοτικαί είς ένδείξεις καί άνασκαφικά δεδομένα.

Είς τό παρατιθέμενον Σχέδ. 1 σημειοΰνται, 
ώς εϊθισται, οί έρευνηθέντες χώροι είς τήν ύπ’ 
αύτοϋ είκονιζομένην έκτασιν, τόσον δέ ούτοι, δ-

Πύλας, προέβημεν είς συστηματικήν άνασκαφι- 
κήν έρευναν, έπεκταθεΐσαν καθ’ όλον τό νότιον 
ήμισυ τών οικοπέδων καί διαρκέσασαν έπί μήνα 
( 6.5.64 - 1.6.64), μέ τά κάτωθι άποτελέσματα:

Μέ άφετηρίαν σημείον τών άκινήτων, κείμε
νον εις άπόστασιν 3.80 μ. άπό τής πρός Δ. μεσο
τοιχίας καί άκριβώς ύπό τήν οικοδομικήν γραμμήν 
τής όδοϋ Νηλέως, όπου κατά παλαιοτέρας έργα- 
σίας είχον άποκαλυφθή όγκόλιθος κατά χώραν 
καί έτερος μακράν τής άρχικής του θέσεως, ήρ- 
χισεν ή άποκάλυψις άρχαίου τοίχου 
(Σχέδ. 2, τοίχος A ) κειμένου έν μέρει έντός 
τοϋ οίκοπέδου καί έν μέρει έκτος αύτοϋ καί ύπό 
τήν όδόν Νηλέως, βαίνοντος δέ έξ Α. πρός Δ., 
ήτοι κατά κατεύθυνσιν διαγώνιον πρός τήν τής 
όδοϋ ταύτης. Ώς έν συνεχεία διεπιστώθη, τό έν
τός τών οίκοπέδων τμήμα τοϋ τοίχου έθεμελιοϋτο 
είς βάθος 1.90-2 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας

1. Είς τήν παρούσαν έκΟεσιν συνέβαλε καί πάλιν ή παλαιό 
βοηθός μου δ. Φανή Καλούδη, καί ή δ. Έ. Σπαθάρη.
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καί έπί τού παρθένου έδάφους, είχε δέ ύψος 0,50 - 
1.20 μ., πλάτος 0,80-1 μ. καί μήκος 5 περί
που μ. Ήτο κατεσκευασμένος κατά τό άκανό- 
νιστον τραπεζιόσχημον σύστημα τοιχοδομίας, 
ήτοι άπετελεϊτο έκ πωρίνων όγκολίθων, έπιπέδων 
κατά τήν άνω, κάτω καί έλευθέρας πλαγίας έπι- 
φανείας, άκανονίστως δέ άποτετμημένων εις τάς 
κατά τούς πλαγίους αρμούς πλευράς καί ποικί
λου μήκους καί ύψους. Τά μεταξύ των άρμών δη- 
μιουργούμενα οΰτω κενά συνεπληροϋντο διά μι
κρών πλακοειδών λίθων ( βυσμάτων) καί συνε- 
δέοντο διά πηλού. Ή τοιαύτη κατασκευή τού τοί
χου, ώς καί ή παρουσία τών χαρακτηριστικών διά 
τά μέσα τού 4ου π.Χ. αί. βραχέων καί πυκνών κα- 
τακορύφων διά σφύρας κτυπημάτων ( βελονιές ) 
κατά τάς έλευθέρας έπιφανείας τών όγκολίθων, 
είναι τά μόνα άσψαλή χρονολογικά στοιχεία διά 
τήν έποχήν τής κατασκευής τού κτίσματος, εις 
δ άνήκεν ό τοίχος" τούτο δέ διότι τά έκ τών έκα- 
τέρωθεν αύτοΰ έπιχώσεων περισυλλεγέντα όστρα
κα ήσαν κατά τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών τε
λευταίων έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων 
( πλήν άλλων πολυάριθμοι άλλά χαρακτηριστικοί 
λύχνοι), ευάριθμα δέ τά εις άγγεϊα τού 4ου π.Χ. 
αϊ. άνήκοντα.

Τμήμα τοίχου τής αΰτής τοιχοδομίας, άλλ’ άτε- 
λεστέρας κατασκευής, έδραζόμενον έπίσης έπί τού 
παρθένου έδάφους καί κατευθυνόμενον άπό Β. πρός 
Ν. άπεκαλύφθη άκριβώς κατά τήν γωνίαν τού οικο
πέδου ( Σ χ έ δ. 2, τοίχος Β ). Μεταξύ τών πέριξ 
αύτοΰ έξαχθέντων έρυθρωπών χωμάτων ΰπήρχον 
καί πάλιν όστρακα ρωμαϊκά καί όλίγα τού 4ου 
π.Χ. αίώνος. Ό τοίχος ούτος είς μέν τό βορειό
τερου άκρον του έτερματίζετο κανονικώς, άνευ ού- 
δενός ίχνους παραβιάσεως, πρός Ν. όμως έπεξε- 
τείνετο πέραν τής οικοδομικής γραμμής καί ύπό 
τήν όδόν.

Δυστυχώς, ή παρακολούθησις καί τών δύο περι- 
γραφέντων τοίχων πέραν τής οικοδομικής γραμ
μής ήτο άδύνατος άνευ τής καταρρεύσεως τού πε
ζοδρομίου. Πάντως έκ τών όσων δύναται νά συμ- 
περάνη τις άπό τά ούτως άποκαλυφθέντα τμήματά 
των, οί δύο ούτοι τοίχοι πρέπει νά συναντώνται 
κατ’ όρθήν γωνίαν ύπό τήν όδόν Νηλέως καί νά 
ανήκουν είς τό αύτό κτίσμα τού 4ου π.Χ. αίώνος.

Είς τό πρός Α. έσχατον δριον αύτοΰ ό περι
γράφεις τοίχος Α συνεχίζετο μέ έλαφράν πρός 
Β. κάμψιν, διά μεταγενεστέρας κατασκευής τοί
χου άποτελουμένου έξ αργών λίθων καί άσβεστο- 
κονιάματος ( Σ χ έ δ. 2, τοίχος Α'), σφζομένου 
μόνον κατά τήν θεμελίωσιν ( ύψους 0,30 - 0,40 
μ.) μέ τήν αότήν πάντως κατεύθυνσιν ( καί τμη- 
ματικώς καταστραφείς κατά τήν διάνοιξιν τών

πέδιλων), μέχρι τής πρός Α. μεσοτοιχίας, όπου 
καί διεκόπτετο ύπό τής νεωτέρας οίκοδομής. 
Τό πλάτος τού τοίχου καί είς τήν μεταγενεστέ
ρου ταύτην έπέκτασίν του, διετή ρήθη τό αυτό. Πα
ρά τήν βορείαν πλευράν τού τοίχου Α άπεκαλύ
φθη κατά τήν συνεχισθεΐσαν ένταΰθα έρευναν 
τμήμα κυκλικού μωσαϊκού δαπέδου ( Σ χ έ δ. 2, β) 
έκ θραυσμάτων κεράμων καί άσβεστοκονιάματος, 
τό όποιον περιέβαλλε κατά χώραν σωζόμενον μο
νόλιθον περιστόμιου φρέατος. Τό περιστόμιου, 
τετραπλεύρου σχήματος, μέ κυκλικήν όπήν κατά 
τό κέντρον, παρουσιάζει κατά τήν άνω έπιφάνειάν 
του: α) λάξευμα πρός Β. έν εϊδει βαθμίδος καί β) 
δύο γόμφους έκατέρωθεν τού κυκλικού στομίου 
(πρός Α. καί Δ. άντιστοίχως), πιθανώτατα πρός 
τοποθέτησιν μαγγάνου διά τήν άντλησιν ΰδατος.

Κατά τήν περιφέρειαν τού κυκλικού μωσαϊκού 
διετή ροΰντο εις τινα σημεία ίχνη κρασπέδου ή 
ύπερυψωμένου τοιχαρίου φέροντος κονίαμα κατά 
τήν έσωτερικήν πλευράν, έξωθεν δέ τούτου — 
πρός Α. καί Δ. — παχεία έπίστρωσις έκ λιθαρίων 
καί άσβεστοκονιάματος, ένώ είς τήν μεταξύ τών 
δύο σχηματιζομένην όξεΐαν γωνίαν πρός Ν. τό με
ταξύ τού τοίχου Α καί τού μωσαϊκού κενόν έκάλυ- 
πτον τρεις όγκόλιθοι καταλλήλως λελαξευμένοι, 
ώστε νά έφαρμόζουν είς τήν μεταξύ τών δύο σχη- 
ματιζομένην όξεΐαν γωνίαν. Ή άνω έπιφάνεια τών 
είρημένων όγκολίθων άπετέλει ένιαίον έπίπεδον 
μετά τής έκατέρωθεν τού μωσαϊκού μνημονευθεί- 
σης έπιστρώσεως έκ λιθαρίων καί άσβεστοκονιά
ματος.

ΔΤ έπιχειρηθείσης μικράς παραβιάσεως τής 
έπιστρώσεως ταύτης, διεπιστώθη, ότι είς βαθύτε
ρου στρώμα διετηροΰντο πρός Α. καί Δ. τμήματα 
έτέρων μωσαϊκών δαπέδων ( Σ χ έ δ. 2 α καί γ ) 
έπιμελεστέρας κατασκευής, άποτελουμένων έκ μι- 
κροτάτων βησσάλων καί κονιάματος, τά όποια 
προφανώς άνήκον είς παλαιοτέραν διαμόρφωσιν 
τού περί τό φρέαρ χώρου. Τούτο, άλλως, έπιβε- 
βαιοΐ καί τό γεγονός, ότι ύπεράνω τούτων εύρέθη- 
σαν όστρακα έλληνιστικών άγγείων (ώρισμένα 
χαρακτηριστικά καί άπό πινάκια, μέ αμαυρόν άπο- 
τετριμμένον βερνίκιον) καί δύο χαλκά νομίσμα
τα2: α) Κληρούχων ’Αθηναίων Πεπαρήθου, βλ. Μ. 
Thompson, Some Athenian Cleruchy Money, Hespe
ria X ( 1941 ), σ. 199 - 236. ’Αναθεωρεί τήν γνώ
μην τού Σβορώνου καί τοποθετεί τούς τύπους αό- 
τούς είς τήν σειράν 255 - 229 π.Χ. (πρβλ. Σβορώ- 
νον, πίν. 25, άριθ. 33 - 34) καί β) Έλευσϊνος 229 - 30

2. Ό χαρακτηρισμός τών νομισμάτων όφείλεται είς τήν 
Διευθύντριαν τοϋ Νομισματικού Μουσείου κ. Είρήνην Βα- 
ρούχα-Χριστοδουλοπούλου και τήν Έπιμελήτριαν κ. Μάντω 
Καραμεσίνη-ΟΙκονομίδου.
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π.Χ. (πρβλ. Μ. Thompson, Coins for the Eleusi- 
nia, Hesperia XI (1942), σ. 226), ένφ άπό τήν 
λοιπήν πέριξ τοϋ φρέατος έρευνηθεϊσαν εκτασιν 
είχομεν δστρακα έλληνιστικά καί ρωμαϊκά.

Ή ερευνά τοΟ φρέατος ήτο αδύνατος, διότι ή

του είναι περίπου, δτι: α) Περί τά μέσα τοϋ 4ου 
π.Χ. αίώνος άνεγείρεται ένταΟθα κτίσμα όρθο- 
γωνίου σχήματος, μέ μίαν τουλάχιστον είσοδον 
πρός Δ., τό όποιον, δΓ άγνωστους λόγους, κα- 
ταστρέφεται κατά τήν έλληνιστικήν περίοδον.

Σχέδ. 3. Ή συμπλήρωσις τοϋ έν Π ί ν. 41 α ήγεμόνος καλυπτήρος

διάμετρος τοϋ στομίου του άπέκλειε τήν είσοδον 
έργάτου, ένεκα δέ τής όλοκληρωθείσης ένταϋθα 
έκσκαφής, τής διανοίξεως πολλών βάσεων καί 
τέλος τών άποκαλυφθέντων άρχαίων δέν ήτο έφι- 
κτή ή είσοδος γερανού πρός άπομάκρυνσιν αύ- 
τοΰ. Τά έκ τοϋ στομίου του προελθόντα όλίγα 
δστρακα, ούδόλως διέφερον των είς τάς πέριξ έπι- 
χώσεις εύρεθέντων.

Ή παρεχομένη έντύπωσις έκ τοϋ συνόλου τών 
οίκοδομικών άρχαίων λειψάνων τοϋ χώρου τού-

β) Τό κτίσμα τοΰτο,έντόςτής έλληνιστικής έποχής 
καί δή περί τά τέλη αυτής, άντικαθίσταται δι’ 
άλλου, πλουτιζομένου μέ τό φρέαρ καί τό παλαιό- 
τερον μωσαϊκόν, διατηρείται δέ καί κατά τούς 
ρωμαϊκούς χρόνους, όπότε πλέον ό μέν μνημονευ
θείς τοίχος Α αύτοϋ, έπεκταθείς διά τής μεταγε- 
νεστέρας προσθήκης Α', χρησιμοποιείται ϊνα πε- 
ριλάβη τήν αυλήν, ό δέ περί τό φρέαρ χώρος λαμ
βάνει τήν νέαν του διαμόρφωσιν, μέ τό κυκλικόν 
μωσαϊκόν.
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Δυστυχώς, πέραν τού βορειοτέρου όρίου τοΟ 
φρέατος, ούδέν διεσώθη πρός συμπλήρωσιν τής 
δοθείσης εΐκόνος.

Πλήν τών άνωτέρω έν τφ χώρφ τούτφ άπεκα- 
λύφθησαν καί ήρευνήθησαν και δύο τάφοι. Τού
των ό είς ( Σ χ έ δ. 2, τάφος 1 ), κείμενος εις τήν 
μεταξύ τών τοίχων Α καί Β γωνίαν καί είς βάθος 
1.40 μ. άπό τής έπιφανείας, ήτο καλυβίτης, διαστ.
1.35 χ 0,65 μ. καί είχε διεύθυνσιν άπό Α. πρός Δ. 
Εντός αύτοΰ εύρέθη ό σκελετός τού νεκρού καί 
έλάχιστα όστρακα τού 4ου π.Χ. αί. Πυρά άνευ- 
ρεθεϊσα άκριβώς πρός Α. αυτού καί παρά τόν πα
ρακείμενον όγκόλιθον τού τοίχου Α, έντός τής 
όποιας ύπήρχον όστρακα ρωμαϊκών χρόνων, μύ
ξα ρωμαϊκού λύχνου καί τρία τεμάχια άγγείων 
τού 4ου π.Χ. αίώνος, θά είναι σχετική άσφαλώς 
μέ αύτόν, δστις πάλιν παρά τήν έντός αυτού πα
ρουσίαν τών τού 4ου π.Χ.αί.έλαχίστων θραυσμάτων 
(τά όποια πιθανώτατα παρεσύρθησαν είς τό έσω- 
τερικόν του, μετά τών είσχωρησάντων χωμάτων ), 
δέον μάλλον νά χρονολογηθή είς τούς προκεχω- 
ρημένους ρωμαϊκούς χρόνους. Τούτο άλλωστε 
άποδεικνύεται έκ τού βάθους είς δ εύρέθη ό τά
φος καί κυρίως διότι ήνοίχθη ούτος έντός τού 
άχρηστευθέντος τοίχου Α.

Ό έτερος τάφος ( Σ χ έ δ. 2, τάφος 2 ) είναι γεω
μετρικών χρόνων, έσκαμμένος είς τήν «κιμι- 
λιάν », εύρέθη δέ κεκαλυμμένος διά σχιστολιθι- 
κών πλακών καί κατεστραμμένος κατά τό βόρειον 
ήμισυ αυτού. Ή καταστροφή του όφείλεται είς 
τήν μεταγενεστέραν προσθήκην τού τοίχου Α'. 
Έντός τού τάφου εύρέθησαν τό ήμισυ τού σκελε
τού τού νεκρού, ή είς δύο τεμάχια κάτω γνάθος, 
μεθ’ όλων σχεδόν τών όδόντων, ώς καί θραύσμα
τα κτερισματικής γεωμετρικής πυξίδος, μετά 
πώματος φέροντος άντί λαβής δύο ιππάρια. Τών 
τελευταίων τό έν εύρέθη άκέραιον έπί τμήματος 
τού πώματος- τού έτέρου έσώθησαν έλάχιστα μέ- 
ρη.

Άξιον Ιδιαιτέρας μνείας κινητόν εύρημα 6χο- 
μεν έντεΰθεν τό νοτίως τού τοίχου Α περισυλλε- 
γέν μέτωπον ήγεμόνος καλυπτήρος κεράμου 
( Π ί ν. 41α) άναγομένου είς τό δεύτερον ήμισυ 
τού 5ου π.Χ. αίώνος. Έχει πλάτος 0,19 καί 
μέγ. σφζ. ύψος 0,16 μ., φέρει δέ διάκοσμον κατά 
τήν έρυθρόμορφον τεχνοτροπίαν έξ έλικοειδών 
βλαστών διαπλατυνομένων πρός τήν βάσιν, μετά 
πενταφύλλων άνθεμίων, ώς καί φυλλαρίων μετα
ξύ τών έλίκων τών βλαστών. Τό έλλεϊπον κατά τό 
μεγαλύτερον μέρος άνω τμήμα τής πρόσθιας λείας 
έπιφανείας τού είρημένου κεράμου έκοσμεΐτο ( ώς 
φαίνεται έκ τών σφζομένων έλαχίστων Ιχνών ) διά 
μεγάλου καί προφανώς ένδεκαφύλλου άνθεμίου.

Ή συμπλήρωσίς του ( Σ χ έ δ. 3 ) έγένετο κατά 
τούς διασωθέντας καί τών αύτών διαστάσεων ( πλ. 
0,191 καί ύψ. 0,254 μ.) κεράμους τού έν Σουνίφ 
ναού τού Ποσειδώνος3, πρός τούς όποιους ό ήμέ- 
τερος παρουσιάζει έλαχίστας διαφοράς.

Έκ τών λοιπών μικροευρημάτων άναφέρομεν 
τέλος ένταϋθα καί τήν μεταξύ τού τοίχου Α καί

Σχέδ. 4. Ή έπί τής ένσφραγί- 
στου λαβής άγγείου έπιγραφή

τού μωσαϊκού α εύρεθεΐσαν ένσφράγιστον λαβήν 
άγγείου (Σχέδ. 4). Φέρει βουκράνιον καί 
περί αύτό, έκ δεξιών πρός τά άριστερά, τήν 
έπιγραφήν:

*Ανδρων Δημητρίου Κνδαθενεύς.

2. Ήβης καί Λεπενιώτου (Σχέδ. 1, άριθ. 2)

Άνασκαφική ερευνά διεξήχθη καί είς τό κατά 
τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τών ώς άνω όδών 
κείμενον μικράς έκτάσεως οΐκόπεδον, όπερ ήρευ- 
νήθη σχεδόν όλόκληρον, παραμείναντος άσκά- 
φου τού κατά τήν ΒΔ. γωνίαν τμήματός του, ΐνα 
χρησιμεύση ώς πρόσβασις είς τόν χώρον.

Κατ’ αυτήν άπεκαλύφθησαν λείψανα άρχαίων 
κτισμάτων καί λοιπών έγκαταστάσεων, τά όποια 
δύνανται νάδιαχωρισθοΰνείς τρεις συστάδας,ήτοι:
1) Τά κατά τήν ΒΑ. γωνίαν. 2) Τά κατά τήν ΝΑ. 
γωνίαν καί 3) Τά κατά μήκος τής πρός τήν όδόν 
Λεπενιώτου προσόψεως τού οίκοπέδου (Σχέδ. 5).

1) Είς τήν ΒΑ. γωνίαν τού οίκοπέδου άπεκαλύ
φθησαν τά έν θεμελίοις σφζόμενα λείψανα τής 
ΝΑ. γωνίας ένός όρθογωνίου σχήματος άρχαίου 
κτίσματος. Τού Α. τής γωνίας ταύτης, τό μέν έξ 
Α. πρός Δ. βαΐνον σκέλος διετή ρεϊτο μόνον κατά 
τήν μικρού πάχους (έως 0,20 μ. ) έξ άργών λίθων 
καί πηλού ύποθεμελίωσιν, σκοπόν έχούσης έν-

3. Βλ. ΑΕ 1953-54 είς μνήμην Γ. Π. Οίκονόμου. Μέρος 
Τρίτον: Ά. Όρλάνδου, Ή γραπτή άρχκεκτονική διακό- 
σμησις τοϋ έν Σουνίφ ναοϋ τοϋ Ποσειδώνος, σ. 5-8, είκ. 4 
καί 5.
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ταΟθα τήν ίσοπέδωσιν τοϋ εις τό σημεϊον τοΰτο 
αίσθητώς έπικλινοϋς έκ ΒΔ. πρός ΝΑ. παρθένου 
έδάφους (κιμιλιας). Ή επιφάνεια της εύρέθη εις 
βάθος 2.03 - 2.08 μ., ή δέ τοϋ παρθένου έδάφους 
κατά τήν εξωτερικήν (νοτίαν) πλευράν εις βά
θος 2.20 μ. Τό έτερον σκέλος πλήν τής έξ αργών 
έπίσης λίθων ύποθεμελιώσεως τής έκτεινομένης

6ον μ.Χ. αί. ( Σ χ έ δ. 5, Γ ). Τό δάπεδον τοΟτο, 
τοϋ όποιου ή έπιφάνεια συνηντήθη είς βάθος 1.47 
μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας, πρός μέν τήν 
είς τό έσωτερικόν τοϋ οίκοπέδου πλευράν του ήτο 
λίαν άνωμάλως κατεστραμμένον, πρός Α. δέ καί 
Ν. συνεχίζετο ύπό τάς παρακειμένας Ιδιοκτησίας. 
Δεδομένου δτι ούδέν Ιχνος συγχρόνου πρός αύ-

0 4 0 1 Η Β Η I

καί πέραν αύτοϋ πρός Α. έσφζε καί ένα κατά χώ
ραν κείμενον όγκόλιθον τής άνωδομής, διαστά
σεων 1.10x0,55 μ., θεμελιούμενον έν μέρει έπ’ 
αύτής καί έν μέρει άπ’ εύθείας έπί τοϋ παρθένου 
έδάφους. Ή άνω έπιφάνειά του εύρέθη είς βάθος 
1.78 μ.

2) Είς τήν ΝΑ. γωνίαν τοϋ οίκοπέδου άπεκα- 
λύφθη ίκανώς έκτεταμένον τμήμα μωσαϊκού δα
πέδου, άποτελουμένου έκ καθέτως τεθειμένων έν- 
τός κονιάματος Οπτόπλινθων καί δυναμένου ώς 
έκ τής κατασκευής του νά χρονολογηθή είς τόν

τό τοίχου άνευρέθη είς τά πέριξ, καθίσταται άού- 
νατος ό καθορισμός τοϋ προορισμού του.

3) Τά περισσότερον έκτεταμένα έρείπια, άτινα 
άνεσκάφησαν είς τόν χώρον τούτον, έκειντο κατά 
μήκος τής έπί τής όδοϋ Λεπενιώτου προσόψεως 
τοϋ άκινήτου, έξετείνοντο δέ είς βάθος 3.20 μ. 
άνατολικώς αύτής· τούτων τό μόνον σαφεστέρας 
μορφής άποκαλυφθέν κτίσμα είναι τό Β ( Σ χ έ δ. 
5, Β). Πρόκειται περί όρθογωνίου σχήματος κτη
ρίου, δπερ έσφζετο είς μήκος 4 καί πλάτος 
1.05 μ. καί δή κατά τήν έξ άργών λίθων καί πηλού

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:35 EEST - 54.226.8.97



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 49

ύποθεμελίωσιν, έν μέρει δέ κατά τήν έξ όγκολί
θων άνωδομήν. Τούτου τό ύψηλότερον τμήμα έκει- 
το είς βάθος 1.37 καί τό χαμηλότερον εις 1.93 μ. 
Τό έπίπεδον τής θεμελιώσεώς του ήτο άνάλογον 
μέ τήν άνωμαλίαν τοϋ παρθένου έδάφους. Τό πλά
τος τών εξωτερικών τοίχων ήτο 0,40 μ. καί ό κύ
ριος άξων τού κτηρίου κατηυθύνετο έκ Ν. πρός Β. 
Παρά τήν βορείαν του πλευράν, ήτις ένεφανίζε- 
το ένισχυμένη δι’ ένός έν έπαφή πρός αυτήν τοι- 
χαρίου έξ άργολιθοδομής (πάχους 0,25 μ. ) καί 
είς άπόστασιν 0,38 μ. πρός Ν. άπό τής είρημένης 
προσθήκης, όπήρχεν έν παραλλήλως βαίνον δια- 
χωριστικόν τοιχίον, σημειούμενον καί διά κατά 
χώραν κειμένου όγκολίθου.

Τά παρά τό κτίσμα Β άποκαλυφθέντα θεμέ
λια, έπίσης, είχον όλιγώτερον σαφή τής ίδικής 
του μορφήν καί είναι άγνωστον έάν άνήκον είς 
προσκτίσματά του.

Ώς άξιολογώτερα καί πλέον συγκεκριμένα άνα- 
φέρομεν ένταϋθα: α) μίαν ορθογωνίου σχήματος, 
μετά πήλινου άβαθοϋς πλαισίου πλάκα, πλάτους 
0,50 καί σωζ. μήκους 0,75 μ., ένσωματωμένην εις 
τό δάπεδον, β) τόν έξ άνίσου μεγέθους ήμικυκλι- 
κών πήλινων κεραμίδων κατεσκευασμένον άγωγόν 
γ, κατευθυνόμενον έκ ΝΔ. πρός ΒΑ. καί διερχόμε- 
νον ύπό τά ένταϋθα άποκαλυφθέντα θεμέλια, ευρι
σκόμενον δέ είς βάθος 1.81 μ. άπό τής σημερινής 
έπιφανείας καί γ) μικρόν σφζόμενον τμήμα μω
σαϊκού δαπέδου έλληνιστικών χρόνων κείμενον 
είς βάθος 1.61 μ., ήτοι είςτό αυτό έπίπεδον μέ τό 
περίβλημα τοΰ χώρου δ καί άνήκον προφανώς είς 
μεταγενεστέραν έποχήν. Μεταξύ τοϋ βορείου 
τοίχου τοϋ κτίσματος Β καί ένός μέ τήν αυτήν κα- 
τεύθυνσιν βαίνοντος καί είς άπόστασιν 0,40 μ. βο- 
ρείως αύτοϋ άποκαλυφθέντος θεμελίου έξ άργών 
λίθων καί τϊηλοϋ, μετά τήν άφαίρεσιν τών ολίγων 
είς τό σημεϊον τοΰτο σιρζομένων μέχρι τοϋ παρ
θένου έδάφους κλασσικής έποχής έπιχώσεων, 
άπεκαλύφθη έσκαμμένος είς τόν μαλακόν βράχον 
τάφος γεωμετρικών χρόνων, όρθογωνίου σχή
ματος καί παλαιόθεν παραβεβιασμένος· έξ αύτοϋ 
συνελέγησαν έλάχιστα όστά καί θραύσματα κτε- 
ρισματικών άγγείων.

Τέλος, βορείως τών ώς άνω έξ άργών λίθων θε
μελίων, ήλθον είς φώς δύο είσέτι πήλινοι ύδα- 
τ α γ ω γ ο ί, σχήματος άνεστραμμένου Π, κεκα- 
λυμμένοι διά πήλινων πλακών (οί α καί β), 
τών όποιων ό μέν δεύτερος έκειτο είς βάθος 1.65 
καί είς άπόστασιν μόλις 0,25 μ. άπό τής βόρειας 
πλευράς τοϋ θεμελίου, παραλλήλως πρός αυτό 
βαίνων (έκ Δ. πρός Α.), ό δέ πρώτος είς βάθος 
1.50 καί 0,45 - 0,60 μ. βορειότερον τοΰ β, κατευ- 
θυνόμενος έκ ΝΔ. πρός ΒΑ.

Ή παρουσία ένταϋθα τών υδαταγωγών δεν απο
κλείει τήν διέλευσιν μεταξύ τών κτισμάτων Α 
καί Β άρχαίας όδοϋ.

Κατά τήν άνασκαφικήν έξερεύνησιν τοϋ οίκο- 
πέδου τούτου εΐχομεν αρκετά όστρακα άγγείων 
καί λύχνων τοϋ 4ου π.Χ. μέχρι τοϋ 4ου μ.Χ. αίώ- 
νος, ήτοι άγγείων κοινής χρήσεως μετ’ ερυθρω
πού βερνικιού, καλής έποχής, ένός έρυθρομόρ- 
φου, μέ τό άνω μέρος γυναικείας μορφής φερού- 
σης έκτυπον περιδέραιον, μεγαρικών σκύψων καί

λύχνων (είς άκέραιος μονόμυλος μέ Λ έπί
τής βάσεως)· έπί πλέον δέ ένσφράγιστον λαβήν 
μέ άνεστραμμένην έπιγραφήν κνιδιων, καί βου- 
κράνιον διαγωνίως, καί εν τελείως έφθαρμένον 
χαλκοΰν νόμισμα άρχαΐον έλληνικόν.

3. Σαρρή άριΟ. 29 - 31 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 3)

Ενδιαφέρουσα είς άποτελέσματα ερευνά διε- 
ξήχθη είς τό έν λόγω οίκόπεδον ιδιοκτησίας Σ. 
Κυρίτση.

Κατά τάς έργασίας πρός διάνοιξιν υπογείου καί 
θεμελίων, αίτινες έγένοντο μέ κατεύθυνσιν άπό 
ΒΔ. πρός ΝΑ., ήτοι άπό τής προσόψεως τοϋ οικο
πέδου πρός τό έσωτερικόν του, διεπιστώθη εύθύς 
έξ άρχής ή παρουσία παρθένου έδάφους — κιμι- 
λιάς — άποκαλυφθέντος είς έπίπεδον έλάχιστα 
χαμηλότερον τοΰ τής όδοϋ, πλήν τών σημείων βε
βαίως είς τά όποια είχε παραβιασθή έκ παλαιο- 
τέρων κατασκευών.Ότε ή γενική έκσκαφή εφθασε 
τά νοτιοανατολικά όρια τοϋ οικοπέδου, ένθα προ
φανώς έκειντο οί άκάλυπτοι χώροι τής κατεδα- 
φισθείσης οικοδομής, άπεκαλύφθησαν τμήματα 
άρχαίων τοίχων καί άνελάβομεν συστηματικήν 
άνασκαφικήν έρευναν, έπεκταθείσαν είς τόν έν τή 
κατόψει τοϋ οικοπέδου τούτου σημειούμενον 
διά τών στοιχείων λ-μ χώρον ( Σ χ έ δ. 6 ).

Μετά τήν άφαίρεσιν κατά στρώματα τής καλυ- 
πτούσης τά προειρημένα έρείπια έπιχώσεως, τής 
περιεχούσης έλάχιστα κινητά εύρήματα, περί ών 
θά έπανέλθωμεν κατωτέρω, άπεκαλύφθησαν: α) τό 
κατά τήν έξοχήν τοϋ οικοπέδου έμπίπτον τμήμα 
ι-κ-λ-μ ρωμαϊκού βαλανείου καί ή παρακειμένη 
πρός τήν πλευράν θ-ι δεξαμενή καί β) έννέα λα
ξεύματα έπί τής κιμιλιάς έπίσης, άπαντα, πλήν 
ένός, άκανονίστου σχήματος καί μικροϋ βάθους, 
πεπληρωμένα διά καθαράς έπιχώσεως κλασσι
κών χρόνων.

α) Βαλανεΐον καί συναφή έρείπια.
Τό άποκαλυφθέν τμήμα τοΰ βαλανείου, τοϋ ο

ποίου ή συνέχεια προεκτείνεται καί πιθανώτατα 
σφζεται ΝΔ. καί Ν. τοΰ οίκοπέδου καί ύπό τάς 
παρακειμένας οικοδομάς, περιλαμβάνει τρεις παρα-
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τεταγμένους έπιμήκεις χώρους ύποκαύστων (βλ. 
Α-Β-Γ ), οΐτινες πάλιν διαιρούνται δι’ έσωτερι- 
κών χωρισμάτων— ών τό τού Γ λαμβάνει αψιδω
τήν μορφήν— εις δύο διαμερίσματα έκαστος, ήτοι 
είς τούς ΒΔ. χώρους Α1-Β1-Γ,, τούς άντιστοι- 
χοϋντας πρός τά άλλοτε ύπερκείμενα σχετικά 
διαμερίσματα θερμών λουτρών1 καί είς τούς χώ
ρους Α2-Β2-Γ2, δι’ ών τά ΰπόκαυστα συνεδέοντο 
μετά τών κλιβάνων ΐσχυράς καύσεως τού λου
τρού, ώς δύναταί τις νά συμπεράνη έκ τής 
δι’ όπτοπλίνθων ένισχυτικής καί στενούσης 
τάς μεταξύ τών A^Bi-Tj καί Α2-Β2-Γ2 (άντι- 
στοίχως ) διόδους τοιχοδομής ( Σ χ έ δ. 6, ξ ) 
ήτις συνανταται συνήθως είς τά ύπόκαυστα 
τών βαλανείων κατά τήν είσοδον τήν συνδέουσαν 
ταΰτα άμέσως μέ τούς κλιβάνους.’Ενταϋθα μάλιστα 
πρέπει νά συμπεράνωμεν, δτι δι’ άγνώστους ήμϊν 
λόγους, ή σύνδεσις αΰτη ήτο ούχί άμεσος άλλά 
έμμεσος.

Κατά πάντα τά λοιπά στοιχειά του, τό έν λόγω 
βαλανείον ούδέν έχει άξιον Ιδιαιτέρου ένδιαφέ- 
ροντος. Ή παρουσιαζομένη τόσον κατά τούς έξω- 
τερικούς τοίχους, όσον καί κατά τά έσωτερικά δια
μερίσματα τοιχοδομία ήτο άνάμικτος, ήτοι άλλού 
έξ όγκολίθων καί άλλού έξ άργών λίθων, μέ παρεμ- 
βαλλομένας κατά διαστήματα στρώσεις έξ όπτο
πλίνθων καί μέ συνδετικόν υλικόν πάντοτε τό παχύ 
άσβεστοκονίαμα. Τό δάπεδον τών χώρων Α1-Β1-Γ1 
έφερε στρώσιν έκ πήλινων πλακών όρθογωνίου ή 
τετραγώνου σχήματος καί ποικίλων διαστάσεων, 
τό δέ παράδοξον είναι δτι πλήν τού προσθέτως 
έκ τής πυράς δοθέντος είς αύτάς έντονου έρυθρω- 
πού χρώματος, ούδέν ίχνος τής συνήθως συναν- 
τωμένης παχείας στρώσεως άνθράκων εύρέθη έπ’ 
αύτών. Φαίνεται δηλαδή ώς έάν οί χώροι οΰτοι τού 
λουτρού πρό τής άπομακρυνθείσης έπιχώσεώς των 
είχον καθαρισθή έκ παντός ίχνους ύπολείμματος 
πυράς.

Τό είς τό νοτιοανατολικόν άκρον τού μεταξύ 
τών χώρων Β2 καί Γ2 διαχωριστικοΰ τοίχου έλλεϊ- 
πον τμήμα, φαίνεται δτι είχε καταστροφή έκ τού 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους διανοιγέντος είς τό 
σημεϊον τούτο βόθρου, θά ήτο δέ πολύ παρακεκιν- 
δυνευμένον νά ύποθέσωμεν τήν Οπαρξιν άνοίγμα- 
τος (διόδου ) ένταΰθα, μόνον έκ τής ούτως ή άλ

1. ’Ενδεικτικά τής χρήσεώς των ταύτης στοιχεία είναι τά 
δύο μοναδικά κατά χώραν παραμείναντα τμήματα στυλίσκων 
ύποκαύστου είς τούς χώρους ΑΧ καί Γ\, οί πολυάριθμοι άπερ- 
ριμμένοι έντός τής έπιχώσεώς των δίσκοι καί οί διατηρηθέν- 
τες είς τούς τοίχους τών διαμερισμάτων ΒΧ καί ΓΧ κάθετοι 
άγωγοί-όλκοί θερμού άέρος πρός τούς ύπερκειμένους χώ
ρους καί όξυγόνου πρός τήν πυράν άντιστοίχως (βλ. Ά. 
Όρλάνδου, Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική σ. 60 καί σχέδ. 
92 καί 93).

λως λελεασμένης βορειοδυτικής έπιφανείας τού 
συνεχίζοντος πρός ΝΑ. τόν τοίχον τούτον όγκο
λίθου.

Τέλος, είς τόν χώρον Γ2 παρετηρήθη ύπεράνω 
τής έξ όπτοπλίνθων τοιχοδομής ξ παχεϊα έπίστρω- 
σις έξ άμμοκονιάματος καί μικρών λιθαρίων, ήτις 
έπεξετείνετο μερικώς σωζομένη μέχρι τού έσχά- 
του πρός ΝΑ. άνασκαφέντος ορίου καί έδιδε τήν 
έντύπωσιν προετοιμασίας δαπέδου- έπ’ αυτού καί 
έπί τμήματος τού έξωτερικοΰ τοίχου Γ2 παρετηρή
θη αύλαξ έν εΐδει άγωγοΰ έπιφανείας, ήτις ώδήγει 
είς έντετειχισμένον έν μέρει είς τόν αύτόν τοίχον 
πήλινον άγωγόν είς σχήμα άνεστραμμένου Π, δι’ 
οΰ θά άπωχετεύοντο τά ΰδατα τών άλλοτε ύπερ- 
κειμένων αιθουσών λούσεως ( βλ. Σ χ έ δ. 6, ρ - ρ ).

Είς τάς έπιχώσεις τού βαλανείου, έκτος τών πο
λυαρίθμων θραυσμάτων έκ τών δίσκων στυλίσκων 
ύποκαύστων καί ικανού άριθμοΰ κατιωμένων νο
μισμάτων (τών όποιων δύο εύρεθέντα 0,15 μ. κά
τωθεν τής έπιφανείας τού λουτρού είναι: α) Άσ- 
σάριον Κωνσταντίνου Β2 καί β) Άσσάριον Κων
σταντίνου Γάλλου, 351 -354 μ.Χ.3) περισυνελέ- 
γησαν τμήματα μαρμάρινων άρχιτεκτονικών με
λών, ώς καί κάτω μέρους αναγλύφου (μέγ. σφζ. 
ΰψ. 0,38, πλάτος 0,15 - 0,20 καί πάχος 0,15 μ. ) μέ 
τμηματικώς σωζομένην παράστασιν ποδών ίππου 
( άριθ. καταγραφής 3305 ).

Παρά τήν γωνίαν τού οικοπέδου τήν σχηματι- 
ζομένην Οπό τών μεσοτοιχιών θι καί ικ άπεκαλύ- 
φθη καί ήρευνήθη έπιμήκης δεξαμενή περισυλ
λογής ΰδατος, ήτις παρά τό γεγονός δτι εύρίσκε- 
ται είς τό αύτό μέ τό τού βαλανείου έπίπεδον δέν 
φαίνεται,έκ πρώτης τουλάχιστον δψεως, νά συνε- 
δέετο όργανικώς μέ τούτο, διότι ό έκ ΒΔ. πρός ΝΑ. 
άξων της άποκλίνει αίσθητώς τού βαλανείου. Ού
δέν δμως άποκλείει καί τήν έμμεσον σύνδεσίν 
των, ήτοι τήν παραπλεύρως κατασκευήν της πρός 
περισυλλογήν όμβριων ύδάτων διά τάς άνάγκας 
τού λουτρικοΰ κτίσματος. Τό πλάτος τής δεξα
μενής έσωτερικώς ήτο 1.80 καί τό άποκαλυφθέν 
μήκος αυτής περί τά 8.50 μ. Οί τοίχοι καί τό δά
πεδον ήσαν κατεσκευασμένοι έκ μικρών άργών λί
θων, θραυσμάτων κεράμων καί άσβεστοκονιάμα- 
τος. Έσωτερικώς, κατά τάς πλευράς καί τό δά
πεδον, ήτο έπικεχρισμένη δι’ ύδατοστεγούς κο
νιάματος. Δυσερμήνευτος ήτο καί ή κατά τό ΒΔ. 
άκρον αυτής παρουσία μικρού διαχωριστικοΰ 
τοιχαρίου, έφ’ ού έπεκάθητο πήλινος άγωγός, 
τομής σχήματος άνεστραμμένου Π, δστις κε-

2. Νομισματοκοπεΐον Κωνσταντινουπόλεως CONSE, χρο
νολογία κοπής 348-353 μ.Χ. Μ. Thompson, The Athenian 
Agora, άρ. 1080.

3. Πρβλ. Μ. Thompson, έ.ά., άρ. 1204.
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καλυμμένος ύπό πήλινων πλακών, έφαίνετο 
ώς νά διήρχετο ύπεράνω καί των δύο τοίχων 
τής δεξαμενής. Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών 
τό τοιχάριον τούτο κατέρρευσε καί οΰτω είς τάς 
φωτογραφίας ό άγωγός φαίνεται, ώς νά εφθανεν 
έντός τής δεξαμενής. ’Ογκώδης τοίχος (ε) έπι- 
καθήμενος τού ΝΔ. τής δεξαμενής, ώς καί ετερα 
έν τομή άποκαλυφθέντα παρά τήν ι - κ μεσοτοι
χίαν τμήματα δύο τοίχων (τ - τ ), μέ τό μεταξύ 
των σφζόμενον μωσαϊκόν δάπεδον έκ ποικίλου 
μεγέθους λιθαρίων, φαίνονται ώς μεταγενέστεραι 
τής καταστροφής τού βαλανείου κατασκευαί.

β) Λαξεύματα έπί τής κιμιλιάς, μέ έπιχώσεις 
κλασσικών χρόνων. "Ολως ένδιαφέροντα, άπό άπό- 
ψεως τόσον κινητών ευρημάτων, όσον καί συγκεν- 
τρουμένων στοιχείων διά τήν είς παλαιοτέραν τής 
τού βαλανείου χρήσιν τού χώρου τούτου, ύπήρ- 
ξαν έννέα έν συνόλω λαξεύματα έπί τού παρθένου 
έδάφους, τών όποιων τά όκτώ ήσαν άκανονίστου 
σχήματος καί μικρού βάθους ( 0,50 - 0,70 μ. περί
που ), τό δέ ένατον έλλειψοειδές, μέ μεγαλύτε- 
ρον βάθος ( 1 μ. περίπου) καί διέσφζεν, άγνω
στον αν συμπτωματικώς ή δχι, κατά τήν ΒΑ. πλευ
ράν τού χείλους του δύο έπαλλήλους σειράς Οπτό
πλινθων.

Τό χαρακτηριστικόν πάντων τών λαξευμάτων 
τούτων ήτο, ότι εύρέθησαν πεπληρωμένα μέ κα- 
θαράν έπίχωσιν κλασσικής έποχής, έξ ής συνελέ- 
γησαν πολυάριθμα όστρακα κλασσικών άγγείων4, 
μεταξύ τών όποιων ώρισμένα άξιολογώτατα θραύ
σματα ερυθρόμορφων τού 5ου π.Χ. αίώνος ( βλ. 
δστρακον μέ κεφαλήν σατύρου κλπ.). Έντός τού 
έλλειψοειδούς λαξεύματος, τό όποίον είχε συν
ολικόν μήκος 3 μ., ή έπίχωσις μέχρι βά
θους 0,80 μ. άπό τού χείλους αυτού ήτο ένιαία, 
έντός δ’ αύτής περισυνελέγησαν πάλιν όστρακα 
κλασσικών άγγείων καί πολυάριθμα πήλινα κατα
σκευάσματα έν εϊδει πεπλατυσμένων άγνύθων, γνω
στά ώς τοποθετούμενα μεταξύ τών πρός δπτησιν 
άγγείων.

Είς βάθος 0,80 μ. έντός τού έλλειψοειδούς τού
του λαξεύματος συνηντήσαμεν στρώμα πυράς, άπό 
τούτου δέ καί μέχρι τού πυθμένος υπήρχε καί πά
λιν έπίχωσις μέ δστρακα κλασσικών χρόνων. Ή 
τέφρα πιθανώς προέρχεται έκ τού καθαρισμού τών 
κλιβάνων τού βαλανείου, έάν βεβαίως άποδειχθή 
τελικώς δτι τά προαναφερθέντα λαξεύματα είναι 
σχετικά μόνον πρός τούτο.

4. Περί τοΟ κεραμεικοϋ ύλικοϋ τής όδοϋ Σαρρή θά γίνη 
ειδική δημοσίευσις.

