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Γ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Εισαγωγή. Πλουσιώτατον εις ευρήματα καί 
άποδοτικώτατον εις άνασκαφικά δεδομένα υπήρ
ξε καί πάλιν τό 1964 διά τήν Γ' Εφορείαν, άξια 
δέ ιδιαιτέρας μνείας ή καταβληθείσα προσπάθεια 
έκ μέρους τόσον τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων 
καί Άναστηλώσεως διά τήν έν σχέσει πρός τό 
παρελθόν βελτίωσιν τών συνθηκών καί μέσων έρ- 
γασίας — τακτικωτέρα χρηματοδότησις καί αΰ- 
ξησις τού χρησιμοποιουμένου έξ ειδικευμένων έρ- 
γατών προσωπικού—όσον καί τών έπιστημονικών 
βοηθών, δι’ ών έπετεύχθη ή συνεχής παρακολού- 
θησις τών άνασκαπτομένων περιοχών τής Περι
φέρειας μας καί ή διεξαγωγή έκτεταμένων καί 
πολλάκις μακροχρονίων άνασκαφών εις ιδιωτι
κούς καί δημοσίους χώρους, παρά τάς ύπό τών 
ιδιοκτητών, μηχανικών, έργολάβων καί περίοι
κων δημιουργουμένας έκάστοτε δυσχερείας.

Πριν ή προβώμεν όμως εις τήν έκθεσιν τού κα- 
θαρώς έπιστημονικοΰ έργου, όφείλομεν νά ση- 
μειώσωμεν ένταδθα σημαντικόν γεγονός, τό ό- 
ποϊον παντοιοτρόπως έπηρέασε τήν έξέλιξιν τών 
έργασιών ήμών. Πρόκειται περί τής κατά τό έτος 
1964 γενομένης τροποποιήσεως τής συστάσεως 
τής Γ' Άρχ. Περιφέρειας, ήτις άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τού σχετικού Βασιλικού Διατάγματος περιέ- 
λαβεν, ώς γνωστόν, τήν ΰφ’ ήμών έλεγχομένην 
ζώνην τών ’Αθηνών, μέ άρχαιολογικούς χώρους 
τό Όλυμπιείον καί τόν Κεραμεικόν, τήν ’Ελευ
σίνα καί τήν Μεγαρίδα, ένώ ή μέχρι τότε άνή- 
κουσα είς αύτήν ’Αρχαία ’Αγορά ύπήχθη είς τήν 
Α' Περιφέρειαν.

Μετά τήν ώς έκ τούτου άπομάκρυνσίν μας έκ 
τών Γραφείων τής Στοάς Άττάλου ήναγκάσθη- 
μεν νά έγκατασταθώμεν προσωρινώς, λόγω έλ- 
λείψεως χώρου, είς τήν έπί τής όδοΰ Άρεως 3 
Μουσειακήν άποθήκην ευρημάτων ’Αθηνών καί 
παρά τάς παντοίας έλλείψεις καί τάς δυσχερεστά- 
τας κατά τούς χειμερινούς μήνας συνθήκας κατε- 
βάλομεν πάσαν προσπάθειαν πρός άναδιοργάνω- 
σιν τής 'Υπηρεσίας μας.

Οΰτω, τή βοηθείμ τής μόνης τότε ΰπαρχούσης 
πιστώσεως — τής έπανεκθέσεως άρχαιοτήτων — 
διά τήν Γ' ’Εφορείαν: α) Έγένετο προσπάθεια κα- 
λύψεως τών στοιχειωδών αναγκών (ένός έρμαρίου, 
πρός διασφάλισιν τών έγγράφων καί τών χρημά
των, μερικών καθισμάτων καί γραφικής ύλης), 
β) Διωργανώθη έκ νέου τό άρχεΐον, είς τό ό
ποιον περιελήφθη τμήμα μόνον τού ύπάρχοντος 
παρά τή Στοά Άττάλου, άφορών είς τάς οίκοδομι

