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έτος εις τόν χώρον τής Στοάς τοϋ Εύμένους, τοϋ 
μνημείου τοϋ Νικίου καί τοϋ μεταξύ τής Στοάς 
Εύμένους καί τής δυτικής πλευράς τοϋ Διονυσια- 
κοΰ Θεάτρου χώρου. Τάς έργασίας ταύτας παρη- 
κολούθησεν ή αρχαιολόγος δ. ’Αλίκη Σολωμοϋ.

Ό χώρος είχε παραμείνει είς ήν κατάστασιν εύ- 
ρίσκετο μετά τάς πρώτας άνασκαφάς ύπό Στε
φάνου Κουμανούδη ( 1876- 1877). Στερεωτικοί 
έργασίαι μόνον είχον γίνει ύπό τοϋ καθηγητοϋ

ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΤΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΏΣ 1964 

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΟΑΣ ΕΥΜΕΝΟΥΣ

ληφθέν Ολικόν όγκων μαρμάρου καί πωρολίθου, 
τό άρχικώς προοριζόμενον διά τήν άναστήλωσιν 
τοϋ ’Ωδείου ( Π ί ν. 23 α).

Ή έργασία άπέβλεψεν είς τήν άφαίρεσιν τών 
έπιχωματώσεων καί τών σωρών τών άπορριμμά- 
των, είς τήν κατεδάφισιν πάντων τών παραπηγμά
των, είς τήν μετακίνησιν είς καταλλήλους χώρους 
τοϋ χρησίμου οικοδομικού ύλικοϋ καί τήν πλήρη 
άπομάκρυνσιν τοϋ άχρήστου, είς τήν μεθοδικήν

Σχέδ. 2. Τμήμα τής δυτικής πλευράς τής Στοάς Εύμένους

κ. ’Αναστασίου Όρλάνδου διά τήν άποκατάστασιν 
μέρους τής τυφλής τοξοστοιχίας τής Στοάς. Ό 
χώρος είχε καταστή σχεδόν άπρόσιτος λόγφ τής 
πυκνής βλαστήσεως καί τών προχείρων έγκατα- 
στάσεων ξύλινων παραπηγμάτων τής Υπηρεσίας 
Άναστηλώσεως, τά όποια άπό έτών κατεσκευά- 
σθησαν πρός έξυπηρέτησιν τοϋ έργου τής άναστη
λώσεως τοϋ ’Ωδείου Ήρώδου τοϋ Άττικοϋ. Αί κρη
πίδες καί αί βάσεις τής έσωτερικής κιονοστοιχίας 
είχον καταστή άθέατοι έκ τών συσσωρευθεισών 
έπιχώσεων καί άπορριμμάτων. Βαθέα σκάμματα 
τών παλαιών άνασκαφών είχον διασπάσει τήν ένό- 
τητα τοϋ χώρου. Μεγάλη ποσότης ύλικοϋ οικο
δομικού, προερχομένου έκ τής Στοάς ή τών περί 
αύτήν μνημείων, έκάλυπτε σημαντικόν τμήμα τοϋ 
μνημείου καί τήν σύγχυσιν έπηύξανε τό μή παρα-

ταξινόμησιν τών γλυπτών καί άρχιτεκτονικών με
λών είς καταλλήλους χώρους ( Π ί ν. 24 ).

Διά τών γενομένων έργασιών άπεκαλύφθησαν 
αί κρηπίδες τής έξωτερικής κιονοστοιχίας καί αί 
σφζόμεναι πώριναι βάσεις τής έσωτερικής (Σχέδ.
1 ), 18 έκ τών παλαιότερον 22 διασωζομένων 
(Judeich,Topographic von Athen, σχέδ.II, D’Ooge, 
The Acropolis of Athens, Πίν. VI καί ΠΑΕ 1877-78 
σ. 12 κ.έ.). ’Εκ γενομένης δοκιμαστικής τομής πα
ρά τήν πέμπτην βάσιν τής έσωτερικής κιονοστοι- 
χίας διεπιστώθη ότι αΰτη εχει ΰψος 0,40 μ. καί 
βαίνει έπί τοϋ φυσικού βράχου' ή περί τήν βάσιν 
συλλεγεϊσα κεραμεική είναι έλληνιστικών χρό
νων. Κατά τό δυτικόν τμήμα τής Στοάς διασφ- 
ζεται τό άρχικόν ύπόστρωμα δαπέδου πάχους πε
ρίπου 0,10 μ. Ύπεράνω τούτου αί βάσεις ύπερέ-
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χουν κατά 0,10 μ. Έγένετο άποκατάστασις τοϋ 
έπιπέδου τοΟ δαπέδου καθ’ δλην τήν έκτασιν τής 
Στοάς, έπιχωσθέντων πάντων τών άνασκαφικών 
σκαμμάτων. Πρός συγκράτησιν τών έπιχώσεων 
τοΟ δαπέδου τούτου κατεσκευάσθη καθ’ δλον τό 
μήκος τής Στοάς χαμηλός, έλαφρώς έπικλινής, 
άντερεισματικός τοιχίσκος, όλίγον έσωτερικώς 
τής νοτιάς κρηπΐδος. Κατά τήν κατασκευήν τού
του περισυνελέγη ένδιαφέρουσα κεραμεική (χα-