4. 'Αγίου Φιλίππου άριθ. 5 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 4 )

Ή ένταύθα διεξαχθείσα έργασία παρουσίασε τήν 
βασικήν δυσχέρειαν τής άναγκαστικής κατά τμή
ματα έξερευνήσεως ένός καί τού αύτοΰ συγκρο
τήματος έρειπίων, τούτο δέ διότι όταν παρουσιά- 
σθησαν αί σημαντικώτεραι τών ένδείξεων, αί όδη- 
γήσασαι είς τήν άπόφασιν τής συστηματικής άνα- 
σκαφής τού χώρου1, είχεν όλοκληρωθή ή διάνοι- 
ξις τών πέδιλων τής ύπό άνέγερσιν οίκοδομής, 
ό μεταξύ αυτών χώρος ήτο πλήρης οίκοδομικών 
ύλικών καί τά δσκαφα μέρη τού οικοπέδου έτοι
μα νά καταρρεύσουν, ώς άποτελούμενα έκ σαθρδς 
έπιχώσεως. Άπεφασίσθη λοιπόν, άφ’ ού ήρευνή- 
σαμεν λεπτομερώς κατά τάς παρειάς καί τόν πυ
θμένα τά πέδιλα, νά έπιτραπή είς τόν μηχανι
κόν ή κατασκευή τού έκ μπετόν-άρμέ σκελετού 
καί έν συνεχείμ νά προβώμεν είς τήν άνασκαφήν 
τού χώρου. Οΰτω διά τής διανοίξεως πέντε μεγά
λων καί γειτνιαζουσών μεταξύ των δοκιμαστικών 
τομών (βλ. Σχέδ. 7, Α-Ε) άνεσκάφη όλόκλη- 
ρον σχεδόν τό δυτικόν ήμισυ τού οίκοπέδου, έν
τός τού όποιου άπεκαλύφθησαν τά κάτωθι:

α) Ό τοίχος A ( βλ. Σ χ έ δ. 7, τοίχος A ). 
Τό άνατολικώτερον σφζόμενον άκρον αύτοΰ άπε- 
καλύφθη είς σημεϊον άπέχον 11.50 μ. τής οικοδο
μικής γραμμής τής όδοΰ Άγ. Φιλίππου καί 0,20 μ. 
άπό τής παρακειμένης η - θ μεσοτοιχίας· έκεΐ- 
θεν έξετείνετο πρός Δ. είς μήκος 10.50 μ., άκολού- 
θως δ’ έκάμπτετο πρός Ν. κατά γωνίαν άμβλεΐαν, 
τού νέου τούτου σκέλους του σφζομένου είς μήκος 
ένός είσέτι μέτρου.

Ήτο κατεσκευασμένος έξ έρυθρωποΰ χρώματος 
κροκαλοπαγών όγκολίθων, σχήματος όρθογωνίου 
καί ένιαίου πλάτους (0,45 μ.), άλλά μήκους καί 
ύψους κυμαινομένου. Κατά τό πλεϊστον τού μή
κους αύτοΰ, έσφζετο είς ύψος ένός δόμου, έθεμε- 
λιοΰτο δέ άνωμάλως, ήτοι άλλοΰ έπί έπιχώσεως, 
άλλοΰ έπί άργολιθοδομής καί ούχί πάντοτε είς τό 
αύτό βάθος. Τό άνω μέρος του εύρέθη είς βάθος 
3.60 μ. άπό τού καταστρώματος τής όδού.

β) Ό άγωγός Α. Έν συναρτήσει πρός τόν τοί
χον Α πρέπει νά έξετασθή ό συγχρόνως άποκαλυ- 
φθείς καί παραλλήλως πρός αύτόν βαίνων άγωγός 
Α. Ούτος άπετελεΐτο έξ υποκίτρινων πωρίνων πλα-

1. Είχον ήδη έπισημανθή κατά τήν διάνοιξιν τών πέδι
λων: 1) Έντός τοϋ παρά τήν γωνίαν β πέδιλου λείψανα 
κατεστραμμένου σιροϋ. 2) Παρά τήν γωνίαν ζ και ύπό τήν 
μεσοτοιχίαν ζ-η τμήμα τοίχου έκ δύο όγκολίθων. 3) Παρά 
τήν γωνίαν η και κατά μήκος τής μεσοτοιχίας η-θ έτερον 
τμήμα τοίχου έκ τριών όγκολίθων. 4) Παρά τήν γωνίαν κ 
λείψανα δευτέρου κατεστραμμένου σιρού καί 5) Τό σπου- 
δαιότερον είς τό δεύτερον (άπό Ν. πρός Β.) πέδιλον τής προ- 
σόψεως κ-α: τμήμα πώρινου άγωγοϋ, τμήμα τοίχου καί όρος 
Ίεροϋ ‘Ηρακλέους.
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κών, ποικίλου μήκους, πλάτους δέ καί μεγίστου 
σφζ. Οψους 0,40 μ. Έπί τής έπιφανείας του έσχη- 
ματίζετο αύλαξ, τομής σχήματος άνεστραμμένου 
Π, πλάτους 0,15 μ. καί βάθους μή διαπιστωθέντος, 
λόγφ τής παρατηρηθείσης άποτριβής έκ τοϋ χρό-

γ) Ό τοίχος Β καί ό άγωγός Β. Τής αυτής μορ
φής καί κατασκευής, έκ των αυτών υλικών άντι- 
στοίχως καί εις τά αυτά βάθη κείμενοι ήσαν οί εις 
άπόστασιν 2.50 μ. περίπου βορείως τοΟ τοίχου A 
άποκαλυφθέντες τοίχος Β καί άγωγός Β. Τό μήκος

νου καί διά τής ροής τών ύδάτων τών χειλέων 
τών αύλάκων. 5ου - 4ου π.Χ. αί.

Τό πρός άνατολάς άκρον τοϋ άγωγοϋ Α έξετεί- 
νετο είς μήκος 10 μ. καί έκεΐθεν κατ’ εύθεϊαν γραμ
μήν μέχρι τής πρός τήν όδόν 'Αγ. Φιλίππου πλευ
ράς τοϋ οικοπέδου (δηλαδή δέν ήκολούθει τήν 
κατά τό δυτικόν άκρον τοΟ τοίχου Α σχηματιζο- 
μένην γωνίαν ). Έθεμελιοδτο έπί μικρού πάχους 
έπιχώσεως — μεσολαβούσης μεταξύ αύτοϋ καί τής 
κιμιλιάς — καί είς βάθος είς μέν τό σημεΐον τής 
έν τώ Σχέδ. 7 σημειουμένης τομής Α - Α' 4.10 
μ., είς δέ τό δυτικώτερον άκρον του 4.30 μ. Έκ 
τοϋ τελευταίου δέ τούτου δυνάμεθα νά συμπεράνω- 
μεν ότι καί ή ρύσις τοϋ άγωγοϋ ήτο έξ Α. πρός Δ.

τοϋ έκ δύο μόνον όγκολίθων σφζομένου τμήμα
τος τοϋ τοίχου Β ήτο 3.10 μ., τοϋ δέ πώρινου άγω
γοϋ Β εύρέθη μόνον μία πλάξ κατά χώραν μήκους 
1.20 μ. Άμφότεροι κατηυθύνοντο έκ ΒΑ. πρός 
ΝΔ.

δ) Ό άγωγός Γ. Είς άπόστασιν 0,80 μ. βορείως 
τοϋ πώρινου άγωγοϋ Α άπεκαλύφθη τμήμα (μή
κους 3.70 μ. ) μεταγενεστέρου άγωγοϋ, τοϋ Γ. Ού- 
τος κατηυθύνετο έπίσης άπό Α. πρός Δ. καί άπε- 
τελεϊτο έκ πήλινων πλακών, τομής άνεστραμμέ
νου Π, καλυπτομένων άνωθεν ύφ’ έτέρων έλλει- 
ψοειδοϋς σχήματος· τών τελευταίων έσφζοντο κα
τά χώραν μόνον τρεις.

Ό άγωγός έθεμελιοϋτο έντός κοιλώματος τής
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κιμιλιάς, είς βάθος 4 μ. από τής σημερινής ε
πιφάνειας, είχε δέ ύψος 0,75 και πλάτος 0,50 μ. 
Κατά τάς πλαγίας πλευράς του ήτο ένισχυμέ- 
νος διά ποταμίων λίθων καί θραυσμάτων κερά
μων καί όξυπυθμένων άμφορέων.

ε) Κατάστρωμα άρχαίας όδού. Διά μικρός στρω- 
ματογραφικής έρεύνης, γενομένης κατά τήν άνα- 
σκαφικήν εργασίαν πρός άποκάλυψιν τοΰ άγω- 
γοϋ Γ καί των βορειότερον αύτοϋ κειμένων έπι- 
χώσεων, έπεσημάνθησαν είς βάθος 3.45-3.75 μ.άπό 
τής έπιφανείας δύο επάλληλα πεπατημένα στρώ
ματα καί έν συνεχεία έπεβεβαιώθη ή κατά τήν κα- 
τεύθυνσιν τών αγωγών Α καί Γ καί κατά μήκος τής 
βόρειας πλευράς τού τοίχου Α ϋπαρξις άρχαιοτά- 
της όδοΟ.

Αί άνασκαφεΐσαι είς τόν τομέα τούτον, καθώς 
καί είς τήν λοιπήν εκτασιν τού οικοπέδου, έπιχώ- 
σεις ήσαν λίαν τεταραγμέναι, ώς έμφαίνεται τό 
μέν έκ τών είς πλεΐστα σημεία περισυλλεγέντων 
οστράκων (ύπομυκηναϊκών εως βυζαντινών ), τό 
δέ έκ τής έν αρχή σημειωθείσης σαθρότητος αυ
τών2. Τά κατ’ έπιλογήν όμως συλλεγέντα ύφ’ ήμών 
όστρακα παρά τά ίκανοποιητικώτερον διατηρού
μενα τμήματα τών άποκαλυφθέντων έρειπίων, όπου 
ύπεθέσαμεν, ότι ή διατάραξις θά ήτο μικροτέρα, 
ανήκουν κατά τό πλεϊστον είς άγγεϊα τού 4ου π.Χ. 
αίώνος, μέ μικρόν ποσοστόν άναμεμιγμένων μετ’ 
αύτών άλλων τών αρχών τού 3ου π.Χ., αί., ώς καί 
έλαχίστων γεωμετρικών, ρωμαϊκών καί βυζαντινών.

Χαρακτηριστικόν όμως στοιχεΐον, τό όποιον 
πρέπει νά άναφέρωμεν ένταϋθα, είναι ότι έφ’ όλο- 
κλήρου τής έπιφανείας τού έρευνηθέντος τομέως, 
άπεκαλύφθη, κατά διαστήματα σιρζόμενον, άλλά 
πάντοτε είς τό αύτό βάθος ( 3.90 μ. άπό τής έπι
φανείας ), ένιαϊον προφανώς κεκαυμένον στρώμα, 
πάχους 0,075 μ., περιέχον όστρακα τού πρώτου ή- 
μίσεος τού 4ου π.Χ. αίώνος. Τό κεκαυμένον 
τούτο στρώμα έκειτο ύπεράνω τών πωρίνων αγω
γών Α καί Β, ένφ ή διανοιχθεΐσα κοιλότης διά 
τήν τοποθέτησιν τοΰ πήλινου αγωγού φαίνεται 
ώσεί νά τέμνη τούτο. Τό κεκαυμένον στρώμα έπε- 
σημάνθη καί είς τό έσωτερικόν τής ύπό τοΰ τοί
χου Α σχηματιζομένης γωνίας. Τέλος, έκ τοΰ αύ- 
τού τομέως προέρχεται καί ό έν άρχή τής παρού- 
σης ύποσημειούμενος όρος 'Ιερού Ήρακλέους. 
Πρός τούτο έχρησιμοποιήθη, ώς βλέπομεν καί έν 
Π ί ν. 41 β, τμήμα μαρμάρινου καλυπτήρος κε
ράμου, τοΰ όποιου όλόκληρος ή έπιφάνεια, πλήν 
τοΰ ένεπιγράφου μέρους, έκαλύφθη διά χονδροει

2. Ή τοιαύτη κατάστασις τών έπιχώσεων έσημειώθη πολ- 
λάκις καί κατά τό παρελθόν εις τήν μεταξύ Μοναστήρακίου 
καί Θησείου περιοχήν, ίσως δέ νά όφείλεται εις τήν έπανει- 
λημμένην οίκοδόμησιν τοϋ χώρου τούτου.

δών όριζοντίων σφυροκτυπημάτων. Πλάτος τής 
κυρίας έπιφανείας τοΰ κεράμου 0,15, σφζόμενον 
δέ ύψος 0,30 μ. ’Επί τού έν λόγω πίνακος γίνεται 
σαφέστερον, ότι τό τελευταϊον γράμμα τών στί
χων 2 καί 3, χαραχθέν άρχικώς έπί τής κυρίας 
έπιφανείας τού κεράμου, άπεξέσθη καί έχαράχθη 
έπί τής πλευράς αυτού. Ύψ. γραμμάτων : 0,02 - 
0,022 μ.

Εύρέθη, ώς έδηλώθη είς ήμάς ύπό τών εργατών 
τής οικοδομής, κατά τήν έκσκαφήν τού δευτέρου 
( άπό Ν. πρός Β. ) πέδιλου τής προσόψεως. Καθ’ 
ήμάς τό μόνον βέβαιον είναι, ότι προέρχεται έκ 
τού οικοπέδου τούτου.

Έκ τών ώς άνω έκτεθέντων διά τά κατά τό δυτι
κόν τμήμα τού οικοπέδου λείψανα, τό πληρέστε- 
ρον βεβαιωμένον συμπέρασμα είναι ή έκ τού χώ
ρου τούτου διέλευσις άρχαίας όδού, μέ δύο τού- 
λάχιστον φάσεις: μίαν παλαιοτέραν καί συνδεο- 
μένην πρός τόν πώρινον άγωγόν καί δευτέραν με- 
ταγενεστέραν, διαμορφωθεΐσαν πιθανώς μετά έπι- 
συμβάσαν ένταΰθα έκτεταμένην πυρκαϊάν καί συν- 
δεομένην πρός τόν πήλινον άγωγόν. Ή παρουσία 
τών τοίχου καί αγωγού Β οδηγεί είς τήν ύπόθεσιν, 
ότι τούλάχιστον κατά τήν πρώτην φάσιν της ή 
άρχαία όδός διεσταυροΰτο είς τό σημεΐον τούτο 
μέ άλλην κατευθυνομένην έκ ΒΑ. πρός ΝΔ. Ό 
τοίχος Α, δστις θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς κρά- 
σπεδον τής όδοΰ (ώς καί ό Β τοίχος έξ άλλου), 
έάν δέν έκάμπτετο κατά τό δυτικόν του άκρον καί 
έάν ό παραλλήλως βαίνων πρός τήν βορείαν αυ
τού πλευράν πώρινος άγωγός Α δέν ήκολούθει 
έκ τοΰ σημείου τής κάμψεως τοΰ τοίχου Α διάφο
ρον τής ίδικής του πορείαν, πρέπει κατ’ ακολου
θίαν νά θεωρηθή είτε ώς τοίχος κτηρίου είτε ώς 
περίβολος. Τό μέγα όμως μήκός του καί τό μι
κρόν έν συγκρίσει πρός τό μήκος πλάτος του, ή 
ούχί κατ’ όρθήν γωνίαν κάμψις του καί ή ασταθής 
τέλος θεμελίωσίς του παρουσιάζουν ώς πιθανω- 
τέραν τήν δευτέραν άποψιν, ήτοι τήν τού περι
βόλου. Δέν είναι τοΰ παρόντος νά χαρακτηρίσω- 
μεν είδικώτερον τόν περίβολον, ούτε καί νά συ- 
σχετίσωμεν τούτον μέ τόν έκεΐ άνευρεθέντα όρον 
τοΰ Ιερού.

Ήδη έρχόμενοι είς τά κατά τό έτερον ήμισυ 
τού οικοπέδου λείψανα άναφέρομεν ότι: α) Τό 
διά τών έργασιών διανοίςεως πέδιλων άποκαλυ- 
φθέν παρά τό ανατολικόν άκρον τής μεσοτοιχίας 
η - θ τμήμα τοίχου ( βλ. Σ χ έ δ. 7, τοίχος Γ ) έκει- 
το είς βάθος 4.30 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας 
καί άπετελεΐτο έκ τριών έρυθρωποΰ χρώματος κρο
καλοπαγών όγκολίθων, έπί τού δυτικωτέρου τών 
όποιων έσφζετο καί δεύτερος είς ύψος δόμος έν έ- 
σοχή. Ό τοίχος ούτος διετηρείτο εις μήκος 2.50 μ.
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Τό πλάτος του δέν κατέστη δυνατόν νά διαπι
στωθώ, διότι έχώρει κατά τό ήμισυ ύπό τήν προ- 
ειρημένην μεσοτοιχίαν. Ή κατεύθυνσίς του είναι 
άπό ΝΑ. πρός ΒΔ. καί είναι άμφίβολον άν πρέπη 
νά θεωρηθώ ώς πιθανή συνέχεια τοΟ τυχόν καμ- 
πτομένου άνατολικώτερον τοίχου A - περιβόλου ή 
ώς λείψανον κτίσματος έντός τοϋ περιβόλου, 
β) Τό κατά τήν γωνίαν ζ σημειούμενον άλλο τμήμα 
τοίχου (Σ χ έ δ. 7, τοίχος Δ ) άπετελεΐτο ώσαύτως 
έξ όμοιων όγκολίθων, μέ φοράν άπό Β. πρός Ν., έ

ξεως περί τοΰ χώρου, είς δν άνευρέθησαν: 1) Τμή
μα έπιτυμβίου κιονίσκου, ρωμαϊκών χρόνων (Π ί ν. 
41 γ ) μέ τήν μερικώς σωζομένην έπιγραφήν έκ 
τεσσάρων στίχων:

[ Α ]ποαίλα 
[Ε]πίκτησις 
ημον 
ων

Μέγ. ϋψος 0,28 καί μέγ. πλάτος 0,36 μ.

Σχέδ. 8. Κάτοψις άγωγοΟ άποκαλυφθέντος είς τό οίκόπεδον 
τών όδών Κατσικογιάννη καί Πλατ. Άγ. ’Αναργύρων

ξείχε πρός νότον τής γωνίας 1.25 μ. καί έκειτο κατά 
τό ήμισυ τοϋ πλάτους του ύπό τήν ζ - η πλευράν 
τοϋ οικοπέδου. Τό άνω μέρος τοϋ τοίχου Δ εδρέ- 
θη είς βάθος 3.40 μ. άπό τής σημερινής έπιφα- 
νείας, άν δέ ύποτεθή ότι καί τών όγκολίθων τού
των τό ύψος είναι 0,45 μ., πρέπει νά δεχθώμεν, ότι 
καί 6 έν λόγφ τοίχος θά ήδράζετο είς βάθος 3.90 
μ., ένθα καί ένταΰθα πάλιν παρετηρήθη κεκαυμέ- 
νον στρώμα πάχους 0,07 μ. γ) Έντός τής άνοιχθεί- 
σης τάφρου VI καί είς τό μεταξύ τών προαναφερο- 
μένων δύο τοίχων διάστημα άπεκαλύφθησαν πώ
ρινος όγκόλιθος ( ό όποιος είναι άβέβαιον άν εκει- 
το κατά χώραν ) καί λείψανα ρωμαϊκού τίνος κτί
σματος έξ άργών λίθων καί ασβεστοκονιάματος 
(Σχέδ. 7, τοίχος Ε ).

Συμπληροϋντες τέλος τά περί τής άνασκαφής 
τής όδοϋ 'Αγ. Φιλίππου σημειούμεν κατωτέρω τά 
μεταξύ τών έκ τής διανοίξεως τών πέδιλων 
προερχομένων έπιχώσεων περισυλλεγέντα έκ τοΰ 
άνω μέρους τμήματα δύο έπιτυμβίων κιονίσκων, 
άνευ ούδεμιάς — καί πάλιν — σαφεστέρας ένδεί-

Διάφορος ή γραφή είς τούς δύο άνω καί δύο 
κάτω στίχους. "Υψος άνω γραμμάτων 0,04 καί 
κάτω 0,03 μ. μετ’ άκρεμόνων. Άριθ. καταγρ. 3307.

2) Τό έν Π ί ν. 41 ε τμήμα έπιτυμβίου κιονί
σκου, μέ τήν έπιγραφήν:

'Ρόδ[ ιον ]
Ήρακλε[ ώτις ]

Σφζ. ϋψος 0,19 καί άνω διαμ. 0,18 μ.
Ύψος γραμμάτων 0,02 μ. Άριθ. καταγρ. 3304.

Άπό τό έν λόγφ οίκόπεδον εΐχομεν έν συνόλφ 
πέντε χαλκά νομίσματα, εύρεθέντα είς τόν άνω
θεν τού κεκαυμένου στρώματος χώρον. Ταϋτα εί
ναι: 1) Έφθαρμένον άρχαΐον έλληνικόν, 2) Αθη
νών 229-30 π.Χ. ( Σβορώνος, πίν. 80, άρ. 8-14) 
καί 3) Τρία έφθαρμένα Άσσάρια τού 4ου αί. μ.Χ.

5. Πλατ. Άγ. Αναργύρων καί Κατσικογιάννη 
(Σχέδ. 1, άριθ. 5 )
Είς τό κατά τήν γωνίαν τών όδών Κατσικογιάν- 

νη καί Πλατ. Άγ. Αναργύρων κείμενον οίκόπε
δον καί κατά τάς ένταΰθα διεξαχθείσας έκσκαφι-
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κάς έργασίας πρός διάνοιξιν νέων θεμελίων άπε- 
καλύφθησαν δύο τμήματα πήλινου άγωγοϋ σω- 
ζόμενα τό μέν εν παρά τήν πρός τήν πλατείαν Άγ. 
’Αναργύρων παρειάν τοϋ οίκοπέδου, τό δ’ έτερον 
παρά τήν πρός Β. μεσοτοιχίαν αΰτοΟ (Σ χ έ δ. 
8).

Τό πρώτον εκειτο είς βάθος 2.80 μ. άπό τής 
σημερινής έπιφανείας, έξεΐχε τής πρός τήν πλα
τείαν οικοδομικής γραμμής 1.10 μ. καί άπεΐχε 8 
μ. τής πρός ΝΑ. μεσοτοιχίας.

Τό έτερον τμήμα εκειτο εις βάθος 2.90 μ., έξεί- 
χε ΝΑ. τής ΒΑ. μεσοτοιχίας 1.20 μ. καί άπεΐχε 
8.10 μ. τής ΝΑ. μεσοτοιχίας.

Κατά τάς γενομένας μετρήσεις, τά ώς άνω δύο 
τμήματα πρέπει νά ανήκουν είς τόν αυτόν αγωγόν, 
δστις είχε κατεύθυνσιν καί ρύσιν άπό Ν. πρός Β. 
Ό άγωγός άπετελεϊτο έκ πήλινων πλακών είς σχή
μα άνεστραμμένου Π, έκαλύπτετο ύπό άλλων πή
λινων πλακών, είχε πλάτος ροής 0,16, ΰψ. 0,12 
καί πάχος τοιχωμάτων 0,03 μ.

Μικρά στρωματογραφική έρευνα έπιχειρηθεϊ- 
σα παρά τό πρός τήν πλατείαν 'Αγ. Άσωμάτων 
τμήμα τοϋ άγωγοϋ παρουσίασε τήν έξής περίπου 
μορφήν: Βάθος έως 2.65 μ. = έπίχωσις έκ μαύρων 
μαλακών χωμάτων. Βάθος 2.65 - 2.80 μ. = λεπτό
τατα έπάλληλα στρώματα μέ ίχνη τετριμμένων ό- 
στράκων. Μήπως εΰρισκόμεθα πρό καταστρώμα
τος άρχαίας όδοϋ; Ό κ. Τραυλός πάντως είς τά 
σχέδιά του καί μέχρι τής έποχής Θεοδοσίου Β' 
δέν τοποθετεί όδόν είς τό σημεΐον τοϋτο.

Τέλος, έκ τών έντός τοϋ αύτοϋ τμήματος τοϋ 
άγωγοϋ έρευνηθεισών έπιχώσεων, περισυνελέγη 
όστεΐνη περόνη.

6. Άριστοφάνους 14-16 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 6 )

Κατά τήν διάνοιξιν νέων θεμελίων ένταϋθα πα- 
ρετηρήθη, ότι είς τά έκ τών πέδιλων έξαγόμενα 
χώματα περιείχετο ικανός άριθμός θραυσμάτων 
όξυπυθμένων άμφορέων, ώς καί άλλων άγγείων. 
Μικρά όμως ύφ’ ήμών διανοιχθεισα δοκιμαστική 
τάφρος άπέδειξεν δτι ό χώρος μέχρι βάθους 1.50 
μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας έκαλύπτετο ύπό 
καθαρώς νεωτέρων έπιχώσεων, κάτωθεν δέ αυ
τών καί άπό βάθους 1.50 - 2.30 μ. ήσαν παλαιότε- 
ραι μέν, άλλά τεταραγμέναι καί μέ άνάμικτα όστρα
κα γεωμετρικά, μελαμβαφή καί ρωμαϊκά. Είς βά
θος 2.30 μ. συνηντήσαμεν τό παρθένον έδαφος. 
Τήν αυτήν στρωματογραφική ν εικόνα εΐχομεν καί 
άπό τάς παρειάς πάντων τών έν συνεχείμ διανοι- 
χθέντων πέδιλων, ή δέ κιμιλιά εύρέθη είς βάθος
2.30 - 2.50 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας.

Ή όλοκληρωθεΐσα έκσκαφική έργασία είς τό 
οίκόπεδον, ούδέν άλλο άπέδωσε πλήν τεμαχίου

έπιτυμβίου κιονίσκου, άνευ σαφοϋς πάλιν ένδεί- 
ξεως τοϋ σημείου εύρέσεώς του, φέροντος τήν έπι- 
γραφήν:

Καλλισ/τ]ώ
Αίνία

Σψζόμ. ΰψ. 0,47 καί διάμ. άνω 0,22 μ. ( Π ί ν. 41 δ ). 
Τά γράμματα έχουν ύψος 0,03 μ., είναι προχείρως 
πως κεχαραγμένα, απολήγουν δέ είς άκρεμόνας. 
( Άριθ. καταγρ. 3127).

7. Αισχύλου 31 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 7 )

Αφορμή τής διεξαχθείσης είς τό έν λόγφ οί
κόπεδον άνασκαφικής έρεύνης ΰπήρξεν ή άποκά- 
λυψις έντός πέδιλου διανοιγέντος κατά τήν ΝΔ. 
γωνίαν αύτοϋ ένός ήμικατεστραμμένου γεωμετρι
κού τάφου (Σ χ έ δ. 9 καί 10 Α ).Έπρόκειτο περί 
όρθογωνίου σχήματος λακκοειδοϋς τάφου άνεω- 
γμένου έπί τοϋ παρθένου έδάφους, μέ κατεύθυνσιν 
άπό Α. πρός Δ., τοϋ όποιου όλόκληρον τό δυτικόν 
ήμισυ είχε καταστροφή πρό τής έπεμβάσεως ήμών.

Τό άνασκαφέν ύφ’ήμών άνατολικόν ήμισυ, κεί
μενον είς άπόστασιν 1.80 μ. άπό τής δυτικής με
σοτοιχίας καί 0,85 μ. άπό τής νοτίας, έσωζε μήκος 
0,50, πλάτος 0,60 μ. καί ήτο άκάλυπτον άνω, 
άλλά πλήρες χωμάτων. Κατά τήν έρευναν άπεκα- 
λύφθησαν: 1) Ακριβώς έπί τοϋ πυθμένος τοϋ τά
φου μία κατά χώραν ίσταμένη γεωμετρικών χρό
νων οίνοχόη, καθέτως άποτμηθεΐσα διά τής έκ- 
σκαφής τοϋ πέδιλου καί ώς έκ τούτου έλλιπής 
κατά τό ήμισυ τοϋ πλάτους της, μέ άνεστραμμένον 
έπί τής κοιλίας της σκύφον, τεθραυσμένον είς δύο 
καί έλάχιστα έλλιπή. Ή οίνοχόη, τής όποιας, 
παρά τάς γενομένας προσπάθειας, έξ μόνον συν- 
ανήκοντα καί έλάχιστα συμπληροϋντα τό έλλεί- 
πον αύτής τμήμα θραύσματα άνευρέθησαν, έχει 
άνοικτήν βάσιν, εΰρεϊαν κοιλίαν καί στενόν λαι
μόν καταλήγοντα είς τριφυλλόσχημον στόμιον, 
κοσμείται δέ διά δύο τριπλών άνοικτοχρώμων ται
νιών έπί τής σκοτεινοχρόου κοιλίας καί μιας έν 
μετόπη παραστάσεως μαιάνδρου έπί τοϋ λαιμοϋ 
( Π ί ν. 42 α, άρ.). Αί διαστάσεις της είναι: διά
μετρος βάσεως 0,14, διάμετρος κοιλίας 0,18 καί 
ϋψος (μετά τής λαβής) 0,28 μ. (Άριθ. κατα
γραφής 3423 ).

Ό σκύφος είναι δίωτος, ΰψ. 0,08 μέ διάμ. βά
σεως 0,07 καί χείλους 0,14 - 0,147 μ., μελαμβα- 
φής έσω μέ έξηρημένην άνοικτόχρωμον ταινίαν 
κατά τά χείλη, κεκοσμημένην διά καθέτων γραμ
μών, καί έξωτερικώς μελαμβαφής έπίσης, πλήν 
τής κάτω έπιφανείας τής βάσεως καί δύο με
τοπών παρά τόν ώμον ϋψους 0,03 καί μήκους 
0,08 - 0,085 μ. πεπληρωμένων δι’ όριζοντίων έπαλ-
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λήλων τεθλασμένων γραμμών (Άριθ. καταγραφής 
3421 ) ( Π ί ν. 42α, δεξ.)

2) Λαξευμένη εις τό άνατολικόν άκρον τοΟ δα
πέδου τοΰ τάφου καί κατά 0,70 μ. βαθύτερον αύτοΰ 
έξικνουμένη κοιλότης (διαμ. 0,36 μ.), είς τόν 
πυθμένα τής όποιας άπέκειντο συσσωματωμένοι 
έκ τής κατιώσεως, άλλα καί τεθραυσμέναι είς 
τρία τεμάχια, σιδηρά λεπίς έγχειριδίου, μήκ. 0,09 
μ.) καί καρφίς, έπίσης σιδηρά, μήκ. 0,144 μ. (Τά

δοΟς τάφου, τοδ Β, δστις είχε σχεδόν παντελώς 
καταστροφή έξ ένός άνωθεν αύτοΰ διελθόντος 
κλασσικών χρόνων άγωγοΰ, περί ού ό λόγος όλί- 
γον κατωτέρω.

Ό τάφος Β κείμενος είς άπόστασιν 2.85 μ. άπό 
τής δυτικής μεσοτοιχίας καί 0,30 μ. άπό τής νο
τιάς, είχε κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν. καί σψζο- 
μένας διαστάσεις 0,60 x 0,72 μ. ’Εντός αύτοΰ εύ- 
ρέθησαν έλάχιστα μόνον γεωμετρικά όστρακα, ώς

-------- ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝ ΠΕΔΙΛΟΝ

ΛΑΞΕΥΜΑ ΤΑΦΡΟΥ

Σχέδ. 9. Τομή άνακαλυφθέντος γεωμ. τάφου είς τό οίκόπεδον 
τής όδοΰ Αισχύλου άριθ. 31

τεμάχια συνεκολλήθησαν, άλλα κατέστη άδύνα- 
τον νά άποχωρισθοϋν ή καρφίς τής λεπίδος· ώς 6ν 
άντικείμενον έχουν άριθ. καταγραφής 3422 ).

Τόσον ή άπουσία καλύμματος καί οστών, όσον 
καί ή κενή παντός άλλου εύρήματος βαθυτέρα 
τοϋ δαπέδου κυκλική κοιλότης, όδηγοϋν εις τό 
συμπέρασμα, ότι ή παραβίασις, τήν όποιαν ύπέ- 
στη ό τάφος διά τής έκσκαφής τοϋ πέδιλου, δέν 
ήτο ή πρώτη. Ό τύπος ούτος τής ταφής, γνωστός 
καί έκ παλαιοτέρων έρευνών, άλλά καί κατά τήν 
έφετεινήν άνασκαφήν τής όδοϋ Καβαλόττι πλει- 
στάκις συναντηθείς, άνήκει άποδεδειγμένως πλέον 
εις περίπτωσιν καύσεως νεκροϋ, τά άποτεφρωμέ- 
να λείψανα τοϋ όποιου συγκεντροϋνται έντός άμ- 
φορέως καί έναποτίθενται είς βαθυτέραν κυκλικήν 
κοιλότητα. Ένταΰθα, όμως, παρά τό γεγονός, ότι 
αίπληροϋσαι τόν τάφον έπιχώσεις ήσαν άποδε- 
δειγμένως παλαιαί καί άδιατάρακτοι, ούδέν ίχνος 
όστών ή τεφροδόχου άγγείου άνευρέθη. Κατ’άκο- 
λουθίαν πρέπει νά άποδώσωμεν τοΰτο είς μίαν 
μερικήν παραβίασιν τοϋ άνατολικοΰ μέρους τοΰ 
τάφου έπισυμβάσαν όμως κατά τήν άρχαιότητα.

Τά ώς άνω άγγεία είναι τοΰ α ήμίσεος τής γεωμ. 
έποχής.

Είς άπόστασιν μόλις 0,55 μ. πρός Α. τοϋ τά
φου Α καί εις βάθος 4 μ. άπό τής σημερινής έπι- 
φανείας άπεκαλύφθη τό λάξευμα έτέρου λακκοει-

καί τινα κλασσικά, ών τά τελευταία προέρχονται 
έκ τών ύπερκειμένων κλασσικών έπιχώσεων.

Κατά τήν αυτήν γωνίαν τοΰ οικοπέδου άπεκα- 
λύφθησαν διά μικράς διευρύνσεως τών ήδη άνεψ- 
γμένων πέδιλων καί τρεις άγωγοί, οί α, β καί γ 
(Σχέδ. 10), έκ τών όποιων οί δύο πρώτοι άνή- 
κον προφανώς είς τό αύτό σύστημα άποχετεύ- 
σεως, ώς συναντώμενοι έντός τοϋ αύτοΰ φρεατίου 
έπισκέψεως, τοϋ στ'. Τούτων δέ πάλιν ό α, έλλι- 
πής κατά τό πεταλόσχημον πήλινον έπικάλυμμα 
τής έπί τοΰ παρθένου έδάφους είς σχήμα άντε- 
στραμμένου Π αΰλακος, πλάτους 0,40 μ., είχε κα- 
τεύθυνσιν έκ ΝΔ. πρός ΒΑ. καί συνεχίζετο ύπό τήν 
δυτικήν μεσοτοιχίαν. ’Εντεύθεν περισυνελέγησαν 
όστρακα τοΰ 5ου - 4ου π.Χ. αί. Ό μεγαλύτερος τοϋ 
α άγωγός β συνηντήθη τό πρώτον παρά τήν νοτίαν 
μεσοτοιχίαν καί είς άπόστασιν 4 μ. άπό τής δυτι
κής, δι’ έν δέ διάστημα μήκους 1.50 μ. ήκολούθει 
πορείαν έκ Ν. πρός Β.· έκεΐθεν όμως έκάμπτετο 
πρός Δ., καί κατά τήν νέαν του έκ ΝΑ. πρός ΒΔ. 
κατεύθυνσιν διήρχετο έκ τοΰ φρέατος έπισκέψεως 
έξικνούμενος καί πέραν αύτοΰ μέχρι τής πρός Δ. 
μεσοτοιχίας, ύπό τήν όποιαν καί έξηφανίζετο. ΤΗ- 
το έλλειψοειδοϋς τομής, άποτελούμενος έκ δύο 
πήλινων κεράμων, τοΰ ένός έπί τοΰ άλλου

8
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καί ήδραιοΟτο έντός αΰλακος λελαξευμένης έν 
τώ μαλακφ βράχφ. Τό πλάτος του ή το 0,48 καί 
τό ύψος του 0,53 μ.

Άμφότεροι οί άγωγοϊ έκειντο εις βάθος 4-4.50 μ. 
άπό της σημερινής έπιφανείας τής όδοϋ ΑΙσχύλου.

Τό φρέαρ έπισκέψεως, είς τό όποιον κατέληγον, 
είχε διάμ. 0,85 μ. καί ήτο έπενδεδυμένον διά πή
λινων πλακών.

Ό αγωγός γ άπεκαλύφθη παρά τήν νοτίαν με
σοτοιχίαν καί είς άπόστασιν 2.75 μ. άπό τής δυ
τικής. Έκειτο εις βάθος 4 μ. περίπου, κατηυθύνε- 
το έκ Ν. πρός Β. καί διήρχετο ύπεράνω τοϋ άγω
γοϋ β καί τοϋ τάφου Β, τόν όποιον, ώς ήδη έλέχθη, 
είχε σχεδόν παντελώς καταστρέφει. Είχε καί ού- 
τος σχήμα έλλειψοειδές καί πλάτος 0,30 μ.

Είς άπόστασιν περίπου 0,50 μ. ΝΔ. τοϋ άγω- 
γοϋ β άπεκαλύφθη, τόσον είς τάς παρά τήν 
δυτικήν πλευράν άδιαταράκτους έπιχώσεις, όσον 
καί παρά τάς άντιστοίχους τής νοτίας, χαρακτηρι
στική τομή, μέ κατεύθυνσιν έκ ΝΑ. πρός ΒΔ., καί 
μεταξύ αυτής καί τοϋ άγωγοϋ πεπατημένη στρώ- 
σις άρχαίας όδοϋ ( Σ χ έ δ. 10, άρχαία όδός I).

'Η στενότης τοϋ χώρου δέν έπέτρεψεν ένταϋ- 
θα έπέκτασιν τής έρεύνης. Ώς πρός τήν σχέσιν 
πάντως τών άγωγών α καί β φαίνεται ότι ό δεύτε
ρος ήτο ό έκ τής όδοΰ διερχόμενος κεντρικός αγω
γός, είς τόν όποιον κατέληγον οί, ώς ό α π.χ., 
άποχετεύοντες τά έξ ιδιωτικών έγκαταστάσεων 
προερχόμενα Οδατα.

Παρά τήν βορείαν μεσοτοιχίαν τοϋ οικοπέδου 
καί είς άπόστασιν 18.35 μ. άπό τής προσόψεως, 
είς βάθος δέ 1.92 μ. άπεκαλύφθη τοίχος πολυγω
νικός σωζόμενος είς ύψος δύο μόνον δόμων, δστις 
κατηυθύνετο έκ ΒΑ. πρός ΝΔ. καί έπεξετείνετο ύπό 
τήν βορείαν μεσοτοιχίαν. Ό τοίχος ούτος, μήκους 
2 μ., έθεμελιοΰτο είς βάθος 3.24 μ. έντός λαξεύμα
τος διευθετοϋντος τήν άνώμαλον έπιφάνειαν τοϋ 
παρθένου έδάφους. Ή πρός ΝΑ. κυρία δψις του 
ήτο έπιμελώς κατεσκευασμένη διά πολυγωνικώς 
άποτετμημένων καί έπιπέδων κατά τήν έλευθέ- 
ραν των έπιφάνειαν μεγάλων λίθων, συμπληρου- 
μένων κατά τούς άρμούς διά μικροτέρων, ένώ 
κατά τήν όπισθίαν άφανή πλευράν του συνεπλη- 
ροϋτο κατά πλάτος διά μικροτέρων άργών λίθων. 
Τό δτι έπρόκειτο περί άναλήμματος έγένετο άμέ- 
σως άντιληπτόν. Κατά τήν προέκτασιν αύτοΰ είς 
άπόστασιν 5 περίπου μ. πρός ΝΔ. καί είς τό 
αυτό βάθος (3.23 μ.) άνευρέθη καί έτερον τμή- 
μά του, μήκους 1.50μ., άποτελούμενον έκ τριών 
κατά χώραν έναπομεινάντων λίθων τοϋ κατωτέ
ρου δόμου. Παρά τό τμήμα τοΰτο καί είς ικανήν 
έκτασιν εκατέρωθεν αύτοϋ διετή ρεϊτο λιθόστρω- 
τον δάπεδον.

Νοτίως τοϋ άναλήμματος τούτου, είς σταθεράν 
άπόστασιν άπ’ αύτοϋ 1 μ. καί είς τό έπίπεδον τής 
θεμελιώσεώς του ( 3.24 μ. ) συνηντήθη έτερος άγω- 
γός ό δ — έλλειψοειδοϋς τομής ή μάλλον άπο- 
τελούμενος έκ δύο πήλινων κεραμίδων, τής μιας 
άνεστραμμένης έπί τής άλλης, ΰψους 0,90 μ. καί 
πλάτους 0,56 μ., δστις ήδράζετο καί πάλιν έντός 
αϋλακος άνεφγμένης έπί τοϋ παρθένου έδάφους 
μέχρι βάθους 4.14 μ. (βλ. Σχέδιο ν 10) 
καί βαινούσης παραλλήλως πρός τό άνάλημμα. 
Τοϋ άγωγοϋ δ άπεκαλύφθησαν δύο ίκανοποιη- 
τικώς σφζόμενα τμήματα, τό έν μήκους 2.60 μ. 
παρά τήν βορείαν μεσοτοιχίαν, ύπό τήν όποιαν 
συνεχίζετο ούτος πρός ΒΑ., καί τό άλλο, μήκους
2.30 μ., παρά τό προαναφερθέν λιθόστρωτον δά
πεδον, ύφ' δ συνεχίζετο ούτος πρός ΝΔ. Ή κλί- 
σις τοϋ άγωγοϋ ήτο άπό ΒΑ. πρός ΝΔ.

Νοτίως τοϋ δευτέρου τμήματος τοϋ άναλήμμα
τος καί είς άπόστασιν μόλις 0,20 μ. άπεκαλύφθη 
καί έτερος κατά τήν αυτήν κατεύθυνσιν διερχό- 
μενος έντεΰθεν άγωγός, ό ε. Τούτου έσφζετο κατά 
χώραν τμήμα μήκους 2 μ., άποτελούμενον έκ 
τριών πήλινων πλακών, σχήματος άνεστραμμένου 
άβαθοϋς Π, πλάτους 0,20 καί ΰψους 0,18 μ., 
τά δέ άκρα τών σκελών του είς τό αυτό περίπου 
έπίπεδον πρός τό τοϋ λιθοστρώτου δαπέδου. Έξ 
αύτοϋ έχομεν όστρακα έλληνιστικά καί ρωμαϊκά 
καί άγνΰθα είς σχήμα κολούρου πυραμίδος, με- 
λαμβαφή κατά τό άνω τμήμα.

Δεδομένου δτι πάντα τά ήδη συγκεντρούμενα 
στοιχεία, ήτοι — τά παραλλήλως βαίνοντα — άνά
λημμα, άγωγοϊ δ καί ε ώς καί τό λιθόστρωτον δά
πεδον, έξεταζόμενα πρός άλληλα, οϋδεμίαν έπι- 
τρέπουν άμφιβολίαν δτι άνήκουν άπαντα είς διερ- 
χομένην έντεΰθεν, μέ κατεύθυνσιν άπό ΒΑ. πρός 
ΝΔ. λιθόστρωτον όδόν, δυνάμεθα νά ύποστηρί- 
ξωμεν δτι ό άγωγός δ ήτο ό κεντρικός άποχετευ- 
τικός, ένφ ό ε ήτο άγωγός έπιφανείας διά τά 
όμβρια κλπ. ΰδατα, παρά τό ρεϊθρον τής όδοΰ.

Τέλος, όλίγον νοτιώτερον (είς άπόστασιν 7.70 
άπό τής βόρειας μεσοτοιχίας καί 5 μ. άπό τής δυ
τικής ) άπεκαλύφθη — έντός διανοιχθέντος είς τό 
σημεΐον τοϋτο πέδιλου — καί δεύτερος πολύ 
κατεστραμμένος τοίχος, μέ τήν αύτήν πορείαν 
πρός τήν τοϋ πρώτου άναλημματικοϋ τοίχου. "Αν 
δέ ύποτεθή δτι ούτος ήτο τό ΝΑ. κράσπεδον τής 
όδοϋ, τότε τό πλάτος αύτής θά είναι 5.05 μ. "Α
ξιόν παρατηρήσεως είναι έπίσης, δτι ή παρά τό 
ΝΔ. άκρον τοϋ δευτέρου σφζομένου τμήματος τοϋ 
βορείου κρασπέδου τής όδοϋ έκ λίθων έπίστρω- 
σις φαίνεται νά έπεκτείνεται καί πέραν αύτοϋ. 
Επειδή δμως έχομεν ήδη καί τήν κατά τήν ΝΔ. 
γωνίαν τοϋ οίκοπέδου σημειωθεΐσαν άρχαίαν ό-
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δόν, μέ κατεύθυνση», ώς άνεφέρθη, έκ ΝΑ. πρός 
ΒΔ., πρέπει μάλλον νά ύποθέσωμεν ότι εύρισκό- 
μεθα πρό διασταυρώσεως τών ώς άνω δύο όδών 
είς τό σημεϊον τούτο.

Εντός τού αύτού οικοπέδου άπεκαλύφθησαν έπί- 
σης και δύο φρέατα (Σ χ έ δ. 10, Φ 1, Φ 2).

Τό Φ 1, διαμέτρου 0,85 μ., ήτο έπενδεδυμένον 
διά λιθοδομής καί Εκειτο είς άπόστασιν 22 μ. 
άπό τής προσόψεως τού οίκοπέδου καί άκριβώς 
ύπό τήν μεσοτοιχίαν. Τούτου δ’ ένεκεν ήτο άδύ- 
νατος ή ερευνά του.

Τό Φ 2, διαμέτρου 1.20 μ., Εκειτο είς άπόστασιν
3.30 μ. άπό τής προσόψεως καί 1.50 μ. άπό τής 
βόρειας μεσοτοιχίας, ήτο κοινόν, λελαξευμένον 
είς τόν μαλακόν βράχον καί πλήρες ΰδάτων. Έκ 
τού Εσωτερικού του μετά δυσκολίας συνελέγη- 
σαν τρείς λύχνοι 4ου π.Χ. αΐ., άγνϋς κωνική 3ου 
π.Χ. αί., οίνοχόη, λύχνος μέ κεκαυμένην μύξαν 
καί προτομήν ’Αθήνας 3ου - 4ου μ.Χ. αϊ. κα
κότεχνου μάλλον καί τρία χαλκά νομίσματα 
άρχαϊα Ελληνικά.