κάς άδειας καί τά πλέον πρόσφατα έγγραφα ( τών 
δύο τελευταίων έτών ), τά σχετικά μέ τά θέματα 
καί τούς χώρους τής Γ' Περιφερείας, ώς ήδη διε- 
μορφώθη αΰτη. γ) Διωργανώθησαν έκ νέου έπί- 
σης καί άνετέθησαν είς άρμοδίους ύπαλλήλους 
αί διοικητικοί καί οικονομικοί έργασίαι, ή δια- 
χείρισις εισιτηρίων κλπ. δ) Έπεδιώχθη ή δη
μιουργία μικρός βιβλιοθήκης, τής όποιας παντε
λώς έστερεΐτο ή ’Εφορεία, ε) Κατεβλήθη ύφ’ήμών 
πάσα προσπάθεια παρά τή Γεν. Διευθύνσει τού 
'Υπουργείου διά τήν έξεύρεσιν χώρου Γραφείων, 
έστω κσί παρά τήν είρημένην αρχαιολογικήν 
άποθήκην, άνευ όμως ούδενός άποτελέσματος 
μέχρι στιγμής.

Διά τήν άντιμετώπισιν πάντων τών άνωτέρω, 
ώς καί πλείστων άλλων στοιχειωδών έλλείψεων, 
γεγονός είναι ότι κατηναλώθη πολύτιμος χρόνος, 
δστις ύπό εύνοϊκωτέρας συνθήκας θά ήδύνατο νά 
έξυπηρετήση τό καθαρώς έπιστημονικόν έργον 
τής ’Εφορείας.

Α' ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ1 ΕΡΓΑΣΙΑΙ 

ΑΘΗΝΑΙ

1. Μουσειακή Συλλογή ευρημάτων ’Αθηνών

α) Διά τής άπασχολήσεως, έπί τετράμηνον μό
νον, τού συγκολλητοΰ κ. Ά. Μαρίνη συνεκολλή- 
θησαν καί συνεπληρώθησαν, κατά τό έτος τούτο, 
τριακόσια πεντήκοντα άγγεΐα, προερχόμενα έξ 
άνασκαφών 1963 - 64 καί παλαιοτέρων έτών, με
ταξύ τών όποιων περιελήφθησαν, λόγοι ιδιαιτέ
ρας διά τήν παρούσαν έκθεσιν σημασίας, περί τούς 
είκοσι έκ τής άνασκαφής τής οδού Καβαλόττι 
προερχομένους άμφορεϊς γεωμετρικών χρόνων, 
ώς καί πάντα τά συνοδεύοντα τάς ταφάς ταύτας 
κτερισματικά άγγεΐα.

β) Διά τών έπιστημονικών βοηθών δδ. Ά. Δρα- 
γώνα, Κ. Κρυστάλλη καί Μ. Σταυροπούλλου κα- 
τεγράφησαν συνολικώς 1833 άντικείμενα, καί οΰ
τω ό άριθμός τών καταγεγραμμένων άρχαίων τής 
Συλλογής άνέρχεται είς 3492. "Ηρχισεν έπίσης 
ή διά δελτίων πληρεστέρα καταγραφή καί σχε- 
δίασις, άλλά προηγείται διά λόγους διασφαλί-. 
σεως τού διαρκώς αύξανομένου υλικού ή πρώτη.

γ) Τό έκ τών άνασκαφών τού 1964 προερχόμε- 
νον κεραμεικόν υλικόν (πλήν τού συγκολληθέντος 
τής όδού Καβαλόττι) έκαθαρίσθη καί έτοποθετή- 
θη είς τά διά τόν σκοπόν τούτον κατασκευασθέν- 
τα ξύλινα συρτάρια, μέ τάς σχετικός άνασκαφικάς 
ένδείξεις έπί δελταρίων, είναι δέ έτοιμον πρός 
έπιλογήν καί συγκόλλησιν.
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δ) Ώργανώθη τό φωτογραφικόν άρχεΐον, άνα
σκαφών καί κινητών ευρημάτων, καί έπεκολλήθη- 
σαν έπί πινάκων άπασαι αΐ ύπάρχουσαι είς τό 
άρχεΐον τής Εφορείας φωτογραφίαι, καταχωρι- 
σθεΐσαι είς είδικούς φακέλους, καί ήγοράσθη 
πρός τακτοποίησίν των αρχειοθήκη.