Κατά τό άνατολικόν τμήμα τής Στοάς πρό τής 
διαμορφώσεως τοΰ έπιπέδου τού δαπέδου ήρευνή- 
θησαν τά άναφανέντα λείψανα οικίας προγενε
στέρων τής Στοάς χρόνων, τής όποιας ή χρονο
λογία έξάγεται έκ τής συλλεγείσης κεραμεικής, 
ήτις φθάνει μέχρι τών παλαιοτέρων έλληνιστικών 
χρόνων, ένφ κατά τό πλεΐστον είναι κλασσικών 
χρόνων (Σχέδ. 3' Π ί ν. 23 β). Τά παλαιότερα 
δστρακα είναι νεολιθικά, μινύεια καί μυκηναϊκά.

ρακτηριστικός λύχνος, τεμάχιον μεγαρικού σκύ
ψου, τμήματα άγγείων West Slope, βάσεις καν
θάρων έξειλιγμένου τύπου, χρονολογούμενα είς 
τήν άρχήν τού 3ου αΐώνος, ώς καί άλλα τεμά
χια άγγείων κλασσικών έλληνικών χρόνων), ση
μαντική διά τήν χρονολόγησιν τού μνημείου. Τά 
έκ νέου άποκαλυφθέντα τμήματα τής κρηπΐδος 
ήνώθησαν μεταξύ των διά μικρολιθικής κατα
σκευής κατά τρόπον, ώστε νά άποκαθίσταται ή 
ένότης τοΰ συνόλου, χωρίς τά άνακατασκευασθέν- 
τα τμήματα νά συγχέωνται πρός τά άρχαϊα. Κατά 
τό δυτικόν άκρον τής Στοάς άπεκαλύφθη διά 
πρώτην φοράν ή κλείουσα τήν πλευράν κρηπίς 
έκ πωρολίθων, είς τήν νοτίαν άπόληξιν τής όποιας 
άπεκαλύφθη τμήμα πώρινου άποχετευτικοΰ άγω- 
γοΰ (Σχέδ. 2).

Τό ύψος τών σωζομένων τοίχων, οίτινες είναι 
φκοδομημένοι διά μικρών καί μεγάλων λίθων 
άνευ συνεκτικής ύλης, είναι χαμηλόν, κατά τό 
πλεΐστον διασωζομένης μιάς μόνον σειράς λίθων. 
Σώζονται τμήματα δύο δωματίων, έχόντων πλάτος 
άντιστοίχως 3.65 καί 3.90 μ., ένφ ό πρός Ν. τού 
δωματίου Α χώρος Γ είναι άμφίβολον έάν άπε- 
τέλει ποτέ δωμάτιον, καίτοι έπεκοινώνει πρός τού
το διά θύρας. Κατά τήν διάνοιξιν τών θεμελίων 
τής νοτίας κρηπΐδος τής Στοάς φαίνεται δτι άπε- 
κόπη τό νότιον τμήμα τής οικίας. Κατά τήν δυτι
κήν πλευράν τοΰ δωματίου Β άνεσκάφη τετραγωνι
κός βοθρίσκος (1 x 1 μ., βάθους 0,70 μ.) έντός τού 
φυσικού βράχου, ίσως σύγχρονος τής οίκίας. Καί 
άλλα λείψανα πενιχρών κτηρίων άπεκαλύφθησαν 
κατά τήν διαμόρφωσιν τού χώρου νοτίως τής
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Στοάς, τών όποιων οί κύριοι τοίχοι κατευθύνον- 
ται άπό Α. πρός Δ.