8. Παπανικολή άριθ. 3 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 8 )

Κατά τάς υπό τήν παρακολούθηση» ήμών έκ- 
σκαφικάς Εργασίας, ύπό τήν οίκοδομικήν γραμ
μήν τής όδοϋ καί είς βάθος 3 μ. άπό τής σημερι
νής Επιφάνειας, μεταξύ δΕ τών παντός είδους πα
λαιών ύλικών, δΓ ών ήτο έπικεχωσμένον τό είρη- 
μΕνον άκίνητον, περισυνελέγησαν δύο μαρμάρινα 
τμήματα, ήτοι:

α) άρραβδώτου κιονίσκου, μέ άποτετριμμένην 
τήν έπιφάνειαν καί β) γλυπτού, μάλλον άπό αύχέ- 
να ζώου ( σφζ. μήκ. 0,125 καί πλάτους 0,08 μ.). 9

9. Πρωτογένους καί Άγ. Έλεούσης ( Σ χ έ δ. 1,

άριθ. 9 )

Είς τό κατά τήν διασταύρωσιν τών ώς άνω ό
δών οίκόπεδον αί έργασίαι παρηκολουθήθησαν 
ύφ’ ήμών άπό 10-8-64 έως 16-9-64. Άρχικώς έγέ- 
νετο γενική Εκσκαφή τού χώρου, χωρήσασα είς 
βάθος 4 - 4.30 μ. άπό τής σημερινής Επιφάνειας. 
Είς τό ούτω δημιουργηθέν Ενιαΐον Επίπεδον ( δπερ 
θά λαμβάνηται ώς βάσις διά τάς μετρήσεις είς 
βάθος) ήρχισεν ή διάνοιξις τών πέδιλων, Εν
τός 4 έκ τών όποιων (βλ. Σχέδιον 11), κει
μένων κατά τό άνατολικόν ήμισυ τού οίκοπέ- 
δου, άπεκαλύφθησαν τά κάτωθι άρχαϊα λεί
ψανα:

α) Είς τό τής ΝΑ. γωνίας πέδιλον ό τοίχος 
α, άποτελούμενος έκ διαφόρου μεγέθους άρ- 
γών λίθων καί λελαξευμένων όγκολίθων (δια- 
κρίνονται δύο έπάλληλοι είς τό βόρειον άκρον 
του ) συνδεομένων διά πηλού. Ούτος άποκαλυφθείς

είς βάθος 1.70 μ., έθεμελιούτο Επί τού παρθένου 
Εδάφους καί διετηρεϊτο είς ύψος 1μ. Αί πέριξ αύτού 
έρευνηθεϊσαι έπιχώσεις είς βάθος 1.78 μ. ήσαν 
τεταραγμέναι, περιεΐχον δέ θραύσματα άγγείων 
διαφόρων έποχών, μεταξύ τών όποιων καί Ενσφρά
γιστον λαβήν άμφορέως μέ Εμβλημα μέλισσαν. 
Άπό βάθους 1.78 - 2.70 μ.,ήτοι μέχρι τού παρθένου 
Εδάφους, ή έπίχωσις ήτο καθαρά καί όμοιογενής, 
άπέδωσε δέ Ελάχιστα όστρακα.

β) Εντός τού γειτονικού πέδιλου άπέχον- 
τος 2.15 μ. άπό τής πρός Α. μεσοτοιχίας καί 
2.60 μ. άπό τής πρός Ν. άντιστοίχου, άπεκα- 
λύφθη ό τοίχος β, έκτισμένος κατά τόν αυτόν τρό
πον καί κατευθυνόμενος Εξ Α. πρός Δ. Ή άνω 
έπιφάνειά του Εκειτο είς βάθος 1.38 μ., έθεμελιού
το δέ καί ούτος Επί τού μαλακού βράχου, ό όποιος 
όμως Εφθανεν είς βάθος μόνον 1.70 μ.
Ή διαφορά βάθους, είς δ συνανταται ή κιμι- 

λιά είς τά δύο ώς άνω πέδιλα, έπιβάλλει νά 
δεχθώμεν κλίσιν τού παρθένου Εδάφους άπό Β. 
πρός Ν., όπότε δέν άποκλείεται καί ή είς τό πα
ρατιθέμενου Σχέδ. 12 συσχέτισις τών τοίχων 
α καί β, παρά τά διαφορετικά βάθη θεμελιώσεως 
αύτών.

Τήν αυτήν δέ κλίσιν φαίνεται δτι άκολουθεϊ 
καί ή καθαρά έπ’ αύτής καί τών Ερειπίων σιρζομέ- 
νη έπίχωσις, τούτο δέ διότι καί Εντός τού πέδι
λου παρετηρήθη, δτι μέχρι βάθους 1.01 μ. ύ- 
πήρχον καί αί είς τό Κ 18 συναντηθεϊσαι τετα
ραγμέναι έπιχώσεις. Ενώ άπό βάθους 1.01 - 1.38 
μ., ήτοι μέχρι τής άνω Επιφάνειας τού τοίχου, εϊ- 
χομεν καί Ενταύθα όμοιογενή καί άδιατάρακτον.

γ) Εντός τρίτου πέδιλου ( Κ 14), διανοιχθέν- 
τος παρά τήν νοτίαν μεσοτοιχίαν τού οίκοπέδου 
καί είς άπόστασιν 7.75 μ. άπό τής άνατολικής 
πλευράς, άπεκαλύφθη καί άλλο τμήμα τοίχου (τοί
χος γ),τής αύτής κατασκευής πρός τά ήδη περιγρα- 
φέντα καί παραλλήλως βαϊνον πρός τό τού τοίχου 
α. Καί τούτο έθεμελιούτο Επί τής κιμιλιάς είς βά
θος 3 μ., καί είχε πλάτος κυμαινόμενου άπό 0,65- 
0,85 μ. καί μέγ. σφζόμενον ύψος 1 μ. Είς τήν 
δυτικήν μακράν πλευράν του παρετηρήθη μικρά 
Εσοχή ( «πατούρα» ) μεταξύ 1ης καί 2ας είς ύψος 
στρώσεως άργών ή ήμιλελαξευμένων λίθων καί 
μία σχετικώς έπιμελεστέρα εύθυγράμμισις πρός 
Δ. τών λίθων τής 2ας είς ύψος στρώσεως.

Ή αύτή Εσοχή παρετηρήθη καί κατά τήν άνα- 
τολικήν μακράν πλευράν τού τοίχου α, άλλά μό
νον κατά τό βόρειον ήμισυ αύτού (δπου οί δύο 
Επάλληλοι όγκόλιθοι) διά τούτο καί άρχικώς έ- 
θεωρήθη τυχαϊον. Ήδη δμως ή συσχέτισις τών 
δύο Εσοχών τούτων, ώς καί τά λοιπά κοινά σημεία 
τών ήδη περιγραφέντων τοίχων Ενισχύουν τήν ά-
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ποψιν ότι ή δυτική πλευρά τού τοίχου γ καί ή 
άνατολική τού α είναι αί έξωτερικαί όψεις των 
τοίχων τούτων καί ότι τόσον οί δύο οδτοι τοίχοι 
όσον καί ό β άνήκουν είς 8ν καί τό αύτό κτίσμα, 
οίκοδομηθέν έπί τής άπό Β. πρός Ν. κεκλιμένης 
έπιφανείας τής κιμιλιας, κατά τούς κλασσικούς 
χρόνους. Έάν ή άποψις αϋτη εύσταθή, τότε τό 
κτίσμα τούτο πρέπει νά έκφεύγη τών όρίων μιας 
άπλής Ιδιωτικής έγκαταστάσεως, διότι ή μεταξύ 
τών τοίχων α καί γ άπόστασις, διά τήν όποιαν

κιμιλιάν, μήκους 1.20 μ., έπικεχωσμένον διά 
κλασσικών χρόνων έπιχώσεων, ώς άπεδείχθη έκ 
τών κατά τόν καθαρισμόν του περισυλλεγέντων 
ολιγάριθμων μελαμβαφών καί έρυθρομόρφων ό- 
στράκων.

10. Μπενιζέλου άριθ. 5 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 10 )

Καί ένταύθα, μετά τήν κατεδάφισιν τών πα
λαιών υπογείων καί τήν έπακολουθήσασαν έκ- 
σκαφήν πρός δημιουργίαν ένιαίου έπιπέδου, έφ’

μάλιστα δέν γνωρίζομεν αν είναι τό μήκος ή τό 
πλάτος αύτού, ύπερβαίνει τά 6 μ.

Είς τό δεύτερον άπό Α. πρός Δ. καί έπί τής 
πρός τήν όδόν Πρωτογόνους προσόψεως τού 
οικοπέδου διανοιχθέν πέδιλον Κ 2, άπεκαλύ- 
φθη κατά τό τρίτον περίπου τής διαμέτρου του 
σφζόμενον άρχαϊον φρέαρ, έπενδεδυμένον έσω- 
τερικώς διά πωρίνων καμπύλων πλακών, είργα- 
σμένων περίπου κατ’ άπομίμησιν τών χρησιμο- 
ποιουμένων είς τά γνωστά μετά πηλίνης έπεν- 
δύσεως φρέατα. Αί πλάκες είχον ΰψ. 0,25 μ. 
καί άνά τρεις έσχημάτιζον ενα δακτύλιον. Έξω- 
τερικώς παρουσίαζον χονδροειδή έπεξεργασίαν, 
ένώ έσωτερικώς ήσαν λελεασμέναι καί εφερον 
κατά τό κέντρον μηνοειδή άλλά ούχί διαμπερή 
τομήν.

Δυστυχώς τό φρέαρ είς όλόκληρον τήν διάμε
τρόν του έσφζετο μόνον βαθύτερον τού πυθμένος 
τού πέδιλου, ήτοι είς βάθος πέραν τών 2.70 μ., 
τό δέ πέδιλον κατεκλύζετο ύπό τών ύδάτων 
ώς έκ τούτου ούτε ή μέχρι πυθμένος έξερεύνησίς 
του κατέστη δυνατή, ούτε ή λήψις διαστάσεων 
δακτυλίου πλήρους. 'Απλώς διεπιστώθη διά λο
στού ότι τό βάθος τού φρέατος έξικνεΐτο μέχρι 
2 είσέτι μέτρων άπό τού πυθμένος τής βάσεως.

Τέλος, κατά τήν δυτικήν παρειάν τού πέδιλου 
τούτου καί είς βάθος 2 μ. άπεκαλύφθη τό διατη- 
ρούμενον ήμισυ έπιμήκους λαξεύματος είς τήν

ού διηνοίγοντο αί βάσεις τής ύπό άνέγερσιν νέας 
οικοδομής, ήρχισαν νά άναφαίνωνται είς πλεϊστα 
σημεία, κείμενα είς τό νότιον τού οικοπέδου, τμή
ματα τοίχων, ώς ύλικόν τών όποιων είχον χρησι- 
μοποιηθή καί άφθονα άρχαΐα (άρχιτεκτονικά μέ
λη, τμήματα γλυπτών κλπ.).

Ή ύφ’ ήμών άναληφθεΐσα έν συνεχείς: ερευνά 
είχεν ώς άποτέλεσμα τήν άποκάλυψιν ένός μερι
κώς καί έν θεμελίοις μόνον σφζομένου καθ’ δλον 
τό νότιον ήμισυ τού οικοπέδου, άλλά καί πέραν 
τών πρός Α. καί Δ. όρίων αύτού έκτεινομένου 
ύστερορρωμαϊκών χρόνων κτηρίου, τού όποιου 
διεκρίνοντο σαφώς έπτά (Σχέδ. 13 I - VII) έν 
συνόλω έπί μέρους διαμερίσματα. Ταΰτα, ώς βλέ- 
πομεν, ήσαν διατεταγμένα είς δύο παραλλήλους 
σειράς έκατέρωθεν ένός μακροτάτου καί έν είδει 
άξονος τοίχου, τού 2, μέ κατεύθυνσιν άπό Α. πρός 
Δ., έπεκτεινομένου δέ καθ’ όλον τό μήκος τού οι
κοπέδου (άπό τής προσόψεως μέχρι τού βάθους 
αυτού). Τών διαμερισμάτων τά I-VI είχον σχή
μα όρθογώνιον, τό δέ VII άψιδωτόν, έξ όσον δύ- 
ναται νά συμπεράνη τις έκ τού σωζομένου τμήμα
τος τού πρός Ν. τοίχου του, τού καμπυλουμένου 
κατά τό πρός Α. δκρον αύτού.

Τρεις έκ τών τοίχων τού έν λόγοι κτίσματος 
παρουσίασαν, κατά τάς γενομένας είς βάθος δό
κιμός, δύο έπαλλήλους καί χρονολογικώς διαφό
ρους οίκοδομικάς φάσεις. Ή παλαιοτέρα, μάλι-
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στα, άντεπροσωπεύετο ύπό θεμελίου συναντηθέν- 
τος εις βάθος, κατεσκευασμένου έξ αργών λίθων 
καί κεράμων συνδεομένων δι’ άσβεστοκονιάμα- 
τος, ένφ ή ύπερκειμένη ταύτης νεωτέρα ύπό προσ
θήκης καθ’ ύψος έπί τού πρώτου θεμελίου κατε-

τού πρός Ν. αυτού σχεδόν παραλλήλου πρός αύ- 
τόν μακροϋ τοίχου ( μεταξύ τών τοίχων 1 καί 2 ), 
ένφ τό πρός Δ. διέσχιζε τρόπον τινά τόν κεν
τρικόν άξονικόν τοίχον καί έξικνεΐτο μέχρι 
τής γενέσεως τής πιθανολογουμένης άψίδος, τήν

Σχέδ. 13. Κάτοψις τού παρά τήν όδόν Μπενιζέλου ύστερορρωμαϊκών χρόνων κτηρίου

σκευασμένης έξ αργών λίθων καί παντός είδους 
θραυσμάτων ή όλοκλήρων άλλ’ έλλιπώς σωζομέ- 
νων μαρμάρινων άρχιτεκτονικών μελών καί γλυ
πτών. Ή τοιχοδομία αΰτη παρετηρήθη καί είς 
όλους τούς άλλους άποκαλυφθέντας τοίχους τού 
κτίσματος. "Ισως ώς μεταγενεστέρας καί τής δευ- 
τέρας φάσεως τροποποιήσεις πρέπει νά θεωρήσω- 
μεν καί δύο διπλούς τοίχους, ών ό είς έκειτο κα- 
θέτως πρός τόν βόρειον τοίχον τού δωματίου IV, 
έλλιπώς σωζόμενος, άλλ’ έμφανώς τέμνων αύτόν 
καί ούχί άμέσως συνηρτημένος πρός τό σχήμα τού 
δωματίου, ό δέ έτερος, ό καί χαρακτηριστικότε
ρος, μεταξύ τών δωματίων II καί III" τούτου τά 
δύο παράλληλα, έφαπτόμενα καί τής αυτής κατα
σκευής σκέλη, δέν είχον τό αύτό μήκος, άλλα τό 
μέν πρός Α. περιωρίζετο μεταξύ τού άξονικοΰ καί

όποιαν φαίνεται νά συγκρατή έν εΐδει άντηρίδος.
Έξωτερικώς καί καθ’ δλον τό μήκος τού πρός 

Ν. τού αξονικού μακροϋ τοίχου δωματίου I διήρ- 
χετο πήλινος άγωγός τομής άνεστραμμένου Π, κε- 
καλυμμένος δι’ έπιπέδων πήλινων πλακών καί δια
κοπτόμενος είς τι σημεϊον ύπό φρεατίου έπισκέ- 
ψεως. Νοτίως τούτου καί παραλλήλως βαίνων άπε- 
καλύφθη έτερος τοίχος έξ άργών λίθων καί ασβε
στοκονιάματος, πλάτους 0,60 μ., δστις δμως δέν έ- 
φαίνετο νά συνδέεται όργανικώς πρός τό είρημέ- 
νον κτίσμα.

Οί τοίχοι τού κτίσματος είχον κατά κανόνα 
πλάτος 0,80 μ. (πλήν τών τής παλαιοτέρας φά
σεως, οΐτινες ήσαν στενότεροι) καί μέγιστον σιρζ. 
ύψος (μόνον είς τόν τοίχον I) 1.50 μ. Έπί τή 
βάσει άποτειχισθέντων έξ αύτοϋ μαρμάρινων εύ-
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ρημάτων, περί ών ό λόγος άμέσως κατωτέρω ( ενε
πίγραφος στήλη καί προτομή ), δύναται τό κτί- 
σμα τοΟτο νά τοποθετηθή εις τό τέλος τών ρωμαϊ
κών χρόνων.

Κινητά ευρήματα. Τά άξιολογώτερα τών άπο- 
τειχισθέντων καί περισυλλεγέντων άρχαίων είναι: 
α) Προτομή έκ λευκού μαρμάρου, έλλιπής κατά τήν 
ένθετον κεφαλήν καί τόν άριστερόν ώμον σφζει 
πλάτος 0,23 καί ύψος 0,35 μ. (Π ί ν. 42 β ). 
β) Τμήμα άκρας δεξιάς χειρός ΰπερμεγέθους αγάλ
ματος έκ λευκού μαρμάρου (διαστ. 0,18x0,17 
μ.) καί θραύσμα έκ δύο κεκαμμένων δακτύλων 
πιθανώτατα τής χειρός ταύτης. Ή άνω πλευρά 
τής παλάμης σχεδόν κατεστραμμένη ( Π ί ν. 42 γ ). 
γ) Τμήμακεκαμμένου βραχίονος άγάλματος έκ λευ
κού μαρμάρου έπίσης, άλλ’ είς κλίμακα μεγαλυ- 
τέραν τής τού φυσικού καί μικροτέραν τής β. 
Διαστ. 0,31 x 0,255 μ. δ) Τμήμα ώμου καί κοι
λίας μαρμάρινης λουτροφόρου, κεκοσμημένης διά 
πλοχμού περί τόν ώμον καί καθέτων ραβδώσεων 
κατά τήν κοιλίαν, ε) Λουτροφόρος μαρμάρινη, 
σωζομένη μόνον κατά τό κυρίως σώμα καί φέρου- 
σα παράστασιν έν προστύπφ άναγλύφφ συνήθους 
σκηνής δεξιώσεως. Σφζ. ΰψ. 0,51 μ. ς') Τό άρι
στερόν άνω μέρος έπιτυμβίου μαρμάρινου άνα- 
γλύφου ( Π ί ν. 43 α). Τό άνάγλυφον έχει άποτμη- 
θή διά χονδροειδούς λαξεύσεως. Έπί τής έπιστέ- 
ψεως ώμεγάσχημα άνάγλυφα ( Merlatura), έπί δέ 
τού έπιστυλίου έπιγραφή έκ δύο στίχων ήμιαποκε- 
κρουμένη. Έπί τού α' στίχου άναγιγνώσκεται: 
— μιληςια ειδομενευς μελιτω[ν]. Τών υστέρων 
ρωμαϊκών χρόνων, σφζ. ύψ. 0,57 καί πλάτος 0,31 μ.

Πλήν τών πολλών τελείως έφθαρμένων χαλκών 
νομισμάτων έχομεν έντεύθεν καί εύάριθμα άλλα, 
ήτοι: Άσσάρια τού (337- 361 καί Ίουλιανού Β' 
( 361 - 363 ), ’Ιουστινιανού Α', Ηρακλείου, άνώ- 
νυμα βυζαντινά (989 - 1028 ) καί ( 1042 - 1055 ), ώς 
καί Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτου ( 1078 - 1081 ).

Δυστυχώς, ή έπιδιωχθεΐσα ύφ’ ήμών έπέκτα- 
σις τής άνασκαφικής έρεύνης καθ’ όλην τήν έπι- 
φάνειαν τού οικοπέδου καί εις βάθος ήτο άνέφι- 
κτος, λόγο) τής άθλιας καταστάσεως τών παρα
κειμένων παλαιών οικοδομών, αΐτινες έκινδύνευον 
νά καταρρεύσουν. Άπόδειξις δέ τούτου είναι καί 
τό γεγονός, ότι ό μηχανικός τής οικοδομής, άντί 
νά φθάση μέχρι τού παρθένου έδάφους πρός διά- 
νοιξιν βάσεων, έπροτίμησε τήν λύσιν θεμελιώ- 
σεως διά μονομπλόκ, τό όποιον καί έκάλυψε 
τελικώς, ώς είχον, πάντα τά έν τφ χώρφ τούτφ 
άποκαλυψθέντα.

Πριν ή άπομακρυνθώμεν τού οικοπέδου, όμως, 
είχομεν τήν τύχην διά μικράς σκαφής έν τώ δω- 
ματίφ I νά άποκαλύψωμεν τμήμα τού εντεύθεν καί

μέ κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν. διερχομένου Ά- 
δριανείου ύδραγωγείου, τό όποιον έσκαμμένον έν-

Σχέδ. 14. Τομή άγωγοΰ 
Άδριανείου ύδραγωγείου

τός τού μαλακού βράχου έκαλύπτετο διά μαρμά
ρινων πλακών ( Σ χ έ δ. 14).

11. Θησέως άριθ. 11 (Σ χ έ δ. 1, άριθ. 11 )

Είς τό οίκόπεδον τούτο καί μέχρι βάθους 6 μ. 
άπό τής σημερινής έπκρανείας, όπου καί εύρίσκε- 
το ή κιμιλιά, ούδέν άπολύτως άρχαιολογικόν έν- 
διαφέρον παρουσίασαν αί έκσκαφικαί έργασίαι. 
Έπί τής κιμιλιάς όμως καί είς σημεϊον άπέχον 
7 μ. άπό τής πρός Ν. μεσοτοιχίας άπεκαλύφθη κοί
λωμα, βάθους 2 μ. περίπου καί μεγίστου άνοίγμα- 
τος 2.50 μ., πλήρες βεβαίως παλαιών έπιχώσεων, 
μεταξύ τών όποιων ΰπήρχον πολλά όστρακα αγ
γείων κοινής χρήσεως καί μία ένσφράγιστος λαβή 
άμφορέως.

12. Μητροπόλεως καί Πατρώου (Σ χ έ δ. 1,
άριθ. 12)

Είς τό ένταύθα καί κατά τήν άνατολικήν 
γωνίαν κείμενον οίκόπεδον, κατά τάς έκσκαφι- 
κάς έργασίας, άπεκαλύφθησαν: α) ύπό τήν οικο
δομικήν γραμμήν τής όδοΰ Μητροπόλεως καί 
είς βάθος 3.50 μ. άπό τού καταστρώματος, τοίχος 
έξ άργών λίθων, κατευθυνόμενος άπό Δ. πρός Α., 
μήκους 2.50, ύψους 1.80 καί πάχους 0,60 μ., 
δστις πρός Δ. μέν συνεχίζετο καί ύπό τήν όδόν 
Πατρφου, ένώ πρός Α. είχε καταστραφή ύπό 
διανοιχθέντος μεταγενεστέρου φρέατος. β) Νοτίως 
τού τοίχου τούτου καί εις βάθος 5.30 μ. άπεκαλύ
φθησαν δύο όγκόλιθοι, έξ ών ό πρώτος έκειτο 
είς άπόστασιν 2.30 καί ό άλλος 1.95 μ. άπό 
τής δυτικής πλευράς τού οίκοπέδου. Είχον δια
στάσεις 0,65 χ 0,45 καί 0,70 x 0,47 μ. καί είναι 
άβέβαιον άν εύρίσκοντο κατά χώραν, γ) Κατά 
τήν ΒΑ. γωνίαν τού οικοπέδου, είς βάθος 2.50 
μ. άπεκαλύφθη βυζαντινός άγωγός ώοειδούς το
μής, μήκους 0,53, άνοίγματος 0,11 καί σφζ. 
ύψους 0,15 μ. δ) Τέλος, έντός τών έκ τής ιδίας 
γωνίας έπιχώσεων συνελέγησαν τά έν Σ χ ε δ. 
15 καί 16 δύο μεγάλα ένεπίγραφα τεμάχια, έκ
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λευκοϋ μαρμάρου, άνήκοντα προφανώς είς στρογ
γυλήν άναθηματικήν βάσιν, άφορώσαν είς άρχιε- 
ρέα, ώς συμπληροΟται άσφαλώς ό 2ος στίχος τοϋ 
τεμαχίου α: ([άρχ]ιερέα Θ[εών Σεβαστών] ή Θ[εον 
Άνομα], ΤοΟ αύτοΰ τεμαχίου ό 4ος στίχος δύναται

τών α καί β — κειμένων άντιστοίχως είς τό Δ. 
καί Α. άκρον καί έπεκτεινομένων καί πέραν τών 
όρίων των. 'Ως προς τούς τοίχους τούτους σημειού- 
μεν: Ό α είχε κατεύθυνσιν άπό ΒΑ. πρός ΝΔ. 
καί ή άνω έπιφάνειά του συνηντήθη είς βάθος

α)

EFEAO , ΕΛΛΗ ΝΙ 
Η Ν Τ Ω Ν
ΗΝ1ΩΝ-
ΗΩΝ1/(

X

Σχέδ. 15. Ένεπίγραφον τεμάχιον αναθηματικής βάσεως

νά συμπληρωθή ώς: [έξηγητ]ήν τών Μ[νστη- 
ρίων] ή [άγωνοθέτ]ην τών Μ[εγάλων Καισαρει
ών] ή καί [έπιμελητ]ήν.

Αύτοκρατορικών χρόνων. Ύψ. γραμμάτων: 
0,031 -0,035 μ. 13

13. Αλ Διον. ’Αρεοπαγίτου καί Βύρωνος (Σχέδ.
1, άριθ. 13 )

Είς έκσκαφικάς έργασίας τής ΥΔΡΕΞ πρός το- 
ποθέτησιν άποχετευτικών άγωγών κατά μήκος τής 
όδοϋ Διον. ’Αρεοπαγίτου άπεκαλύφθησαν είς τρείς 
χάνδακας — έμπίμπτοντας είς τό μεταξύ τών όδών 
Βύρωνος καί Φρυνίχου τμήμά της — λείψανα άρ- 
χαίων κτισμάτων, άγωγών κλπ., τά όποΐα παρη- 
κολουθήθησαν καί ήρευνήθησαν ύφ’ ήμών κατά 
τάς νυκτερινάς έργασίας τής έν λόγω Εταιρείας 
καί άπό 22-5-64 μέχρι 5-6-64.

Οί χάνδακες ώνομάσθησαν I, II καί III, άρχής 
γενομένης έκ τού πρός τήν όδόν Βύρωνος κειμέ
νου, ήνοίχθησαν παραλλήλως πρός τήν Διον. 
’Αρεοπαγίτου, ή δέ ΒΔ. γωνία των άπεϊχεν άπό 
τής νοητής καθέτου πρός τήν γωνίαν τών είρημέ- 
νων όδών: 1.60 μ. τού I, 8 μ. τού II καί 16.50 μ. 
τού III (Σχέδ. 17).

Χάνδαξ I. ‘Εντός αύτού (μήκους 3 καί πλ. 
0,90 μ.) εύρέθησαν λείψανα άρχαίων τοίχων —

1.20 μ. άπό τής στάθμης τής όδού. Έκεΐθεν καί 
μέχρι βάθους 1.70 μ. άπετελεϊτο έξ εύθρύπτων ασβε
στόλιθων, συνδεομένων δι’ άσβέστου καί άμμου, 
βασιζομένων έπί μιας στρώσεως έκ κανονικώς λε- 
λαξευμένων μικρού πάχους όγκολίθων (διετη- 
ρούντο δύο έντός τού σκάμματος) καί έν συνε
χεία έπί άργολιθοδομής πάλιν μέχρι βάθους 2.50 μ. 
(συνολικώς σωζ. ύψ. τοίχου 1.30 μ., πλάτος δέ 
άδιάγνωστον). Ό β είχε κατεύθυνσιν έλαφρώς 
άποκλίνουσαν τής άπό Β. πρός Ν. καί ή άνω 
έπιφάνειά του συνηντήθη είς βάθος 1.80 μ. Άπε- 
τελεΐτο έξ αργών λίθων καί κεράμων συνεχομέ
νων έπίσης δι’ άσβέστου καί άμμου. Καί τούτου 
τό έπίπεδον θεμελιώσεως ήτο είς βάθος 2.50 μ. 
( ήτοι σφζ. ύψος 0,80 μ. καί πλάτος άδιάγνωστον ). 
Ή μεταξύ τών δύο τοίχων άπόστασις είς τήν βο- 
ρείαν παρειάν τού χάνδακος ήτο 2.30 μ., είς δέ τήν 
νοτίαν 2.45 μ. (δηλ. δέν εβαινον παραλλήλως ), 
ό δέ χώρος έπληρούτο διά μεταγενεστέρων άνο- 
μοιογενών καί τεταραγμένων έπιχώσεων, έκ τής 
έρεύνης τών όποιων συνελέγησαν όλίγα θραύ
σματα κεράμων καί άγγείων κοινής χρήσεως, ώς 
καί πλάξ άγωγού τομής σχήματος άνεστραμμένου 
Π, ούχί βεβαίως κατά χώραν κειμένη.

Ό χάνδαξ έσκάφη μέχρι βάθους 3.40 μ., άλλά 
τό παρθένον έδαφος ( κιμιλιά) ούδαμού άνευρέθη

9
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( βλ. τάς έπί τοϋ Σ χ ε δ. 17 άντιστοίχους καθέ
τους τομάς ).

Χάνδαξ II. Ούτος, μήκους 3.60 καί πλ. 1.30 
άπέχει 3.80 μ. άπό τήν πρός Β. οίκοδομικήν 
γραμμήν τής Διον. ’Αρεοπαγίτου. Κατά τό δυτι
κόν άκρον του άπεκαλύφθη είς βάθος 1.40 μ. ό 
άγωγός γ, τομής έλλειψοειδοϋς, κατευθυνόμενος 
άπό Β. πρός Ν. Όσον κατέστη δυνατόν νά δια-

νος έπίσης δι’ άργών λίθων καί κεράμων άναμίξ, 
διετήρει δέ έπί τών πρός Δ. καί Ν. πλευρών του 
ίχνη παχέος κονιάματος, ένφ άπό τό Α. άκρον 
αύτοϋ έφαίνετο ώς νά είχεν άποκοπή όπάρχουσα 
συνέχειά του. Τό πρός Ν. άκρον αύτοϋ έξεί- 
χε 0,50 μ. άπό τής βόρειας παρειάς τοϋ χάνδακος, 
ύπό τήν όποιαν συνεχίζετο. Έσφζετο είς ϋψος 
0,99 καί πλ. 1.88 μ.

Σχέδ. 16. Ένεπίγραφον τεμάχιον άναθηματικής βάσεως

πιστωθή ύπογείως ό άγωγός ούτος μέ τήν αυτήν 
κατεύθυνσιν συνεχίζετο 2 μ. πέραν τής βόρειας 
παρειάς τοΟ χάνδακος, φρασσόμενος ένταΰθα διά 
λίθων, οίτινες είσεχώρησαν έντός αύτοϋ έκ τών 
ύπερκειμένων έπιχώσεων καί 4 μ. πέραν τής νο
τιάς παρειάς του, διακοπτόμενος ύπό πηλίνης πλα
κάς, πιθανώς θραύσματος τοϋ αύτοϋ άγωγοΰ. Έθε- 
μελιοϋτο είς βάθος 2.20 μ. έπί ύποστρώματος έκ 
θραυσμάτων όξυπυθμένων άμφορέων. Είχεν ύψος 
0,80 καί πλάτος 0,47 μ., έκαστος δέ δακτύλιός 
του άπετελεϊτο έκ δύο τεμαχίων, ήτοι άπό πήλι- 
νον όχετόν, κάτω έσωτερικής τομής άνεστραμμέ- 
νου Π, καλυπτόμενον δι’ ήμιελλειψοειδοϋς κε- 
ραμίδος.

Είς τό αύτό σκάμμα καί παρά τό ΒΑ. άκρον 
του άπεκαλύφθη ό τοίχος δ, τοϋ όποιου ή άνω 
σςρζομένη έπκράνεια συνηντήθη είς βάθος 2.33 μ. ά
πό τής στάθμης τής όδοΰ, τό δέ έπίπεδον θεμελιώ- 
σεώς του είς βάθος 3.32 μ. Ό τοίχος ήτο έκτισμέ-

Κατά συμπληρωματικόν καθαρισμόν τοϋ πρός 
τήν πλευράν τοϋ άγωγοϋ τμήματος τοϋ σκάμμα
τος, διεπιστώθη ή ΰπαρξις έπαλλήλων στρώσεων 
άρχαίου δρόμου (Σ χ έ δ. 17, ε ), συνολικού πά
χους 1.60 μ. Ή άνωτέρα στρώσις συνηντήθη είς 
βάθος 0,75 μ. ( ήτοι 0,65 μ. ύπεράνω τοϋ άγωγοΰ) 
ή δέ κατωτάτη είς βάθος 2.35 μ. Ίχνη τοϋ δρόμου 
τούτου διετηροΰντο μέχρι πλάτους 1 μ. άνατολι- 
κώς τοϋ άγωγοΰ.

Τέλος, έντός τοϋ άνοιχθέντος ύπογείου όρύ- 
γματος ( σΰριγγος ) πρός ένωσιν τών χανδάκων I 
καί II άπεκαλύφθη τμήμα άλλου άρχαίου τοίχου 
(Σχέδ. 17, στ ), τοϋ όποιου ή άνω σωζομένη έπι- 
φάνεια εύρέθη είς βάθος 1.40 μ. (ήτοι τό αύτό 
μέ τό τοϋ άγωγοΰ ) τό δέ έπίπεδον θεμελιώσεως 
είς βάθος 2.90 μ. Ό τοίχος στ έκειτο είς άπόστα- 
σιν 0,40 μ. δυτικώς τοϋ άγωγοϋ καί έβαινε παραλ- 
λήλως πρός αύτόν. Είχε πλάτος 0,57 καί σωζ. 
ϋψ. 1.50 μ., κατά δέ τήν άνατολικήν παρειάν του
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ήτο έπενδεδυμένος διά λεπτών μαρμαρίνων πλα
κών, τοποθετημένων έν εΐδει όρθοστατών και συ
νεχομένων διά κονιάματος.

Καί είς τόν χάνδακα τούτον δέν εύρέθη τό παρ
θένον έδαφος.

Χάνδαξ III. ΟΟτος, άπέχων 4.30 μ. τής βόρειας 
οικοδομικής γραμμής τής όδοΰ Διον. ‘Αρεοπαγί
του, ήτο μήκους 4 καί πλ. 0,80 μ. Εντός αύτοΟ 
καί εις βάθος 2 μ. άπεκαλύφθη φρεάτιον κυλιν-

Έκ τών ήδη περιγραφέντων αρχαίων λειψάνων, 
τά πλεΐστα δυσκόλως θά ήδύναντο νά έρμηνευθοΰν, 
λόγω τοΟ μικρού τμήματος αύτών τοΟ άποκαλυ- 
φθέντος έντός τών χανδάκων.

Τό μόνον συγκεκριμένον καί λίαν διαφωτιστι- 
κόν στοιχεϊον έκ τής όλης άνασκαφής είναι τό 
άποκαλυφθέν τμήμα άρχαίας όδοϋ μετά τοΟ κεν- 
τρικοϋ άγωγοΟ, τοΟ όποιου ή διαπιστωθεΐσα κα- 
τεύθυνσις καθορίζει καί τήν τού άντιστοίχου τμή-

Σχέδ. 17. Τομή καί κάτοψις τών 3 χανδάκων τών άποκαλυφθέντων 
είς τήν όδόν Διον. ’Αρεοπαγίτου καί Βύρωνος

δρικού σχήματος, διαμ. 1.90 καί βάθους 1.70 μ., 
κείμενον κατά τό ήμισυ έντός τοΟ χάνδακος καί 
πέραν τοΰ πρός Β. όρίου του.

Τά τοιχώματα του ήσαν έπενδεδυμένα δι’ όπτο- 
πλίνθων καί έπικεχρισμένα έσωτερικώς, ώς καί 
ό πυθμήν, δι’ ασβέστου, έσφραγίζετο δέ τούτο διά 
πήλινου πώματος. Πλήν έλαχίστων πήλινων θραυ
σμάτων, εύρεθέντων είς τό βάθος του, καί τά όποια 
προήρχοντο μάλλον έκ τοΰ τεθραυσμένου πώμα
τος, ούδέν έτερον εύρέθη.

Φρεάτιον ΥΔΡΕΞ ( Σ χ έ δ. 17 ). Μετά τήν όλο- 
κλήρωσιν τών τριών σκαμμάτων διηνοίχθη ύπό 
τής ΥΔΡΕΞ πρός τόν αύτόν σκοπόν καί φρεά
τιον διαμ. 1.60 καί βάθους 3 μ.

’Εντός αυτού καί είς βάθος 1.70 μ. άπεκαλύφθη 
καί άλλος τοίχος — ό η — κατευθυνόμενος άπό 
ΒΑ. πρός ΝΔ., πλάτους 0,85 μ. Ήτο όμοιας κατα
σκευής πρός τούς προηγουμένους, έθεμελιουτο δέ 
εις βάθος 3 μ.

ματος τής όδοΟ, τούτο δέ διότι διά τής άνευρέσεώς 
του έπιβεβαιούται ή έντεΰθεν διέλευσις καί όρί- 
ζεται σαφέστερον ή θέσις τής έπί τή βάσει τών 
κειμένων τοποθετηθείσης είς τούς πίνακας τής 
πολεοδομικής τών ’Αθηνών άρχαιοτάτης όδοΰ, 
τής άγούσης έκ τοΰ Φαλήρου καί διά τών Ίτω- 
νίων Πυλών πρός τό κέντρον τοΰ άρχαίου άστεως.

13. Β'. Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου καί Μακρυγιάννη

Έν σχέσει πρός τήν ήδη περιγραφεΐσαν άνα- 
σκαφήν, δέον νά άναφερθή καί ή κατά τήν παρακο- 
λούθησιν τών έκσκαφικών έργασιών τοΰ κατά τήν 
διασταύρωσιν τών όδών Διον. ’Αρεοπαγίτου καί 
Μακρυγιάννη κειμένου οίκοπέδου διαπιστωθεΐσα 
ύπαρξις δύο μοναδικών όγκολίθων, έξ ών ό μέν 
είς έκειτο ύπό τήν πρός Ν. μεσοτοιχίαν τοΰ ακι
νήτου, είς βάθος 2.60 άπό τής σημερινής έπιφα- 
νείας καί είς άπόστασιν 3.50 μ. άπό τής άνατολι- 
κής οίκοδομικής γραμμής τής όδοΰ Μακρυγιάννη,
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ό δ’ έτερος ύπό τήν πρός Ν. οίκοδομικήν γραμμήν 
τής όδοΟ Διον. ’Αρεοπαγίτου, είς βάθος 2.40 μ. 
καί είς άπόστασιν 5 μ. άπό τής οικοδομικής γραμ
μής τής όδού Μακρυγιάννη.

Προσπάθεια δπολογισμού τής διδομένης κα- 
τευθύνσεως έκ τής νοητής εύθείας τής ένούσης

τήν έκσκαφήν τοΟ οίκοπέδου έκ προγενεστέρων 
οικοδομήσεων.

ΟΑΟΓ XATZHXPHtTOT

τούς δύο όγκολίθους είχεν ώς αποτέλεσμα τήν 
διαπίστωσιν ότι τόσον αΰτη, όσον καί τά βάθη 
θεμελιώσεως των όγκολίθων συγκριτικώς συμφω
νούν πρός τά αντίστοιχα τού άγωγοϋ γ. Διά τούτο 
πιστεύομεν, ότι κατά πάσαν πιθανότητα έπρόκειτο 
περί κρασπέδου τής όδοΰ καταστραφέντος κατά

14. Χατζηχρήστου 18-20 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 14 )
Περί τής έν άγνοίμ ήμων γενομένης ένταύθα 

ένάρξεως των έκσκαφικών εργασιών είδοποιήθη- 
μεν σχετικώς άπό τόν κ. Τραυλόν, ύφ’ ού ση- 
μειωτέον κατά τό πρόσφατον παρελθόν είχεν έπι- 
σημανθή είς τό παραπλεύρως οίκόπεδον — Χα-
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τζηχρήστου 22 καν Λεωφ. Συγγροϋ — ό σημαντι-
. , , HORO$κωτατος και κατα χωράν κείμενος T0HIgR0

αρχαϊκών χρόνων, περιλαμβανόμενος ήδη μεταξύ 
τών μαρμάρινων εύρημάτων τής Γ' Περιφέρειας 
ύπ’ άριθ. καταγραφής 705 ( Π ί ν. 43 β )ι.

Οΰτω, μετά τήν διακοπήν τών έκσκαφών, προ- 
έβημεν είς μικρας έκτάσεως άνασκαφικήν έξερεύ- 
νησιν τού όλου χώρου, άποτέλεσμα τής όποιας 
ΰπήρξεν ή άποκάλυψις κυρίως τών όλίγων κατά 
τήν πρόσοψιν τών ώς άνω άκινήτων διασωθέντων 
λειψάνων άρχαίας όδού καί τών ύπ’ αύτήν 
διερχομένων άγωγών ( Σ χ έ δ. 18 ).

Ή ερευνά ήρχισεν έκ τής ΒΔ. γωνίας τών οικο
πέδων, όπου είς άπόστασιν 3.25 μ.άπό τής οικοδο
μικής γραμμής καί παρά τήν Δ. μεσοτοιχίαν τού 
ύπ. άριθ. 18 οικοπέδου άπεκαλύφθη τό πρώτον σφ- 
ζόμενον τμήμα τού νοτίου κρασπέδου τής άρχαίας 
όδού, άποτελούμενον έκ δύο όγκολίθων (έν εΐδει 
όρθοστατών), ών ό πρός Δ. έκειτο, κατά τό πλεί- 
στον τού μήκους του, ύπό τήν δυτικήν μεσοτοι
χίαν. Κατηυθύνετο έξ Α. πρός Δ., έθεμελιούτο εις 
βάθος 2.25 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας έπί 
τού πρός τούτο διευθετηθέντος παρθένου έδάφους 
καί είχε συνολικόν σωζ. μήκος 1.40, πλ. 0,43 καί 
ΰψ. 0,80 μ.

Είς άπόστασιν 0,50 μ. βορείως αυτού διεκρί- 
νοντο αί πεπατημέναι στρώσεις τής άρχαίας όδού, 
έπεκτεινόμεναι πρός Β. μέχρι καί πέραν τής οικο
δομικής γραμμής τής όδού Χατζηχρήστου.

Κατά τήν είς βάθος πρόοδον τών έργασιών, 
εύρέθη είς άπόστασιν 0,40 μ. άπό τής πρός Δ. 
μεσοτοιχίας καί άκριβώς ύπό τήν οικοδομικήν 
γραμμήν μικρόν σορζόμενον τμήμα — μήκους 1.15 
καί πλ. 0,72μ. — κατεστραμμένου πώρινου άγωγού, 
κειμένου είς βάθος 2.68 μ. Ούτος, ώς έχων κατεύ- 
θυνσιν άπό Β. πρός Ν., φαίνεται άσχετος πρός τήν 
όδόν.

Κατά τήν έν συνεχείς: πρός άνατολάς έπεκτα- 
θεΐσαν έρευναν, άπεκαλύφθη είς άπόστασιν 9.80 μ. 
άπό τής πρός Δ. μεσοτοιχίας καί παρά τήν οι
κοδομικήν πάλιν γραμμήν τής όδού Χατζηχρή
στου τμήμα πήλινου άγωγού — τομής σχήμα
τος άνεστραμμένου Π — καλυπτομένου ύπό πή
λινων πλακών καί διατηρουμένου είς μήκος 1.20μ., 
δστις έθεμελιούτο εις βάθος 1.70 μ. άπό τής 
έπιφανείας. Διά δοκιμής γενομένης παρά τόν 1

1. Ίσως πρόκειται διά τό γνωστόν «Ηιερδν τδ Κάδρο 
καί τδ Νελέος καί τές Βασίλες», τό όποιον άναφέρεται 
είς τήν έπιγραφήν (Ψήφισμα Βουλής καί Δήμου) τοΟ 
418/7 π.Χ. είς τήν περιοχήν ταύτην άνευρεθεϊσαν ( βλ. IG 
Is, 94, Κουμανούδης ΑΕ 1884, 161, πίν. X καί Ί. Θρεψιάδης, 
Άνασκαφαί νοτίως τής Άκροπόλεως, ΠΑΕ 1950, σ. 64 - 65).

άγωγόν διεπιστώθη ένταύθα ή ΰπαρξις τού βο
ρείου κρασπέδου τής άρχαίας όδού, κειμένου 0,41 μ. 
βορείως τού άγωγού καί είς άπόστασιν 4.70 μ. 
άπό τής νοητής προεκτάσεως τού σφζομένου 
τμήματος τού νοτίου κρασπέδου, έδραζομένου δέ 
είς βάθος 2.50 μ. έπί τής κιμιλιάς.

Είς βάθος 2.60 μ. καί κάτωθεν τού άγωγού περι- 
συνελέγησαν όστρακα έλληνιστικά άπό πινάκια, 
φιάλας, κανθάρους κλπ.