ε) Ώργανώθη έπίσης άρχεΐον άνασκαφικών 
σχεδίων καί διά τής επιστημονικής βοηθοϋ δ. "Ε. 
Σπαθάρη έγένοντο αρχιτεκτονικά σχέδια (άπο- 
τυπώσεις-τομαί). Κατεγράφησαν πάντα τά υπάρ
χοντα σχέδια έξ άνασκαφών παλαιοτέρων έτών 
καί συνεκεντρώθησαν είς ειδικόν άρχεΐον τόσον 
αυτά, όσον καί πάσαι αί κατόψεις τών ύφ’ ήμών 
παρακολουθηθέντων οικοπέδων.

Είς χάρτην μεγάλης κλίμακος (1: 500 ), χορη- 
γηθέντα είς ήμάς ύπό τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων, έτοποθετήθη ύπό τής ιδίας βοηθού δ. Σπα
θάρη, τή βοήθεια τού άρχιτέκτονος κ. Ί. Τραυλού, 
τό τείχος τής πόλεως, μέ δλας τάς έκ τών νεωτέ- 
ρων έρευνών προκυψάσας τροποποιήσεις, πρός 
διευκόλυνσιν τών παρακολουθούντων τάς οίκο
δομικάς καί λοιπός έργασίας συναδέλφων καί 
προβλέπομεν ότι κατά τό τρέχον έτος έπί Ιδίας 
κλίμακος χάρτου θά τοποθετηθώσι, συγκεντρωτι- 
κώς πλέον, πάντες οϊ κατά τά τελευταία έτη έρευ- 
νηθέντες χώροι τής περιοχής ’Αθηνών.

Τέλος, ήρχισεν ή προσπάθεια ένοποιήσεως γειτ- 
νιαζόντων σχεδίων, άλλα είς διαφορετικά έτη 
έρευνηθέντων σημείων, διά τήν συναγωγήν σαφε- 
στέρων συμπερασμάτων περί τής χρήσεως τών έν 
λόγορ χώρων κατά τήν άρχαιότητα.

ς') Διά τής ζωγράφου κ. Ί. Άργυροπούλου- 
Άραβοσιτά ήρχισε καί συνεχίζεται ήδη ή έν έγ- 
χρώμω άναπτύγματι καί τομή άπεικόνισις τών ά- 
ξιολογωτέρων άγγείων τής Συλλογής, κυρίως λευ
κών ληκύθων, μέ καλήν διατήρησιν πολυχρώμων 
παραστάσεων (πρβλ. άνασκαφήν όδοΰ Σπύρου 
Πάτση άριθ. 55 ), ώς καί τών μελανόμορφων καί 
έρυθρομόρφων. Κατά τό παρελθόν έτος έξετελέ- 
σθησαν τεσσαράκοντα έγχρωμοι πίνακες.

ζ) Ώργανώθη, τέλος, άρχεΐον άνασκαφικών 
ήμερολογίων, τό όποιον περιλαμβάνει καί τά έκ 
τής Στοάς Άττάλου παραληφθέντα παλαιά ήμε- 
ρολόγια άνασκαφών περιοχής ’Αθηνών.

2. ’Αποθήκη εύρημάτων άνασκαφής νοτίως τού 
Όλυμπιείου

Διά τής ώς άνω βοηθού δ. Σπαθάρη ήρχισεν ή 
τακτοποίησις τού έκ τής κατά τά έτη 1961 - 63 
άνασκαφής ταύτης προερχομένου άρχαιολογικού 
ύλικού, τό όποιον συνεκεντρώθη καί άπόκειται 
ήδη έντός δύο δωματίων κειμένων είς τόν έπί τής 
όδού Άρεως 3 χώρον τού Δημοσίου.