Κατά τάς ανωτέρω έργασίας διαμορφώσεως 
άπεκαλύφθησαν καί άνεσκάφησαν 4 φρέατα. Τό 
πρώτον ( Φρέαρ Δ') είχεν άνορυχθή βορείως τοΟ 
δωματίου Α της ώς άνω οΙκίας κατά τούς βυζαντι
νούς χρόνους καί ήρευνήθη νύν μέχρι βάθους 3 
μ., άπέδωσε δέ κεραμεικήν συνήθη, έφυαλωμένην 
( Σ χ έ δ. 3 ). Τό δεύτερον ( Σ χ έ δ. 1, Φρέαρ Α') 
κεΐται 10 μ. περίπου νοτίως τού άνατολικού τμή
ματος τής Στοάς. Ή ερευνά του έπροχώρησε μέ
χρι βάθους 8.50 μ., αλλά δέν κατέστη δυνατόν νά 
προχωρήση βαθύτερον λόγφ των καταπτώσεων 
τμημάτων των έκ μαλακού άργιλοχώματος τοι
χωμάτων. Ή κεραμεική δέν ήτο πλούσια καί χρο- 
νικώς έφθανε μέχρι τών ελληνιστικών χρόνων. 
Μικρόν άκέραιον, άωτον, μελαμβαφές κύπελλον 
καί τεμάχιά τινα έξ έρυθρομόρφων άγγείων μέ 
παράστασιν κεφαλής σατύρου, κεφαλής γυναικός 
καί λεπτού πτυχωτού φορέματος, άνήκουν εις 
τούς κλασσικούς έλληνικούς χρόνους. Τό τρί
τον φρέαρ ( Φρέαρ Β' Σ χ έ δ. 4 ) άνεκαλύφθη 
περί τά 8.50 μ. νοτίως τού κεντρικού μέρους τής 
Στοάς. Έχει διάμετρον μόλις 1 μ. καί ή ερευνά 
του δέν κατέστη δυνατόν νά προωθηθή πέραν 
τών 10 μ. βάθους, λόγφ αποσπάσεων τμημάτων 
τών τοιχωμάτων. Ή έπίχωσις άνάγεται είς τό τέ
λος τού 4ου π.Χ. αΐ., ώς έξάγεται έκ τής εύρεθεί- 
σης έντός τού φρέατος κεραμεικής. Συνεκροτή- 
θησαν περί τά 20 άγγεϊα κλασσικών έλληνικών 
χρόνων, κατά τό πλεϊστον μελανογάνωτοι κάν
θαροι μέ χαμηλάς μετ’ άναθυρώσεων βάσεις καί 
λαβάς συστρεφομένας είς κόμβους, μόνωτα χα
μηλά μελαμβαφή κύπελλα, σκυφωτά λοπάδια μέ 
έσωτερικήν διακόσμησιν έντύπων έμπιέστων άν- 
θεμίων κ.λ.π. ( Π ί ν. 25 α). Ενδιαφέροντα είναι 
λοπάς μέ κεραμόχρουν βερνίκιον, εχουσα έσω
τερικήν διακόσμησιν έμπιέστων άνθεμίων, υψη
λός κάνθαρος μέ κυλίνδρους κομβίων έπί τών λα
βών, μελαμβαφής οίνοχόη, ληκύθιον άωτον μέ 
κεραμόχρουν βερνίκιον καί άγάνωτον οικιακόν 
σφαιρικόν σκεύος. Επίσης άνεκαλύφθησαν τμή
ματα κεράμων στρωτήρων, τών όποιων είς μέ 
μαιανδροειδή διακόσμησιν. Τό τέταρτον φρέαρ 
(Σχέδ. 1, Φρέαρ Γ') άνεκαλύφθη καί ήρευνή
θη ΝΑ. τού Μνημείου τού Νικίου μέχρι βάθους 
12 μ., τής περαιτέρω έρεύνης του καταστάσης άνε- 
φίκτου λόγφ τών έκ τών τοιχωμάτων καταπτώ
σεων. Τό άνώτερον αύτοΰ τμήμα μέχρι βάθους 
0,80 μ. ήτο έπενδεδυμένον διά δύο πήλινων κυ
λινδρικών δακτυλίων, άπαρτιζομένων έκ δύο ήμι- 
τόμων καί διαχωριζομένων άπ’ άλλήλων ύπό σει
ράς άκανονίστων πλινθίων. Κάτωθεν τούτων έ-