Στρωματογραφικώς ήρευνήθησαν τό μεταξύ τού 
κρασπέδου τής όδού καί τής οικοδομικής γραμ
μής τμήμα, τό πρός Ν. τού κρασπέδου είς μήκος 
0,85 μ. άπ’ αύτού, ώς καί τό πρός Α. τού ήμικατε- 
στραμμένου μεσοτοίχου — διαχωριστικοΰ άλλο
τε τών οικοπέδων 18 καί 20 — άπό βάθους 1.50 
καί έξής, μέ τά κάτωθι άποτελέσματα:

Ιον στρώμα: όστρακα ρωμαϊκά καί δύο χαλκά 
νομίσματα: α) τελείως έφθαρμένον άρχ. έλληνι- 
κόν καί β) Κοινού Θεσσαλών 48 - 27 π.Χ. τύπος 
Rogers, σ. 26, είκ. 9.

2ον στρώμα: όστρακα έλληνιστικά καί τεμά- 
χιον χαλκού.

3ον - 5ον στρώμα: όστρακα έλληνιστικά καί 
ρωμαϊκά, τεμάχια χαλκού καί δέκα χαλκά νομίσμα
τα ( εύρεθέντα άπό βάθους 1.80-2.60 μ. ), ών τά 
πλεϊστα τελείως έφθαρμένα άρχ. έλληνικά καί έν 
’Αθηνών ( 230 - 229 π.Χ. ).

δον στρώμα: Άκριβώς κάτωθεν τού 5ου συνε- 
λέγησαν πολυάριθμα τεμάχια έρυθροϋ άγγείου, 
ώς καί όστρακα μελαμβαφή πινακίων καί φιαλών 
καί δύο άγνύθες. Έν συνεχείμ καί μέχρις έξαντλή- 
σεως τού στρώματος ( άπό βάθους 2.60 - 2.80 μ.) 
εύρέθησαν πάλιν πλήν τών έλληνιστικών όστρά- 
κων, άγνύς καί νόμισμα χαλκούν ’Αθηνών, 3ου 
αί. π.Χ. Τύπος: Διπλούν σώμα γλαυκός, μετά μιας 
κεφαλής.

Τό άναμενόμενον νά συναντηθή ένταύθα βό
ρειον κράσπεδον τής άρχαίας όδού δέν άνευρέθη. 
Προφανώς θά ήτο παλαιόθεν κατεστραμμένον 
(πρβλ. παλαιάς έπιχώσεις), διότι ή συνέχειά 
του άνεκαλύφθη τελικώς όλίγον άνατολικώτερον 
τής τομής καί παρά τήν ΒΑ. γωνίαν τού οίκοπέ
δου άριθ. 18, συμπεπληρωμένη καθ’ ύψος ύπό νεω- 
τέρας τής τού κρασπέδου τοιχοδομίας προσθή
κης, πιθανώς ίνα χρησιμεύση ώς θεμέλιον μετα
γενεστέρου τινός κτίσματος. Πάντως, τά όλίγα 
άποκαλυφθέντα τμήματα υπήρξαν άρκετά διά τόν 
καθορισμόν α) τής κατευθύνσεως (Α. - Δ. ) καί 
β) τού πλάτους (4.70 μ.) τής άρχαίας όδού, περί 
τής όποιας πληρεστέρα μελέτη συσχετίζουσα ταύ
την μέ τόν «όρον τού Ιερού» θά δημοσιευθή 
προσεχώς ύπό τού κ. Τραυλού.

Είς τό αύτό οίκόπεδον, πλήν τών άποκαλυφθέν-
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των τμημάτων τής αρχαίας όδοΟ, εύρέθη καί έτε
ρον μικρόν τμήμα τοίχου κείμενον είς άπόστασιν 
8 μ. άπό τής οίκοδομικής γραμμής τής όδοϋ Χα
τζηχρήστου καί 14.55 μ. άπό τής πρός Δ. μεσοτοι
χίας, θεμελιούμενον έπΐ τής κιμιλιας καί κατευθυ-

0,30 μ., κάτωθι δ” αύτοΟ, ήτοι είς βάθος 1.50 μ., 
δεύτερον περιστόμιον έκ πώρου, ύψους 0,12 μ. 
Άμφότερα τά περιστόμια είχον τό σύνηθες τετρά
γωνον σχήμα, μέ κυκλικήν όπήν είς τό κέντρον. 
Τό πώρινον έκαλύπτετο όπό μαρμάρινης πλακάς

νόμενον έξ Α. πρός Δ. Σφζ. μήκος αυτού 1.30, 
πλάτος 0,50 μ. Επίσης περισυνελέγησαν: α) έκ 
τών έπιχώσεων είς λύχνος, φέρων κατά τόν πυ

θμένα του τό στοιχεΐον fa καί β) έτερος λύχνος

κατά τήν ΝΑ. γωνίαν τού οίκοπέδου. Μικρά δο
κιμή είς τό τελευταίον τούτο σημείον ούδέν άπέ- 
δωκε.
15. Μητσαίων καί Χατζηχρήστου (Σχέδ. 1,

άριθ. 15)
Εντός χάνδακος διανοιχθέντος ύπό τού ΟΤΕ 

κατά μήκος τής όδοΰ Μητσαίων καί παρά τήν 
ΝΑ. οικοδομικήν γραμμήν άπεκαλύφθη ά ρ χ α Ι
ον φρέαρ (Σχέδ. 19), κείμενον είς άπόστα- 
σιν 4.30 μ. άπό τής πρός Β. γωνίας τών όδών Μη
τσαίων καί Χατζηχρήστου, τό όποιον ήρευνήθη 
ύφ’ ήμών μέχρι βάθους 4.10 μ. Άπό άπόψεως ευ
ρημάτων ούδέν άπέδωσε- ήτο πλήρες ΰδατος καί 
πιθανότατα ουδέποτε ήχρηστεύθη ώς φρέαρ ύ- 
δρεύσεως. Άπό άπόψεως κατασκευής παρουσίαζε 
τήν έξής μορφήν: Είς βάθος 1.20 μ. άπό τής σημε
ρινής έπιφανείας συνηντήθη τό πρώτον ( τό καί 
νεώτερον) περιστόμιον του έκ μαρμάρου, ύψους

καί έφερε περί τά χείλη τού στομίου του (διαμ. 
0,48 μ.) Ιχνη τής ύπό τού σχοινιού προκαλουμέ- 
νης τριβής κατά τήν άντλησιν. Τό φρέαρ έφερε 
τήν γνωστήν έπένδυσιν έκ πήλινων πλακών, ύ
ψους ένταύθα 0,60 μ., μέ τήν χαρακτηριστικήν 
μηνοειδή έντμησιν είς τό κέντρον αύτών. Ό πρώ
τος δακτύλιος είχε καταπέσει. Ύφ’ ήμών άπε- 
καλύφθησαν είς βάθος τρεις έτι δακτύλιοι καί ή 
άρχή τού τετάρτου, άπετελοΰντο δέ έκ τριών πλα
κών έκαστος καί είχον διάμ. έσωτερικώς 0,74 μ.

Ή πηλίνη έπένδυσις χρονολογεί τήν έποχήν 
τής κατασκευής του ( 4ος π.Χ. αί.), ένώ τά περι
στόμια άποτελούν δείγματα μεταγενεστέρας χρή- 
σεως.

16. Μισαραλιώτου καί Τσάμη Καρατάσου (Σχέδ.
1, άριθ. 16)

Κατά τήν διάνοιξιν έξ πέδιλων είς τό κατά 
τήν διασταύρωσιν τών ώς άνω όδών οίκόπεδον, 
ιδιοκτησίας Άρ. Κουμπή, μεταξύ τών «μπάζων» 
περισυνελέγησαν άναμϊξ όστρακα διαφόρων άγ- 
γείων (πινακίων, μεγαρικών σκύφων, κανθάρων, 
κρατήρων, όξυπυθμένων άμφορέων κλπ.), χρο-
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νολογούμενα άπό τοϋ 4ου π.Χ. μέχρι καί τοϋ 4ου 
μ.Χ. αίώνος.

17. Προπυλαίων άριθ. 3 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 17 )

Εις τό οίκόπεδον τοΟτο, ιδιοκτησίας Μαρίας 
Ίωαννίδου-Μπάλλα, κατά τάς έκσκαφικάς έργα- 
σίας πρός διάνοιξιν υπογείου καί θεμελίων άπε- 
καλύφθησαν τά κάτωθι λείψανα άρχαίων κτισμά- 
των (Σ χ έ δ. 20):

α) Εις βάθος 2.70 μ. άπό τής σημερινής έπι- 
φανείας καί είς άπόστασιν 14.30 μ. άπό τής οικο
δομικής γραμμής τής όδοϋ Προπυλαίων, άκριβώς 
δέ ύπό τήν πρός Β. μεσοτοιχίαν ό όγκόλιθος α, 
πλάτους 0,40 καί βψ. 0,30 μ. (Τό μήκος του δέν 
κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθή, διότι οδτος έχώ- 
ρει ύπό τήν μεσοτοιχίαν ).

β) Εις βάθος 2.50 μ. καί είς άπόστασιν 9 μ. άπό 
τής οικοδομικής γραμμής, άκριβώς δέ παρά τήν 
Β. μεσοτοιχίαν, ό τοίχος β έξ αργών λίθων, πλ.
1 καί ϋψους 0,80 μ., κατευθυνόμενος άπό Β. πρός 
Ν. καί διασχίζων, ώς διεπιστώθη μετά τόν πλήρη 
καθαρισμόν του, όλόκληρον τό οίκόπεδον, συνε
χιζόμενος δέ καί πέραν τής Ν. μεσοτοιχίας. Ό 
τοίχος έσωζε λείψανα κονιάματος, άπό δέ τάς 
έκατέρωθεν αύτοϋ έπιχώσεις συνελέγησαν όστρα
κα μελαμβαφή (κυρίως λαβαί καί βάσεις άγγείων).

γ) Είς βάθος 1.90 μ. καί παρά τήν ΒΔ. πλευράν 
τοΟ προηγουμένου έτερον μικρόν τμήμα τοίχου γ 
έξ άργών λίθων έπίσης, άλλά άνευ κονιάματος, 
μήκους 1.60 καί ύψους 0,50 μ., μέ κατεύθυνσιν 
άπό Β. πρός Ν.

δ) Είς βάθος 4 μ. καί είς άπόστασιν άπό μέν 
τής οικοδομικής γραμμής τής όδοϋ Προπυλαίων 
9 μ., άπό δέ τής πρός Β. μεσοτοιχίας 3.10 μ. άπε- 
καλύφθη, τέλος, τό πρός Β. διατηρούμενον άκρον 
τοϋ άγωγοϋ δ (έκ κεραμίδων ήμιελλειψοειδών, 
έσωτ. πλάτους 0,40 μ. καί ύψους 0,70 μ.), δστις 
έκεϊθεν καί μέ κατεύθυνσιν άπό ΒΑ. πρός ΝΔ. 
διέσχιζε διαγωνίως όλόκληρον τό δυτικόν ήμισυ 
τοϋ οικοπέδου. Έκατέρωθεν αύτοϋ πλήν τών συ
νήθως συναντωμένων καί πρός άνακούφισιν τοϋ 
άγωγοϋ τοποθετουμένων άμφορέων (ών συνελέ
γησαν εις σχεδόν άκέραιος, ΰψ. 0,98 μ. καί θραύ
σματα έτέρου) εύρέθησαν όστρακα έλληνιστι- 
κών καί ρωμαϊκών άγγείων.

Ή συσχέτισις τής μορφής, κατευθύνσεως, ώς 
καί τοϋ είς δ άνευρέθησαν βάθους τών ώς άνω 
άρχαίων λειψάνων, ούδέν Ιδιαίτερον προσφέρουν 
διά τήν έρμηνείαν αύτών .

Θά πρέπη μόνον νά έξετασθή μήπως ύπάρχη 
σχέσις τις: 1) μεταξύ τοϋ τοίχου β καί τοϋ έπί 
τής όδοϋ Διον. ’Αρεοπαγίτου (κατά τάς έργασίας 
διαμορφώσεως αυτής ), άκριβώς δέ πρός βορράν

τοϋ αύτοϋ τετραγώνου άποκαλυφθέντος παλαιό- 
τερον ιδιωτικού έκπαιδευτηρίου τοϋ 400 - 410 μ.Χ. 
( βλ. I. Τραυλόν, έ. ά„ σ. 132 - 133 καί Πίν. VI, 
XII) καί 2) μεταξύ τοϋ άγωγοϋ δ καί τοϋ πρό 
τοϋ Ωδείου Ήρώδου Άττικοϋ σφζομένου έτι τής 
αύτής μορφής άγωγοϋ.

18. Έρεχθείου - Καβαλόττι

Μία, έξ άφορμής ποικίλων εύκαιριών, πυκνότα
τα έρευνηθεϊσα κατά τό 1964 περιοχή ύπήρξεν ή 
τών όδών Έρεχθείου καί Καβαλόττι καί συγκε
κριμένος τής μέν πρώτης τό τμήμα μεταξύ τών 
όδών Καλλισπέρη - Τσάμη Καρατάσου, τής δέ 
δευτέρας τό μεταξύ τών όδών Έρεχθείου - Προ
πυλαίων. Είς ώρισμένας μάλιστα περιπτώσεις τά 
άποτελέσματα ύπήρξαν άξιολογώτατα, τό μέν είς 
εύρήματα, τό δέ καί κατά κύριον λόγον είς άνα- 
σκαφικά δεδομένα, τά όποια έν συνδυασμό πρός 
τά δεδομένα παλαιοτέρων ένταϋθα γενομένων άνα- 
σκαφών ( Σ χ έ δ. 21 ) τόσον ύπό τής ήμετέρας 
Εφορείας ’Αρχαιοτήτων, όσον καί ύπό τοϋ κ. Ί. 
Μηλιάδη, συνθέτουν ήδη μίαν διαφωτιστικήν ει
κόνα διά τήν κατά τάς διαφόρους φάσεις τής άρ- 
χαιότητος χρήσιν τοϋ χώρου τούτου.

Έργα ΟΤΕ - ΥΔΡΕΞ όδοϋ Έρεχθείου 
(Σχέδ. 1, άριθ. 18)

18 α) Έρεχθείου καί Καλλισπέρη. Κατά τήν 
διασταύρωσιν τών έν λόγφ όδών, έντός χάνδακος 
τής ΥΔΡΕΞ καί είς βάθος 1.10 μ. άπό τοϋ κατα
στρώματος, άπεκαλύφθη άρχαίον φρέαρ έπενδεδυ- 
μένον μέ τήν γνωστήν τυπικήν έπένδυσιν έκ πήλι
νων πλακών μετά τής μηνοειδούς έντμήσεως περί 
τό μέσον αύτών. Είναι διαμέτρου 0,70 μ.,ήρευνήθη 
δέ είς άρκετόν βάθος, άλλ’ ούδέν, πλήν τών νεω- 
τέρων έπιχώσεων, είχομεν έξ αύτοϋ. Ή ερευνά 
του δέν έξηντλήθη· έπεχώσθη έκ νέου καί δια
τηρείται ώς είχεν, διότι οί σωλήνες τής Εταιρείας 
έτοποθετήθησαν ύπεράνω αύτοϋ.

18 β) Έρεχθείου καί Ροβ. Γκάλλι. Είς έργα τής 
Ιδίας Εταιρείας άπεκαλύφθη ένταϋθα είς βάθος 
0,80 μ. έντός τοϋ (κατά μήκος τής άνατολικής 
πλευράς τής όδοϋ Έρεχθείου ) άνοιχθέντος χάν
δακος μαρμάρινη ένεπίγραφος πλάξ μεγ. σφζο
μένου μήκους 0,46 μ., πλάτους 0,22 καί μεγ. 
ϋψους 0,115 μ. Έπί τής άνω έπκρανείας της έχει 
κατά δευτέραν χρήσιν τοϋ μαρμάρου λαξευθή έπί- 
μηκες όρθογώνιον έξαρμα, έφ’ ού σώζονται γόμ
φος όρθογώνιος είς τό άκρον καί έτερος κυκλι
κός περί τό κέντρον αύτοϋ. Διά τής λαξεύσεως 
ταύτης κατεστράφη καί ή κατά τήν πρώτην χρήσιν 
τοϋ μαρμάρου χαραχθεΐσα έπ’ αύτοϋ έπιγραφή.
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Σχέδ. 21. Τά έκατέρωθεν τής όδοΟ Έρεχθείου έπισημανθέντα αρχαία λείψανα κλπ.
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ής σφζεται μόνον ή λέξις ΣΥΜΒΟΛΟ. Ύψ. γραμ
μάτων 0,11 - 0,022 μ.

18 γ - δ) Έργα ΟΤΕ όδοϋ Έρεχθείου. Των έν- 
ταϋθα άποκαλυφθέντων άρχαίων λειψάνων ώς 
σημαντικώτερον σημειοϋμεν τμήμα αρχαίας όδοϋ 
εύρισκόμενον είς μικράν άπόστασιν νοτίως τής 
διασταυρώσεως των όδών Έρεχθείου καί Ροβ. 
Γκάλλι. Τής όδοϋ ταύτης, κατευθυνομένης έξ Α. 
πρός Δ. (μέ έλαφράν άπόκλισιν πρός ΒΔ.) έπε-

τό νότιον κράσπεδον — βάθος θεμελιώσεως ήτο 
1.50 μ. (ήτοι ϋψος αύτοϋ 0,75 μ.).

Παρά τόν κατεστραμμένον κεντρικόν αγωγόν 
άνευρέθη καί τμήμα μαρμάρινου άναθηματικοϋ 
άναγλύφου Κυβέλης ( διαστ. 0,26 x 0,20 μ.). Συγ- 
κεκριμένως σφζεται τό μεγαλύτερον μέρος τής 
άετωματικής έπιστέψεως, μετά τμήματος τής δε
ξιάς πλευράς καί ό είς βραχίων τοϋ θρόνου τής 
θεάς.

Σχέδ. 22. Κάτοψις καί τομή τοϋ ύπό τήν όδόν Έρεχθείου πήλινου άγωγοϋ

σημάνθησαν εντός τοϋ χάνδακος τά έκατέρωθεν 
αύτής κράσπεδα, τοϋ μέν πρός Ν. έκ πωρολίθων, 
τοϋ δέ πρός Β. έξ άργολιθοδομής, καί μεταξύ τού
των πεπατημέναι στρώσεις τής όδοϋ, Φς καί τμή
μα έπίσης, πολύ κατεστραμμένον, τοϋ κατά μήκος 
αύτής διερχομένου πήλινου άγωγοϋ, έλλειψοει- 
δοϋς τομής (Σχέδ. 22 ) καί πλαισιουμένου κατά 
τάς πλευράς ύπό τοιχαρίων.

Ή άπόστασις τής νοητής, μέχρι τής πρός Α. 
οικοδομικής γραμμής τής όδοϋ Έρεχθείου, προ- 
εκτάσεως τοϋ νοτίου κρασπέδου άπό τής ΝΑ. γω
νίας των όδών Ροβ. Γκάλλι καί Έρεχθείου ήτο 
9 μ., τό δέ μεταξύ των κρασπέδων αύτής πλάτος 
3 μ. Ή άνω έπιφάνεια τών κρασπέδων εύρέθη 
είς βάθος 1.20 μ., τό δέ διαπιστωθέν — μόνον διά

Έκ τοϋ αύτοϋ σημείου περισυνελέγησαν τμήμα 
κιονίσκου έξ ύπομέλανος μαρμάρου, ΰψ. 0,28 καί 
διαμ. 0,115 μ., καί έτερον μαρμάρινου έπιτυμβίου 
κιονίσκου μετ’ έξέργου δακτυλίου, ϋψ. 0,13 μ.
( άριθ. καταγρ. 3335 ).

18 δ) Εντός διανοιχθέντος φρεατίου (Σχέδ. 
23 ) είς τήν διασταύρωσιν Έρεχθείου καί Προ
μάχου καί κατά τάς παρειάς του, άπεκαλύφθησαν 
είς βάθος 2.30 μ. δύο όγκόλιθοι άνήκοντες προ
φανώς είς τόν αύτόν — κατεστραμμένον ήδη κατά 
τμήμα μήκους 0,75 μ. — τοίχον, δστις είχε κα- 
τεύθυνσιν έκ ΒΑ. πρός ΝΔ. καί συνεχίζετο πέραν 
τών όρίων τοϋ φρεατίου, ύπό τάς όδούς Έρεχθείου 
καί Προμάχου. Είς άντίστοιχον άπόστασιν 2.50 
μ. πρός Β. άμφοτέρων τών όγκολίθων παρετηρήθη
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έπί ιών τοιχωμάτων τοϋ φρεατίου στερεόν πεπα- 
τημένον στρώμα, έφ’ ού έσφζετο είς τι σημεϊον 
τμήμα πηλίνης πλακάς, ίσως άπό κατεστραμμέ- 
νον αγωγόν.

18 ε) Είς τόν αυτόν χάνδακα, εις τό νοτίως τής 
όδοϋ Καβαλόττι τμήμά του ( Σ χ έ δ. 24, τμήμα 
Α) άπεκαλύφθη εϊς βάθος 1.27 μ., καί κατά μή
κος τής δυτικής πλευράς του χάνδακος, τμήμα 
τοίχου μήκους 3 μ., κειμένου κατά τό ήμισυ τοΟ 
πλάτους του έντός τοϋ χάνδακος καί κατά τό ύπό- 
λοιπον πέραν τοϋ δυτικού όρίου του. Ό τοίχος 
κατηυθύνετο έκ ΝΑ. πρός ΒΔ. καί μέχρι βάθους 
1.82 μ. άπετελεϊτο έκ τριών έπαλλήλων, άλλ’άνι-

νονικώς είργασμένων κατά τήν πρός Α. έξωτερι- 
κήν πλευράν καί άνωμάλως κατά τήν άφανή έσω- 
τερικήν, κατά δέ τήν δυτικήν παρειάν του έν μέ- 
ρει έξ άργολιθοδομής καί έν μέρει έξ όγκολίθων, 
ών έσφζετο κατά χώραν είς. ΔΤ άργολιθοδομής 
έπληροϋτο έπίσης καί τό μεταξύ τών δύο παρειών 
τοϋ τοίχου κενόν, έπ’ αότής δέ (τής άργολιθοδο- 
μής ) διήρχετο πήλινος κυκλικός άγωγός, μέ τήν 
αύτήν πρός τήν τοϋ τοίχου κατεύθυνσιν ( Β. - Ν.). 
2) Μικρόν τειχίον έξ ύποτυπωδώς τετραγωνισμέ
νων λίθων έν έπαφή σχεδόν πρός τήν ανατολικήν 
πλευράν τοϋ διπλοΰ τοίχου κατεσκευασμένον.

Ή όλη κατασκευή δίδει τήν έντύπωσιν προσπα-
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ΟΔΟΓ ΠΡΟΜΑΧΟΥ

Σχέδ. 23. Κάτοψις τοϋ κατά τάς όδούς Έρεχθείου καί Προμάχου φρεατίου

σοϋψών δόμων κανονικώς λελαξευμένων όγκολί
θων έξ έρυθρωποΰ πειραϊκοϋ λίθου, άπό τοϋ βά
θους δέ τούτου μέχρι 2.70 μ., όπου ό πυθμήν τοϋ 
χάνδακος, έξ άργολιθοδομής (συνολικόν άποκα- 
λυφθέν ύψος 1.20 μ.).

18 ς') ’Ολίγον νοτιώτερον έντός τοϋ αύτοϋ 
χάνδακος — πρό τών ύπ’ άριθ. 30 - 28 καί 26 οίκιών 
καί είς βάθος 0,85 μ. άπό τής σημερινής έπιφα- 
νείας, εύρέθησαν λείψανα κατεστραμμένων καί 
άπροσδιορίστου σκοπιμότητος άρχαίων τοίχων 
(τμήμα τοίχου έκ πλακοειδών λίθων, μέ παρεμ- 
βαλλομένους κατά τούς αρμούς έτέρους μικροτέ- 
ρου μεγέθους άργούς, καί δύο όγκόλιθοι).

18 ζ) Έτι νοτιώτερον, τέλος, είς άπόστασιν 
57.35 μ. άπό τής όδοϋ Καβαλόττι (Σχέδ. 24, 
τμήμα Β) καί είς βάθος 1.10 μ. άπεκαλύφθησαν: 
1) διπλούς τοίχος, κατεσκευασμένος κατά τήν 
άνατολικήν παρειάν του έκ μικρών όγκολίθων κα-

θείας πλήρους έξασφαλίσεως τοϋ ύδαταγωγοϋ σω- 
λήνος.

19. Όδοϋ Καβαλόττι (Σχέδ. 1, άριθ. 19 )

Είς τάς έπίσης ύπό τοϋ Ο.Τ.Ε. έκσκαφικάς ερ
γασίας πρός έπέκτασιν τοϋ τηλεφωνικού δικτύου 
κατά μήκος τοϋ μεταξύ τών οδών Προπυλαίων 
καί Έρεχθείου τμήματος τής όδοϋ Καβαλόττι, 
όφείλομεν τάς πρώτας ένδείξεις διά τήν έν συνε
χείς ύφ’ ήμών διεξαχθεΐσαν έκτεταμένην άνασκα- 
φικήν έρευναν, ήτις είχεν ώς άποτέλεσμα τήν 
άποκάλυψιν άξιολογωτάτου καί πλουσιωτάτου είς 
εύρήματα νεκροταφείου γεωμετρικών χρόνων 1.

Ή άνασκαφή ήρχισε τήν 23ην Μαϊου 1964, μέ 
τήν τυχαίαν έντός τοϋ ύπό τής καθ’ ήμας ύπηρε-

1. Έκ τής άνασκαφής ταύτης δχομεν μόνον είς αγγεία: 
19 μεγάλα, ϋψ. 0,35-0,71 μ. και 90 κτερισματικά.
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Σχέδ. 25. Τό άποκαλυφθέν εις τήν όδόν Καβαλόττι γεωμετρικόν νεκροταφεΐον
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ρουσίαζον δέ τήν κάτωθι έπαναλαμβανομένην, 
μέ όλίγας καί άσημάντους παραλλαγής, τυπικήν 
μορφήν.

’Εντός ένός όρθογωνικοΟ λάκκου, κυμαινομένων 
διαστάσεων (μήκους 1-1.65, πλάτους 0,65- 
0,80 καί βάθους 0,50 - 0,70 μ. ) καί έσκαμμένου 
έπί τής έπιφανείας τοϋ ύποπρασίνου μαλακοϋ βρά
χου, μέ κατεύθυνσιν σπανίως άποκλίνουσαν έλα- 
φρώς τής άπό Α. πρός Δ., έγένετο κατ’ άρχήν 
έπί έντονου πυράς καΟσις τοϋ νεκροϋ. Έν συνε
χείς, ή σποδός καί τά έναπομένοντα ήμικεκαυμένα 
όστά, συγκεντρούμενα άπετίθεντο έντός εύμεγέ- 
θους κατά κανόνα τ α φ ι κ ο ΰ άμφορέως ( Π ί ν. 
43 γ), όστις άκολούθως, άφ’ού έπληροϋτο μερι
κώς ή όλικώς διά χωμάτων έκ τοΰ αΰτοΟ σημείου, 
ώς διαπιστοϋται έκ των μεταξύ τών οστών πολυα
ρίθμων άνθράκων καί έκαλύπτετο κατά τό στόμιον 
δι’ έτέρου πήλινου ή καί χαλκού ένίοτε άγγείου, 
άπετίθετο εις όρθίαν ή έλαφρώς κεκλιμένην πρός 
Δ. στάσιν έντός νέου, κυκλικής διατομής, λαξεύ
ματος, διανοιγομένου πάντοτε κατά τό δυτικόν 
άκρον τού δαπέδου τού όρθογωνικοΟ λάκκου.

’Εντός τοΰ άμφορέως, πλήν τής τέφρας καί τών 
ήμικαύστων όστών τοϋ νεκροϋ, είχον άποτεθή 
εις τινας των περιπτώσεων καί τά πολυτιμότερα 
τών κτερισμάτων, ώς π.χ. χρυσά κτερισματικά δια
δήματα καί δακτύλιοι ( Π ί ν. 44 α, β, δ ), χαλκαϊ 
περόναι κλπ. ( Π ί ν. 44 γ ), ένώ πάντα τά λοιπά 
κτερίσματα, άγγεϊα ώς έπί τό πλεϊστον, άπετίθεν
το πάντοτε έξωθι τοϋ άμφορέως καί περί αύτόν 
( Π ί ν. 45 α), άλλοτε εις όρθίαν στάσιν καί άλ
λοτε άνεστραμμένα. ’Ακολούθως ό όρθογωνικός 
λάκκος έκαλύπτετο μερικώς διά χωμάτων — συνή
θως διά τής έξαχθείσης κατά τήν έκσκαφήν τών 
λάκκων σαθροκιμιλιάς —, έπί τοΰ στρώματος 
δέ τούτου έτελοϋντο αί έπισφραγίζουσαι τήν τα
φήν θ υ σ ί α ι, έμφανεΐς έκ τοϋ ύπεράνω έκάστης 
ταφής καί ένίοτε καί πέραν τών ορίων τοϋ λάκκου 
συναντωμένου ύψηλοτέρου κεκαυμένου στρώμα
τος.

Άνοικτα'ι ταφαί. Ό δεύτερος εΰρεθείς ένταϋθα 
τύπος ταφής ήτο ό έντός όρθογωνικοϋ έπίσης λάκ
κου καί κυμαινομένων διαστάσεων ( μήκους 1.65 - 
2 καί πλάτους 0,65 - 1 μ. ) άνεφγμένου έπί τής 
κιμιλιάς μέ τήν αυτήν πάντοτε κατεύθυνσιν έξ 
Α. πρός Δ., ενταφιασμός τοϋ νεκροϋ, άκαύστου. Ό 
νεκρός έτοποθετεϊτο άπ’ εύθείας έπί τοϋ δαπέδου 
τοϋ λάκκου, ύπτιος καί μέ τήν κεφαλήν πάντοτε 
πρός Δ., τά δέ συνοδεύοντα ένίοτε αύτόν κτερί
σματα έτοποθετοϋντο οΰχί πάντοτε εις συγκεκρι- 
μένην θέσιν, άλλα ότέ μέν κατά μήκος τών μα
κρών πλευρών τοϋ τάφου, ότέ δέ συγκεντρωμένα 
εις μίαν τών στενών πλευρών αύτοϋ, κεκλιμένα ή

άνεστραμμένα. Έν συνεχείς ό λάκκος έκαλύπτε
το διά τής ύποπρασίνης κιμιλιάς καί είς τινας 
περιπτώσεις έσφραγίζετο δι’ έπιμήκων σχιστολί- 
θικών κατά κανόνα πλακών. Τέλος, τήν ταφήν έπε- 
σφράγιζεν, ούχϊ πάντοτε όμως, ή νενομισμένη θυ
σία.

Είς τόν τύπον αύτόν τής ταφής άνήκον οί τά
φοι: Β-ΙΒ-Κ καί ΚΑ. Τούτων, ώς σημαντικώτερος 
άπό άπόψεως ευρημάτων δύναται νά θεωρηθή ό 
Β διά τήν άνεύρεσιν έντός αύτοϋ, έκτός τών πολ
λών κτερισματικών ύστερογεωμετρικών άγγείων 
( Π ί ν. 45 β, γ, 46 α), καί ένός λίαν ένδιαφέρον- 
τος καί σπανίου ειδωλίου, έκ φαγεντιανής, ειση
γμένου έξ Αίγύπτου ( Π ί ν. 46 β - γ ). Παριστμ 
γυναικείαν μορφήν ίσταμένην, μέ ποδήρη στενόν 
χιτώνα, έζωσμένον κατά τήν όσφύν, καί φενά
κην, έχουσαν ούραίους άντί βοστρύχων. Έπί τής 
κεφαλής στεφάνη, έφ’ ής ιχθύς (δελφίν;) καί έν 
συνεχείμ έξαρμα διάτρητον, τό όποιον έν εϊδει 
στήλης έξικνεϊται όπισθεν καθ’ όλον τό μήκος μέ
χρι τής συμφυούς βάσεως, δημιουργουμένης οΰτω 
μιάς ένιαίας έπιφανείας. Έπί ταύτης καί έκ τών 
άνω πρός τά κάτω ύπάρχει έγχάρακτος έπιγραφή 
δι’ Ιερογλυφικών, μέ τό όνομα, κατά τόν κ. Ν. 
Μπουφίδην, τής θεάς Μεχίτ ή Χάτ-Μεχίτ ( Mehit 
ή Hat-Mehit) ( Π ί ν. 46 δ ). Όμοιον άγαλμάτιον 
έν Θίνει Άνω Αίγύπτου (G. Roeder, Die Denk- 
maler des Pelizaeus — Museum zu Hildesheim, 
1921 σ. 119, άριθ. 1204).

Ώς άπλήν παραλλαγήν τοϋ δευτέρου τύπου τα
φής πρέπει νά θεωρήσωμεν τούς τάφους 1 καί 2, 
οί όποιοι έχουν ώς ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν, 
ότι δέν έκαλύπτοντο άπλώς διά σχιστολιθικών ή 
λίθινων πλακών, ώς τινες τών προηγουμένων, άλλ’ 
ήσαν καί έσωτερικώς έπενδεδυμένοι διά τοΰ έν 
λόγω όλικοΰ, ό μέν 1 κατά τάς πλευράς, ό δ’ έτε
ρος ( 2) κατά τάς πλευράς καί τό δάπεδον.

Καί ό μέν τάφος 2 διατηρεί τό τυπικόν όρθο- 
γώνιον σχήμα, μέ κατεύθυνσιν άπό Α. πρός Δ., 
έπιστρωθείς καί κατά τό δάπεδον πιθανώτατα διά 
νά διαχωρισθή πληρέστερον έκ τοϋ ύπ’ αύτόν 
κειμένου προγενεστέρου τάφου Δ, τοϋ όποιου έν 
μέρει χρησιμοποιεί είς δευτέραν χρήσιν τόν ορ
θογώνιον λάκκον, ένώ άφίνει άνέπαφον τόν βαθύ- 
τερον κυκλικόν μετά τοΰ άμφορέως καί τών κτε- 
ρισμάτων του ( βλ. Σ χ έ δ. 25 ), ό δέ τάφος 1 
παρεκκλίνει τοΰ κανόνος παρουσιάζων έν περίπου 
σκαφιδοειδές σχήμα.

'Η χαρακτηριστική δι’ άμφοτέρους άπουσία σκε
λετού, ώς πρός μέν τόν τάφον 2 δέον νά άποδοθή 
εις τήν παραβίασιν, τήν όποιαν ύπέστη ούτος κα
τά τήν έκσκαφήν τοΰ χάνδακος τοϋ Ο.Τ.Ε. ( οί 
τάφοι 1 καί 2 ήσαν οί μόνοι μερικώς παραβιασθέν-
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τες έκ τής ύπό τοΰ Ο.Τ.Ε. καί πρό τής έπεμβάσεώς 
μας διεξαχθείσης έκσκαφής ). Τούτο δέ διότι καί 
έκ των κτερισμάτων του ούδέν έτερον άνευρέθη 
πλήν ένός σιδηρού ξίφους καί τινων όστράκων.

'Ως πρός τόν τάφον 1 όμως, όστις είναι καί 
ό περισσότερον προβληματικός (έκ τοΰ γεγονό
τος, ότι κατά τό δυτικόν ακρον αύτοΰ άπέκειτο 
τό κάτω ήμισυ άμφορέως, δίδον εϊς αυτόν έκ πρώ
της όψεως τήν μορφήν ταφής πρώτου τύπου), ή 
απουσία σκελετού δέν δύναται νά άποδοθή είς πα
ραβίασης διότι ναί μέν παρεβιάσθη ούτος, άλλα 
μόνον κατά τάς πλάκας τοΰ πώματος, ή δέ έν συν
εχείς έξερεύνησίς του, μέχρι τής άποκαλύψεως 
τών πλουσιωτάτων κτερισμάτων του καί του ήμί- 
σεος τοΰ άμφορέως, διεξήχθη ύφ’ ήμών. Παρά ταΰ- 
τα δυσκόλως ούτος δύναται νά ένταχθή εις τόν 
πρώτον τύπον ταφής καί τούτο, διότι: 1) Δέν ήτο 
δυνατόν νά έπενδυθή ή κοιλότης τοΰ τάφου,ΐνα 
χρησιμεύση άπλώς καί μόνον διά τήν καΰσιν, τής 
όποιας έξ άλλου ίχνη έντός αύτής οϋδαμοΰ άνευ- 
ρέθησαν. 2) Τό άνευρεθέν κατά τό δυτικόν άκρον 
τού τάφου κάτω ήμισυ άμφορέως: α) δέν έκειτο 
έντός ιδιαιτέρας κυκλικής κοιλότητος, β) ήτο 
άσφράγιστον άνω καί είς ούδεμίαν άλλην περί- 
πτωσιν έχομεν άσφράγιστον τεφροδόχον άγγεϊον 
κευκαυμένου νεκρού καί γ) ήτο ήθελημένως καί 
μέ σχετικήν έπιμέλειαν άποκεκομμένον άνω, όπως 
χρησιμεύση μάλλον ώς κάλπη τών ολίγων έντός 
αύτοΰ άνευρεθέντων, μεταξύ καθαρών χωμάτων, 
άποσυντεθειμένων καί ίσως έξ άνακομιδής προ- 
ερχομένων όστών, έάν βεβαίως ταΰτα ήσαν άν- 
θρώπινα.

Έντός αύτοΰ, πλήν τών όστών, άνευρέθη καί 
μία καταπληκτικής λεπτουργικής τέχνης όστεΐνη 
σφραγίς (Πίν. 46ε-ζ) σχήματος όρθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου, διαστάσεων 0,035 x 0,018 x 
0,007 μ., φέρουσα κατά μέν τήν σφραγιστικήν έπι- 
φάνειαν παράστασιν άνδρών δαμαζόντων ίππον, 
κατά δέ τάς λοιπάς ποικίλα διακοσμητικά θέματα, 
ώς καί ένθετον έν μέρει σφζομένην λαβήν, είς 
σχήμα στυλίσκου, έφ’ ού έπικάθηται πτηνόν. Πλήν 
ταύτης, πολυάριθμα άλλα κτερίσματα, ώς άγγεϊα, 
ψήφοι όρμων, ειδώλια, χαλκαΐ πόρπαι καί σιδηρά 
στλεγγίς έκάλυπτον όλόκληρον τήν έπιφάνειαν 
τοΰ τάφου (Πίν. 47 α ).

Οι δύο έναπομένοντες τάφοι I καί ΙΕ ήσαν ό μέν 
πρώτος παντελώς κατεστραμμένος έκ τοΰ διελθόν- 
τος άνωθεν αύτοΰ μεταγενεστέρου ρωμαϊκών χρό
νων τοίχου, έπεσημάνθη δέ μόνον έκ τοΰ μερικώς 
σιρζομένου όρθογωνικοΰ λαξεύματος του, ό δέ δεύ
τερος, ό μόνος άποκαλυφθείς είς τό έρευνηθέν τμή
μα τοΰ νεκροταφείου τάφος τοΰ τέλους τοΰ 6ου 
π.Χ. αίώνος. Έπρόκειτο περί ύπερμεγέθους όρθο

γωνίου λάκκου, διαστάσεων 1.60 χ 1.15 καί βάθους 
1.90 μ., όστις είχε σκαφή έπί τής βραχώδους έπι- 
φανείας, άλλά μέ κατεύθυνσιν άπό Ν. πρός Β. Έν
τός αύτοΰ άπέκειτο ό νεκρός ύπτιος καί μέ τήν κε
φαλήν πρός Β. ήτο δέ έκτερισμένος διά τριών σχε
δόν ομοιομόρφων καί τών αύτών διαστάσεων ( ύψ. 
1.85 - 1.90 μ. ) μελανόμορφων ληκύθων (Πίν. 47 
β - γ ). Έπί μέν τής κοιλίας είκονίζεται πολεμι
στής είς τό μέσον καί έκατέρωθεν αύτοΰ άνά δύο 
μορφαί, έπί δέ τοΰ ώμου άνθεμιοειδές κόσμημα καί 
έκατέρωθεν αύτοΰ δύο μορφαί. Κατά Beazley καί αί 
τρεις άνήκουν είς (Phanyllis Class. Hoplite leav
ing Home) τήν όμάδα τοΰ πολεμιστοΰ τοΰ έγκα- 
ταλείποντος τόν οίκόν του. Beazley, ABV, σ. 464 
κ.έ. ( Haspels, ABL σ. 66 - 67 καί 205 ).

Είναι άδύνατον έκ τών ύπαρχόντων μέχρι στι
γμής δεδομένων νά βεβαιώσωμεν έάν ή παρουσία 
τοΰ άρχαικοΰ τάφου ένταΰθα είναι τυχαία ή έάν 
τό είρημένον νεκροταφεϊον έχρησιμοποιήθη καί 
κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους. Τούτο δέ 
διότι, είς τά πλαίσια τής παρούσης έρεύνης, πλήν 
τοΰ πρός Α. όρίου τοΰ νεκροταφείου, περί ού ό 
λόγος άμέσως κατωτέρω, τά πρός τάς λοιπάς κα
τευθύνσεις όρια αύτοΰ δέν κατέστη δυνατόν νά 
έξακριβωθοΰν, είναι δέ μάλλον ή βέβαιον ότι τοΰ- 
το έπεκτείνεται καί πέραν τοΰ έρευνηθέντος το- 
μέως, ύπό τάς πρός Ν. καί Β. οίκοδομάς, ώς καί 
ύπό τό κατάστρωμα τής όδοΰ Προπυλαίων.

Πρός Α. τό νεκροταφεϊον συνώρευε πρός τήν 
έντεΰθεν καί μέ κατεύθυνσιν έκ ΝΔ. πρός ΒΑ. διερ- 
χομένην άρχαίαν όδόν, ήτις, γνωστή πλέον είς 
ήμάς έκ παλαιοτέρων άνασκαφών ( βλ. Ί. Μηλιά- 
δου, ΠΑΕ 1955 σ. 43 - 45 καί εκθεσιν ήμών είς ΑΔ 
19 ( 1964): Χρονικά, σ. 49 κ. έ. άνασκαφήν οικο
πέδου Έρεχθείου άριθ. 33 ) ώδήγει έκ τής Άκρο- 
πόλεως καί διά τών Άλαδε Πυλών πρός τόν Φαλη- 
ρικόν λιμένα. Είναι μάλλον βέβαιον, ότι ή όδός αυ
τή, άδιαμόρφωτος είσέτι, άπετέλεσεν άπό τών πρω
τογεωμετρικών τούλάχιστον χρόνων τό πρός τήν 
κατεύθυνσιν ταύτην δριον τοΰ νεκροταφείου ή 
μάλλον ότι ό διά ταφικήν χρήσιν χώρος έπελέγη 
έκ τμήματος τής πρός Δ. πλευράς τής προΰπαρ- 
χούσης αύτοΰ όδοΰ, συμφώνως πρός τό πανάρ- 
χαιον έθιμον ταφής τών νεκρών παρά τάς όδούς 
ή τά τείχη.

Κατά τούς πρωίμους κλασσικούς χρόνους πρό
νοια εύπρεπισμοΰ τοΰ ήδη καθιερωμένου ταφικοΰ 
χώρου, είχεν ώς άποτέλεσμα τήν περιτείχισιν τοΰ 
νεκροταφείου δι’ εύπρεποΰς περιβόλου, τοΰ ό
ποιου ή πρός Α. ύφ’ ήμών άποκαλυφθεΐσα πλευρά 
( Σ χ έ δ. 25:α-ακαί Πίν. 48 α - β ), λεπτοτά- 
της τοιχοδομίας κατά τό άκανόνιστον τραπεζιό- 
σχημον σύστημα, άπετέλει συγχρόνως καί τό
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πρός Δ. κράσπεδον τής άρχαίας όδοϋ. Φαίνεται 
δ’ ώσαύτως, ότι, παρά τόν έπιδειχθέντα σεβασμόν 
πρός τόν χώρον τοϋ νεκροταφείου, κατά τήν έν 
λόγψ διαμόρφωσίν του ύπερίσχυσεν ή Ιδέα μιας 
έπ’ ευκαιρία διευρύνσεως καί τής όδοΟ, ήτις προ
φανώς είχε σύν τώ χρόνω άποβή μία ζωτική άρ- 
τηρία καί ώς έκ τούτου ό άποκαλυφθείς τοίχος τοϋ 
περιβόλου κατ’ άνάγκην διήλθεν ύπεράνω τών 
γεωμετρικών ταφών ΚΓ καί ΚΔ, τών όποιων τόν 
ορθογώνιον λάκκον — ούχί όμως καί τόν κυκλι
κόν, όπου ό νεκρός — καί κατέστρεψεν έν μέρει.

’Ανάγκη νά σημειωθή ένταϋθα, δτι τάφοι ύ- 
πομυκηναϊκοί-πρωτογεωμετρικοί καί γεωμετρι
κοί είχον άποκαλυφθή καί ύπό τοϋ κ. Ί. Μηλιάδου 
παρά τάς άνασκαφείσας ύπ’ αύτοΰ Άλαδε Πύλας, 
άλλά — παρ’δ,τι τά δρια τοϋ ύφ’ήμών άνασκαφέν- 
τος νεκροταφείου, ώς άνεφέρθη ήδη, δέν άνευρέ- 
θησαν — πρέπει έξ άρχής νά άποκλείσωμεν οίαν- 
δήποτε σχέσιν μεταξύ αυτών καί τών ήμετέρων, 
τοϋτο δέ διότι καί έκεΐνοι, ώς άναφέρεται, κατά 
τούς κλασσικούς χρόνους περιεκλείσθησαν έντός 
ιδιαιτέρου περιβόλου, ώς κεχωρισμένη όμάς. Πι
θανώς δέ τό φαινόμενον τοϋτο προνοίας εύπρεπι- 
σμοΰ καθιερωμένων ταφικών χώρων παλαιοτέρων 
χρόνων, δέν πρέπει νά ήτο σπάνιον, άφ’ ού 
άκριβώς όμοια περίπτωσις γεωμετρικού νεκροτα
φείου, περιτειχιζομένου κατά τήν κλασσικήν έπο- 
χήν, άναφέρεται καί διά τήν άρχαίαν ’Αγοράν εις 
Hesperia 1939, Supplement II, R. Young, Late 
Geometric Graves.