Κατά τό έτος τούτο συνετελέσθησαν τά έξής:
α) Καθαρισμός καί ταξινόμησις τού έκ τών 

άνασκαφέντων νοτίως τού Όλυμπιείου κτηριακών 
συγκροτημάτων προερχομένου κεραμεικοΰ ύλικού.

β) ’Επιλογή καί ταξινόμησις καθ’ όμάδας πρός 
μελέτην τοϋ έκ τών αυτών χώρων προερχομένου 
άρχιτεκτονικοϋ ύλικού.

γ) Καθαρισμός καί ταξινόμησις τού άρχαίου 
ύλικού, τοϋ προερχομένου έκ τού είς τόν αύτόν 
χώρον άνασκαφέντος κατά τό 1961 - 62 νεκροτα
φείου τοϋ 3ου μ.Χ. αί.

3. Άποθήκαι εύρημάτων άνασκαφής Άκαδημείας

Διά τής βοηθού δ. Γ. Λαζανά καί προκειμένου τό 
έκ τών άνασκαφών τής Άκαδημείας προερχόμε- 
νον άνασκαφικόν ύλικόν νά μεταφερθή πρός πλη- 
ρεστέραν άσφάλειαν έκ τών έτοιμορρόπων οίκί- 
σκων τοϋ άγροκτήματος τού Δημοσίου, όπου έφυ- 
λάσσετο μέχρι τοΰδε, είς τά Γραφεία τής άνα
σκαφής, έγένοντο αί κάτωθι έργασίαι τακτοποιή- 
σεως καί καθαρισμού:

α) Καθαρισμός κεραμεικοΰ ύλικού τών άνα
σκαφικών περιόδων 1963 καί 1964.

β) Καθαρισμός καί τακτοποίησις νομισμάτων 
καί άλλων μικροευρημάτων τών αύτών ώς άνω 
περιόδων.

γ) Πρόχειρος κατάλογος τών μαρμάρινων εύ
ρημάτων έν γένει.

δ) Άνανέωσις άποσεσαθρωμένων κιβωτίων καί 
δελταρίων κεραμεικοΰ ύλικού παλαιοτέρων άνα
σκαφών (ή έργασία αΰτη δέν ώλοκληρώθη ).

ΕΛΕΥΣΙΣ

Ή κατάστασις τού Μουσείου Έλευσινος καί 
τών παραρτημάτων αύτοϋ, τά όποια χρήζουν πρω- 
τίστως άμέσου καί μεγάλης έπισκευής, δέν έπέ- 
τρεψαν νά γίνουν καθαρώς έπανεκθετικαί έργα
σίαι. Τό μόνον έπιτελεσθέν διά τής βοηθού κ. 
Μ. ’Αναγνοστοπούλου έργον έν Έλευσΐνι ήτο 
ή είς καινουργή κιβώτια τακτοποίησις διαφόρων 
εύρημάτων παλαιοτέρων έτών καί δή τών πρό τού 
πολέμου, άτινα άπέκειντο έντός σεσαθρωμένων 
χαρτοκιβωτίων ή διαλελυμένων χάρτινων περι
βλημάτων καί έκινδύνευον νά διασκορπισθοΰν καί 
άχρηστευθοΰν αί ένδείξεις. Καί ή έργασία αϋτη 
δέν ώλοκληρώθη είσέτι.

Είς τάς μουσειακάς όμως έργασίας Έλευσινος, 
μετ’ εύλογου ύπερηφανείας προσθέτομεν τό άπο- 
περατωθέν καί ήδη έτοιμον πρός έκθεσιν γύψινον 
πρόπλασμα άναπαραστάσεως τού Ιερού τής Έλευ- 
σϊνος κατά τόν 2ον μ.Χ. αί., όφειλόμενον έξ όλο-
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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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