μορφοΰτο δΓ έξεχουσών μαρμάρινων πλακών άπό 
Β. πρός Ν. ή μαρμάρινων τεμαχίων έκ Δ. πρός Α. 
τετραγωνικόν φρεάτιον πρός έφαρμογήν καλύμ
ματος. Ύπό τό φρεάτιον τό φρέαρ συνεχίζεται τε
τραγωνικόν μέχρι βάθους 2.65 μ. μέ τάς πλευράς 
πρός Β. καί Ν. έπενδεδυμένας διά μικρών άργών 
λίθων, ένφ αί δύο άλλαι πλευραί παρέμειναν άκά- 
λυπτοι. Κάτωθι τού σημείου τούτου τό φρέαρ 
συνεχίζεται έντός τού φυσικού βράχου είς σχήμα 
κυκλοτερές μέ διάμετρον περίπου 0,65 μ. Ή έπί- 
χωσις τού φρέατος ήτο άνάμικτος μέχρι τών κα
τωτέρω έρευνηθέντων στρωμάτων, άποδώσασα γε
νικώς χονδροειδή κεραμεικήν βυζαντινών χρό
νων, μάλιστα άκοσμήτων άγγείων, ίδια άμφορί- 
σκων καί λεκανίδων. Περισυνελέγησαν έπίσης 
τμήματα έφυαλωμένων άγγείων, είς σχεδόν άκέ- 
ραιος υψηλός έπί ποδός λύχνος, σφονδύλιον έξ 
έλεφαντοστού καί άφθονα τμήματα κεραμίδων καί 
πλίνθων. Άφθονα έπίσης ύπήρχον είς τήν έπί- 
χωσιν τά θαλάσσια δστρεα, τά τεμάχια τών άν- 
θράκων καί ή τέφρα. Είς βάθος 12 μ., όπου ήρχι- 
ζε τό ύδροφόρον στρώμα, άνευρέθη μικρόν τεμά- 
χιον ένεπιγράφου μαρμάρινης πλακός μήκ. 0,11, 
πλ. 0,175 καί πάχ. 0,035 μ.:

..........Ν ΑΙΟΥ

.........θΗΝΑΙΟΥ

Όχι μακράν τού φρέατος Β' καί ΝΔ. τούτου, 
άνευρέθησαν καί ήρευνήθησαν δύο σιροί, άνή- 
κοντες πιθανώς είς προκεχωρημένους αύτοκρα- 
τορικούς χρόνους, άν κρίνη τις έκ τής έντός αυ
τών άνευρεθείσης κεραμεικής ( Π ί ν. 25 β ), περι- 
λαμβανούσης πινάκια ή λεκανίδας διακοσμουμέ- 
νας δι’ έλευθέρων έλισσομένων σπειρών λευκού 
χρώματος έπί τού έρυθρωποΰ βάθους τών άγγείων 
( βλ. παρόμοια Η. Robinson, Pottery of the Roman 
Period, PI. 37) τού τέλους τού 3ου ή τών άρχών τού 
4ου μ.Χ.αίώνος. Ό Α' σιρός έχει βάθος 2.80,διάμε
τρον στομίου 1.30 διευρυνόμενος μέχρι διαμέ
τρου 1.80 μ. καί έλαφρώς κατά τόν πυθμένα, δστις 
είναι κεκονιαμένος μέ βύθισμα κατά τό κέντρον, 
περιστελλόμενος. Ό Β’ σιρός έχει βάθος 0,70 καί 
διάμετρον στομίου 1.45 μ. Άμφοτέρων τά τοιχώ
ματα είναι έπενδεδυμένα διά λίθων καί πλίνθων 
είς έπαλλήλους σειράς, συνδεδεμένων δι’ άσβε- 
στοκονιάματος. Ή παρουσία μυκηναϊκών οστρά
κων κατά τό άνώτερον Ιδίμ στρώμα τών έπιχώ- 
σεων δικαιολογείται έκ τού γεγονότος ότι οί σι- 
ροί άνωρύχθησαν έντός στρώματος μυκηναϊκού, 
έκ τού όποιου πολλά άλλα όστρακα περισυνελέ- 
γησαν. Παχύ άλλ’ έπιφανειακόν τοιχίον, ολίγον 
βορειότερον τών σιρών, περιορίζον κατά τήν κα- 
τεύθυνσιν ταύτην τό μυκηναϊκόν στρώμα δέν έξη-
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0,45 μ-, τό όποιον απέδωσε χαρακτηριστικήν 
κεραμεικήν. Κάτω τοΰ βάθους τούτου τό φρέαρ 
άνωρύχθη είς τόν φυσικόν βράχον. "Εν τμήμα 
τοϋ νοτίου τοιχώματος τοΰ φρέατος μέχρι βά
θους 2.40 μ. άπεκόπη κατά τήν κατασκευήν τοϋ 
βορείου τοίχου τής Στοάς Εύμένους. Ή έπίχω- 
σις τοϋ φρέατος μέχρι βάθους 1.75 μ. ήτο διατε- 
ταραγμένη, αν καί γενικώς διατηροϋσα τόν μυ
κηναϊκόν αυτής χαρακτήρα, άνάμικτος μέ λατύ
πην έκ τών λίθων τής Στοάς Εύμένους καί μέ έλά- 
χιστα όστρακα προκεχωρημένων κλασσικών έλ- 
ληνικών χρόνων. Περαιτέρω ή έπίχωσις ήτο κα- 
θαρώς μυκηναϊκή καί άπέδωσεν Ικανόν άριθμόν 
όστράκων, έκ τών όποιων άπηρτίσθη δίωτος λο- 
πάς μέ έρυθράν χρώσιν καί ίκανά τμήματα μο- 
νώτων ή διώτων κυλικών, βαθέων κυάθων ή σκύ- 
φων, πρόχων καί λεκανίδων, κατά τό πλεΐστον 
μέ κεραμόχρουν έπίχρισμα. ’Ολίγα σχετικώς ό
στρακα φέρουν άπλήν διακόσμησιν ταινιών ή κυ
ματιστών γραμμών. Έξαιρετικώς όμως σημαντι
κόν εύρημα είναι τό άνω τμήμα πλουσίως διακε- 
κοσμημένου ψευδοστόμου άμφορέως μέ θαλασ- 
σίαν διακόσμησιν όκταπόδων μέ πλοκάμους έλισ- 
σομένους καί καταλαμβάνοντας όλόκληρον τήν 
έπιφάνειαν τοϋ άγγείου έν μέσω βραχώδους θα
λασσίου τοπίου ( Π ί ν. 26 α). Σφζεται μέρος τοϋ 
όπισθίου σώματος τοϋ όκτάποδος καί είς χωριστόν 
τεμάχιον έκ τοϋ πυθμένος μέρος τοΰ προσθίου 
σώματος. Οί πλόκαμοι άπεδόθησαν μετά τών κο
τυληδόνων των. Τό ψευδές στόμιον έχει τρεις 
λαβάς κοσμουμένας μέ θλαστάς γωνίας. Τό άγ- 
γεϊον είναι έν τών καλυτέρων παραδειγμάτων τοΰ 
θαλασσίου ρυθμοϋ, έφάμιλλον τών Κρητικών έκ 
Κνωσοϋ, Παλαικάστρου, Γουρνιών καί Ζάκρου 
( βλ. καί Evans, PM II, 509, είκ. 312). Πολύ άνά- 
λογον κατά τήν παράστασιν καί τήν τεχνικήν εί
ναι τό έκ Κέας παράδειγμα έπί βαθέος σκύφου 
(John Caskey, Excavations in Keos 1963, Hes
peria XXXXIII, pi. 52). Τό στίλβον βερνίκιον 
άποδεικνύει τήν κατασκευήν τοΰ άγγείου είς τόν 
έλλαδικόν χώρον προφανώς όμως υπό Μινωΐτου 
καλλιτέχνου. Μεταξύ τών όστράκων ύπήρχον καί 
τινα άμαυρόχρωμα ή τεφρά μινύεια καί τμήμα έκ 
τής προχύσεως βαμματοδόχης ΠΕ χρόνων. Ή 
χρονολογία τής μυκηναϊκής κεραμεικής τοΰ φρέα
τος άνάγεται είς τήν YE III Α περίοδον, τό άγ- 
γεϊον όμως τοΰ όκτάποδος άνήκει είς τούς περί 
τό 1500 π.Χ. χρόνους. Μετά τών όστράκων ήσαν 
ανάμικτα ίκανά θαλάσσια όστρακα καί όστά 
ζώων.