Κατά τούς έλληνιστικούς καί ρωμαϊκούς χρό
νους, άπαξάπασα ή εκτασις τοϋ πιθανώτατα λη- 
σμονηθέντος καί έπιχωσθέντος νεκροταφείου τής 
όδοϋ Καβαλόττι φαίνεται, δτι κατελήφθη άπό ιδιω
τικός οικίας. Τούτων ύπολείμματα είναι οί άνευρε- 
θέντες ένταϋθα καί άδιαφόρως ύπεράνω τών τά
φων διερχόμενοι καί καταστρέψαντες αύτούς έλ- 
ληνιστικής καί ρωμαϊκής έποχής τοίχοι, ώς 
καί τό φρέαρ, μέ τό κατά χώραν σωζόμενον 
καί έκ δύο τεμαχίων άποτελούμενον λίθινον περι- 
στόμιον, τό όποιον καί παρεβίασεν έν μέρει τόν 
τάφον Β ( Π ί ν. 49 α).

Έκ τών άνωθεν γενικώς τών ταφών χωμάτων 
εΐχομεν καί δύο χαλκά νομίσματα, ών τό εν τε
λείως έφθαρμένον, τό δ’ έτερον ’Αντιγόνου Γό
νατά (277 - 239 π.Χ. ) (πρβλ. Gaebler πίν. XXXIV, 
άριθ. 5).
20. Έρεχθείου άριθ. 35 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 20 )

'Εκτεταμένη άνασκαφική έρευνα διεξήχθη εις 
τό κατά τήν διασταύρωσιν τών δδών Καβαλόττι 
καί Έρεχθείου άριθ. 35 καί έν άμέσω γειτνιάσει 
πρός τάς άνασκαφάς Καβαλόττι ( βλ. σ. 75, άριθ. 
19) καί Έρεχθείου 33 (ΑΔ. 19 (1964): Χρονικά,

σ. 49 κ. έ.) κείμενον οίκόπεδον. Έντός αύ- 
τοϋ άνεζητήθη ή συνέχεια τοϋ εις τό πα
ρακείμενον οίκόπεδον (Έρεχθείου 33 ) άπο- 
καλυφθέντος κατά τό παρελθόν έτος (ΑΔ 19 
( 1964): Χρονικά, σ. 49 ) ύφ’ ήμών τμήματος τής 
διά τών "Αλαδε Πυλών διερχομένης καί μέχρι τοϋ 
σημείου τούτου έξικνουμένης άρχαίας όδοϋ καί 
τοϋ κατά μήκος αυτής άποχετευτικοϋ άγωγοϋ. Τοϋ 
τελευταίου τούτου εύρέθη πράγματι ή συνέχεια 
παρά τήν νοτίαν μεσοτοιχίαν, εις άπόστασιν 8.30 
μ. άπό τής οικοδομικής γραμμής τής όδοϋ Έρε
χθείου, μέ τήν αύτήν κατάτό 1963 σημειωθεϊσαν 
κατεύθυνσιν (άπό Β. πρός Ν.), μέχρι μήκους 
1.30 μ. Έκεϊθεν διά δύο διαδοχικών κάμψεων 
έφέρετο πρός ΒΑ. καί διέσχιζε τό οίκόπεδον μέχρι 
τής πρός Β. καί κατά τήν όδόν Καβαλόττι προσό- 
ψεώς του ( βλ. Σ χ έ δ. 26: τό πρώτον δι’ έστιγμέ- 
νης, ώς έλλεΐπον, σημειούμενον τμήμά του δέν 
ήτο κατεστραμμένον, άλλ’ άπλώς δέν άπεκαλύ- 
φθη, διότι εις τό σημεϊον τοϋτο έπρεπε νά παραμεί- 
νη μία λωρίς άσκαφος πρός άσφάλειαν τής πα- 
ρακειμένης οικοδομής. Διά τόν αυτόν λόγον δέν 
προσηγγίσαμεν καί τήν ΝΔ. γωνίαν τοϋ οικοπέ
δου, ένθα έπί τή βάσει τών ήμετέρων δεδομένων 
άνεμένετο νά συναντηθή ή συνέχεια τοϋ δυτικοϋ 
κρασπέδου τής άρχαίας όδοϋ. Τό δεύτερον, όμως, 
διά διακεκομμένης σημειούμενον τμήμα τοϋ άγω
γοϋ, έλειπε πράγματι).

Τό παρά τήν όδόν Καβαλόττι άποκαλυφθέν 
άκρον τοϋ άγωγοϋ, έκειτο εις βάθος 1.60 μ. άπό 
τής σημερινής έπιφανείας, ένώ τό άντίστοιχον 
νοτιώτερον εις βάθος 2.40 μ. Ή έμφανής άπό Β. 
πρός Ν. κλίσις του όφείλεται προφανώς εις τήν 
έν τή περιοχή ταύτη κλίσιν τοϋ παρθένου έδά- 
φους ( συνέχεια νοτιάς κλιτύος Άκροπόλεως ).

Τό άποκαλυφθέν τμήμα τοϋ άγωγοϋ ήτο τής 
αυτής κατασκευής, ήτοι άπετελεΐτο έκ δύο πετα- 
λοσχήμων κεράμων, τών όποιων μάλιστα τά σκέλη 
ήνοϋντο ένίοτε ούχί άπ’ εύθείας, άλλά διά μικράς 
μεσολαβούσης μεταξύ των όπτοπλίνθου, 
έστερεοϋτο δέ έκατέρωθεν διά μικρών 
λιθαρίων καί θραυσμάτων όξυπυθμένων 
άμφορέων. ΕΙχεν ύψος 0,80 καί πλάτος 0,35 μ., 
τό δέ κάτω ήμισυ αύτοϋ έκειτο έντός αϋλακος 

([ /μ __ λελαξευμένης έπί τής κιμιλιάς. 
\γf / ’Απροσδόκητος ύπήρξεν ή άλ- 
1/ ^ λαγή τής πορείας τοϋ άγωγοϋ πρός 

ΒΑ. καί δέν συμφωνεί πρός τήν 
ήδη άναφερθεΐσαν κατά τήν περι
γραφήν τής άνασκαφής Καβαλόττι 
( άριθ. 19 ) διαπίστωσιν συνεχείας 
πρός Β. τής άρχαίας όδοϋ, μεθ’ ής 
είναι συνδεδεμένος ούτος. Παρά
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τήν έλλειψιν πληρεστέρων στοιχείων Ισως πρέ
πει νά ύποθέσωμεν, ότι κατά τό σημεΐον τοϋτο 
ή όδός έδιχάζετο.

Είς τήν ΒΑ. γωνίαν τοϋ οίκοπέδου κατά τήν 
διάνοιξιν βάσεων τής ΰπό άνέγερσιν οίκοδομής 
ήρχισαν νά έμφανίζωνται λείψανα κατεστραμμέ
νου άρχαίου κτίσματος, πρός έξερεύνησιν τοΰ ό
ποιου έπεχειρήθη ύφ’ ήμών ή ένοποίησις καί διεύ- 
ρυνσις των είς τό σημεΐον τοΟτο σκαμμάτων- άπο- 
τέλεσμα ύπήρξεν ή άποκάλυψις τεσσάρων κατά 
σειράν άπό Β. πρός Ν. παρακειμένων δωματίων 
έργαστηρίου ρωμαϊκών χρόνων (I - IV) έν μέ- 
ρει έμπίπτοντος έντός τοϋ είρημένου οίκοπέδου 
καί έν μέρει πέρα τών πρός Β. καί Α. όρίων αύ- 
τοΰ. Ή συγχρόνως πρός τήν έξερεύνησιν τοΰ οίκο- 
πέδου τούτου διεξαγομένη είς τό μεταξύ τών όδών 
Προπυλαίων καί’Ερεχθείου τμήμα τής όδοϋ Καβα- 
λόττι εκτεταμένη άνασκαφή (βλ. σ. 75 κ.έ., άριθ. 19) 
έπέτρεψεν είς ήμάς τήν διάνοιξιν δοκιμαστικής 
τομής είς τόν πρός Β. τοϋ οίκοπέδου χώρον τής 
όδοϋ Καβαλόττι, έντός τής όποιας άπεκαλύφθη- 
σαν άλλα δύο έν συνεχεία δωμάτια (V καί VI), τό 
βορειότερον τών όποιων ήτο καί τό έσχατον πρός 
Β. τής πτέρυγος ταύτης τοϋ κτηρίου. Τοΰ άντι- 
στοίχου νοτιωτέρου (I) τό έμπίπτον έντός τοϋ 
οίκοπέδου τμήμα ήτο, ώς βλέπομεν καί έν τφ 
Σ χ ε δ. 26, παντελώς κατεστραμμένον καί οδτω 
δέν γνωρίζομεν έάν ύπήρχε καί συνέχεια πρός Ν. 
Τό συνολικόν μήκος τοϋ άποκαλυφθέντος τμήμα
τος τοΰ κτηρίου ήτο 17.25 μ., τό δέ μέγιστον πλά
τος περί τά 3 μ. Οί τοίχοι του έθεμελιοΰντο είς βά
θος 1.25 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας καί πα- 
ρουσίαζον τήν συνήθη τής έποχήςτωντοιχοδομίαν 
έκ μικρών άργών λίθων καί κεράμων συνδεομένων 
δι" άσβεστοκονιάματος- είχον πλάτος κυμαινόμε- 
νον 0,40 - 0,50 μ. καί μέγιστον σφζ. ϋψος 0,80 μ. 
Τά έπί μέρους διαμερίσματα τοϋ συγκροτήματος 
είχον τό αύτό περίπου πλάτος (2.25-2.35 μ.), 
πλήν τοϋ πρός Β. άκραίου, τό όποιον ήτο εύρύτε- 
ρον (2.75 μ. ), είς τό έσωτερικόν των δέ καί συγ
κεκριμένους είς τά II, III καί IV καί μέ έλαφράν 
παραλλαγήν καί είς τό VI (τά όποια διετή ροϋντο 
καλύτερον καί ήρευνήθησαν πληρέστερον) πα- 
ρετηρήθη ή έξής διαρρύθμισις, ήτις έξ άλλου καί 
έβεβαίωσε τήν περί έργαστηρίου άποψιν. Είς στα
θερόν άπόστασιν 1 μ. άπό τοΰ δυτικοϋ έξωτερικοϋ 
τοίχου αύτών καί είς βάθος διά μέν τά II, III καί 
IV 0,20 μ., διά δέ τό VI 0,50 μ. άπό τής σημερινής 
έπιφανείας ήρχιζε δάπεδον άποτελούμενον έξ όρ- 
θογωνίων, ποικίλων διαστάσεων, άλλ’ έπιμελώς 
τοποθετημένων καί συνηρμοσμένων πήλινων πλα
κών. Είς τά II, III καί IV καί είς τήν άκραίαν 
πρός Δ. σειράν τάς κοινάς πλάκας άντικαθίστων

κέραμοι στρωτήρες. Είς τό μεταξύ τοϋ πήλινου 
δαπέδου καί τοϋ δυτικοϋ τοίχου διάστημα τό δά
πεδον τοϋ δωματίου κατήρχετο κατά 0,25 - 0,45 
μ. βαθύτερου, κατά τρόπον ώστε νά δημιουργήται 
είς έκαστον διαμέρισμα άνά μία έπιμήκης καί 
έπίπεδος κοιλότης έπικεχρισμένη διά κονιάματος. 
Είς τό διαμέρισμα VI ή κατά τόν ώς άνω τρόπον 
δημιουργουμένη ένιαία κοιλότης είχεν άντικατα- 
σταθή διά μαρμάρινης σκαφιδοειδοϋς «γούρνας» 
ένσωματωμένης κατά τήν ΒΔ. γωνίαν τοϋ δωμα
τίου είς τό αύτό έπίπεδον μέ τό πήλινον καί μεσο
λαβούν μεταξύ αύτοϋ καί τοΰ δυτικοϋ τοίχου δά
πεδον έξ άσβεστοκονιάματος.

Είς άπόστασιν ένός μέτρου άπό τοϋ δυτικοϋ 
τοίχου τοϋ έργαστηρίου καί πρός Δ. άπεκαλύφθη 
τέλος καί άλλο έν θεμελίοις σφζόμενον τμήμα 
άρχαίου κτίσματος, άγνωστου χρήσεως ( Σ χ έ δ. 
26 Π). Ή θεμελίωσις άπετελεϊτο έξ άργών λίθων 
διαφόρου μεγέθους καί πηλοΰ, εκειτο δέ είς έπί
πεδον βαθύτερου τόσον τοΰ τών ρωμαϊκών χρό
νων κτίσματος, όσον καί τοϋ άγωγοΰ, ώς έκ τού
του δέ, άλλά καί έκ τών περί αύτήν συλλεγέντων 
όστράκων ( 4ου π.Χ. αί. καί όλίγων γεωμετρικών ) 
πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς άρχαιοτέρα άμφοτέ- 
ρων.

Άπό τό οίκόπεδον τοϋτο έκτός τοΰ όλιγαρίθμου 
κεραμεικοΰ ύλικοϋ, χρησίμου μόνον διά χρονο
λόγησης εχομεν καί δύο τμήματα έπιτυμβίων ένε- 
πιγράφων κιονίσκων. Έξ αύτών τό έν εύρέθη

Σχέδ. 27. Ή έπί τής δέλτου έπιγραφή

παρά τήν γωνίαν Έρεχθείου καί Καβαλόττι, είναι 
δψους 0,29, διαμέτρου 0,22 μ. καί σφζει έπ’ αύ- 

τοΰ τήν έπιγραφήν (άριθ. καταγρ. 3248),

τό δ’ έτερον, εύρεθέν όλίγον δυτικώτερον, σφζει 
διαστ. 0,24 x 0,17 καί παρουσιάζει ένδιαφέρον, 
διότι έπ’ αύτοϋ έχει λαξευθή έξεργος δέλτος μετά 
λαβής (Tabella Hansata), έφ’ ής ή έπιγραφή: 
κογ
mapac Ύψ. γραμμ. 0,025 - 0,04 μ. ( Σ χ έ δ. 27).
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21. Έρεχθείου 22 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 21)

Έπ’ ευκαιρία τής διανοίξεως όλίγων βάσεων 
πρός θεμελίωσιν προσθήκης κατ’ έπέκτασιν τής 
ένταϋθα ύπαρχούσης οίκίας, έπεχειρήθη καί μικρά 
έρευνα, μέ αποτέλεσμα τήν μερικήν άποκάλυψιν 
έντός δύο έξ αύτών (μιας έπϊ τής προσόψεως τού

δύο καλώς διαχωριζόμενοι οικοδομικοί φάσεις, 
έξ ών ή κατωτέρα, ύψους 1.03 μ. άπό έπιπέδου 
θεμελιώσεως, παρουσίαζεν έπιμελή τοιχοδομίαν 
έκ μικρών όρθογωνικών λίθων κατά άκανόνιστον 
τρόπον έκτισμένων, αλλά μέ ένιαίαν έπεξεργα- 
σίαν ( λείανσιν ) τής έλευθέρας όψεώς των, ένφ ή 
έπ’ αύτής μεταγενεστέρα καθ’ ύψος προσθήκη

ι '
ιI

Β

Ε ΡΕΧΟΕΙΟΤ

Ιχέδ. 28. ’Αρχαίοι τοίχοι εις τό παρά τήν όδόν Έρεχθείου 22 οίκόπεδον

οίκοπέδου καί εις άπόστασιν 5.25 μ. άπό τής πρός 
Β. μεσοτοιχίας καί έτέρας παρά τήν πρός Β. με
σοτοιχίαν καί είς άπόστασιν 7.60 μ. άπό τής 
προσόψεως) δύο άρχαίων τοίχων (Σχέδ. 
28), οΐτινες έν συνεχείςι καί άπετυπώθησαν ύφ’ 
ήμών.

Ό παρά τήν πρόσοψιν τού οικοπέδου (Α') είχε 
κατεύθυνσιν άπό ΒΔ. πρός ΝΑ., μήκος 2, ύψος 
1.13 καί πλάτος 0,45-0,50 μ., έθεμελιοϋτο δέ είς 
βάθος 2.28 μ. έπϊ στρώματος έκ λίθων καί χαλί- 
κων ( πάχους 0,65 μ.), ύπό τό όποιον (είς βάθος 
2.85 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας ) συνηντήθη 
τό παρθένον βραχώδες έδαφος. Κατά τήν πρός Α. 
πλήρως άποκαλυφθεϊσαν πλευράν του διεκρίνοντο

(ΰψ. 0,10 μ.) ήτο κατεσκευασμένη δι’ άργολιθο- 
δομής. Ή δποψις περί τών δύο φάσεων τού τοί
χου έπεβεβαιώθη καί έκ τής γενομένης έρεύνης 
τών παρά τόν τοίχον (καί πρός Α. ) έπιχώσεων. 
Πράγματι, είς τό ύπό τήν θεμελίωσιν τοϋ τοίχου 
στρώμα έκ χαλίκων συνελέγησαν όστρακα τοϋ 
5ου π.Χ. αί. Είς τό κατά τό ύψος τής πρώτης οικο
δομικής φάσεως τοϋ τοίχου άντιστοιχοϋν ένιαΐον 
στρώμα, ή έπίχωσις ήτο καθαρά καί οΰδέν άπέ- 
δωσε, ένώ άπό τό τής μεταγενεστέρας προσθήκης 
είχομεν άποκλειστικώς όστρακα έλληνιστικά. Ώς 
έκ τούτου ή πρώτη φάσις δέον νά χρονολογηθή 
είς τόν 4ον π.Χ. αί., ή δέ μεταγενεστέρα είς τούς 
έλληνιστικούς χρόνους.
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Ή πρός Δ. τοϋ τοίχου έπίχωσις ήτο στερεά καί 
φαίνεται δτι οόδέποτε είχε σκαφή, όπότε εύρισκό- 
μεθα πρό άναλημματικοΟ τοίχου.

Ό δεύτερος τοίχος ( Β'), παραλλήλως βαίνων 
πρός τήν βορείαν μεσοτοιχίαν καί είς άπόστασιν 
0,85 μ. άπ’ αυτής, άπετελεϊτο έκ μεγάλων όρθο-

ή διεξαχθείσα ερευνά είς τόν χώρον τών έπί τής 
δυτικής πλευράς ταύτης παρακειμένων καί κατε- 
δαφισθέντων πρός άνοικοδόμησιν ΰπ’ άριθ. 25 καί 
21 - 23 άκινήτων (Σ χ έ δ. 29 ). ΤοΟ πρώτου έξ 
αυτών ή άνασκαφική έρευνα έπερατώθη έντός τού 
1964, τών άλλων (21 - 23) όμως, άρξαμένη περί

Σχέδ. 29. Άνασκαφαί παρά τήν όδόν Έρεχθείου 21 - 25

γωνίων κροκαλοπαγών όγκολίθων (ών έσφζοντο 
δύο καθ’ ύψος δόμοι) έδραζομένων έπί θεμελιώ- 
σεως έξ άργών λίθων καί πηλού. Έθεμελιούτο είς 
βάθος 3.06 μ. άπό τής σημερινής έπκρανείας καί 
είχε συνολικόν ύψος 1.86, πλάτος 0,55 μ. καί άπε- 
καλύφθη είς μήκος 2.25 μ. Ώς έβεβαιώθημεν ή 
πρός Α. συνέχεια αυτού ήτο κατεστραμμένη.

22 - 23. Έρεχθείου 25 (Σχέδ. 1, άριθ. 22 ) καί
Έρεχθείου 21 - 23 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 23 )

Τάς κατά τό 1964 γενομένας είς τήν όδόν Έρε
χθείου άνασκαφικάς έργασίας έπεσφράγισε τέλος

τά τέλη τού έτους τούτου, συνεχίσθη καί ώλοκλη- 
ρώθη έντός τού τρέχοντος ήδη έτους 1965. Ώς 
έκ τούτου δέ άπλώς θά άναφέρωμεν ένταύθα καί 
τήν περίπτωσίν των, ώς άμέσως συνδεομένην καί 
τοπικώς, αλλά καί άπό άπόψεως άποτελεσμάτων 
πρός τήν τού πρώτου, ένφ τά περί αύτών λεπτομε- 
ρέστερον θά περιληφθώσιν είς τήν γενικήν έκθε- 
σιν τού 1965.

Ή άπό αρχαιολογικής άπόψεως σπουδαιότης 
τών ώς άνω τριών οικοπέδων γίνεται έξ άρχής 
καταφανής, έάν ύπενθυμίσωμεν δτι ταϋτα πρός Α. 
γειτνιάζουν άμέσως πρός τόν χώρον κατά πλά
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τος τής όδοϋ Έρεχθείου καί είς τό ύψος τοΟτο, 
όπου διεξήχθη ή ύπό τοϋ κ. Μηλιάδη πρό δεκαε
τίας (ΠΑΕ 1955, σ. 38 - 45, ΑΔ 19 (1964): Χρονι
κά σ. 49 - 50 ) άνασκαφική ερευνά, διά τής όποιας 
ήλθον είς φώς αί "Αλαδε Πάλαι (;), τό κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τοϋ 4ου π.Χ. αί., άνακατασκευα- 
σθέν νοτίως αυτών τμήμα τοΰ αρχαίου τείχους, 
ώς καί αί συγκεντρωμένα! όμάδες ύπομυκηναΐ- 
κών, πρωτογεωμετρικών καί γεωμετρικών τάφων 
(βλ. καί Ί. Τραυλοϋ, Πολεοδομική έξέλιξις τών 
’Αθηνών, σ. 53 - 54).

Δυστυχώς, ή έκ τών παλαιοτέρων οίκοδομήσεων 
τών χωρών τούτων προκληθεϊσα είς τάς άρχαίας 
έπιχώσεις καί τά έν αΰταΐς άρχαΐα ερείπια ζημία 
ήτο, ώς άπεδείχθη καί μετά τήν κατεδάφισιν τών 
προϋπαρχόντων ένταΟθα νεωτέρων κτηρίων, λίαν 
έκτεταμένη καί μόνον κατά τάς παρειάς τών οίκο- 
πέδων άνευρέθησαν καί ήρευνήθησαν τά έν έρει- 
πίοις σωθέντα λείψανα τών δύο προαναφερθει- 
σών φάσεων τοϋ τείχους. Παρά ταϋτα ή έρευνα 
ΰπήρξεν άρκούντως διαφωτιστική καί ή δι’ αυ
τής άποκάλυψις σημαντικωτάτων κινητών ευρη
μάτων μας άπεζημίωσε διά τάς έκ τών καταστρα- 
φέντων μνημείων άπωλείας.

Είς τήν πρόσοψιν τοϋ έπί τής όδοϋ Έρεχθείου 
25 οίκοπέδου, άκριβώς ύπό τήν οίκοδομικήν γραμ
μήν καί είς άπόστασιν 4.50 μ. άπό τής βόρειας 
μεσοτοιχίας, είς βάθος δέ όλίγων έκατοστών άπό 
τής σημερινής έπιφανείας, συνηντήσαμεν τήν συν
έχειαν τοϋ πρός Δ. βραχίονος τών "Αλαδε Πυ
λών (;). Ή σχεδόν άνύπαρκτος έπ’ αύτοΰ έπί- 
χωσις έπέτρεψεν είς ήμάς τήν έπί μέρους τής έπι
φανείας τοϋ πεζοδρομίου — καί σχεδόν μέχρι 
τοϋ όρίου, όπου διεκόπη ή παλαιοτέρα έρευνα — 
έπέκτασιν τής έρεύνης, μέ άποτέλεσμα τήν πλή
ρη άποκάλυψιν τοϋ καί είς τό σημεϊον τοΰτο σφ- 
ζομένου τμήματος τοΰ τείχους (Πίν. 49 β), 
τό όποιον παρουσίαζε τήν έξής μορφήν: ήτο κατε- 
σκευασμένον κατά τήν συνήθη διά τά τείχη τής 
φάσεως ταύτης τοιχοδομίαν, ήτοι μέ δύο έκ κα- 
νονικώς λελαξευμένων πωρίνων όγκολίθων πα
ρειάς, τό μεταξύ τών όποίων κενόν, έπληροϋ- 
το διά ποικίλου μεγέθους άργών λίθων, μαρμάρι
νων θραυσμάτων καί πηλοΰ. Τό τείχος έθεμελιοϋ- 
το άπ’ εύθείας έπί τοΰ μαλακού βράχου, κειμένου 
είς βάθος 1.32- 1.34 μ. άπό τής σημερινής έπι
φανείας, έσφζετο δέ είς ύψος τριών δόμων, ών ό 
κάτω έξεϊχε κατά τι ( 0,10 μ.) τών δύο ύπερκειμέ- 
νων, δημιουργουμένης οϋτω μιας εύρυτέρας καί 
συντεινούσης είς τήν σταθερότητα τής όλης κα
τασκευής βάσεως. Οΰτω τό πλάτος τοΰ τείχους 
είς τήν άνω σφζομένην έπιφάνειάν του ήτο 2.75 μ. 
ένώ κατά τήν βάσιν προσήγγιζε τά 3 μ. (2.95 μ.).

Τό ήδη σφζόμενον ύψος αύτοϋ ήτο 1.50-1.60 μ. 
άπό τοΰ έπιπέδου θεμελιώσεως, πρέπει δέ ί
σως νά ύποθέσωμεν, ότι τοϋτο ύπήρξε καί τό 
άρχικόν ΰψος τής λίθινης θεμελιώσεως διά τήν 
άκολουθοΰσαν καθ’ ΰψος πλινθίνην άνωδομήν καί 
τοΰτο διότι: 1) τό μεταξύ τών δύο παρειών τοϋ 
τείχους «γέμισμα» έξ άργών λίθων καί πηλοΰ πα- 
ρουσιάζετο πολύ εύθυγραμμισμένον κατά τήν άνω 
έπιφάνειάν του καί 2) παρά τήν σχηματιζομένην 
έκ τοϋ έξέχοντος κάτω δόμου βαθμίδα ( πατούρα) 
τής νοτιάς παρειάς άπεκαλύφθη μεταξύ τών άδια- 
ταράκτων έπιχώσεων πλίνθος έξ έρυθρωποϋ 
πηλοΰ πλευράς 0,20 μ. περίπου, προφανώς άπερ- 
ριμμένη ένταϋθα έκ τής καταρρευσάσης πλινθί- 
νου άνωδομής, ένφ έντός τών ιδίων άδιαταράκτων 
έπιχώσεων λίθινον ύ λ ι κ ό ν δέν άνευρέθη.

Τό μήκος τοΰ σκέλους τούτου τοΰ τείχους, κα- 
τευθυνομένου έξ Α. πρός Δ. ύπελογίσθη, έπί τή βά
σει τών παλαιοτέρων άποτυπώσεων καί τών ήδη γε- 
νομένων μετρήσεων, άπό τοϋ πρός Δ. άκρου τής 
διόδου τής Πύλης μέχρι τοϋ δυτικώτερον σφ- 
ζομένου καί έντός τοϋ είρημένου οικοπέδου έμ- 
πίπτοντος άκρου αύτοϋ, είς 2.50 μ. "Αξιόν όμως 
ιδιαιτέρας παρατηρήσεως είναι, ότι εις άπόστα- 
σιν δύο περίπου μέτρων άπό τοΰ αύτοϋ σταθερού 
σημείου, άμφότεραι αί λίθιναι παρειαί τοϋ τεί
χους, έπί τή βάσει τών ύπαρχόντων κατά χώραν 
όγκολίθων, έφαίνοντο ώς μεταβάλλουσαι πορεί
αν, στρεφόμενοι κατά άκατανόητον έκ πρώτης 
δψεως τρόπον, ή μέν μία πρός Β., ή δ’ έτέρα 
πρός Ν. Ή έπέκτασις τής άνασκαφικής έρεύνης 
κατά τάς διδομένας κατευθύνσεις, πρός διασά- 
φησιν τής άπορίας ταύτης, πρός Ν. μέν ούδέν 
άπέδωσε, πρός Β. όμως καί κατά τήν νοητήν 
προέκτασιν τής κατευθύνσεως τοϋ μόνου σημειοϋν- 
τος διά τής κατά χώραν παρουσίας του τήν πρός 
τά έκεϊ στροφήν τής βόρειας παρειάς τοϋ όγκολί
θου, άπεκαλύψαμεν έντός τών όλίγων άθίκτων — 
παρά καί ύπό τήν βορείαν μεσοτοιχίαν — έπι
χώσεων, δύο νέους όγκολίθους. Ούτοι άπέ- 
χοντες μεταξύ των 1.25 μ. καί καλύπτοντες συνο- 
λικώς εκτασιν δύο μέτρων περίπου, μέ όλίγα δια
τηρούμενα ίχνη τοΰ μεταξύ αύτών «γεμίσματος» 
έπιβεβαιοϋν τήν — άγνωστον μέχρι τοϋδε — πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην στροφήν τοϋ τεί
χους (Πίν. 50 α ). Ώς έκ τούτου ή άντίστοιχος 
πρός Ν. στροφή πρέπει μάλλον νά μάς όδηγή- 
ση είς τήν ύπόθεσιν μιάς άπολύτως δεδικαιολο- 
γημένης παρά τήν Πύλην καί τήν καμπήν τοΰ 
τείχους παρουσίας ένός ήδη παντελώς έξαφανι- 
σθέντος όχυρωματικοϋ πύργου. Μετά βεβαιότη- 
τος όμως ούδέν έπί τοϋ παρόντος δύναται νά λε- 
χθή· έκτος έάν μελλοντικώς διά μιάς σχετικής
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πρός τήν παρούσαν ευκαιρίας, καταστή δυνατόν 
νά παρακολουθηθή περαιτέρω ή νέα πρός Β. τοΰ 
τείχους πορεία.

Διά τοΰ πληρεστέρου καθορισμού τοΰ νέου 
παρά τήν βορείαν μεσοτοιχίαν τμήματος τοΰ τεί
χους έγένετο άντιληπτόν, ότι ό άνατολικώτερον 
κείμενος ογκόλιθός του ήτο μία, ώς οικοδομικόν 
Ολικόν χρησιμοποιηθεΐσα ένταΰθα, μαρμάρινη 
ένεπίγραφος βάσις επιτύμβιου άρχαϊκής στήλης 
( Π ί ν. 50 β ), ήτις καί άπεσπάσθη. Μετά τήν 
άπόσπασιν τής βάσεως, διεπιστώθη ότι όπισθεν 
ταύτης, έν συνεχείς καί μέ τήν αυτήν πορείαν, 
ύπήρχεν έτερον μαρμάρινον τεμάχιον τής αυτής 
περίπου μορφής. Καί τοϋτο όμως, παρά τόν υφι
στάμενον κίνδυνον, διότι έκειτο πλέον Οπό τήν 
μεσοτοιχίαν, άνασυρθέν έκ τοΰ πλαγίου, άπεδεί- 
χθη ότι πράγματι ήτο τό κάτω μέρος ένεπιγρά- 
φου βάσεως, έτέρας έπιτυμβίας στήλης.

Τέλος, μικρά παραβίασις τοΰ «γεμίσματος» 
τοΰ αΰτοΰ τμήματος τοΰ τείχους, εΐχεν ώς άποτέ- 
λεσμα τήν άνεύρεσιν μιας τμηματικώς σφζομένης 
ένεπιγράφου πλίνθου άρχαϊκοΰ άγάλματος — ί
σως κούρου — καί τινων πιθανότατα έξ αΰτής 
προερχομένων μαρμάρινων θραυσμάτων.

Τά ώς άνω τρία κινητά ευρήματα έπιβεβαιοΰν- 
τα διά τής έντός τοΰ τείχους παρουσίας των, διά 
μίαν εϊσέτι φοράν τό τοΰ Θουκυδίδου (I, 93, I) 
«πολλαί τε στήλαι άπό σημάτων καί λίθοι είρ- 
γασμένοι έγκατελέγησαν», έχουν ώς κάτωθι1:

I. Ένεπίγραφον μαρμάρινον βάθρον έπιμή- 
κους όρθογωνίου σχήματος (μήκ. 0,845, πλ. 
0,355 καί ύψους 0,235μ.), φέρον έπί τής άνω έπι- 
φανείας τόρμον (μήκ. 0,68, πλ. 0,11 μ.), έφ’ ού 
έγομφοΰτο στήλη ( Π ί ν. 51α).

Έπί τής λελεασμένης πρόσθιας έπιφανείας κε- 
χαραγμένη έπιμελώς ή έπιγραφή:

Ο Φί I 0£· Η^Αί-ΟΈΟ· ΑΦ*ϊ<·'©\£Η£Λ£ 
ΟΙΓ'ΆΓ’'$£*£ ΓΛΛΚζ /~\Α! 1*θ61ΤΝΛγ©

ΑφΦΙΛΛ ι
ΚΑΙΤ0Δ£Α£Ί*Γ 0|<.ί.βο*

"Ο φσιος Ηες άλόχο : Αφσννθίε Ηε δέ 

θνγατρός ! Οίνάνθης θέκεν μνέμα : 
καταφθιμένες ■ 

και τάδε Άριστοκλέος

Εύρισκόμεθα πρό έπιγράμματος, άποτελουμέ- 
νου έκ δύο στίχων (ένός δακτυλικού έξαμέ- 
τρου καί ένός πενταμέτρου ), έν τφ όποίφ τονίζε
ται ή συγκινητική συνεργασία γαμβροΰ καί πεν- 
θεράς πρός καλλωπισμόν τοΰ τάφου τής Οίνάν
θης — συζύγου τοΰ Όψίου καί θυγατρός τής Ά- 
ψυνθίας — διά στήλης έργου τοΰ γνωστοΰ καλ
λιτέχνου Άριστοκλέους.

Σχήμα γραμμάτων πρό τοΰ 520 π.Χ. Ύψ. γραμμ. 
έπιγράμματος: 0,03 μ. Καλλιτ. 0,02 μ.

Έπ’ ευκαιρία τοΰ όνόματος Όψιος άνέτρεξα εις 
τά γνωστά έκ τών έπιγραφών. Είδικώς είς τήν 
IG I2, 492— (Ε.Μ. 6249). Αΰτη άνεδημοσιεύθη 
ύπό τοΰ Raubitschek έν Dedications No 7, όπου 
τά σωζόμενα τέσσαρα γράμματα τοΰ δευτέρου στί
χου συμπληροϊ είς ΟΦΣ[ΙΑΔΕΣ]. ’Αλλά ή μελέ
τη τοΰ λίθου έν τω Έπιγραφικώ Μουσείω πείθει, 
ότι είναι άδύνατον είς τό κενόν νά συμπληρωθώσι 
πέντε γράμματα, διότι τόσον είς τόν 2ον όσον καί 
είς τόν 3ον στίχον τό ύπάρχον μεταξύ τών γραμ
μάτων κενόν είναι 0,035 μ.' συνεπώς τρία 
γράμματα μόνον χωρούν καί ό τεχνίτης έχάραξε 
νΟψ[ιος] καί όχι Όψ[ιάδης],

’Εν τή έπιγραφή ταύτη άναφέρονται καί τά όνό- 
ματα τών καλλιτεχνών Ένδοιος καί Φίλεργος.

Ό "Οψιος άναφέρεται μετά τοΰ άδελφοΰ του Ά- 
ριστέα είς βάσιν άναθηματικήν δυτικώςτοΰ βάθρου 
τοΰ Άγρίππα ( βλ. IG I2, 532 —(Ε.Μ. 6259) — 
Raubitschek, No 160 — ΑΕ 1838 Πιττάκης, άριθ. 
44), τής όποιας τό άνάθημα είχον έκτελέσει οί 
Κριτίος καί Νησιώτης.

Περί Άριστοκλέους βλ. Ί. Θρεψιάδης (ΠΑΕ 
1956, σ. 67 ) καί F. Willemsen ( AM 78 ( 1963 ), 
σ. 123 κ.έ.).

II. Όμοιον βάθρον, μήκους 1.20, πλάτους 0,41 
καί σφζ. μεγ. ύψους 0,22 μ. Τό άνω μέρος, καθ’ 
άπαν τό μήκος του, άκανονίστως άποκεκρουμένον 
(Πίν. 51 β-γ).

Τής έπ’ αύτοΰ ύπαρχούσης άλλοτε έπιγραφής 
σώζεται (Πίν. 51γ)ή λέξις Ε r ο \ e ί Ε Ν,

"Υψος γραμμάτων, έντός τών όποιων αισθητά 
ίχνη έρυθροϋ χρώματος, 0,025 μ. Τελευταΐον τέ
ταρτον 6ου π.Χ. αί.

III. Τετράγωνον μαρμάρινον πλακοειδές βά-

1. Τάς έπιγραφάς ταύτας θά δημοσιεύσωμεν λίαν προσε
χώς λεπτομερέστερον και έν σχέσει πρός άλλας.
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θρον αγάλματος, σωζόμενον κατά τό ήμισυ (ή 
διαγωνίως άποτετμημένον ), μήκους 0,78, πλάτους 
0,515 καί βψους 0,12 μ. ( Π ί ν. 51 δ ).

Έπϊ τής άνω έπιφανείας σφζεται μέρος τοΟ 
τόρμου (0,35 χ0,19 καί βάθος 0,08 μ. ), έντός τοϋ 
όποιου θά έγομφοΟτο ή πλίνθος άρχαϊκοΰ άγάλ- 
ματος (Κούρου). Έντός τοϋ άβαθοϋς τούτου 
τόρμου ούδέν ίχνος τοϋ ώς συνδετικού χρησιμο- 
ποιηθέντος μολύβδου διεσφζετο.

Τό βάθρον, καθ’ δλας τάς πλευράς του, (πλήν 
τής κάτω) ήτο καλώς λελεασμένον.

Έπΐ τής πρόσθιας έπιφανείας καί κατά τό δε
ξιόν μέρος εχομεν κεχαραγμένον, μετ’ έπιμελείας 
καί μεγάλοις γράμμασι τό όνομα τού νεκρού: 
ζ Δ 5 I Δ Ο καί καθ’ ήμας [κ]εδειδου, διότι 
ό πρό αότοϋ χώρος τού λίθου (ό καί έλάχιστα 
άποκεκρουμένος ) έπιτρέπει τήν προσθήκην ένός 
μόνον γράμματος καί δή τοΰ Κ, έφ’ όσον καί 
έσώθη εύτυχώς έκεί — διακρίνεται καί έν Π ί ν. 
51 δ — τό άκρον τοΰ άνω πλαγίου σκέλους του. 
’Αλλά τό όνομα Κεδείδης ή Κηδείδης (έκ τού 
κήδος) είναι γνωστόν: βλ. 1 ) (Kirchner, Proso- 
pographia Attica 7366 καί 8278 ) είς IG II2, 1554, 
Α, στήλη II, στίχ. 38 - 39, τού 330 π.Χ. περίπου 
(IG II 5, 768 c) όπου Θρασυμήδης Κηδείδου 
Λευκονοεύς. 2) IG I2, 770, τού 415 π.Χ., ένθα Κη
δείδης έδίδασκεν (ποιητής διθυράμβων ) καί τέ
λος 3) έπΐ ένός θραύσματος ’Αττικού μελανόμορ
φου πίνακος,μέπαράστασιν άποχαιρετισμού: Θρη- 
νούντες άνδρες μέ προτεταμένος τάς χεϊρας πρός 
τόν νεκρόν, ών τά όνόματα ήσαν κεδειδε[ς] 

................ ( βλ. J. Beazley ΑΕ 1953 - 4 — είς μνή
μην Γ. Οίκονόμου — Τόμος Α', σ. 204 ), χρονο- 
λογούμενον είς τό 500 π.Χ. Τό έτερον όμως τού
το άρχαϊκόν παράδειγμα τού Beazley κατέστη άμ- 
φίβολον είς τόν κατάλογον Auction Sale XVI 
Basle (June 30 1956) σ. 30, άριθ. 106, πίν. 25 
άναγνωσθέντος κηδεςτε[ς],

Ή ήμετέρα έπιγραφή ώς πρός τό σχήμα τών 
γραμμάτων άλλά καί τήν θέσιν της έπΐ τοϋ βά
θρου ένθυμίζει μεγάλως τά τού περί τό 500 π.Χ. 
Άριστοδίκου.

"Υψος γραμμάτων 0,05 - 0,055 μ.
Παραλλήλως πρός τήν διερεύνησιν τού τεί

χους, διεξήχθη άνασκαφική έρευνα καί έφ’ όλο- 
κλήρου τής έπιφανείας τού οίκοπέδου, μέ άποτέ- 
λεσμα τήν άποκάλυψιν: α) ένός άρχαίου άγωγοϋ 
έλλειψοειδοϋς τομής, κατευθυνομένου έκ ΝΑ. 
πρός ΒΔ. Τούτου τμήμα μήκους 4.75 μ. άνευρέθη 
παρά τήν ΝΑ. γωνίαν τοϋ οίκοπέδου καί ύπό τό 
πρό αύτοϋ πεζοδρόμιον, ή δέ συνέχειά του έν το
μή ύπό τήν πρός Δ. μεσοτοιχίαν. Τό άκρον αύτοϋ 
ένταϋθα είχεν έσωτερικώς πλάτος 0,39, ύψος

0,95 καί πάχος τοιχωμάτων 0,04 μ., εϊς δέ τό άν- 
τίστοιχον ΝΑ. τμήμα πλάτος 0,45, ύψος 0,74 
καί πάχος τοιχ. 0,04 μ. β) δύο τάφων γεωμετρι
κών χρόνων. Ό πρώτος (Σ χ έ δ. 29, Α ) τά
φος έκειτο παρά τήν πρός Ν. μεσοτοιχίαν καί 
είς άπόστασιν 7 μ. άπό τής προσόψεως τοϋ οίκο- 
πέδου. Είχε λαξευθή έπΐ τοΰ παρθένου έδάφους, 
κειμένου καί ένταϋθα είς βάθος 1.34 μ. καί ήτο 
κεκαλυμμένος άνω καί έπενδεδυμένος κατά τάς 
πλευράς διά σχιστολιθικών πλακών. Δυστυχώς 
άνευρέθη τεταραγμένος καί σεσυλημένος, συνελέ- 
γησαν δέ έντός αύτοϋ μόνον Ολιγάριθμα ύστερο- 
γεωμετρικά όστρακα καί δύο χρυσά κτερισματικά 
ένώτια είς σχήμα άπλών λεπτών κρίκων (Πίν. 
52 α). Λείψανα τοΰ σκελετού δέν παρετηρήθη- 
σαν. Αί διαστάσεις τοΰ τάφου ήσαν μέγ. σωζό
μενον μήκος 1.70 καί έλάχιστον 1.55, πλάτος 
δέ 0,70 μ. Ή κατεύθυνσίς του άπό Α. πρός Δ.

’Ανέπαφος ήτο ό δεύτερος τάφος (Σ χ έ δ. 29, Β ). 
Έκειτο άκριβώς παρά τήν πρόσοψιν τοϋ οίκοπέ
δου καί μάλιστα κατά τό ήμισυ έντός αύτοϋ καί κα
τά τό έτερον ήμισυ πέραν τής οίκοδομικής γραμμής 
πρός Α. Ή είς τό σημεΐον τοΰτο έπιχειρηθεΐσα πα- 
ραβίασις τοϋ πεζοδρομίου, διά τήν πλήρη έξερεύ- 
νησιν τού τείχους συνέβαλεν καί είς τήν πλήρη ά
ποκάλυψιν αύτοϋ. Καί ό Β ήτο λελαξευμένος είς 
τήν κιμιλιάν (είς βάθος 1.34 μ.) καί είς άπόστα- 
σιν 2.50 μ. άπό τής βόρειας μεσοτοιχίας. Κατηυ- 
θύνετο έκ Δ. πρός Α. καί είχε μήκος 1.40 καί πλά
τος 0,60 μ. Έκαλύπτετο άνω διά πέντε πλακοειδών 
ποταμίων λίθων καί τινων μικροτέρων (κατα- 
λαμβανόντων τά μεταξύ τών πρώτων διάκενα ), άλ
λά ή είς αυτόν παρουσιαζομένη Ιδιορρυθμία ήτο, 
ότι πάντες δέν είχον τοποθετηθή έπϊ τού χείλους 
τοΰ λάκκου, άλλά 0,37 μ. βαθύτερον αύτού, τό δέ 
μεταξύ τούτων κενόν είχε πληρωθή καί πάλιν 
διά τής έξαχθείσης κιμιλιάς· διά τοΰ αύτού 
ύλικοΰ έπληροΰτο καί τό μεταξύ τοϋ νεκροΰ καί 
τοΰ πώματος κενόν. Ό νεκρός, μέ τήν κεφαλήν 
πρός Δ., ήτο έκτερισμένος διά μιάς κατιωμένης 
χαλκής περόνης, τήν όποιαν άνεύρομεν παρά τήν 
πρός τόν κορμόν κεκαμμένην άριστεράν χεϊρα.

24. Λεωφόρος Συγγροϋ ( καί Σπ. Δοντά ) ( Σ χ έ δ.
1, άριθ. 24 )

Είς τάς σημαντικωτέρας τών περιπτώσεων τοϋ 
1964 πρέπει νά συμπεριληφθή καί ή κατά μήκος 
τής λεωφ. Συγγροϋ καί δή κατά τό ύψος αύτής 
μεταξύ τών όδών Μισαραλιώτου καί Χατζηχρή- 
στου διεξαχθεΐσα άρχαιολογική έρευνα, έπ’ εύκαι- 
ρίςι τής διανοίξεως είς τό σημεΐον τοΰτο ύπό τής 
ΥΔΡΕΞ χάνδακος διά τήν τοποθέτησιν άποχε- 
τευτικών άγωγών.
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Ό χάνδαξ ούτος διηνοίχθη κατά τμήματα στα- 
θεροΟ μήκους 11.50 μ. (τών μεταξύ αύτών διαστη
μάτων διαπερωμένων ύπογείως), πλάτους 0,80 μ., 
παράλληλα πρός τήν πρός Δ. οίκοδομικήν γραμ
μήν τής λεωφόρου καί άπέχοντα 6.70 μ. άπ’ αυ
τής. Ή διάνοιξις έγένετο άπό Ν. πρός Β., τήν 
αύτήν δέ πορείαν ήκολούθησε καί ή ΰφ’ ήμών 
παραλλήλως διεξαχθεΐσα ερευνά.

Αί έν λόγφ έκσκαφικαϊ έργασίαι έξ άρχής έκί- 
νησαν τό ένδιαφέρον μας, διότι είχομεν ύπ’ δψιν 
ότι είς τήν περιοχήν ταύτην καί μάλιστα εις τάς 
κατά τήν Α. πλευράν τής λεωφόρου διασταυρώ
σεις της μετά τών όδών Βούρβαχη καί Νέγρη, 
είς έρεύνας παλαιοτέρων χρόνων (βλ. Ά. Κερα- 
μοπούλλου, ’Αθηνών ευρήματα, ΑΕ 1911, σ. 
257 - 8 ) είχον άποκαλυφθή καί έρευνηθή τό τεί
χος, τό προτείχισμα καί ή τάφρος τής άρχαίας πό- 
λεως (Σχέδ. 31 καί τά κατευθυνόμενα είς τό 
τελευταΐον έρευνηθέν σημείον (Συγγροϋ καί 
Νέγρη ) έξ Α. πρός Δ., ήτοι διαγωνίως ώς πρός 
τήν Συγγροϋ). Τούτου ενεκεν άντιμετωπίσαμεν 
τό θέμα προητοιμασμένοι καί παρά τάς δυσχέ
ρειας, αΐτινες ήτο φυσικόν νά προκόψουν έκ τής 
άναζητήσεως τόσων σημαντικών λειψάνων έντός 
χάνδακος πλάτους μόλις 0,80 μ., έπετύχομεν τήν 
συγκέντρωσιν άξιολογωτάτων άνασκαφικών στοι
χείων καί συμπερασμάτων. Ή παρακολούθησις τής 
έκσκαφής τοϋ χάνδακος ήρχισεν έκ τοϋ μεταξύ 
τών όδών Μισαραλιώτου καί Σ. Δοντά τμήματός 
του. Είς τό πλησιέστερον πρός τήν Σ. Δοντά ση- 
μεΐον τοϋ χάνδακος, μετά τήν διάλυσιν τοϋ όδο- 
στρώματος καί τήν άπομάκρυνσιν τών πρώτων 
έπιχώσεων ήρχισεν ή έμφάνισις όστράκων, τά ό
ποια παραδόξως, καίτοι προερχόμενα έκ τοϋ αό- 
τοϋ βάθους, ήσαν είς άλλα σημεία γεωμετρικά καί 
είς άλλα ρωμαϊκά. Πρός διαπίστωσιν πιθανής δια- 
ταράξεως στρωμάτων ή άλλου τινός γεγονότος 
έπεχειρήθη ό συστηματικός καθαρισμός τοϋ χώ
ρου, μέ τά κάτωθι άποτελέσματα.

Λαμβανομένης ώς σταθεροΰ σημείου 000 τής 
προεκτάσεως τής νοτίας οικοδομικής γραμμής 
τής όδοϋ Σ. Δοντά, συνηντήσαμεν τό πρώτον τήν 
έπιφάνειαν τής κιμιλιάς είς άπόστασιν 10 περ. 
μέτρων νοτίως καί είς βάθος 0,40 - 0,50 μ. άπό τοϋ 
καταστρώματος τής λεωφόρου- άμέσως βορειότε- 
ρον αΰτη παρουσίαζε λάξευμα, έν εϊδει κλιμακώ- 
σεως μέχρι βάθους 1.10 μ. άπό τής σημερινής έπι- 
φανείας, έφ’ ού άπέκειντο θραύσματα γεωμετρικού 
άμφορέως, πιθανώτατα τά μόνα σιρζόμενα λείψα
να τεταραγμένης γεωμετρικής ταφής. Δεδομένου 
δέ ότι έκ τής διερευνήσεως τής πρώτης κλιμακώ- 
σεως τής κιμιλιάς έφάνη ότι αΰτη διά νέας λαξεύ- 
σεως κατήρχετο έτι βαθύτερον, τοϋ νέου τούτου

λαξεύματος καλυπτομένου δΓ έπιχώσεων, άπε- 
φασίσθη όπως: 1) έπεκταθή πρός Β. ή κατά στρώ
ματα έξερεύνησις μέχρι βάθους ί.ΙΟμ. πρός συνάν- 
τησιν τοϋ πιθανόν έκεϊ όπάρχοντος δευτέρου άνο- 
δικοϋ λαξεύματος καί 2) έν συνεχείμ καί άναλό- 
γως τών πρώτων δεδομένων έξαντληθή μέχρι πυ- 
θμένος ή έρευνα τοϋ έπικεχωσμένου κοιλώματος.

Διά τής διεξαχθείσης άνασκαφής διεπιστώθη, 
ότι τό πρός Β. ϋποτεθέν άνοδικόν λάξευμα έκειτο 
πράγματι 2.50 μ. περίπου βορείως τοϋ σταθερού 
ήμών σημείου, αί δέ έντός τοϋ όλου κοιλώματος 
καί μέχρι βάθους 1.10 μ. έπιχώσεις, έμφανίζουσαι 
κατά τό νότιον κυρίως τμήμα τοϋ κοιλώματος κα
ταφανή κατωφερή κλίσιν, άπέδωσαν όστρακα ρω
μαϊκά καί έλληνιστικά άποκλειστικώς.

Έντός τών πέραν τοϋ βάθους 1.10 μ. έπιχώσεων, 
πλήν ένός μαρμάρινου άρχιτεκτονικοϋ μέλους, 
προφανώς άπερριμμένου ( είς βάθος 2.65 καί εις 
άπόστασιν 1 μ. άπό τοϋ 000 ) ούδέν έτερον άνευρέ- 
θη, εί μή όστρακα τής αύτής μέ τά τών άνωτέρων 
στρωμάτων έποχής. Άρα ή έπίχωσις ήτο χρονο- 
λογικώς ένιαία. Τέλος, ή πλήρης άποκάλυψις καί 
ό καθαρισμός τοϋ κοιλώματος μέχρι πυθμένος, 
δστις συνηντήθη είς βάθος κυμαινόμενον μεταξύ 
3.20 - 3.40 μ. (τής κλίσεως ταύτης παρουσιαζομέ- 
νης έκ Ν. πρός Β., όπως δηλ. καί τά ύπερκείμενα 
στρώματα), άπέδειξεν ότι δέν έπρόκειτο περί κοι
λώματος, άλλά περί τάφρου, πλάτους 11.70 μ. 
κατευθυνομένης έξ Α. πρός Δ., ήτοι διαγωνίως ώς 
πρός τόν χάνδακα καί έπεκτεινομένης καί πέρα 
τών όρίων αύτοϋ. Τόσον τό πλάτος καί τό βάθος 
τής τάφρου ταύτης, όσον καί ή κατεύθυνσις καί 
αί έντός αύτής ρωμαϊκών καί έλληνιστικών χρό
νων έπιχώσεις ένίσχυον τήν έντύπωσιν ότι έπρό- 
κειτο περί τής πρό τοϋ άρχαίου τείχους τάφρου, 
πλήν τό πρόβλημα ήτο ότι άνευρίσκετο μέν αυ
τή κατά τήν δέουσαν κατεύθυνσιν, άλλά καί πολύ 
νοτιώτερον άπό δ,τι άνεμένετο. Ή πρός Β. συνέ- 
χισις τής έκσκαφής τοϋ χάνδακος έλυσε τό πρό
βλημα.

Είς τό πρός Β. τής όδοϋ Σ. Δοντά καί μεταξύ 
αύτής καί τής όδοϋ Χατζηχρήστου τμήμα τής 
Λεωφόρου Συγγροϋ διηνοίχθησαν συνολικώς έ- 
πτά έπί μέρους τμήματα τοϋ χάνδακος, όνομα- 
σθέντα ύφ’ ήμών διά τών στοιχείων A - Ζ. Είς τό 
πρώτον έξ αυτών (Α ) τά μόνα σημειωθέντα στοι
χεία χρήσεως τοϋ χώρου κατά τήν άρχαιότητα 
ήσαν ό άποκαλυφθείς είς άπόστασιν 7.10 μ. άπό 
τοϋ νοτίου άκρου τοϋ χάνδακος καί είς βάθος 0,68 
μ. άπό τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ τεθραυσμένος 
πίθος καί όστρακα πρωτοαττικών καί γεωμετρι
κών άγγείων, καί εις άπόστασιν 1.30 - 1.50 μ. βο- 
ρειότερον καί είς τό αύτό περίπου βάθος (0,70 μ. ),
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είς τήν τομήν τής κιμιλιας, όστρακα έπίσης γεω
μετρικών χρόνων.

Τό μαλακόν βραχώδες υπέδαφος είς τήν νο- 
τίαν πλευράν τοϋ χάνδακος εύρέθη είς βάθος 0,65 
μ., είς δέ τήν βορείαν κατήρχετο πολύ περισσό
τερον (έως 1.23 μ.). Πιθανώτατα δέν πρόκειται 
ένταϋθα περί φυσικής κλίσεως, άλλα έδημιουργή- 
θη κατά τήν θεμελίωσιν τών βορειότερον καί έν- 
τός τοϋ χάνδακος Β άποκαλυφθέντων έν λειψά- 
νοις κτισμάτων.

Οί έν συνεχεία πρός ΒΑ. διανοιγέντες χάνδακες 
Β καί Γ παρουσίασαν τό μεγαλύτερον άπό άρ- 
χαιολογικής άπόψεως ένδιαφέρον τής άνασκαφής 
ταύτης καί διά τοΰτο τελικώς έπεχειρήθη ύφ’ ήμών 
ή συνένωσίς των, πρός πληρεστέραν παρακολού- 
θησιν τών έν αΰτοΐς άποκαλυφθέντων' ώς έκ τού
του ήδη θά έξετασθώσιν ώς είς ένιαΐος χάνδαξ, 
άρχής γενομένης έκ τοϋ νοτιωτέρου άκρου αύ- 
τοϋ, τοϋ κειμένου είς άπόστασιν 17 μ. άπό τής 
προεκτάσεως τής πρός Β. οικοδομικής γραμμής 
τής όδοϋ Σ. Δοντά (Σ χ έ δ. 30 ).

Είς άπόστασιν 2.50 μ. άπό τής νοτίας στενής 
πλευράς τοϋ χάνδακος καί είς βάθος 0,65 μ. άπό 
τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ, εύρέθη τοίχος (α) 
αρχαϊκής έποχής, μέ κατεύθυνσιν έκ ΒΑ. πρός ΝΔ., 
άποκαλυφθέντος μήκους 0,90 καί πλάτους 0,60 μ., 
θεμελιούμενος είς βάθος 1.44 μ. άπό τής σημερι
νής επιφάνειας έπί έπιχώσεως πάχους 0,29 μ., γεω
μετρικών χρόνων ( όστρακα γεωμετρικά ). "Ητο 
έκτισμένος δΓ άργών λίθων καί πηλοϋ καί παρα- 
βεβιασμένος κατά τό βόρειον ήμισυ τοϋ πλάτους 
τής άνω έπιφανείας του, ούτως ώστε έπί τής δη- 
μιουργουμένης κλιμακώσεως νά έδράζηται είς 
κατά μήκος τοϋ τοίχου διερχόμενος ά γ ω γ ό ς 
κυκλικής τομής έχων έλαφρώς διαγώνιον ώς πρός 
τήν τοϋ τοίχου κατεύθυνσιν, ήτοι έξ Α. πρός Δ., 
καί ροήν πρός Α. Ό άγωγός ούτος, τοϋ 5ου π.Χ. 
αί., είχε διάμετρον 0,255 μ. καί έφερε γραπτός 
ταινίας έρυθρωποϋ χρώματος είς τά έξηρμένα 
κατά τά χείλη άκρα τών έπί μέρους κυλινδρικών 
τμημάτων αύτοϋ ( Σ χ έ δ. 30: τοίχος α καί άγω
γός — κάτοψις καί τομή ).

Είς τό ΒΑ. άκρον τοϋ τοίχου α καί έν επαφή 
πρός αυτόν άπεκαλύφθη έτερος τοίχος (Α) έκτι- 
σμένος έκ ποικίλου μεγέθους άργών λίθων καί 
πηλοϋ, βαίνων κατά κατεύθυνσιν έλαφρώς άπο- 
κλίνουσαν τής άπό Β. πρός Ν., ήτοι διαγώνιον 
ώς πρός τήν τοϋ χάνδακος, πέρα τών όρίων τοϋ 
όποιου καταφανώς συνεχίζετο πρός άμφοτέρας 
τάς κατευθύνσεις. Ό νέος ούτος τοίχος έθεμελιοϋ- 
τοείς βάθος κυμαινόμενον μεταξύ 1.50 (βόρειον 
άκρον) έως 1.70 μ. (νότιον άκρον), είχε πλάτος 
0,70 μ., σωζόμενον ύψος 0,60 - 0,70 μ. καί άπο-

καλυφθέν μήκος 9 μ. Αί κατά στρώματα έρευνη- 
θεϊσαι έκατέρωθεν αύτοϋ έπιχώσεις, ώς καί τό 
έφ’ οδ έθεμελιοϋτο ό τοίχος έκ στερεας έπιχώ
σεως στρώμα, πάχους 0,30 - 0,40 μ., περιεΐχον ό
στρακα γεωμετρικά, τής αύτής δέ έποχής όστρα
κα περισυνελέγησαν καί μεταξύ τών άρμών τών 
λίθων τοϋ τοίχου.

Είς τήν πρός Δ. πλευράν αύτοϋ, άμέσως ύπό 
τήν είρημένην γεωμετρικήν έπίχωσιν, έπί τής ό
ποιας έθεμελιοϋτο ό τοίχος, καί είς βάθος 1.77 
μ. συνηντήθη ή έπιφάνεια τοϋ παρθένου έδά- 
φους, ένφ κατά τήν πρός Α. πλευράν αύτοϋ, ήτις 
έκ τής έπιμελεστέρας διά μεγάλων άργών λίθων 
κατασκευής της άποδεικνύεται ώς ή πρόσοψις τοϋ 
τοίχου, μεταξύ τών γεωμετρικών έπιχώσεων καί 
τής κιμιλιας, εύρισκομένης ένταϋθα είς βάθος
2.55 μ., παρενεβάλλετο στρώμα πάχους 0,45 μ. 
περιέχον όστρακα προϊστορικά. Έκ τούτων συμ- 
περαίνομεν ότι ή άπό Δ. πρός Α. κεκλιμένη κατά 
τό σημεϊον τοϋτο έπιφάνεια τής κιμιλιας πρέ
πει νά ίσοπεδώθη φυσικώς ( βλ. στερεότητα στρω
μάτων είς Σ χ έ δ. 30 ), διά δύο διαδοχικώς κατά 
τούς προϊστορικούς καί γεωμετρικούς χρόνους 
σχηματισθεισών έπιχώσεων, έπί τής ύψηλοτέρας 
τών όποιων καί έντός τών πλαισίων τής γεωμε
τρικής περιόδου έκτίσθη τό έκτεταμένον (πρβλ. 
μήκος τοίχου) καί ίσως — ώς έκ τοϋ μεγέθους 
του δυνάμενον νά κριθή — δημόσιον κτίσμα, 
είς τό όποιον άνήκεν ό ήδη άποκαλυφθείς τοί
χος (Σ χ έ δ. 30 καί Π ί ν. 52 β - γ, 53 α - γ, καί 
54 α - γ = διά τό προϊστορικόν στρώμα).

Έντός τής δυτικής παρειάς τοϋ αύτοϋ χάνδακος 
καί είς τό σημεϊον ένθα ό γεωμετρικός τοίχος 
(Α ) συνηντάτο μετ’ αύτής, άπεκαλύφθησαν έν το
μή δύο παρακείμενοι όγκόλιθοι έξ έρυθρωποϋ 
κροκαλοπαγούς λίθου άνήκοντες είς τόν τοίχον, 
τοϋ όποιου τό έντός τοϋ χάνδακος έμπίπτον τμή
μα εΐχεν ήδη, πρό τής έπεμβάσεως ήμών, κατα
στροφή διά γεωτρυπάνου ύπό τών έργατών τής 
έταιρείας καί τοϋ όποιου ή συνέχεια έκ τοϋ αύ- 
τοΰ ύλικοΰ συνηντήθη κατά τήν αύτήν κατεύθυν- 
σιν (έξ Α. πρός Δ. ) καί είς τήν έναντι παρειάν 
τοϋ χάνδακος ( Σ χ έ δ. 30, σημεία Β - Β' ). Ό 
τοίχος ούτος έθεμελιοϋτο είς βάθος 0,93 - 0,97 
μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας καί ένφ κατά 
τό πρός Δ. σφζόμενον τμήμά του έφαίνετο ώς 
έδραζόμενος άπ’ εύθείας έπί τοϋ γεωμετρικού τοί
χου, είς τό πρός Α. άντίστοιχον τμήμα έθεμελιοΰ- 
το έπί «γεμίσματος» έξ άργών λίθων έξικνουμέ- 
νου μέχρι βάθους 1.60 μ.

Κατόπιν πληρεστέρου καθαρισμού τοϋ τελευ
ταίου τούτου σημείου άπεδείχθη, ότι πρός Β. τών
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ΰρχικώς άποκαλυφθέντων δύο όγκολίθων (Β'), 
ώσεί συνεχόμενος πρός αυτούς, άλλ’ είς μεγαλύ- 
τερον βάθος (0,98 μ. ) ύπήρχεν έτερος όγκόλιθος 
( Γ1) έκ τοΟ αύτοΰ ύλικοΟ, κατευθυνόμενος όμως 
έκ Ν. πρός Β. (μέ έλαφράν άπόκλισιν έκ ΝΔ. πρός 
ΒΑ. ) καί θεμελιούμενος εις βάθος 1.42 μ. έπί στέ
ρεας πεπατημένης έπιχώσεως πάχους 1 μ., μεσο- 
λαβούσης μεταξύ αύτοΰ καί τής άνω έπιφανείας 
τού παρθένου έδάφους. Έτι βορειότερον, κατά 
τήν αύτήν κατεύθυνσιν καί είς τό αύτό βάθος, 
άλλ’ όλίγον άνατολικώτερον, τέταρτος όγκόλι
θος έκ τού αύτοϋ ύλικοϋ ( Γ2) συνέχιζε τό νέον 
τούτο σκέλος πρός Β., μέ μόνην τήν διαφοράν, 
ότι άντί νά θεμελιούται έπί τής προαναφερθείσης 
στερεάς έπιχώσεως, έπεκάθητο έπί βαθυτέρου δό
μου έκ πωρίνων έπιμελώς λελαξευμένων όγκολί
θων, διαστ. 0,70 x 0,75 μ. καί ύψους 0,40 μ., θεμε- 
λιουμένων είς βάθος 1.80 μ. άπό τής σημερινής 
έπιφανείας.

Κατά τήν ήδη παρουσιαζομένην μορφήν, ήτοι 
μέ ύποδομήν έκ πωρίνων όγκολίθων καί άνωδο- 
μήν — έν μέρει έλλιπή — έκ κροκαλοπαγών, τό 
σκέλος τούτο τού τοίχου έξικνεϊτο πρός Β. δια- 
σχίζον διαγωνίως τόν χάνδακα κατά κατεύθυνσιν 
σχεδόν παράλληλον πρός τήν τού γεωμετρικού 
τοίχου, μέχρις δτου συνήντα τήν δυτικήν παρειάν 
τού χάνδακος, ύπό τήν όποιαν καί συνεχίζετο πε
ραιτέρω.

’Επειδή ήδη, ώς έκ τής κατασκευής καί τής 
όμαλής διαρθρώσεως τών πωρίνων όγκολίθων καί 
τής μεταγενεστέρας προσθήκης τών κροκαλοπα
γών, εΐχομεν, παρά τήν άπροσδόκητον κατεύθυν- 
σιν, ύπονοίας, ότι έπρόκειτο περί τμήματος τού 
Θεμιστοκλείου τείχους, μέ τήν μεταγενεστέραν 
καθ’ ύψος έπιδιόρθωσιν (διά κροκαλοπαγών όγκο
λίθων ) τού 4ου π.Χ. αί., προέβημεν έντός τών 
έπιτρεπομένων όρίων είς λεπτομερή έρευναν τών 
έκατέρωθεν (πρός ΝΔ. καί ΒΑ.) τού σκέλους 
τούτου έπιχώσεων, πρός συγκέντρωσιν διαφωτι- 
στικών στοιχείων. Καί άρχικώς, βεβαίως, άνεζη- 
τήθη έκατέρωθεν αύτοΰ τό χαρακτηριστικόν τής 
Θεμιστοκλείου φάσεως «γέμισμα» έξ άργών λί
θων καί πηλού, τό μεσολαβούν μεταξύ τών δύο 
έξ όγκολίθων όψεων τού τείχους. Τό «γέμισμα» 
τούτο πρός ΒΑ. τού τοίχου δέν ένευρέθη· αντιθέ
τους, μετά τήν διάλυσιν ένός μεταγενεστέρου — 
ρωμαϊκών χρόνων — τοίχου, καλύπτοντος τήν ά- 
νατολικήν δψιν τού έν λόγφ σκέλους ( Σ χ έ δ. 
30, Π ί ν. 55 α, ρωμαϊκός τοίχος καταστρεφόμε- 
νος κλπ.), άπεκαλύφθη μία όμαλής τοιχοδομίας 
καί τυπικής μορφής έξωτερική δψις τείχους, 
σωζομένου είς ύψος τριών δόμων (1.30 μ. άπό 
έπιπέδου θεμελιώσεως ) διατεταγμένων καθ’ ύψος

κατά μικράς διαδοχικάς έσοχάς πλάτους 0,10 μ. 
Τόν βαθύτερον πώρινον δόμον διεδέχετο είς βάθος 
ύποθεμελίωσις έξ άργών λίθων, έν συνεχείς σκλη
ρόν πεπατημένον στρώμα καί, τέλος, είς βάθος
2.55 μ., τό παρθένον έδαφος.

Είς έπιβεβαίωσιν τής έκ τής κατασκευής διδο- 
μένης έντυπώσεως, ότι ή ΒΑ. δψις τού σκέλους 
θά έπρεπε νά θεωρηθή ώς ή έξωτερική τού τεί
χους, ήλθεν ή άποκάλυψις τού χαρακτηριστικού 
«γεμίσματος», είς βάθος 1.60- 1.70 μ. άπό τής 
σημερινής έπιφανείας, κατά τήν ΝΑ. πλευράν τού 
σκέλους. Μικρά δέ περαιτέρω είς βάθος δοκιμή 
άπεκάλυψε καί ένταύθα τήν προαναφερθεϊσαν έξ 
άργών λίθων ύποθεμελίωσιν, ώς καί τό ύπό τού
την σκληρόν πεπατημένον στρώμα' τό τελευ- 
ταϊον τούτο κατά τήν πλευράν αυτήν είχε μικρότε- 
ρον πάχος, διότι μεταξύ αύτοΰ καί τής άνω έπι
φανείας τού παρθένου έδάφους παρενεβάλλετο 
καί πάλιν τό παρά τόν γεωμετρικόν τοίχον συ- 
ναντηθέν προϊστορικόν στρώμα (βάθος 2.33 -
2.55 μ.).

Είς τό ΒΑ. άκρον τού χάνδακος Γ καί μεταξύ 
αύτοΰ καί τού Δ. άπεκαλύφθη τέλος έτερον σκέ
λος τού τείχους, είς τρεις δόμους έπίσης, κατευθυ- 
νόμενον — ώς έξ άρχής άνεμένετο—έξ Α. πρός Δ.

Τό σκέλος τούτο, συμπαγές, έξ όλοκλήρου έκ 
κροκαλοπαγών όγκολίθων καί άνευ παρεμβαλλο- 
μένου «γεμίσματος», συνολικού πάχους 3 περί
που μ. καί σφζομένου ύψους 1.55 μ., δέον έπί τή 
βάσει τών ύπαρχόντων δεδομένων νά συναντά 
τό πρώτον κατά άμβλεϊαν γωνίαν ύπό τό πρός ΒΔ. 
πεζοδρόμιον τής Λεωφόρου Συγγροΰ. Δυστυχώς, 
έπί τού παρόντος δέν ήτο δυνατή είς τό σημεϊον 
τούτο ή έρευνα, έξ ής άσφαλώς πολλά θά διεφω- 
τίζοντο. Γεγονός πάντως είναι, δτι τό τελευταϊον 
σκέλος, παρά τήν άπουσίαν τής Θεμιστοκλείου 
φάσεως, είναι τό μόνον άνευρεθέν είς τήν κατά τά 
δεδομένα τών παλαιοτέρων άνασκαφών θέσιν, ένώ 
άντιθέτως τήν έν λόγφ χαρακτηριστικήν τοιχοδο- 
μίαν άνευρίσκομεν είς τό σκέλος μέ τήν άγνω
στον μέχρι τοΰδε άλλαγήν τής πορείας του, ήτις 
διά τής δημιουργουμένης τεθλασμένης (τής έπι- 
βεβαιουμένης έκ τού σκέλους δπου ή Θεμιστό- 
κλειος κατασκευή καί διά τής πολύ νοτιώτερον 
τού άναμενομένου συναντηθείσης τάφρου' βλ. 
Γενικόν Σχέδ. 31) ή άκολουθεϊ φυσικήν δια- 
μόρφωσιν βραχώδους λοφίσκου ( βλ. καί καμπύ
λην προτειχίσματος είς άνασκαφήν Συγγροΰ καί 
Νέγρη) ή ήθελημένως ήκολουθήθη διά νά συμ- 
περιληφθή έντός τού τείχους σημαντικός τις διά 
τήν άρχαιότητα καί άγνωστος είς ήμας δημόσιος 
ή ιδιωτικός χώρος (κτίσμα; ίερόν;) άναζητητέος 
είς τήν περιοχήν ταύτην.
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Ή έπιχειρηθεϊσα συνένωσις καί τών χανδάκων 
Γ και Δ, μέ σκοπόν τήν ολοσχερή άποκάλυψιν 
τής βόρειας δψεως του δευτέρου σκέλους τοΰ 
τείχους, άπέδειξεν δτι αΰτη έκαλύπτετο καί έτέ- 
μνετο μερικώς ύπό μιας ρωμαϊκών χρόνων άργο- 
λιθοδομής (συνδετικόν υλικόν = άσβεστοκονία- 
μα), σκοπόν έχούσης τήν ύποστήριξιν τοΰ έν- 
τεϋθεν διερχομένου πήλινου ύδαταγωγοΰ. Οδτος, 
σχήματος άνεστραμμένου Π καί μέ κατεύθυνσιν 
έκ ΒΔ. πρός ΝΑ., άντιστοιχεΐ καθ’ ύψος πρός τόν 
ύψηλότερον διατηρούμενον δόμον τοϋ τείχους. 
Καί ή έν λόγφ κατασκευή διελύθη διά τήν πλήρη 
άποκάλυψιν καί τής δψεως ταύτης τοϋ τείχους,

χρησιμεύσουν ώς στοιχεία μιας μελλοντικής έκ- 
τενεστέρας δημοσιεύσεως, δυναμένης νά πραγμα- 
τοποιηθή μετά τόν καθαρισμόν, συγκόλλησιν καί 
μελέτην τοΰ έκ τής άνασκαφής ταύτης προελθόν- 
τος κεραμεικοϋ ύλικοϋ καί ίσως καί τήν προανα- 
φερθεΐσαν συμπληρωματικήν έρευναν ύπό τό πρό 
Δ. πεζοδρόμιον τής Λεωφόρου Συγγροϋ.

25. Νικοδήμου - Νίκης - Λαμάχου ( Σ χ έ δ. 1,
άριθ 25)

Κατά τήν διάνοιξιν τών πέδιλων τής άνεγερ- 
θείσης πολυκατοικίας είς τό έπί τής όδοϋ Νίκης 
άριθ. 31 οίκόπεδον διεπιστώθησαν άρκετά λείψα-

Σχέδ. 32. Κάτοψις όχυρωματικής τάφρου τών κλασσικών τειχών

ήτις ώς καί ή νοτιά ούδέν άξιόλογον παρουσίασε 
πλήν τών χαρακτηριστικών κατά δόμον έ σ ο
χ ώ ν, εύρυτέρων είς τήν νοτίαν καί στενότερων 
είς τήν βορείαν δψιν.

Τά έντός τών ύπολοίπων, μέχρι τοϋ ύψους τής 
όδοϋ Χατζηχρήστου χανδάκων Ε καί Ζ άποκαλυ- 
φθέντα ήσαν άποκλειστικώς λείψανα ιδιωτικών 
έγκαταστάσεων, ήτοι θεμέλια οίκιών, άγωγοί καί 
φρέατα έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων (έκ 
τοΰ χάνδακος Ε έχομεν καί δύο χαλκά νομίσματα: 
Σηστέρτιος Άδριανοΰ καί άθηναϊκόν Γ' αί. π.Χ., 
εύρεθέντα είς βάθος 1.20 καί 1.50 μ. άντιστοίχως ) 
έπιβεβαιοΰντα διά τής παρουσίας των ένταΰθα, 
δτι εύρισκόμεθα είς τήν έντός τών τειχών κατφ- 
κημένην περιοχήν.

Περιοριζόμενοι είς τά άνωτέρω, σημειοϋμεν δτι 
άπαξάπαντα τά άποκαλυφθέντα άρχαϊα λείψανα ή- 
ρευνήθησαν έξαντλητικώς καί άπετυπώθησαν, ίνα

να — τόσον έντός όσον καί έκτός τών πέδιλων 
αύτών — τής πρό τοϋ άρχαίου τείχους τάφρου, 
διερχομένης μεταξύ τών όδών Νικοδήμου καί Λα
μάχου, ήτοι μέ κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν. Ή 
πορεία τής τάφρου παρουσιάζει μίαν έλαφράν δια- 
κύμανσιν, ώς έάν καί ένταϋθα ήκολουθήθη κατά 
τήν διάνοιξίν της ή φυσική διαμόρφωσις τοϋ βρα
χώδους παρθένου έδάφους. Τό αύτό άλλως τε διε- 
πιστώθη καί είς τό άμέσως κατωτέρω οίκόπεδον1.

26 - 27. Βουλής -’Απόλλωνος καί Σκούφου, Σκού
φου άριθ. 6 (Σ χ έ δ. 1, άριθ. 26 καί 27)

Κατά τάς διεξαχθείσας είς τό έπί τών όδών

1. Ή πλήρης άποκάλυψις τής τάφρου ένταϋθα έπετεύχθη, 
άναζητήσαντος τοϋ μηχανικού τής οίκοδομής νά θεμελιώ- 
ση τό κτήριον έπί τής κιμιλιάς, λόγφ τοϋ δτι τά άφθονοϋντα 
είς τόν χώρον ΰδατα είχον τελείως άποσαθρώσει τάς ύπερ- 
κειμένας έπιχώσεις.
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Βουλής - 'Απόλλωνος καί Σκούφου κείμενον οί- 
κόπεδον έκσκαφικάς εργασίας έπεσημάνθη διά 
τρίτην έντός τοϋ αυτού Ετους φοράν ή παρουσία 
τής πρό των κλασσικών τειχών όχυρωματικής τά
φρου (Σ χ έ δ. 32 ). Τό ενταύθα πλήρως άποκαλυ- 
φθέν τμήμά της διέσχιζε διαγωνίως τό οίκόπεδον, 
μέ κατεύθυνσιν πάλιν άπό Β. πρός Ν., έχον πλά
τος εις μέν τό πρός Β. άκρον 6.70, είς δέ τό πρός 
Ν. πλέον των 9 μ., άλλ’ ήτο καταφανές ότι αί πρός 
Α. καί Δ. παρειαί τής τάφρου είχον μεταγενεστέ- 
ρως παραβιασθή. Ή έκ τού τμήματος τούτου είς 
κατάστασιν πολτού, λόγω τών υπογείων ύδάτων 
τού χώρου, έξαχθεΐσα έπίχωσις, ήρευνήθη κατά 
τό δυνατόν ύφ’ ήμών, άλλ’ ούδέν άπέδωκε. Παρά 
τήν ελλειψιν, όμως, χρονολογικών στοιχείων, εί
ναι βέβαιον, ότι εύρισκόμεθα πρό τής συνεχείας 
τοϋ κατά τό παρελθόν άποκαλυφθέντος όπό τού 
αειμνήστου συναδέλφου Ί. Θρεψιάδου έτέρου τμή
ματος τής τάφρου (ΑΔ 16 (1960): Χρονικά, σ. 
22 - 26 ) είς τό μεταξύ τών δδών Μητροπόλεως - 
Βουλής - ’Απόλλωνος καί Πετράκη οίκόπεδον τοϋ 
Ο.Δ.Ε.Π. (νϋν Ύπουργεϊον Παιδείας ).

Εις τό παρακείμενον πρός Ν. καί έπί τής όδοϋ 
Σκούφου άριθ. 6 οίκόπεδον, άπεκαλύφθησαν πα
ρά τήν πρός Β. — τήν πρός τό προηγούμενον οί
κόπεδον — μεσοτοιχίαν του, ογκόλιθοι, μή 
κείμενοι κατά χώραν, οΐτινες δέν άποκλείεται νά 
προέρχωνται έκ τοϋ άλλοτε ύπάρχοντος κατά τήν 
πλευράν ταύτην τής τάφρου προτειχίσματος.

’Επί τή βάσει, τέλος, πάντων τών άνωτέρω, άπο- 
δεικνύεται ότι τό τείχος τής πόλεως είς τήν πε
ριοχήν ταύτην ήκολούθει τήν ύπό τοϋ κ. Τραυ
λού (Ε.ά. σ. 51 είκ. 20, πίν. XII καί σ. 56) ση- 
μειωθεΐσαν πορείαν.

28. Μητροπόλεως καί Νίκης (Σ χ έ δ. 1, άριθ.
28)

Είς τό κατά τήν διασταύρωσιν τών ώς άνω όδών 
οίκόπεδον κατά τάς γενομένας έκσκαφάς άπεκα- 
λύφθη, είς βάθος 3.29 μ. άπό τοϋ καταστρώματος 
τής όδοϋ Μητροπόλεως καί εις σημεΐον κείμενον 
άπό μέν τής οικοδομικής γραμμής τής όδοϋ Μη
τροπόλεως 0,50 μ., άπό δέ τής κατά τήν ΒΔ. γω
νίαν τοϋ οικοπέδου σχηματιζομένης άποτμήσεως 
2 μ., δ ά π ε δ ο ν έκ πήλινων τετραγώνων περί
που πλακών (0,52 x 0,59 καί πάχους 0,04 μ.), ών 
έσφζοντο κατά χώραν οκτώ άκέραιαι καί δύο κατά 
τό ήμισυ. Είς τήν ΒΔ. γωνίαν τού δαπέδου εύρέ- 
θη έπίσης κατά χώραν κείμενος καί έν μέρει σιρ- 
ζόμενος κίων άρράβδωτος έξ έρυθρωποΰ μαρμάρου 
(διαμ. 0,44 μ.). 'Ολόκληρος ή έπιφάνεια τοϋ δα
πέδου έκαλύπτετο ύπό λεπτοϋ στρώματος μέ έν
τονα ίχνη πυράς. Ή περί τόν χώρον τοϋ δαπέ

δου γενομένη Ερευνα ούδέν διαφωτιστικόν ώς 
πρός τό κτίσμα, είς δ άνήκε τό δάπεδον, άπέδωσε- 
διεπιστώθη μόνον δτι είς βάθος 0,38 - 0,40 μ. 
κάτωθεν αύτοϋ ύπήρχε παλαιότερον δάπεδον έκ 
λιθαρίων, ύπ’ αυτό δέ είς βάθος 3.80 μ. συνηντή- 
θη ή κιμιλιά.

29. Ξενοφώντος άριθ. 4 (Σ χ έ δ. 1, άριθ. 29 )

Πριν ή όλοκληρωθή ή κατεδάφισις τής ένταϋ- 
θα ύπαρχούσης παλαιός οικοδομής έπεχειρήθη ύφ’ 
ήμών ή διάνοιξις δοκιμαστικής τομής ( Σ χ έ δ. 
33, Γ - Γ’), είς τήν παρά τήν άνατολικήν μεσο
τοιχίαν τελείως άσκαφον καί μέχρι τής σημερινής 
Επιφάνειας σιρζομένην λωρίδα τοϋ έδάφους, πλά
τους 2.50 μ. καί είς σημεΐον αυτής άπέχον 17 μ. 
άπό τής προσόψεως τοϋ οικοπέδου, ένθα, διά τοϋ 
προηγηθέντος προχείρου διαχωρισμού τών στρω
μάτων, είχον έμφανισθή στρώματα βρίθοντα θραυ
σμάτων Ελληνιστικών άγγείων. Ή τομή αΰτη, χω- 
ρήσασα είς βάθος 3.30 μ. παρουσίασε τήν κάτωθι 
στρωματογραφικήν εικόνα.

1) Μετά τάς μικρού σχετικού πάχους συγχρό
νους έπιχώσεις καί μέχρι βάθους 0,90 μ. συνηντήθη 
στρώμα μέ όστρακα άνάμικτα βυζαντινά καί Ελλη
νιστικά. 2) Είς βάθος 0,90 -1 μ. έπεσημάνθη κε- 
καυμένον στρώμα, πλήρες άνθράκων, τέφρας καί 
άφθονων πήλινων θραυσμάτων Ελληνιστικών, άνη- 
κόντων, κατά κύριον μέν λόγον είς σκύφους με- 
γαρικούς, λύχνους καί μήτρας κατασκευής άμφο- 
τέρων, άλλά καί είς παντός είδους σκεύη οικιακής 
χρήσεως τής Εποχής ταύτης. Ή Εκπληκτική πο- 
σότης τών έπί τής μικρας έρευνωμένης έκτάσεως 
περισυλλεγέντων όστράκων, ώς καί τό γεγονός 
δτι ούδέν άκέραιον άγγεΐον εύρέθη, έδιδον τήν 
έντύπωσιν δτι έπρόκειτο περί κεραμοπλαστικοϋ 
Εργαστηρίου καταπλακωθέντος μετά πυρκαϊάν ή 
τουλάχιστον περί ήχρηστευμένου, έκ πυρκαίας 
πάλιν, κεραμεικοϋ ύλικοϋ καί άπορριφθέντος Εν
ταύθα. Πλήν τών όστράκων, περισυνελέγησαν ά
μορφοι μάζαι μολύβδου καί τινα θραύσματα χαλ
κού, είς δέ τό χαμηλότερον σημεΐον ( βάθος 1 
μ.) άπηνθρακωμένοι Ελαιοπυρήνες. 3) Τό άκο- 
λουθούν είς βάθος 1-1.20 μ. στρώμα έκ καθαρών 
χωμάτων άπέδωσεν όλιγαριθμότερον μέν, άλλά τής 
αυτής ποιότητος κεραμεικόν ύλικόν. 4) Είς βάθος 
1.20μ. συνηντήθη έτερον λεπτόν κεκαυμένον στρώ
μα, άλλά καί τούτο, ώς καί αί λοιπαί μέχρι βάθους 
3.30 μ. συναντηθεΐσαι, κατά Επάλληλα στρώματα 
έκ διαφόρου ποιότητος καθαρών χωμάτων, έπι- 
χώσεις, ουδέ έν παλαιοτέρας Εποχής δστρακον 
άπέδωσε. 5) Είς βάθος 3.30 μ. καί κατά τό νοτιώτε- 
ρον τμήμα τής ύπό έρευναν έκτάσεως εύρέθη λε
πτόν στρώμα λατύπης καί θαλασσίων όστρέων, ύπ’
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20.70 ΑΠΟ ΓΩΝΙΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1000

ΟΔΟΣ ΞΕΝΟΦΟΝΤΟΣ 4

Σχέδ. 33. Κάτοψις τοΰ παρά τήν όδόν Ξενοφωντος 4 άποκαλυφθέντος κτηρίου
Ε.ΣΠΑΟΑΡΗ
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αυτό δέ τέλος λιθόστρωτον δάπεδον 
έκτεινόμενον πέραν της διανοιχθείσης τομής πρός 
Α. καί Ν., πρός ΒΔ. δέ όριζόμενον ΰπό τής μόνης 
άποκαλυφθείσης πλευράς του, κατευθυνομένης 
άπό ΝΔ. πρός ΒΑ,

Ή έν συνεχείς: διεύρυνσις πρός Ν. τής δοκιμα
στικής τομής, μέ σκοπόν τήν παρακολούθησιν τού 
λιθοστρώτου, άπέδειξεν ότι έπρόκειτο ούχί περί 
δαπέδου, άλλα περί ϋποθεμελιώσεως όγκωδεστά- 
του τοίχου κτηρίου, τοϋτο δέ διότι έπί τοΟ νέου 
άποκαλυφθέντος τμήματός του, διετηρεΐτο παχύ 
στρώμα συνδετικού πηλού, σφζον έπί τής άνω 
έπκρανείας του τά άποτυπώματα τού άλλοτε έπ’ 
αυτού ΰπάρχοντος δόμου έκ φορμηδόν παρ’ άλ- 
λήλους τεθειμένων ( «μπατικών») όγκολίθων.

Πρός διερεύνησιν τού έν λειψάνοις κτίσματος 
έπεξετάθη ή άνασκαφή έφ’ όλοκλήρου τής επι
φάνειας τού άνατολικού ήμίσεος τού οικοπέδου 
παρά τό νοτιώτερον άκρον τού άνασκαφέντος το- 
μέως καί πέραν τού όρίου τούτου πρός Δ. ’Αποτέ
λεσμα ύπήρξεν ή άποκάλυψις τού έν τώ Σ χ ε δ. 
33 εΐκονιζομένου τμήματος ένός τεραστίων δια
στάσεων καί άπροσδιορίστου είσέτι σχήματος 
κλασσικού κτηρίου, σφζομένου (πλήν έλαχί- 
στων σημείων διατηρούντων όλιγαρίθμους κατά 
χώραν όγκολίθους τού πρώτου δόμου ) κατά τήν 
όποθεμελίωσιν μόνον τών άσυνήθους πλάτους 
τοίχων αυτού καί ταύτην έπαρκώς κατεστραμμέ- 
νην έκ τών παλαιοτέρων οίκοδομήσεων τού χώ
ρου τούτου.

Ή ύποθεμελίωσις αΰτη συνηντήθη μετά τήν 
άφαίρεσιν τών μέχρι βάθους 3.05 - 3.58 μ. ύπερ- 
κειμένων έπιχώσεων, αΐτινες, άπό άπόψεως συ- 
στάσεως καί κεραμεικών κλπ. εύρημάτων, ούδόλως 
διέφερον τών τής δοκιμαστικής τομής Γ - Γ'. Άπε- 
τελεϊτο ή ύποθεμελίωσις έκ μικρού μεγέθους άρ- 
γών λίθων καί πηλού, διατηρουμένη εις ύψος κυ- 
μαινόμενον μεταξύ 0,13 -0,30 μ., ήδράζετο δέ άπ’ 
ευθείας έπί τής άνωμάλου έπιφανείας τής σαθράς 
κιμιλιάς, έξασφαλίζουσα διά τής μεταξύ αύτής 
καί τών όγκολίθων τού πρώτου δόμου παρεμβο
λής της μίαν έπίπεδον, σταθερωτέραν αύτής, άλ- 
λά καί έλαστικήν είς τυχόν καθιζήσεις της βάσιν 
διά τούς όπερκειμένους όγκώδεις τοίχους τού 
κτηρίου.

Τό μόνον σαφώς διακρινόμενον ΒΔ. σκέλος τής 
ύποθεμελιώσεως είχε πλάτος 1.50 μ. καί άποκα- 
λυφθέν μήκος 1.70μ., κατεύθυνσιν δέ άπό ΝΔ. πρός 
ΒΑ., ούχί όμως παράλληλον πρός τό κατά τήν 
αυτήν κατεύθυνσιν βαϊνον, άλλ’ αίσθητώς παρεκ- 
κλΐνον πρός Α. βορειοδυτικόν δριον τού πρώτου 
κατά τήν τομήν Γ - Γ' άποκαλυφθέντος τμήματος 
αύτής.

Είς τό σημεϊον όπου έσφζοντο τέσσαρες κατά 
χώραν κείμενοι όγκόλιθοι τού πρώτου δόμου, τά 
δύο σκέλη ( έάν βεβαίως δύναται νά χαρακτηρι- 
σθή ώς σκέλος καί τό πρώτον άποκαλυφθέν τμή
μα αυτής, δπερ άμφίβολον έπί τού παρόντος ), φαί
νονται νά ένοΰνται δι’ έτέρου καθέτου, άλλ’ ήδη 
τό κατά τήν πλευράν αυτήν σψζομένων λειψάνων 
ύποδεικνυόμενον σχήμα περιπλέκεται άφαντά- 
στως καί είς ούδεμίαν γνωστήν καί συγκεκριμένην 
μορφήν δύναται νά όδηγήση.

Τό δυσάρεστον είναι, δτι, ώς είς πάσας σχεδόν 
τάς ύφ’ ήμών έρευνωμένας περιπτώσεις, πρέπει 
νά άναμένωμεν τήν μελλοντικήν άνοικοδόμησιν 
τού πρός Α. παρακειμένου άκινήτου, ίνα καταστή 
δυνατόν νά διαφωτισθώσι περαιτέρω τά άσαφή 
άποτελέσματα τής άνασκαφής ταύτης.

Τά μόνα δυνάμενα νά λεχθώσιν έπί τού παρόν
τος περί τού κτηρίου τούτου καί τής έν γένει 
άνασκαφείσης περιοχής είναι, δτι: α) Κατ’ άρ- 
χήν άπεκλείσθη ή είς τόν χώρον τούτον ύπαρξις 
τού άρχικώς άναζητηθέντος άγγειοπλαστικοΰ έρ- 
γαστηρίου τών έλληνιστικών χρόνων, δπερ όπωσ- 
δήποτε θά εύρεθή έκεί που πλησίον, β) Τό άποκα
λυφθέν κτήριον, τό όποιον ώς έκ τού χρησιμο- 
μοποιημένου συνδετικού υλικού (καθαρού πη
λού ) πρέπει νά άνήκη μάλλον είς τήν κλασσικήν 
έποχήν καί νά κατεστράφη ήδη πρό τής έλληνι- 
στικής, ώς έπικεκαλυμμένων τών λειψάνων του 
διά τών έλληνιστικών χρόνων έπιχώσεων1 ούδε- 
μία χωρεΐ άμφιβολία ότι είναι δημόσιον, 
γ) ’Αποκλεισμένου τού νά ταυτισθή τό σχήμά του 
πρός οίονδήποτε σύνηθες ορθογωνίου ή καί ά- 
ψιδοειδούς άκόμη σχήματος δημόσιον οίκημα, 
δέον νά άναζητηθή μεταξύ τών έναπομενόντων 
ύπολοίπων.

Πλήν τού ώς άνω κτηρίου άπεκαλύφθησαν έν- 
ταΰθα καί έλάχιστα σωζόμενα λείψανα δύο έντεΰ- 
θεν διερχομένων άρχαίων οδών: μιας βυζαντινών 
χρόνων (Σ χ έ δ. 33 Α - Α') καί έτέρας παλαιο- 
τέρας — μάλλον κλασσικής εποχής — ( Σ χ έ δ. 
33, Β), συναντηθείσης πρός Δ. τού έξωτερικοΰ 
σκέλους τού κτηρίου, παρά τάς έν έπαφή πρός 
τήν βορείαν μεσοτοιχίαν άσκάφους έπιχώσεις 
καί κατευθυνομένης έκ ΝΑ. πρός ΒΔ.

Μεταξύ τών πρό τής έπεμβάσεώς μας έκσκα- 
φεισών είς τόν χώρον τούτον έπιχώσεων, περι- 
συνελέγησαν καί τά κάτωθι δύο μαρμάρινα ένεπί- 
γραφα:

1. Πλήν τών άλλων, έντεϋθεν έχομεν καί αρκετά άλλά τε
λείως έφθαρμένα χαλκά νομίσματα άρχαία έλληνικά, ών πά
λιν σημειοϋμεν τά: α) Σαλαμϊνος, περί τά 350- 318 π.Χ., 
πρβλ. BMC πίν. XX, άριθ. 7, β) Αθηνών, έφθαρμένον 3ου 
αί. π.Χ. καί γ) ’Αθηνών, 229 / 30 π.Χ. Σβορ. πίν. 81, άριθ. 
9-16.
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1) Επιτύμβιος κιονίσκος έκ φαιού μαρμάρου, 
άκέραιος, ϋψ. 0,72 μ. καί άνω διαμέτρου 0,21 μ., 
φέρων τήν έπιγραφήν εις τρεις στίχους: συνετόν/ 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΩΤΙΣ ( Π ί V. 56 α ). Τά 
γράμματα έχουν ύψος 0,02. Έβεβαιώθημεν ότι 
δέν πρόκειται περί νέου ευρήματος, άλλά περί 
τής γνωστής έπιγραφής ( βλ. IG II2, 8784 ), τήν 
όποιαν ό Σ. Κουμανούδης (’Αττικής έπιγραφαί 
επιτύμβιοι, άριθ. 1781 ) άναφέρει ώς εύρισκομένην 
«δυτικώς τού Διπύλου, εις τήν οίκίαν Μισίου». 
’Ανάγεται εις τάς άρχάς τού 3ου π.Χ. αίώνος.

2) Αναθηματική κυλινδρική βάσις έκ λευκού 
μαρμάρου, ύψ. 0,218 καί διαμ. 0,41 μ. (Πίν. 
55 β). Φέρει είς πέντε στίχους τήν έπιγραφήν:

11ΣIΙΔΙ ΑΝΙ ΟΥ/ΒΙΔΙ 

ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ ΑΝΤΙΦΑΝΟΥ ΟΙΝΑΙΟΣ 

ΙΕΡΕΥΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝΟΣ 

ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕΝ ΖΑΚΟΡΕΥΟΝΤΟΣ 

ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΧΗΔΟΝΙΟΥ

Στιχ. 1. Παρά τήν σοβαράν φθοράν τού λίθου 
είς τό άνώτατον σημείον ή συμπλήρωσις: Ίσιδι 
Άνούβιδι, είναι βεβαία.

Στίχ. 3-4. Έπί Ξένωνος άρχοντος. Ό Ξένων 
αρχών έν έτει 133/2 π.Χ. Inscr. Delos No 1949 
καί 2594. Ίδέ καί Pritchett-Meritt, Chronology 
of Hell. Athens p. XXXII.

Στίχ. 5. Καλχηδόνιος ώς όνομα άπαντά διά 
πρώτην, καθ’ όσον γνωρίζομεν, φοράν πιθανώς εί
ναι παράλληλος τύπος τού γνωστού ήδη έθνικοΰ 
Καλχηδών-νιος (βλ. Κουμανούδη έ.ά. άριθ. 1860).

Είς τό κέντρον τής άνω όριζοντίας πλευράς μι
κρός τόρμος, πρός συγκράτησιν τού άναθήματος.

Είς τι να των γραμμάτων ( ύψ. 0,015 μ. ) ίχνη 
έρυθρού χρώματος.

30. Φιλελλήνων άριθ. 17 (Σ χ έ δ. 1, άριθ.
30)

Είς τάς παρειάς τού οικοπέδου τούτου, ιδιοκτη
σίας Δ. Λυμπέρη, μετά τήν κατεδάφισιν τής πα
λαιός οικίας, άνεφάνησαν έλάχιστα διασωθέντα 
έκ τών παλαιοτέρων οικοδομήσεων τού χώρου 
άρχαΐα λείψανα ένός πήλινου άγωγοΰ, ώοειδοΰς 
τομής, καί ένός τοίχου έξ άσβεστολιθικών όγκολί
θων.

'Ο κατά τό δυτικόν μέρος τού οικοπέδου άπο- 
καλυφθεΐς άγωγός έσφζετο μόνον είς δύο σημεία 
κείμενα άντιστοίχως παρά τήν πρός Β. καί τήν 
πρός Ν. μεσοτοιχίαν καί είς άπόστασιν άπό τής 
προσόψεως τού μέν πρώτου 3.40 μ., τού δέ άλλου 
6 μ. Άπετελεΐτο έκ δύο πήλινων κεράμων ήμιελ- 
λειψοειδούς τομής καί παρουσίαζε τό χαρακτηρι

στικόν, ότι ήτο ένισχυμένος κατά τά πλάγιά του 
διά πήλινων έπίσης πλακών, τοποθετημένων έν 
εϊδει όρθοστατών. ’Εσωτερικοί διαστάσεις άγω- 
γού: ύψ. 0,88 καί πλάτος 0,44 μ. Ή έκ τών σιρζο- 
μένων τμημάτων του διδομένη κατεύθυνσις άπό 
Β. πρός Ν., μέ έλαφράν κατά τό βόρειον άκρον 
κάμψιν πρός ΒΔ.

Τού κατά τήν νοτιοανατολικήν πλευράν τού 
οικοπέδου κειμένου τοίχου έσφζοντο δύο ογκό
λιθοι, ό είς ύπό τήν πρός Ν. μεσοτοιχίαν καί είς 
άπόστασιν 18.30 μ. άπό τής προσόψεως καί ό έ
τερος ύπό τήν Α. καί είς άπόστασιν 4.85 μ. άπό 
τής νοτιάς μεσοτοιχίας. Ό τοίχος, πλάτους 0,70 μ., 
κατηυθύνετο άπό Α. πρός Δ.

31. Καλλισθένους καί ’Αχαιών ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 
31)

Κατά τήν διασταύρωσιν τών ώς άνω όδών ( Πε- 
τράλωνα) καί έντός χάνδακος διανοιχθέντος ύπό 
τού ΟΤΕ παραλλήλως πρός τήν Καλλισθένους, 
άπεκαλύφθη είς βάθος 0,60 μ. άπό τού καταστρώ
ματος τής όδοΰ τάφος ρωμαϊκών χρόνων, ορθογω
νίου σχήματος, μήκους 1.75 καί πλάτους 1.08 μ. 
κατεσκευασμένος διά προχείρως λελαξευμένων 
πλακών έκ φαιού μαρμάρου, συνδεομένων κατά 
τούς άρμούς δι’ άσβεστοκονιάματος.

Ή έρευνηθεΐσα είς τό έσωτερικόν τού τάφου 
έπίχωσις παρουσίασεν όστρακα ρωμαϊκά μέχρι 
βάθους 0,57 μ., ρωμαϊκά δέ καί έλληνιστικά άπό 
βάθους 0,57 - 0,85 μ. ’Επειδή όμως καί είς τάς πέ- 
ριξ καί ύπεράνω τού τάφου έπιχώσεις συνελέγη- 
σαν όστρακα τών αυτών έποχών είναι πιθανώτα- 
τον, ότι, τά μέχρι βάθους 0,85 μ. είχον εισχωρή
σει μετά τήν καταστροφήν τού πώματος αυτού, 
τού όποιου σημειωτέον ούδέν τμήμα άνευρέθη. 
’Από βάθους 0,85 - 1.05 μ. ( όπου καί τό δάπεδον 
τού τάφου) έσφζετο άδιατάρακτον τό κατώτερον 
στρώμα. ’Εντός αύτοΰ πλήν τού νεκρού, δστις εΐ- 
χεν άποτεθή άπ’ ευθείας έπί τού δαπέδου, μέ τήν 
κεφαλήν πρός ΒΔ., καί πέντε δακρυδόχων, κειμέ
νων παρά τό δεξιόν πλευράν του, ούδέν έτερον 
άνευρέθη.

Είς γενομένην έν συνεχεία έντός τού χάνδακος 
μικράν έρευναν άπεκαλύφθη είς μικράν άπόστα- 
σιν νοτίως τού τάφου, τμήμα γωνίας κατεστραμ
μένου κτίσματος. Εύρέθη είς βάθος 0,60 μ. άπό 
τού καταστρώματος τής οδού- τά δύο σκέλη της 
ήσαν έκτισμένα διά μικρού μεγέθους άργών λί
θων καί κατά τό έσωτερικόν των έσφζετο έπίχρι- 
σμα πάχους 0,01 μ. Τό σωζόμενον ύψος τών τοί
χων ήτο 1 μ., ήτοι έθεμελιούτο είς βάθος 1.60 μ.

Τό κτίσμα τούτο δέν κατέστη δυνατόν νά έρευ- 
νηθή πέραν τών όρίων τού σκάμματος.
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32. Δωριέων ( καί Τρώων ) ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 32 )

ΕΙς τήν όδόν Δωριέων καί είς τό μεταξύ τών 
όδών Τρώων καί Καλλισθένους τμήμα της, κατά 
τάς εργασίας διανοίξεως χάνδακος ύπό τής ΔΕΗ, 
άπεκαλύφθησαν λείψανα δύο αρχαίων τάφων, ήτοι 
ένός καλυβίτου ( α) καί ένός έκ μεγάλων άδρώς 
είργασμένων πωρίνων πλακών, συνδεομένων κατά 
τούς άρμούς δΓ ασβεστοκονιάματος.

Άμφότεροι είχον τήν αύτήν κατεύθυνσιν άπό 
ΒΔ. πρός ΝΑ., ένθα καί αί κεφαλαί τών νεκρών 
καί έσφζοντο μόνον κατά τό πρός Β. τμήμα των.

Ό καλυβίτης άνεφάνη είς βάθος 0,27 μ. άπό τής 
στάθμης τής όδοϋ Δωριέων, έκαλύπτετο δέ άπό έπι- 
χώσεις, έξ ών συνελέγησαν όστρακα έλληνιστικά 
καί ρωμαϊκά καί μία δακρυδόχος.

Εντός αύτοΰ, κατά τήν έπακολουθήσασαν έρευ
ναν, είς βάθος 0,21 - 0,61 μ. ( έπίπεδον, έφ’ ού 
εκειτο ό τάφος ) είχομεν όστρακα ρωμαϊκών χρό
νων, συσσωρευμένα οστά διαλελυμένων σκελε
τών καί δύο κρανία. Χαρακτηριστικόν καί ώς γε
γονός καί ώς χρονολογικόν στοιχεΐον είναι τό 
άνευρεθέν χαλκοϋν κατιωμένον — χαρώνειον — 
νόμισμα μεταξύ τών όδόντων τού ένός νεκρού. Ή 
ήθελημένη καί ούχί τυχαία παρουσία τού νομίσμα
τος είς τό σημεϊον τούτο βεβαιοΰται καί έκ τής 
θέσεώς του καί έκ τών ιχνών τής όξειδώσεως 
χαλκού έπί τών όδόντων τού νεκρού. Τό νόμισμα 
είναι περγαμηνόν, έποχής Μιθριδάτου (89-88 
π.Χ.). Είς τήν μίαν όψιν παρίσταται προτομή ’Α
θήνας, μέ κορινθιακόν κράνος καί επιγραφήν : 
μιθριδατας, είς δέ τήν έτέραν ’Ασκληπιός ΐστά- 
μενος,μέέπιγραφήν: περγαμηνον($\. Κατάλ. Νο
μισμάτων Βρεταννικοϋ Μουσείου σ. 127 κ.έ. ).

Ό δεύτερος τάφος εύρέθη όλίγον άνατολικώ- 
τερον (πρό τής ύπ’ άριθ. 36 οικίας τής όδού Δω
ριέων ), είς βάθος 0,29 μ. άπό τού πεζοδρομίου. 
’Εντός αύτοϋ είς βάθος 0,40 μ. άπό τού χείλους 
του, άνεκαλύφθη χαλκούν κτερισματικόν κύπελ- 
λον, είς βάθος δέ 0,89 μ., όπου καί ή χρησιμοποιη- 
θεΐσα ώς πυθμήν τού τάφου έπιφάνεια τής κιμι- 
λιάς, όστά έκ τών χειρών καί τών ποδών τού νε
κρού. ’Εκ τής περί τόν τάφον έρεύνης συνελέγη
σαν όστρακα ρωμαϊκών χρόνων.

Διά τών άποκαλυφθέντων εις τάς όδούς Καλλι- 
σθένους καί Δωριέων τάφων, έπιβεβαιοΰται διά 
μίαν είσέτι φοράν ή συνήθεια τών άρχαίων νά 
θάπτουν τούς νεκρούς των παρά τάς αρχαίας ό
δούς, τούτο δέ διότι καί έκ τού σημείου τούτου 
( βλ. Ί. Τραυλός έ.ά. πίνακας) διήρχετο άρχαιο- 
τάτη όδός, ήτις διά πυλίδος τού διατειχίσματος 
ώδήγει έκ τού άστεως είς τόν μεταξύ τών μακρών 
τειχών χώρον καί τόν Πειραιά.

33 - 34. Πειραιώς - ’Αγησιλάου - Μυλλέρου (πρώην 
Όρφανοτρ. Χατζηκώνστα). Σταδίου καί Όμη
ρου (ύπό άνέγερσιν κτήριον Τραπέζης Ελλά
δος ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 33 καί 38 )

Καί κατά τό παρόν έτος συνεχίσθη ή παρακο
λούθησή καί έγένετο κατά διαστήματα έρευνα 
είς τά ώς άνω οικόπεδα — περί ών ήδη έγένετο 
νύξις είς τά Χρονικά τού ΑΔ 18 ( 1963 ) σ. 64 —, 
άλλα καί πάλιν αί έργασίαι δέν ώλοκληρώθησαν 
πιστεύομεν, όμως, ότι τούτο θά έπιτευχθή έντός 
τού 1965, είς τά Χρονικά τού όποιου έλπίζομεν, 
ότι θά καταστή δυνατόν νά συμπεριληφθή καί ή 
περί τών άνασκαφικών δεδομένων τών χώρων τού
των συγκεντρωτική διά τά έτη 1963 - 1965 έκθεσις.

35. Μενάνδρου καί Σοφοκλέους άριθ. 51 ( Σ χ έ δ. 
1, άριθ. 34)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον καί δή παρά τήν πρός 
τήν όδόν Σοφοκλέους άριθ. 51 πλευράν του, άπε
καλύφθησαν λείψανα άρχαίου κτίσματος, σχήμα
τος ορθογωνίου ή τετραγώνου, κειμένου έν μέρει 
έντός τού οικοπέδου καί έν μέρει πέραν τού πρός 
τήν όδόν Σοφοκλέους όρίου αυτού, είς άπόστα- 
σιν δέ 7.25 μ. άπό τής οικοδομικής γραμμής τής 
όδού Μενάνδρου.

Ή σιρζομένη θεμελίωσις άπεκαλύφθη είς βάθος 
2.50 μ. άπό τής στάθμης τής όδού καί ήτο κατε- 
σκευασμένη άναμίξ έξ άργών λίθων, έτέρων ήμι- 
ειργασμένων, ώς καί κανονικώς λελαξευμένων όρ- 
θογωνίων όγκολίθων.

Τό κτίσμα είχε κατεύθυνσιν άπό Ν. πρός Β. Ή 
πρός Ν. πλήρως άποκαλυφθεΐσα πλευρά αύτοΰ 
είχε μήκος 3 μ. Τών έντός τού οικοπέδου πρός Δ. 
καί Α. πλευρών του, ή μέν πρώτη άπεκαλύφθη είς 
μήκος 2 μ., ή δεύτερα δέ είς μήκος 0,90 μ. Τό πλά
τος αύτών κατά μέσον όρον ήτο 0,60 μ.
Ή κατά στρώματα άπό τής σημερινής έπιφανείας 

μέχρι τής διατηρηθείσης θεμελιώσεως τού κτί
σματος έρευνηθεϊσα έπίχωσις παρουσίασε μέχρι 
βάθους 0,70 μ. νεωτέραςέπιχώσεις,άπό 0,70-1.35 μ. 
όστρακα βυζαντινά καί άπό 1.35 - 2.50 μ. άρχαϊον 
στρώμα μέ σποραδικά όστρακα 4ου π.Χ. αί.

36. Λυκούργου καί Σωκράτους ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 
35)

Είς τό κατά τήν ΒΑ. γωνίαν τών ώς άνω όδών 
κείμενον οίκόπεδον αί διά τήν διάνοιξιν νέων 
θεμελίων έκσκαφικαί έργασίαι έφερον εις φώς 
μαρμαρίνην λήκυθον, άπερριμμένην έκεΐ καί είς 
βάθος 2.80 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας. Ή 
λήκυθος (Π ί ν. 56 β ) έλλιπής κατά τόν λαιμόν, 
τήν λαβήν καί τήν βάσιν μετά μικρού μέρους τού
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σώματος είναι έκ λευκοϋ μαρμάρου καί έχει σωζ. 
ϋψ. 0,69 μ. καί μεγ. διάμετρον 0,38 μ. ’Επί τής κοι
λίας παρίσταται έν προστύπορ άναγλύφω ή συνή
θης σκηνή δεξιώσεως: Εις τό άκρον αριστερά 
γυναικεία μορφή — ή νεκρά — καθημένη έπί Ε
δρας μετ’ Ερεισίνωτου, ύποδέχεται διά χειραψίας 
τήν πρό αύτής ίσταμένην έτέραν γυναίκα, ό
πισθεν τής όποιας, ΐσταται τρίτη νεωτέρα μορφή 
— ή θεραπαινίς—κρατούσα πυξίδα. Ύπεράνω τής 
νέκρας κεχαραγμένον προχείρως τό οΰχί σπάνιον 
όνομά της μικα.

37. (’Αθήνας ) - Λυκούργου - ( Αιόλου ) ( Σ χ έ δ.
1, άριθ. 36 )

Κατά τήν διάνοιξιν χάνδακος ύπό τής ΥΔΡΕΞ 
καθ’ όλον τό μήκος τοϋ, μεταξύ των ώς άνω όδών, 
τμήματος τής όδοϋ Λυκούργου, ήναγκάσθημεν νά 
ένεργήσωμεν μικράν ερευνάν, τής όποιας τά άπο- 
τελέσματα υπήρξαν άρκετά Ενδιαφέροντα.

Συγκεκριμένως, παρά τήν ΒΑ. γωνίαν των όδών 
’Αθήνας καί Λυκούργου καί εις άπόστασιν 2.85 μ. 
άπό τής ΒΑ. οικοδομικής γραμμής τής δευτέρας, 
άπεκαλύφθη εις βάθος 3.02 μ. τάφος καλυβίτης 
Επιμελούς κατασκευής Εκ κανονικώς διατεταγμέ
νων καί συνηρμοσμένων κορινθιακών στρωτή
ρων κεράμων, τόσον κατά τάς Επικλινείς μακράς 
καί καθέτους στενάς, όσον καί κατά τό δάπε- 
δον.

Ό τάφος, διαστ. 1.94x0,55 καί ϋψ. 0,60 μ. 
καί μέ κατεύθυνσιν άπό ΒΑ. πρός ΝΔ., ήδράζετο 
εις βάθος 3.65 μ. έπί πρός τούτο δημιουργηθέντος 
εόρυτάτου λαξεύματος Εντός του παρθένου Εδά
φους. ’Εντός τού λαξεύματος καί πρός Β. τοϋ τά
φου διεσφζοντο έντονα λείψανα πυράς, έκ τών 
όποιων, πρό τής έπεμβάσεώς μας, είχεν άνασυρθή 
ύπό τών Εργατών τής Εταιρείας καί παραδοθή 
είς τό οίκείον Άστυν. Τμήμα άρίστης διατη ρή
σεως Ερυθρόμορφος οίνοχόη, μέ παράστασιν 
σκηνής λατρείας τοϋ Διονύσου ( Π ί ν. 56 γ). Τό 
κέντρον τής παραστάσεως καταλαμβάνει κυλιν
δρικός μάλλον βωμός, όπισθεν δέ καί πρός τά 
δεξιά τοϋ βωμοΰ «Ερμαϊκή» στήλη, μέ προτομήν 
Διονύσου, πρός τήν όποιαν τρεις άνδρικαί μορ- 
φαί ένδεδυμέναι μόνον μέ ίμάτιον καί Εστεφανω- 
μέναι δι’ Ερυθρών ταινιών προσφέρουν τήν κε- 
κανονισμένην θυσίαν, πλακούντας καί οίνον, ώς 
συμπεραίνομεν έκ τοϋ κανίστρου, τής οίνοχόης 
καί τοϋ κανθάρου, τά όποια καί προβάλλουν.

Ύπεράνω τής παραστάσεως Επιγραφή διά λευκοϋ 
χρώματος: φιλιος τυχών (άριθ. καταγρ. 3431 ).

’Εντός τοϋ τάφου, πλήν τών οστών τοϋ νεκρού, 
δστις άπέκειτο Επί τοϋ δαπέδου, μέ τήν κεφαλήν 
πρός ΒΑ., άνευρέθησαν μία κτερισματική λήκυθος

( άριθ. 3434 ) καί άρυβαλλοειδές ληκύθιον. Ή λή
κυθος, Ελλιπής τήν βάσιν, τόν λαιμόν καί τήν λα
βήν, άντί άλλου διακόσμου φέρει μίαν βεβιασμέ- 
νην καί άσύμμετρον έπάλειψιν διά μέλανος βερνι
κιού τού παρά τήν βάσιν τμήματος τής κοιλίας καί 
τοϋ λαιμού. Σφζ. βψ. 0,125 μ. Τό ληκύθιον, άκέ- 
ραιον (ΰψ. 0,083 καί διαμ. βάσεως 0,04 μ. ), εί
ναι έπικεχρισμένον διά βερνικιού κατά τό πλεΐ- 
στον έρυθροφαίου καί Ενιαχού μέλανος Εξ άνο- 
μοιογενοϋς όπτήσεως.

Είς άπόστασιν 26.13 μ. άπό τής ΒΑ. γωνίας τών 
όδών Άθηνάς καί Λυκούργου, Εντός διανοιχθεί- 
σης σήραγγος διά τήν συνένωσιν δύο έπί μέρους 
τμημάτων χανδάκων ( τών II καί III), έπεσημάν- 
θησαν είς βάθος 0,47 - 1.57 μ. άπό τής σημερινής 
Επιφάνειας εξ Επάλληλα πεπατημένα στρώματα 
άρχαίας όδοϋ (Σχέδ. 34), τά όποια, έπεξετείνοντο 
Ετι περαιτέρω πρός Α., μέχρι μήκους 6.85 μ. ’Ο
λίγον βαθύτερον τοϋ άρχαιοτέρου στρώματος 
τής όδοΰ (είς βάθος 1.93 μ.) καί πρός τό δυτικόν ά- 
κρον τού έρευνη θέντος τμήματος αύτής,άπεκαλύφθη 
φ ρ ε ά τ ι ο ν έπισκέψεως άγωγοϋ Ελλειψοειδούς 
τομής λελαξευμένου είς τήν κιμιλιάν καί κατευθυ- 
νομένου άπό Β. πρός Ν. Τό φρεάτιον, διατομής 
κυκλικής, εύρέθη είς βάθος 1.93 -2.75 μ., όπου ή 
άρχή τοϋ άγωγοϋ, έκαλύπτετο άνω διά δύο μαρ
μάρινων πλακών, ών ή μία ήτο τό έν τμήμα άξιο- 
λογωτάτης άναγλύφου Επιτύμβιας στήλης Επιστε- 
φομένης άνω ύπό ταπεινού άετώματος. ( Π ί ν. 
57 α) Έπί τής στήλης σφζονται μόνον δύο κεφα- 
λαί, ήτοι ή τής αριστερά καθημένης προφανώς καί 
δεξιά Εστραμμένης γυναικός καί ή τής πρό αύτής 
ίσταμένης θεραπαινίδος. Έχει πλάτος 0,68 καί 
σφζόμενον Οψ. 0,54 μ. Τό εύρημα τοϋτο αποκτά 
έτι μεγαλυτέραν αξίαν, διότι ώς πρώτος διεπίστω- 
σεν ό J. Frel τοϋτο συμπληροΐ τό ύπ’ άριθ. 1822 
τοϋ ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου Επιτύμ- 
βιον άνάγλυφον.

38. Σταδίου άριθ. 61 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 37 )

Κατά τήν άποκόμισιν τών Εκ τής κατεδαφίσεως 
τών ύπογείων τοϋ Επί τής όδοϋ Σταδίου άριθ. 61 
άκινήτου (πρφην Κυπριακή άγορά) χωμάτων 
καί λοιπών ύλικών, άπεκαλύφθη 3 περίπου μ. 
άπό τής σημερινής Επιφάνειας τάφος λελαξευμέ- 
νος είς τήν κιμιλιάν, δστις ήτο Επενδεδυμένος 
Εσωτερικώς (πλήν τοϋ δαπέδου του) διά μεγά
λων μαρμάρινων πλακών καί κεκαλυμμένος δι’ 
όμοιας πλακάς. ’Εντός αύτοΰ ούδέν έτερον εύρέ
θη Εκτός δλίγων τεταραγμένων όστών.

Διαστ. τάφου: μήκος 1.93, πλάτος 0,60 καί βά
θος άπό χειλέων 0,96 μ.

Καί ή ταφή αϋτη περιλαμβάνεται είς τό κατά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:35 EEST - 54.226.8.97



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 101

Γ.ην περιοχήν ταύτην τής πόλεως καί έκτός τού 
Θεμιστοκλείοο τείχους έκτεταμένον νεκροταφεϊον 
των κλασσικών, έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρό
νων.

39. Βασιλίσσης Σοφίας καί Ήρώδου 'Αττικού 
(Σ χ έ δ. 1, άριθ. 39 )

Διά μικρας έρεύνης, γενομένης είς τόν χώρον 
τής κατεδαφισθείσης έπί τών ώς άνω όδών οικο
δομής, διεπιστώθη δτι κατά τήν νοτιοανατολικήν 
γωνίαν τού οίκοπέδου, είς βάθος 5.70 μ. καί είς 
άπόστασιν 30.35 μ. άπό τής έπί τής όδού Βασ. 
Σοφίας οικοδομικής γραμμής, διήρχετο ά γ ω- 
γ ό ς έν μέρει λελαξευμένος είς τόν μαλακόν βρά
χον καί έν μέρει άποτελούμενος έκ πωρίνων πλα
κών είργασμένων είς τό μέσον είς σχήμα άνεστραμ- 
μένου Π. Οότος κατά τήν έποχήν τής κατασκευής 
του είχεν έπικαλυφθή διά παντοίων μαρμάρινων 
πλακών, ών όλίγαι διεσφζοντο είς τό σημεΐον, 
όπου ό άγωγός διήρχετο όπό τήν νοτίαν μεσοτοι
χίαν τού οικοπέδου. Αί πλάκες αύται δέν ήσαν εί- 
μή ήχρηστευμένα καί κατ' άνάστροφον θέσιν 
ένταϋθα τοποθετημένα έπιτύμβια άνάγλυφα, μία δέ 
έξ αύτών ήτο καί ή ύπό τών έργατών τής οίκοδο- 
μής άποκαλυφθεϊσα έπιτύμβιος στήλη, ή καί 
προκαλέσασα τήν ήμετέραν έπέμβασιν.

Συνολικώς άνεσύρθησαν τρία τμηματικώς σφ- 
ζόμενα άνάγλυφα, τά κάτωθι:

α) ’Επιτύμβιος στήλη είς δύο τεμάχια (ή πρώ
τη άνευρεθεϊσα), έλλιπής κατά τό άνω μέρος τής 
παραστάσεως καί τήν έπίστεψιν καί παριστώσα 
έν έκτύπφ άναγλύφω σκηνήν δεξιώσεως ( Π ί ν. 
57 γ). Ή νεκρά καθημένη δεξιά έπί σκίμποδος 
καί ένδεδυμένη ποδήρη χιτώνα καί ίμάτιον κα- 
λύπτον καί τήν κεφαλήν αυτής, δεξιούται έτέραν 
ίσταμένην καί πρός αότήν έστραμμένην γυναι- 
κείαν μορφήν, ήτις είναι ένδεδυμένη έπίσης πο
δήρη χιτώνα καί ίμάτιον. Μεταξύ αυτών, έν δευτέ- 
ΡΦ έπιπέδφ, δύο άλλαι ίστάμεναι, έπίσης, μορφαί, 
μία άνδρική κατ’ ένώπιον, μέ τάς δύο χείρας έπί 
τής βακτηρίας καί μία νεανίου, έν ίματίφ μόνον, 
προσβλέποντος δεξιά. Πρόκειται περί έργου τών 
άρχών ή τών μέσων τού β' ήμίσεος τού 4ου π.Χ. 
αί. Διαστ.: πλάτος 0,61 καί σφζ. ύψος 0,95 μ.
(άριθ. καταγραφής 3300 καί 3301 ).

β) Τμήμα έκ τού άνω μέρους άναγλύφου, έφ’ 
ού σώζεται μόνον ή κεφαλή κατ’ένώπιον γενειοφό- 
ρου άνδρός ( Π ί ν. 57 β ). Σφζ. διαστ. 0,34 χ 0,24 
μ. (άριθ. καταγραφής 3302).

γ) ’Επιτύμβιος πλάξ, έλλιπής κατά τό κάτω μέ
ρος, φέρουσα έν προστύπφ άναγλύιρφ λουτροφό- 
ρον. Διαστ.: πλάτος 0,41 καί σφζ. ΰψ. 0,47 μ.

Είς τόν λοιπόν χώρον τού οίκοπέδου ούδέν 
άπολύτως εύρέθη.

40. Άριστοξένου καί Έρατοσθένους ( Σ χ έ δ. 1,
άριθ. 40 )

Κατά τήν διεξαχθεΐσαν ένταυθα μικράν άνα- 
σκαφικήν έρευναν άπεκαλύφθη, παρά τήν ΒΔ. με
σοτοιχίαν, είς βάθος 2 μ. άπό τής στάθμης τής 
όδού Άριστοξένου, ύδαταγωγός ώρυγμένος είς 
τήν κιμιλιάν είς σχήμα άνεστραμμένου Π, πλάτους 
0,30 καί ύψους 0,40 μ., δστις έκαλύπτετο άναμίξ 
διά πλακών μαρμάρινων καί κεράμων.

41. Βεΐκου άριθ. 28 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 41 )

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον άπεκαλύφθη, καθ’ δ- 
λον τό μήκος τής πρός Β. μεσοτοιχίας του, τό 
έντεΰθεν διερχόμενον, μέ κατεύθυνσιν έξ Α. πρός 
Δ., μεταγενέστερον Βαλεριάνειον τείχος.

Τό τείχος κατά πλάτος έκειτο έν μέρει έντός 
τού οίκοπέδου καί έν μέρει πέραν τού πρός Β. 
όρίου του, φαίνεται δέ δτι συνεχίζετο πρός Α. 
καί Δ. όπό τάς παρακειμένας ιδιοκτησίας. Διετη- 
ρεϊτο είς άρίστην κατάστασιν, άπετελεϊτο έκ μέ- 
γάλου μεγέθους καί κανονικώς λελαξευμένων κρο
καλοπαγών όγκολίθων, σφζόμενον κατά τό δυτι- 
κώτερον άκρον του είς ύψος δύο δόμων καί κατά 
τό αντίστοιχον άνατολικόν είς ύψος τριών δό
μων. Έθεμελιοΰτο έπί τού παρθένου έδάφους καί 
έντός πρός τούτο λελαξευμένης υποδοχής, είς βά
θος 0,90 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας, ένώ ή 
έπιφάνεια τού δευτέρου είς ύψος δόμου του έκει- 
το κατά 0,20 μ. όψηλότερον αύτής. Κατ’ ευτυχή 
συγκυρίαν τό τμήμα τούτο τού τείχους έμπίπτει 
είς τόν ακάλυπτον χώρον τής ύπό άνέγερσιν οίκο- 
δομής καί οΰτω θά διατηρηθή άθικτον καί έμφα- 
νές.

42. Βεΐκου άριθ. 27 - 29 ( Σ χ έ δ. 1, άριθ. 42 )

’Εντεύθεν περισυνελέγη μαρμάρινος άρράβδω- 
τος κιονίσκος (σφζ. ΰψ. 0,39 καί διαμ. 0,20 μ.), 
δστις εύρέθη είς βάθος 1.70 μ. άπό τής σημερινής 
έπιφανείας καί έπί τού όποπρασίνου μαλακού 
βράχου.

43. Φαλήρου καί Στρατηγού Κοντούλη ( Σ χ έ δ.
1, άριθ. 43 )

Είς τό οίκόπεδον τούτο, ιδιοκτησίας Γεωργ. 
Μακρή, κατά τάς έκσκαφικάς έργασίας καί τήν 
διάνοιξιν τών θεμελίων, άπεκαλύφθη, είς βάθος 
μόλις 0,30 μ. άπό τής έπιφανείας, τάφος κερα
μοσκεπής, μήκους 0,90 καί πλάτους 0,50 μ., μέ 
κατεύθυνσιν άπό Α. πρός Δ. ’Εντός αότού ούδέν 
πλήν τών όστών τού νεκρού εύρέθη.
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όργάνων τοϋ οικείου ’Αστυνομικού Τμήματος εις 
χεϊρας τοϋ έργάτου Γ. Καραμανιόλα παρεδόθη 
είς τήν Εφορείαν ήμών.

46. Όδός Παναγή Κυριάκου (’Αμπελόκηποι)

Τήν μεσημβρίαν τής 6ης ’Ιουλίου 1964 τό ΙΔ' 
’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αμπελοκήπων μας έγνώρι- 
σε τηλεφωνικώς τήν άνεύρεσιν άρχαίων άγαλ- 
ματίων είς τήν ύπό τής Εταιρείας Ύδάτων ένερ- 
γουμένην έκσκαφήν έπί τής όδοϋ Π. ΚυριακοΟ, 
παρά τό γήπεδον τοΰ Παναθηναϊκοί).

Μεταβάντες αμέσως έπΐ τόπου διεπιστώσαμεν 
πράγματι ότι έντός τοϋ κατά μήκος τής όδοϋ Π. 
Κυριακοϋ διανοιχθέντος εΰρυτάτου χάνδακος πρός 
τοποθέτησιν νέων υδαταγωγών καί είς βάθος 2 
περίπου μέτρων άπό τής έπιφανείας ( Σ χ έ δ. 35, 
όπου πρόχειρον τοπογραφικόν διάγραμμα ), είχον 
άποκαλυφθή καί έξαχθή υπό έργατών τής είρη- 
μένης Εταιρείας τά κάτωθι χαλκά άρχαΐα άγαλ- 
μάτια, άτινα καί μάς παρεδόθησαν:

1. Άγαλμάτιον παιδός γυμνοΰ, μέ άποτετμη- 
μένην άλλ’ ύπάρχουσαν τήν δεξιάν χεϊρα, ώς καί 
νεωστί άποτετμημένους τούς πόδας άπό τοΰ κά
τω μέρους τοϋ μηροϋ. Περί τήν κεφαλήν φέρει 
στέφανον έκ κλάδων κισσοΰ. Σωζ. ΰψ. 0,47 μ. 
(Πίν. 58 α - β).

2. Άγαλμάτιον Ποσειδώνος, έλλιπές τήν άρι- 
στεράν (παλαιόθεν) άπό τοΰ μέσου τοϋ βραχίο- 
νος. Πρόκειται περί έπαναλήψεως τοϋ γνωστοΰ 
Ποσειδώνος τοϋ Λατερανοϋ. Ύψ. 0,45 μ. (Πίν. 
59α- β).

3. Άγαλμάτιον Διονύσου, έλλιπές τήν κεφα
λήν καί τούς άκρους πόδας. Τήν άριστεράν έχει 
κεκαμμένην καί πρός τά άνω, διά δέ τής καθειμέ- 
νης έτέρας κρατεί βότρυν. Σωζ. ϋψ. 0,19 μ. ( Π ί ν. 
59 γ).

4. Άγαλμάτιον γενειοφόρου καί έστεμμένου 
άνακεκλιμένου Ήρακλέους, μέ άποτετμημένους 
νεωστί άλλ’ ύπάρχοντας τούς πόδας ( σχεδόν άπό 
τών γονάτων) καί ένθετον, άλλ’ άπεσπασμένην 
άρχαιόθεν, τήν δεξιάν χεϊρα. Διά τής άριστεράς 
έκράτει τό ρόπαλον, ούτινος καί διατηρούνται έλά- 
χιστα λείψανα (Πίν. 60 α - β ). Είναι όξειδωμέ- 
νον σοβαρώς καί δή κατά τά νώτα, ένθα φέρει 
καί έμφανή ίχνη μολύβδου — σημεΐον συνδέ- 
σεως πρός τήν έλλείπουσαν βάσιν του. Ύψος 
μετά τών ποδών 0,21 μ. Προφανώς άντίγραφον 
έργου τοϋ Λυσίππου ( βλ. F. de Visscher, Heracles 
Epitrapezios ).

5. Ή όπισθία πλευρά άγαλματίου (;) κατε
στραμμένου έξ ίσχυράς κατιώσεως, άποτελουμέ- 
νου έκ δύο προσαρμοζόντων τεμαχίων, ήτοι κορ- 
μοΰ (ϋψ. 0,063 μ.) καί Ισχίων μετά μερικώς σφ-

ζομένων σκελών ( ΰψ. 0,072 μ. ) (Πίν. 60 γ ).
Πλήν τών ώς άνω, περισυνελέγησαν ύφ’ ήμών 

μεταξύ τών ύπό τών έργατών έξαχθέντων χωμά
των καί άλλα έννέα μικρά χαλκά τεμάχια, μή συγ
κεκριμένου σχήματος.

Ώς πρός τάς συνθήκας τής άνευρέσεως τών άνω- 
τέρω άρχαίων, ό έργολάβος τής Εταιρείας μάς 
έδήλωσεν, ότι τήν 1 Ιην π.μ. οί έργάται Γ. Δελλα- 
πόρτας, Λ. Πετσολιάς καί Έπ. Μεσίρης άσχο- 
λούμενοι μέ τόν καθαρισμόν καί τήν διευθέτησιν 
μάλλον τοϋ κάτω μέρους τής δυτικής παρειάς τοϋ 
σκάμματος άπεκάλυψαν τά νώτα τοΰ ΰπ’ άριθ. 1 
άγαλματίου καί έν συνεχεία τά άλλα τρία ή τέσ- 
σαρα μικρότερα. Άρχικώς έκλήθη ύπ’ αύτών ό 
βοηθός τοϋ έπιστάτου Ί. Δεληγιώργης καί άκο- 
λούθως ό ίδιος έπιστάτης Νικ. Άλεβιζάτος, δστις 
έσπευσε καί είδοποίησε τό Άστυν. Τμήμα τής 
περιοχής. Ό εύθύς άμέσως άποσταλείς έπί τόπου 
άστυφύλαξ, άφ’ οδ συνέταξε πρόχειρον περι
γραφήν τών αντικειμένων, ένημέρωσε τούς προ
ϊσταμένους του, ύφ’ ών τέλος καί είδοποιήθη ή 
καθ’ ήμάς Υπηρεσία.

Ή έκ τών πρώτων τούτων δειγμάτων διαπιστω- 
θεΐσα σπουδαιότης τών εύρημάτων καί ή σημειω- 
θεΐσα ήδη άνωτέρω ώς ύπό τών αγαθών καί φι
λόνομων έργατών προξενηθεΐσα μικρά καί άσή- 
μαντος κολόβωσις είς τά άκρα δύο τούλάχιστον 
έξ αύτών, ώδήγησεν ήμάς εις τήν άπόφασιν τής 
άμέσου καί συστηματικής έξερευνήσεως τοϋ έν- 
διαφέροντος χώρου.

Ή άνασκαφή έγένετο κυρίως διά τοΰ ειδικευ
μένου έργάτου μας Γ. Βασιλειάδου, παρίσταντο 
δέ κατά τήν έπί τετραήμερον διάρκειάν της έκτός 
τών έπιστημονικών βοηθών δ. Φ. Καλούδη καί Έ. 
Σπαθάρη, ό συνάδελφος X. Μακαρόνας καί ό ά- 
καταπόνητος άρχιτέκτων Ί. Τραυλός, είς δν ό- 
φείλεται τό δημοσιευόμενον ένταϋθα Σ χ έ δ. 36, 
μέ τήν ακριβή θέσιν πάντων τών γενομένων εύρη
μάτων 1.

Μέ τόν διά τής άπομακρύνσεως τών μαλακών 
χωμάτων (έπιχώσεως) καθαρισμόν τοΰ χώ
ρου τούτου καί μέ μικράν είς βάθος έρευναν ήρχι- 
σαν άμέσως νά διαγράφωνται ό κατά τήν άρχαιό- 
τητα άνοιχθείς ένταϋθα καί έπί τοϋ παρθένου έδά- 
φους λάκκος, καθώς καί ή πρός νότον πλευρά 
του, ένφ συγχρόνως καί έντός αύτοϋ πάντοτε 
άπεκαλύπτοντο τό έν μετά τό άλλο τόσον είς βά
θος δσον καί πρός Δ. :

1. Τά κατά τάς ήμέρας έργασίας έλθόντα είς φώς νέα εύ- 
ρήματα έλάμβανον άριθμούς έν συνεχείς των ήδη άναφερ- 
θέντων καί άσχέτως τοϋ άν συνανήκον ή δχι πρός ταϋτα 
ή και μεταξύ των γενικώς. Τό ύπ’ άριθ. 1 άγαλμάτιον π.χ. 
φέρει έπί πλέον τόν άριθ 6 ( βλ. Σ χ έ δ. 36 ).
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α) Ή β ά σ ι ς τοϋ ύπό τών έργατών τής Εται
ρείας Ύδάτων έξαχθέντος ύπ’ άριθ. 1 άγαλματίου, 
μετά τοΟ ύπολοίπου μάλιστα τών σκελών του προσ- 
κεκολλημένων έπ’ αυτής, β) ή ύπ’ άριθ. 9 έξαε- 
δρική ύψηλή β ά σ ι ς τού ύπ’ άριθ. 3 άγαλματίου 
τού Διονύσου, γ) αί ύπ’ άριθ. 10 καί 11 άλλαι δύο 
βάσεις, ώς καί τό ύπ’ άριθ. 12 χαλκοϋν άντικεί- 
μενον σχήματος άκρου λεοντόποδος μετά μακρών 
πτερύγων καί δ) τά ύπ’ άριθ. 7 καί 8 νέα καί λίαν 
ένδιαφέροντα άγαλμάτια, άτινα είναι άκέραια 
άλλά καί αρκούντως ώξειδωμένα (Π ί ν. 61).

Διά τών ώς άνω εύρημάτων συνεπληρώθησαν 
κατ’ άρχήν τά έν Π ί ν. 58 α, 59 γ ( βλ. Σ χ έ δ. 
36, 1 + 6 καί 3 + 9 ) άγαλμάτια. Ή βάσις τού 
ύπ’ άριθ. 1 είναι άπλή τετραγωνική καί έχει μή
κος 0,31, πλάτος 0,25 καί ύψ. 0,06 μ., έπ’ αύ- 
τής δέ ώς βλέπομεν ( Π ί ν. 58 β), διακρίνονται 
καλώς καί νϋν τά πέλματα τών ποδών τού άγαλ
ματίου *. Είς τό οΰτω συμπληρωθέν άγαλμάτιον 
( Π ί ν. 58 α ) εχομεν προφανώς τόν θεόν Διόνυ
σον (Βάκχον ), δστις είκονίζεται ίστάμενος, σχε
δόν κατ’ ένώπιον, μέ έλαφρώς διεστώτα τά σκέλη 
καί τήν κεφαλήν κεκλιμένην όλίγον δεξιά, πλή
ρης δέ παιδικής άφελείας καί χάριτος κατευθύνει 
τό βλέμμα πρός τόν διά τών χειρών κρατούμενον 
αύλόν ( ώς φαίνεται έκ τής διαθέσεως τών δακτύ
λων ). Τό άγαλμάτιον, εύρεθέν είς βάθος 2.43 μ. 
άπό τής έπιφανείας τής όδοΰ, ήτο έστραμμένον 
πρός Δ. καί έχει ύψος 0,67, μετά τής βάσεώς του 
δέ 0,73 μ.

Τό άγαλμάτιον ύπ’ άριθ. 3 μετά τής βάσεώς του 
—καί άκέφαλον ώς είναι έπί τού παρόντος — με- 
τρεϊ ύψος 0,31 μ.

Έπί τών ύπ’άριθ. 10, 11 καί 12 προφανώς θά 
έστηρίζοντο τά τοϋ μικρού μεγέθους άρχικώς άνευ- 
ρεθέντα άγαλμάτια, ώς καί τό τελείως κατεστραμ- 
μένον.

Καί ήδη έρχόμεθα είς τά νεοανακαλυφθέντα ύπ’ 
άριθ. 7 καί 8 άγαλμάτια:

7. Διά τού εύρήματος τούτου (Π ί ν. 62 α ) 
άπεκτήσαμεν εν έπί πλέον άλλά άξιολογώτατον 
άντίγραφον τοϋ περιφήμου άγάλματος τού Δορυ
φόρου τοϋ Πολυκλείτου. Ό ήμέτερος Δορυφόρος 
είκονίζεται φέρων καί κεκοσμημένονκ ρ ά ν ο ς, με
τά καταυχενίου. Έν τή συνεσφιγμένη άκρςι τής 
κεκαμμένης άριστεράς άναζητήσαντες εϋρομεν 
καί τήν όπήν διά τό ένθετόν ποτέ δόρυ. Ύψος 
0,31 μ. Διάμ. βάσεώς: άνω 0,085 καί κάτω 0,10 μ.

Τοϋτο εύρέθη τοποθετημένον (Σ χ έ δ. 36 καί 
Π ί ν. 61) είς τό πρός Δ. άκρον τής μεγάλης βά- 
σεως τοϋ Διονύσου ( Βάκχου), πρό τοϋ άριστεροϋ

1. Οί πόδες άπεκολλήθησαν τής βάσεώς κατά τήν μετα
φοράν της είς τήν άρχαιολογικήν Συλλογήν.

τούτου ποδός καί έβλεπεν έπίσης πρός Δ. Ώς βλέ
πομεν καί έν τώ Σ χ έ δ. 36, άριθ. 7, είχεν ήμιαπο- 
σπασθή τής κυκλικής βάσεώς του (ύψους 0,03 μ.) 
καί είχεν άποκλίνει τής κατακορύφου — έκ τής

Σχέδ. 36. ’Ακριβής θέσις πάντων 
τών άνακαλυφθέντων εύρημάτων

πιέσεως τών ύπερκειμένων χωμάτων ή μάλλον 
τών χωμάτων, τά όποια έρρίφθησαν μεθ’ όρμής 
καί έν σπουδή πρός έπίχωσιν τοϋ λάκκου — ού
τως ώστε εύρίσκετο έν έπαφή πρός τά νώτα τοϋ 
πρό αύτοϋ ίσταμένου καί πρός Δ. πάλιν έστραμ-
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μένου ύπ’ άριθ. 8 τελευταίου χαλκού άγαλματίου 
τής όμάδος ταύτης.

8. Άγαλμάτιον κριοφόρου άνδρός ώριμου ήλι- 
κίας, μέ πώγωνα δασύν καί κόμην μακράν, ένδε- 
δυμένου χιτώνα βραχύν καί φέροντος πήραν άρι- 
στερά όπίσω κρεμαμένην άπό τοϋ ώμου (Π ί ν. 
62 β). Ούδεμία χωρεϊ αμφιβολία ότι εύρισκόμε- 
θα πρό κριοφόρου ΈρμοΟ, ίδιάζοντος όμως τύ
που, περί ού θά γίνη λόγος μετά τόν καθαρισμόν. 
Τόν κριόν φέρει δι’ άμφοτέρων τών χειρών έπί 
τοϋ στήθους, ένώ διά τών μασχαλών του άλλα καί 
δι’ ίμάντων έχει άκινητοποιήσει κατά περίεργον, 
πλήν άσφαλή τρόπον, τά άκρα αϋτοϋ ή καί αυτόν 
τούτον όπίσω (χιαστί), ίσως δέ καί έμπρός. Τό 
άκαθάριστον τοϋ άγαλματίου δέν μάς έπιτρέπει 
νά εΐπωμεν αν φέρη καί ίμάτιον, πώς εχουσιν 
άκριβώς οί ίμάντες καί άν έχη κυνήν έπί τής κε
φαλής.

"Υψος άγαλματίου 0,51 μ. "Ιστατο έπί διαλυθεί- 
σης λεπτής τετραγωνικής βαθμιδωτής βάσεως, έφ’ 
ής ήτο έξηπλωμένος κύων (μήκος κυνός 0,115μ.).

Ή έρευνα έπεξετάθη έν συνεχεία πρός Β. καί Δ. 
Καί πρός Β. μέν, άν καί έχωρήσαμεν άρκετά, ού- 
δέν άνεύρομεν, άλλά δέν συνηντήσαμεν τά πρός 
τό μέρος τούτο τοιχώματα τού λάκκου, όστις ού
τως έμφανίζεται ευρύτατος. Πρός Δ. όμως καί εις 
έλαχίστην άπόστασιν άπό τού κριοφόρου Έρμοΰ 
ήρχισε νά άποκαλύπτεται άλλο άγαλμάτιον, χαλ- 
κοΰν έπίσης, παιδός, περίπου τοϋ τύπου καί τών 
διαστάσεων τοϋ Διονύσου ( Βάκχου ).

Μέ τήν πρόοδον τής έργασίας άπεδείχθη έντός 
όλίγου, ότι εύρίσκόμεθα ούχί πρό ένός άγαλμα
τίου, άλλά πρό δευτέρας όμάδος, τά άγαλμάτια τής 
όποιας είχον άποτεθή έν τφ λάκκφ μέ τό πρό- 
σωπον πρός Α. ( Π ί ν. 63 α - β). Ταϋτα ώς καί 
τά τής πρώτης όμάδος είχον τοποθετηθή είς 
τήν κανονικήν των όρθίαν στάσιν, άρκετά όμως 
έξ αύτών καί δή τά μικρότερα είχον καταπέσει 
έκ τών βάσεών του καί εύρίσκοντο τό έν έπί τοϋ 
άλλου (Σ χ έ δ. 36 ). Πάντως ή έκ τής έρεύνης 
σχηματισθεϊσα έντύπωσις ( βλ. καί τάς βάσεις 
τών άγαλματίων) ήτο, ότι ό άποκρύψας ένταϋθα 
ταϋτα δέν είχε τήν πρόθεσιν νά τά συσσωρεύση 
άπλώς, άλλά καί νά τά έξασφαλίση μέ τάξιν έπί 
τής εύρυτάτης βάσεως τοϋ νέου άγαλματίου τοϋ 
Βάκχου.

Άντιληφθέντες έξ άρχής ότι τά περί τούς πό- 
δας τοϋ Διονύσου άγαλμάτια ήσαν δυστυχώς Ισχυ
ρότατα ώξειδωμένα, καταφανής δέ ήτο καί ό κίν
δυνος τής πλήρους διαλύσεως ευαρίθμων κατά τήν 
έξαγωγήν των, έζητήσαμεν άπό τό Έθν. Άρχ. 
Μουσείον τήν άποστολήν ειδικού είς τήν συντή- 
ρησιν τών χαλκών τεχνίτου.

Οΰτω ή περαιτέρω άποκάλυψις τοϋ εόρήματος 
συνετελέσθη μέ τήν πολύτιμον συνεργασίαν τοϋ 
πεπειραμένου καί εύσυνειδήτου άρχιτεχνίτου Χρ. 
Χατζηλιοϋ, χωρίς νά προξενηθή ούδεμία έπί πλέον 
ζημία. Ή έν λόγω όμάς έκαθαρίσθη όσον ήτο δυ
νατόν έπί τόπου, χωρίς νά θιγή ή νά μετακινηθή 
ούτε εν τών άγαλματίων. Έν συνεχείς ταϋτα καί 
πρό τής έξαγωγής των, άφ’ ού έσχεδιάσθησαν 
ύπό τοϋ κ. Τραυλοϋ, έφωτογραφήθησαν.

Κατά τήν σχεδίασιν καί τής όμάδος ταύτης 
έδόθησαν άριθμοί είς τά άντικείμενα έν συνεχεία 
τών τής προηγουμένης, κατά τήν έξαγωγήν των 
όμως δέν έλήφθη ύπ’ δψιν ή σειρά τών άριθμών, 
άλλά έκείνη τήν όποιαν έπέβαλλεν ό όλιγώτερον 
έπικίνδυνος τρόπος.

’Εντεύθεν τελικώς έχομεν τά κάτωθι έπτά (ή 
μάλλον όκτώ ) άγαλμάτια:

9. (Σ χ έ δ. 36, άριθ. 13 ). Άγαλμάτιον νεαρού 
Διονύσου, όμοιου πρός τό ύπ’ άριθ. 1, άλλά μέ 
τάς χεΐρας ύψωμένας πρός τά πλάγια καί είς στά
σιν όρχουμένου. Ό Διόνυσος, μέ πλουσιωτέραν 
τήν οϋλην κόμην καί συγκρατουμένην δι’ άλυ- 
σιδωτοΰ κοσμήματος, δίδει τήν έντύπωσιν ότι εί
ναι μεγαλύτερος τήν ήλικίαν τοϋ πρώτου. "Υψ. 
0,67 μ. (έπομένως τό άγαλμάτιον είναι ισοϋψές 
μέ τό ύπ’ άριθ. 1 ) καί μετά τής βάσεως 0,70 μ. 
Έστηρίζετο έπί βάσεως όρθογωνίου σχήματος, 
έχούσης μήκος 0,41, πλάτος 0,225 καί ύψος μόλις 
0,03 μ. (Π ί ν. 64 α - β ).

Μεταξύ τών σκελών του ύπάρχει ( Π ί ν. 64 
α - β ) έτερον άγαλμάτιον, όπερ δέν έπεχειρήσα- 
μεν νά άποσπάσωμεν, ώς λίαν κατεστραμμένον 
καί στερεώς προσκεκολλημένον έπ’ αύτών διά τής 
όξειδώσεώς του.

10. (Σχέδ. 36, άριθ. 15) Άγαλμάτιον γυ- 
ναικός καθημένης καί μέ τάς χεΐρας είς στάσιν 
νηθούσης ( Π ί ν. 64 γ ). Τό άνω μέρος τοϋ σώ
ματος γυμνόν- κεκαλυμμένον είναι μόνον τό έκ 
τών ίσχίων καί κάτω. ’Ισχυρότατα κατιωμένον 
κατά τό άνω ήμισυ. 'Η κεφαλή του παρέμεινε 
συγκεκολλημένη έπί τοϋ άμέσως κατωτέρω άγαλ
ματίου (Σχέδ. 36, άριθ. 17). Σωζ. ΰψ. 0,25 μ.

11. (Σχέδ. 36, άριθ. 16). Άντίγραφον έν 
μικρογραφία τοϋ Δισκοβόλου τοϋΜύρωνος ( Π ί ν. 
65 α - β ). Λίαν βεβλαμμένον έκ τής όξειδώσεώς. 
"Υψος ( ώς εχει νϋν) 0,26 μ.

12. (Σχέδ. 36, άριθ. 17 ). Άγαλμάτιον άνδρός 
βαρβαρικής μορφής, μέ χονδρά χαρακτηριστικά 
προσώπου. Φέρει περίζωμα περί τήν όσφύν, συνε- 
στραμμένον δέ ύφασμα (;) περί τήν κεφαλήν καί 
τόν λαιμόν (Π ί ν. 66 α - γ ). Χορευτής. "Υψ. 
0,25 μ.

13. (Σχέδ. 36, άριθ. 18). Άγαλμάτιον Διο
14
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νόσου, είκονιζομένου σχεδόν κατ’ ένώπιον καί μέ 
τήν κεφαλήν κεκλιμένην έλαφρώς πρός τά αρι
στερά. Στηρίζεται επί τοΰ αριστερού ποδός καί 
έχει κεκαμμένον έλαφρώς τόν δεξιόν. Έχει λε
πτοφυές σώμα, πλουσίαν κόμην έκ συστρεφομέ- 
νων πλοκαμίσκων δεδεμένην όπίσω, γενικώτερον 
δέ όλως θηλυπρεπή έμφάνισιν, καί τάς χεΐρας 
είς στάσιν οίνοχοοϋντος ( Π ί ν. 67 γ ).

Ύπό τό στρώμα τής όξειδώσεως μόλις διαφαί- 
νεται όπίσω, ότι φέρει νεβρίδα καί κνημϊδας. Ύψ. 
0,28 μ. Έπί βάσεως κυκλοτερούς, διαμέτρου κάτω 
0,12 μ. (Εόρέθη ύπτιον, μεταξύ δέ τών βραχιόνων 
του είχε καταπέσει τό έν Π ί ν.66 α-γ άγαλμάτιον ).

14. (Σ χ έ δ. 36, άριθ. 19 ). Άγαλμάτιον ’Αθήνας 
ένδεδυμένης πέπλον έζωσμένον μετά διπλοϊ- 
δίου. Φέρει έπί τής κεφαλής ταπεινόν κρά
νος (Π ί ν. 67 α - β ). "Ισταται κατ’ ένώπιον, μέ 
τήν κεφαλήν ήμικεκλιμένην άριστερά καί κά
τω, στηρίζεται δέ έπί τού άριστεροϋ σκέλους, 
έχουσα τό δεξιόν έλαφρώς κεκαμμένον. Κρατεί 
διά μέν τής δεξιάς δόρυ, διά τής έτέρας δέ 
φιάλην ή καί άσπίδα (τό τελευταϊον θά φανή 
μετά τόν καθαρισμόν τοΰ άγάλματος· πάντως 
έκεϊ πλησίον — βλ. Σ χ έ δ. 36, άριθ. 22 — περι- 
συνελέγη κατεστραμμένον καί είς τεμάχια κυκλι
κόν άντικείμενον, διαμ. 0,10 μ., δπερ έξελήφθη ώς 
πώμα).

"Υψ. 0,21 μ. Πλάτος είς τό ύψος τών χειρών 
0,12 μ.

15. ( Σ χ έ δ. 36, άριθ. 20). Προτομή Σαράπι- 
δος έπί άνθεμίου καί βάσεως κυβικού σχήματος 
( Π ί ν. 67 δ ). Εΐκονίζεται ώς συνήθως μέ τόν 
κάλαθον έπί τής κεφαλής καί τήν άτημέλητον 
μακράν κόμην.

"Υψ. προτομής 0,22 μ. Μήκος πλευράς βάσεως 
0,165 καί υψ. 0,125 μ.

’Ενταύθα δέον νά σημειωθή, ότι έν τή προσπά
θεια μας νά άποσπάσωμεν τόν μεγαλύτερον Διό
νυσον ( Π ί ν. 58 α ) μετά τής βάσεώς του, έφ’ ής, 
ώς έλέχθη, είχον άποτεθή άρχικώς ίστάμενα όλα 
τά άγαλμάτια τής δευτέρας όμάδος, ήναγκάσθημεν 
νά διευρύνωμεν τόν λάκκον, όσον ήτο δυνατόν, 
πέριξ καί κυρίως πρός Β. Άλλ’ ένφ πρός Δ. εύ- 
ρέθη πλέον τό τέρμα τού λάκκου, πρός Β. καί εις 
άρκετήν άπόστασιν άπό τοΰ περί οΰ ό λόγος άρ- 
χαίου έπρόβαλε διά μέσου τών χωμάτων ή δεξιά 
χειρ έτέρου άγαλματίου ( Π ί ν. 68 ). ’Επειδή ό
μως ή περαιτέρω συνέχισις τής έρεύνηςπρόςΒ.,έν- 
τός τής οϋτω δημιουργηθείσης υπό τό κατάστρω
μα τής όδού Π.Κυριακού μεγάλης κοιλότητος, έθε- 
ωρήθη ώς λίαν έπικίνδυνος, άπεφασίσθη νά ύπο- 
στηλωθή μέν κατ’ άρχήν δεόντως ό άνεσκαμμένος 
ήδη χώρος, διά νέου δέ στομίου διανοιγομένου έτι

βορειότερον νά έπιτύχωμεν τήν όλοκλήρωσιν τής 
άνασκαφής. Τούτο δέ καί συνετελέσθη τήν 8ην 
καί 9ην ’Ιουλίου, μέ τά κάτωθι άποτελέσματα:

α) ’Εντός τού λάκκου άπεκαλόφθη τρίτη όμάς 
άποτελουμένη έκ τριών άγαλματίων ( βλ. ύπ’ άριθ. 
23, 24 καί 25 είς Σ χ έ δ. 36) εόρεθέντων ίσταμέ- 
νων κατά χώραν καί έπί τών πλίνθων των. Τούτων 
πάλιν τά δύο μεγαλύτερα ΐσταντο έπί κυκλικής 
βάσεως καί άντιμέτωπα, ήτοι τό μέν ύπ’ άριθ. 24 
έστραμμένον πρός Δ., τό δέ ύπ’ άριθ. 23 πρός Α. 
Όπισθεν τού τελευταίου δέ τό ύπ’ άριθ. 25 μέ τήν 
αύτήν κατεύθυνσιν, άλλ’ έπί τετραγώνου βάσεως.

β) Έτι βορειότερον καί έπί διαφορετικού έπι- 
πέδου εύρέθη σ ι ρ ό ς, παρά τόν όποιον άπέκειν- 
το έν εϊδει «γεμίσματος» πολυάριθμοι λύχνοι πή
λινοι.

Μετά τόν πλήρη καθαρισμόν τών ώς άνω εύ- 
ρημάτων έγένετο πάλιν έπί τόπου ή σχεδίασις 
καί φωτογράφησίς των.

Τά νέα χαλκά είναι:
16. ( Σ χ έ δ. 36, άριθ. 23 καί 23 α). Άγαλμά- 

τιον Διονύσου (Πίν. 69 α), ώς δύναταί τις νά 
συμπεράνη έκ τής είς μακρούς βοστρύχους κατα- 
πιπτούσης κόμης έπί τε τών ώμων καί τοΰ στήθους, 
ώς καί τής δοράς πάνθηρος τήν όποιαν φέρει έπί 
τοΰ άριστεροϋ ώμου, καί ή όποια καλύπτει όλως 
τόν άριστερόν βραχίονα καί έν μέρει τόν μηρόν 
τοΰ κεκαμμένου άριστεροϋ σκέλους.

Τούτο εχει χυθή είς δύο μήτρας, ών ή μία διά 
τήν άριστεράν χεϊρα μετά τής δοράς ( Π ί ν. 70 γ). 
Τό δεύτερον τούτο τμήμα εόρέθη άπερριμμένον είς 
άπόστασιν έπί τού έδάφους. "Υψ. 0,61 μ.

Έπί τής κυλινδρικής βάσεώς του — διαμέτρου 
άνω 0,26 μ. — υπάρχει πάλιν έξηπλωμένος κύων.
( Τό άγαλμάτιον κατά τήν άποκάλυψίν του είχεν 
ήδη άποκολληθή τής βάσεως).

17. ( Σ χ έ δ. 36, άριθ. 24 ) Άγαλμάτιον τύπου 
άγενείου Ήρακλέους - Αλεξάνδρου, είκονιζομέ- 
νου έν άναπαύσει καί άτενίζοντος πρός τά άρι
στερά. Στηρίζεται έπί τού δεξιού ποδός, έχει τήν 
άκραν τής κεκαμμένης δεξιάς έπί τοΰ ισχίου καί 
φέρει ύπό τήν άριστεράν χεϊρα έμπρός συνεπτυ- 
γμένην τήν λεοντήν, τήν καί άπό τού προβαλλο- 
μένου αριστερού πήχεως καταπίπτουσαν (πρός 
τά κάτω) δίκην ίματίου. Ύψ. 0,66 μ. Βάσεως άνω 
διαμ. 0,215 μ. ( Π ί ν. 69 β-γ).

18. (Σχέδ. 36, άριθ. 25). Άγαλμάτιον Άρ- 
ποκράτους, γυμνού, μέ ύψηλόν φρύγιον πίλον, 
μακράν κόμην καί τόν δείκτην τής κεκαμμένης 
δεξιάς, ώς συνήθως, παρά τό στόμα. Ύψ. 0,36 μ. 
(Πίν. 70 α - β ). Έστηρίζετο έπί λεπτής τετρα
γωνικής βάσεως.

Οί βορειότερον καί έπί ύψηλοτέρου έπιπέδου
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( Π ί ν. 71 α) άποκείμενοι καί περισυλλεγέντες 
ύφ’ ήμών λύχνοι, έξήκοντα εξ ( 66) συνολικώς, 
ακέραιοι καί είς τεμάχια καί διαφόρου μεγέθους 
(άριθ. καταγραφής 3167 - 3232) είναι άπαντες 
χρησιμοποιημένοι καί φέρουσιν έπϊ τοϋ δίσκου 
γνωστά διακοσμητικά θέματα (ήλιον, έρωτιδεΐς, 
διάφορα πτηνά, ανθέμια κλπ.) χαρακτηριστικά 
τοϋ 4ου, 5ου καί 6ου μ.Χ. αίώνος. Οδτοι όμως 
καθώς καί ό έτι μεταγενεστέρας έποχής σ ι ρ ό ς 
ούδεμίαν δύνανται νά εχωσι σχέσιν μέ τό εύρη
μα τών χαλκών. Άσχετα ώσαύτως πρός ταϋτα 
είναι καί άλλα άνάξια λόγου λείψανα, τά όποια 
παρετηρήθησαν κυρίως έπί τών παρειών τοϋ χάν- 
δακος, ώς: α) τοίχος κατεστραμμένου κτίσματος 
κατά τήν άνατολικήν παρειάν καί έναντι περίπου 
τοϋ λάκκου καί β) τμήμα μικροϋ κοινοϋ πήλινου 
ΰδαταγωγοΰ πενταγωνικής τομής ( Π ί ν. 71 β ), ώς 
άποδεδειγμένως μεταγενεστέρων χρόνων. Σχετικά 
μόνον θά ήτο δυνατόν νά χαρακτηρισθώσι τά έπί 
τών δύο πλευρών τοϋ χάνδακος λείψανα έντονου 
πυράς καί τοϋτο διότι κεκαυμένον στρώμα συνην- 
τήσαμεν καί κατά τήν ερευνάν μας γενικώς άνωθεν 
τών εύρημάτων, καί εις βάθος 1.50 μ. άπό τοϋ 
καταστρώματος τής όδοΰ, είς τό όποιον κατά τόν 
κ. X. Χατζηλιοϋ δύναται νά άποδοθή καί ή μεγά
λη κατίωσις καί βλάβη ή παρατηρηθεΐσα ήδη έπί 
τών μικρών κυρίως άγαλματίων. Ό κ. Χατζηλιοϋ 
είναι δηλαδή τής γνώμης ότι ή έν τή τέφρςι σόδα 
κατερχομένη διά τών βροχών μέχρι καί τών χαλ
κών έπετάχυνε τήν κατίωσιν καί μάλιστα τών 
ύψηλοτέρων ή τών άκαλύπτων τμημάτων αύτών. 
Π.χ. είς τήν περίπτωσιν τών άγαλματίων 12 καί 
13 ( Π ί ν. 66 α-γ καί 67 γ )— τά όποια καταπεσόν- 
τα έκ τών βάσεών των, εύρέθησαν τό έν έπί τοϋ 
άλλου — τό ύπερκείμενον 12 (ό χορευτής) είναι 
ισχυρότατα κατιωμένον, ένώ τό ύπ’ αύτοΰ καλυ- 
πτόμενον 13 (ό Διόνυσος ) είναι πολύ καλυτέρας 
διατηρήσεως. Επίσης είς τό ύπ’ άριθ. 10 ( Π ί ν. 
64 γ) τής καθημένης γυναικείας μορφής, τό άνω 
μέρος είναι πλήρες ρωγμών καί σχεδόν διαλελυ- 
μένον, ένφ τό κάτω — κατά τήν βάσιν του — 
διατηρείται πολύ καλώς.

Οϋτως έχουν έν πάση σχεδόν λεπτομερείς τά 
άποτελέσματα τής παρά τήν άνατολικήν πλευράν 
τοϋ Γηπέδου τοϋ Παναθηναϊκού ένεργηθείσης ύφ’ 
ήμών άνασκαφικής έρεύνης καί τοιοϋτος έν γε- 
νικαΐς γραμμαΐς ό κατ’ αυτήν άποκαλυφθείς είς 
βάθος 2.50 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας θη
σαυρός τών χαλκών άγαλματίων, τά όποια εύρέ
θησαν άποτεθειμένα έντός λάκκου, διαστάσεων 
1.115x0,90 μ.

Αύτή αύτη ή κατάστασις τών άντικειμένων, 
κεκαλυμμένων, ώς ήδη έσημειώθη, ύπό κατιώσεως

μετά χώματος προσκεκολλημένου έπ’ αύτής, δέν 
έπέτρεψε νά γίνη εύρύτερος περί αύτών λόγος. 
Καί αί διαστάσεις αύτών έλήφθησαν κατά προσ- 
έγγισιν.

Ή πραγματική άξια τοϋ άπροσδοκήτου καί άπό 
πάσης άπόψεως πολυτιμοτάτου εΰρήματος μόνον 
μετά τόν καθαρισμόν, συντήρησιν καί άποκατά- 
στασίν του θά καταφανή.

Λαμβανομένων ύπ’ όψει τών συνθηκών, ύφ’ άς 
τοϋτο ήλθεν είς φώς, εύλόγως δέον νά χαρακτηρι- 
σθή ώς τό κατ’ έξοχήν τυχαϊον εύρημα. ’Αρκεί 
νά σημειωθή άπλώς, ότι έάν ό κατά μήκος τής 
όδοϋ Π. Κυριακοϋ διανοιχθείς χάνδαξ ύπό τής 
Εταιρείας Ύδάτων ήτο κατά 2-3 έκατοστά στε
νότερος ή καί έχαράσσετο άνατολικώτερον, τό 
έν λόγω εύρημα θά παρέμενεν έσαεί άγνωστον, 
διότι καί άν συνέβαινεν έστω μετά πάροδον πολ- 
λοϋ χρόνου νά έπισημανθή, θά είχεν άναμφιβό- 
λως όλοσχερώς καταστραφή.

Πάντως, δυνάμεθα έπί τοϋ παρόντος μετά βε- 
βαιότητος νά χρονολογήσωμεν τοϋτο είς τά μέ
σα τοϋ 2ου μ.Χ. αίώνος, ήτοι είς τούς χρόνους τοϋ 
Άδριανοϋ, καί νά δεχθώμεν ότι, ώς καί έπί μέρους 
έλέχθη, έν αΰτώ περιλαμβάνονται άρκετά καλά 
καί έν μικρογραφία πάντοτε άντίγραφα ή καί με- 
ταπλάσεις περιφήμων έργων μεγάλων καλλιτε
χνών τοϋ 5ου καί 4ου π.Χ. αίώνος.

’Αποκλεισμένου άπολύτως νά άνήκωσι ταϋτα είς 
χαλκοπλαστικόν έργαστήριον — όχι μόνον εχο- 
μεν έλλιπές άρχαιόθεν άγαλμάτιον, άλλά καί ού- 
δέν ύπάρχει είς διπλοϋν—, δεχόμεθα μέν τήν σχέ
σιν αύτών μέ φιλότεχνον συλλέκτην, άλλ’ ώς πολύ 
πιθανώτερον θεωροϋμεν ότι προέρχονται άπό 'Ιε
ρόν έκεϊ που πλησίον κείμενον καί δή τοϋ Διονύ
σου ή έστω καί Βακχεΐον, δεδομένου ότι ό θη
σαυρός μας κατά τά 4 /5 άποτελεϊται άπό άγάλματα 
θεών σχετικών πρός τόν Διόνυσον, έπιπροσθέτως 
δέ μεταξύ αύτών ύπερτεροϋν τά τοϋ Διονύσου- 
Βάκχου καί είς άριθμόν καί άπό άπόψεως μεγέθους.

Ή άπόκρυψις τούτων έντός τοϋ έδάφους θά 
έγένετο προφανώς έπικειμένης έχθρικής έπιδρο- 
μής, ίσως τής τών Έρούλων κατά τό 267 μ.Χ., ή 
καί τών Γότθων ύπό τόν Άλάριχον περί τό τέ
λος τοϋ 4ου αί. μ. X.

47. Όδός ’Ιόλης ( καί Βουλιαγμένης )

Έντός δύο χανδάκων, διανοιχθέντων ύπό τής 
ΥΔΡΕΞ καθέτως πρός τήν νοτίαν οικοδομικήν 
γραμμήν τής όδοϋ ’Ιόλης καί είς άπόστασιν 
άπό τής διασταυρώσεώς της μετά τής όδοϋ Βου
λιαγμένης 27.60 καί 35.60 μ. άντιστοίχως, άπεκα- 
λύφθη τμηματικώς πήλινος ά γ ω γ ό ς, ώοει- 
δοϋς τομής, μεγ. διαμ. 0,65 μ., έχων κατεύθυνσιν
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έκ ΒΑ. πρός ΝΔ., ήτοι όμοίαν πρός τήν τής όδοϋ 
Ιόλης. Ό αγωγός προφανώς διετηρεΐτο καί πέ
ραν τών όρίων των χανδάκων. At πέριξ αύτοΰ 
έπιχώσεις ούδέν απέδωσαν.

48. Σαρκοδίνοο (Νέος Κόσμος )

Κατά τάς ύπό τοΰ ΟΤΕ έκσκαφικάς έργασίας 
εις τήν όδόν Σαρκοδίνου (όπισθεν τοΰ έργοστα- 
σίου ΦΙΞ) πρός τοποθέτησιν καλωδίων άπεκαλύ- 
φθη Αρχαίος τάφος.

Μεταβάντες έπϊ τόπου, κατόπιν είδοποιήσεως 
τών έργατών τοΰ συνεργείου, διεπιστώσαμεν ότι 
έντός τοΰ χάνδακος, είς βάθος 0,60 μ. άπό τοΰ 
καταστρώματος τής όδοϋ, διεγράφετο τό χείλος 
τάφου, έκ μαρμάρινων πλακών, άνοικτοΰ ήδη καί 
ήρευνημένου ύπό τών έργατών τοΰ ΟΤΕ, οΐτινες 
είς γενομένας παρατηρήσεις καί έρωτήσεις μας 
ώς πρός τό περιεχόμενον τοΰ τάφου έδήλωσαν, 
ότι κατά τήν άπομάκρυνσιν τών πλακών τοΰ κα
λύμματος δέν άντελήφθησαν ότι έπρόκειτο περί 
τάφου καί ότι έντός αύτοΰ ούδέν πλήν τών οστών 
τοΰ νεκροΰ άνεΰρον.

Ό τάφος, μέ κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν., είχε 
μήκος 1.98, πλάτος 0,65 καί βάθος 1 μ. Τό πά
χος τών τοιχωμάτων του είς τάς μακράς πλευράς 
ήτο 0,25 μ., είς δέ τάς στενάς πλευράς 0,10 μ.· τό 
αύτό πάχος είχε καί τό ύπό τών έργατών τοΰ ΟΤΕ 
άνευρεθέν κάλυμμα.

Κατά τόν καθαρισμόν τών τοιχωμάτων τοΰ τά
φου καί τών πέριξ έπιχώσεων, πρός μέτρησιν καί 
άποτύπωσιν αύτοΰ, άπεδείχθη ότι ή πλάξ τής πρός 
Δ. μακράς πλευράς του ήτο κοινή διαχωριστική 
μεταξύ αύτοΰ καί έτέρου τάφου πρός Δ., τοΰ β. 
Οδτος έκαλύπτετο ύπό μιας μεγάλης πλακάς, μιας 
μικροτέρας καί τινων λίθων καί θραυσμάτων πλα
κών, συμπληρούντων τά διάκενα. Κατά τήν άφαί- 
ρεσίν των διεπιστώθη, ότι ή μικροτέρα τών πλα
κών ήτο τό άποτετμημένον κατά πλάτος ήμισυ 
άετωματικής Αναγλύφου έπιτυμβίας στήλης, τό 
όποιον, είς δευτέραν χρήσιν ένταΰθα, έτοποθετή- 
θη άνεστραμμένον πρός κάλυψιν τοΰ τάφου. Έπ’ 
αυτής είκονίζεται ύπό Αψιδωτόν οίκοδόμημα 
καθημένη γυναικεία μορφή.

Τής έπιγραφής σφζεται: φιλώ

ΦΙΛΩ

ΜΙΛΙΐ[ ΣΙΑ ]

Διαστ.: Μέγ. ύψος 0,83 καί μέγ. πλάτος 0,30 μ.
Ό νεκρός τοΰ τάφου β άπέκειτο ύπτιος, μέ τήν 

κεφαλήν πρός Β., καί ήτο έκτερισμένος διά πέν
τε δακρυδόχων, τών όποιων αί τέσσαρες παρά τούς 
πόδας καί ή πέμπτη παρά τήν λεκάνην.

Είς τάς παρά τούς πόδας του έπιχώσεις ήτο

έμφανής μεταγενεστέρα παραβίασις, διά τήν άπό- 
θεσιν τών, έξ Ανακομιδής λειψάνων έτέρου νε
κρού, ένταΰθα άποκαλυφθέντων τεταραγμένων ό- 
στών καί δευτέρου κρανίου.

Περί τόν σκελετόν καί καθ’ όλον τό μήκος του 
περισυνελέγησαν πολυάριθμοι ήλοι καί δύο λα- 
βαί, έκ τοΰ διαλυθέντος ξυλίνου φερέτρου.

Ό τάφος β ήτο κατεσκευασμένος, ώς καί ό α, 
έκ μαρμάρινων πλακών συνδεδεμένων δι’ Ασβεστο
κονιάματος, είχε δέ διαστάσεις 0,60x1.91 μ. Αί 
πλάκες τών δύο μακρών πλευρών συνεπληροΰντο 
είς μήκος ύπό δύο συνανηκόντων τεμαχίων λε
πτής καί ύψηλής μαρμάρινης έπιτυμβίου στήλης 
( Π ί ν. 71 γ), διαστάσεων: ΰψ. 0,98, πλ. 0,285 καί 
πάχ. 0,235 μ. καί μέ τήν έπιγραφήν:

Λεπτίνης
Όλυμπιοδώρου Ύψ. γραμμ. 0,023 μ.
Άλωπεκήθεν Άριθ. Κατ. 3297 καί 3298

Πρβλ. IG IP 1575 Β, στίχ. 42 όπου:

[λε]πτινης ολυμ[π........ 7
[ ΑΛΩ] ΠΕΚΗΘΕΝ

Ή έν λόγω έπιγραφή περιέχει κατάλογον άπε- 
λευθέρων έκ του έτους 330 π.Χ. περίπου. 

Πρόκειται πιθανώς περί τοΰ ίδιου νεκροΰ.

49. Όδός Σοφιανού άριθ. 26

Είς χάνδακα πλάτους 0,80 μ., διανοιχθέντα ύπό 
τής ΥΔΡΕΞ κατά μήκος τής όδοΰ Σοφιανού, 
άπεκαλύφθη είς βάθος 0,90 μ. ύδαταγωγός 
έκ πήλινων πλακών σχήματος Ανεστραμμένου Π, 
έχουσών μήκος 0,35, πλάτος 0,16 καί πάχος κατά 
μέν τά άκρα τών σκελών τοΰ Π 0,05, κατά δέ τό 
λοιπόν 0,02 μ. Αί πλάκες αύται τεθειμένοι άνά 
δύο, ή μία έπί τής άλλης, έσχημάτιζον τόν Αγω
γόν τομής τετραγωνικής (ήτοι 2 Π, τοΰ ένός έπί 
τοΰ άλλου).

Ή κατεύθυνσις τοΰ σωζ. τμήματος τοΰ άγωγοΰ 
ήτο άπό ΝΑ. πρός ΒΔ., τό δέ σημεϊον είς τό όποιον 
συνηντήθη οδτος έντός τοΰ χάνδακος άπεϊχε πε
ρί τά 30.50 μ. άπό τής διασταυρώσεως τών όδών 
Σοφιανού καί Γεν. Κολοκοτρώνη. Είς άπόστασιν 
2 μ. βορειοανατολικώτερον τοΰ άγωγοΰ, είς βά
θος 0,80 μ. κατά τήν πρός ΒΔ. πλευράν τοΰ χάν
δακος καί πέραν τών όρίων αύτοΰ, ύπό τήν όδόν, 
έκειτο Αρχαίος πώρινος τάφος. ’Εντός αύτοΰ, 
πλήν τών όστών τοΰ νεκροΰ, ούδέν άνεύρομεν.
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'Ο νεκρός είχεν άποτεθή άπ’ εύθείας έπΐ τοϋ δα
πέδου τοΰ τάφου κα! μέ τήν κεφαλήν πρός ΒΑ. Ό 
τάφος, διαστάσεων πλάτους 0,60, μήκους 2 καί ΰ- 
ψους 0,56 μ. ( πάχος τοιχωμάτων 0,12 μ.), έκα- 
λύπτετο υπό δύο πλακών, έκ πώρου έπίσης.

Είς τήν έναντι παρειάν τοϋ χάνδακος άπεκαλύ- 
φθη ή πρός ΒΔ. μακρά πλευρά έτέρου τάφου, 
έπίσης έκ πώρου, δστις, ώς καϊ ό πρώτος, εκειτο 
κατά τό μεγαλύτερον μέρος αύτοϋ ύπό τήν όδόν.

Ό τάφος ούτος ήτο άνέπαφος. Παρά τήν πρός

ΒΑ. κεφαλήν τοϋ νεκροϋ εύρέθη χαλκοϋν κτερι- 
σματικόν κάτοπτρον καί τεμάχιά τινα προερχό
μενα έκ τοϋ διαλυθέντος, προφανώς, καλύμματος 
τοΰ κατόπτρου, παρά δέ τήν λεκάνην τοϋ σκελε
τού εν φιαλίδιον καϊ τεμάχια μολύβδου (πρόκει
ται περί τάφου γυναικός ).

Έσωτερικαί διαστάσεις τάφου: μήκος 1.90, 
πλάτος 0,54 καί ύψος 0,50 μ. Πάχος τών τοιχω
μάτων του 0,14 μ.

ΦΟΙΒΟΣ Δ. ΣΤΛΥΡΟΠΟΥΛ ΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 42 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Άθήναι: α. Αισχύλου 31. Λήκυθος και σκύφος έκ τοΟ κατά τήν οδόν Αισχύλου 31 άποκαλυφθέντος 
γεωμετρικού τάφου Α, β. Μπενιζέλου 5. Μαρμάρινη προτομή, έλλιπής κατά τήν κεφαλήν καί τόν 

άριστερόν ώμον, γ. Μπενιζέλου 5. Τμήμα άκρας δεξιάς χειρός ύπερμεγέθους άγάλματος

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 44 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Άθήναι. 'Οδός Καβαλόττι: α. Δύο χρυσά διαδήματα έκ τού ταφικοϋ άμφορέως Δ, β - δ. Χρυσοϋν 
διάδημα, χαλκαΐ περόναι καί δύο χρυσοί δακτύλιοι έκ τού ταφικοϋ άμφορέως Ε

Φ. ΣΤΑΥΡΟ ΓΙΟ ΥΔΔΟΙ
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Άθήναι: Όδός Καβαλόττι: α.
β

Ό ταφικός άμφορεύς Δ καί περί αύτόν τά λοιπά κτερισματικά αγγεία, 
- γ. Ύστερογεωμετρικά κτερισματικά αγγεία

Φ. ΙΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 46 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Άθήναι. Όδός Καβαλόττι: α. 'Υστερογεωμετρικά κτερισματικά αγγεία, β-γ. Πρόσθια καί πλαγία όψις 
του έκ φαγεντιανής άγαλματίου θεάς, δ. Ή επί τής οπίσθιας δψεως τοϋ άγαλματίου τής θεάς έπι- 

γραφή καί σχέδιον αύτής, ε - ζ. Ή όστεΐνη σφραγίς τοϋ τάφου 1 
Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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Άθήναι. Όδός Καβαλόττι: α. Ό τάφος 1 μετά των κτερισμάτων του, β-γ. Μελανόμορφοι λήκυθοι
έκ τού τάφου ΙΕ

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΑΟΣ
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Άθήναι. 'Οδός Καβαλόττι: α - β. Ό κλασσικός περίβολος τοΰ νεκροταφείου γεωμετρικών χρόνων 
καί παρ’ αυτόν τά πεπατημένα στρώματα τής αρχαίας όδοϋ

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΑΟΣ
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Άθήναι: α. Όδός Καβαλόττι. Τμήμα τοΰ άνασκαφέντος νεκροταφείου μετά τών λειψάνων των ελληνι
στικών και ρωμαϊκών ιδιωτικών οικιών, β. Τό άποκαλυφθέν κατά τήν πρόσοψιν τοΰ οικοπέδου τής

όδοϋ Έρεχθείου 25 τμήμα τοΰ τείχους

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΑΛΟΣ
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Άθηναι. Έρεχθείου 25: α-δ Ενεπίγραφα βάθρα

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 52 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Άθήναι: α. Έρεχθείου 25. Χρυσά ένώτια έκ τοϋ τάφου Α, β. Αεωφ. Συγγροϋ, Θεμιστόκλειον τείχος,
γ. Αεωφ. Συγγροϋ. Ό αρχαϊκός τοίχος α

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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Άθήναι: α. Λεωφ. Συγγροϋ. Αείψανα έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων, β. ^.ενοφώντος 4. 
Μαρμάρινη αναθηματική κυλινδρική βάσις

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΑΟΣ
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Άθήναι: α. (’Αθήνας) - Λυκούργου - (Αιόλου). "Ανω τμήμα επιτύμβιου αναγλύφου, β - γ. Βασιλίσσης 
Σοφίας καί Ήρώδου του ’Αττικού. "Ανω μέρος αναγλύφου μέ κεφαλήν γενειοφόρου άνδρός καί

έπιτύμβιος στήλη μέ παράστασιν δεξιώσεως

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 58 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Αθήναι. Παναγή Κυριάκου (Αμπελόκηποι): α-β. Τό ΰπ’ άριθ. 1 άγαλμάτιον γυμνοϋ παιδός (Διονύσου)
καί ή βάσις αύτοΰ

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΔΟΙ
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Άθήναι. Παναγή Κυριάκου (’Αμπελόκηποι): 'Η πρώτη όμάς των χαλκών άγαλματίων

Φ. ΙΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 62 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Αθήναι. Παναγή Κυριάκου (Αμπελόκηποι): α. Άντίγραφον τοΰ Δορυφόρου τού Πολυκλείτου,
β. Άγαλμάτιον Κριοφόρου Έρμου

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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"Αθήναι. Παναγή Κυριάκου (’Αμπελόκηποι): α - β. Άγαλμάτιον Διονύσου όρχουμένου, γ. Άγαλμάτιον 
καθημένης γυναικείας μορφής (Αφροδίτης;)

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΔΛΟΣ
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Άθήναι. Παναγή Κυριάκου (’Αμπελόκηποι): α - β. Άγαλμάτιον ’Αθήνας, γ. Άγαλμάτιον Διονύσου
οίνοχοοϋντος, δ. Προτομή Σαράπιδος

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 68 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Αθήναι. Παναγή Κυριάκου (Αμπελόκηποι): Ή δευτέρα όμάς άγαλματίων καί ή βορείως ταύτης 
άναφανεισα αριστερά χειρ άλλου άγαλματίου (τοΰ Διονύσου' βλ. Π ί ν. 69 α )

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΑΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 70 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 0965)

Αθήναι. Παναγή Κυριάκου (Αμπελόκηποι): α - β. Ό Άρποκράτης, γ. Τό έν Π ί ν. 69 α εϊκονιζό-
μενον άγαλμάτιον τοϋ Διονύσου

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΑΛΟΣ
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Άθήναι: α. Παν. Κυριάκου. Λύχνοι, β. Παν. Κυριάκου. Τμήμα μικρού πήλινου υδαταγωγού, 
γ. ’Επιτύμβιος στήλη έκ τής οδού Σαρκοδίνου

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΑΟΣ
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