’Αμέσως πρός άνατολάς καί νοτίως τής Βυζαντι
νής δεξαμενίσκης τοΰ ’Ασκληπιείου, σχεδόν έν 
έπαφή μέ τόν όπίσθιον τοίχον τής Στοάς Εύμένους,

ή κατασκευή τοϋ όποιου εβλαψεν έν μέρει τό άνω 
μέρος τοΰ τοιχώματος, άνεκαλύφθη έτερον μυκη
ναϊκόν φρέαρ ( Φρέαρ Ζ' περιοχής ’Ασκληπιείου, 
Σ χ έ δ. 6, 7 ). Τοΰτο κατά τό άνώτερον αύτοΰ 
μέρος είναι τετραγωνικοΰ, έλαφρώς τραπεζοει
δούς σχήματος, ένώ κατά τόν πυθμένα μεταβάλλε
ται είς ώοειδές ( Π ί ν. 26 β ). Τό άνω μέρος τής 
έπιχώσεως εΰρέθη διατεταραγμένον καί άνάμι- 
κτον μέ λατύπην έκ τών πωρολίθων τής Στοάς. 
ΕΙχεν άνορυχθή μέχρι βάθους 6.40 μ. έντός τοΰ 
φυσικοΰ βράχου. ’Εκ τής έπιχώσεως έξήχθη άφθο- 
νωτάτη κεραμεική χρονολογουμένη είς τήν άπό 
τής YE II ληγούσης μέχρι τής YE III Α 2 περίο
δον. Ή κεραμεική αυτή έμφανίζει μεγάλην ανα
λογίαν ώς πρός τήν ποιότητα καί ποσότητα πρός 
τήν κατά τό προηγούμενον έτος συλλεγεΐσαν έκ 
τοΰ φρέατος Ε τής περιοχής ’Ασκληπιείου. Πλεο
νάζει ή μονόχρωμος μέ κεραμόχρουν χρώσιν κε- 
ραμεική έπιμελοϋς κατασκευής καί ώρισμένων τύ
πων άγγείων μέ δυναμικόν σχήμα: άμφορίσκων μέ 
λαβάς κατά τόν λαιμόν ή τούς ώμους, κατά τό 
μάλλον καί ήττον εύρυστόμων, πρόχων ραμφο- 
στόμων μέ κατά τό πλεΐστον άποτετμημένον τό 
όπίσθιον μέρος τοΰ ράμφους ή μετά στρογγύλου 
στομίου καί μετά κοιλίας σφαιρικής ή ώοειδοΰς, 
εύρυστόμων σταμνοειδών καί σκυφοειδών άγγείων, 
λεκανίδων καί λοπάδων, κυπέλλων καί κυάθων, 
άρυταινών καί ίδίμ κυλικών μέ εύρύ κυαθοειδές 
σώμα μετά δύο ταινωσχήμων λαβών έπί χαμηλοΰ 
ποδός ( Π ί ν. 27 α - γ ). Διακοσμήτων άγγείων 
άνευρέθησαν μόνον τμήματα ή άπλά όστρακα αν
τιπροσωπευτικά τών φάσεων YE II καί III Α1 καί 
Α2 ( Π ί ν. 28 α - β ). Μεταξύ τούτων τά μάλλον 
άξιόλογα είναι τμήμα έκ τοΰ τοιχώματος μεγά
λου άγγείου, διακοσμουμένου μέ τό γνωστόν θέ
μα τών τοξωτών βράχων συνοδευομένων ΰπό σει
ρών κοκκίδων, τμήμα έκ τοϋ πυθμένος άρτοσχή- 
μου, διακοσμούμενου μέ τροχόν έχοντα κύκλφ 
κυρτάς άκτϊνας άνά ζεύγη, τμήμα ύψίποδος κύ- 
λικος μέ ώραίαν στιλπνήν κεραμόχρουν διακό- 
σμησιν μέ συνδεομένας είς ζώνην σπείρας, τό 
κάτω μέρος άγγείου μέ χλωρόν έπίχρισμα, διακο- 
σμούμενον μέ κυματιστός καθέτως κατερχομένας 
γραμμάς είς δύο ζώνας, τέλος πολλά όστρακα δια
κοσμούμενα μέ φύλλα κισσών, κλάδους, πολυ- 
φύλλους ρόδακας, έλισσόμενα στελέχη, φολιδω
τόν κόσμημα μέ σπείρας, δικτυωτόν κόσμημα, 
κοκκιδωτήν διά σφόγγου διακόσμησιν, κοσμήμα
τα τοΰ θαλασσίου ρυθμοΰ όκταπόδων καί ναυτί
λων κλπ. Μεταξύ τών όστράκων ύπάρχουν άρκετά 
άμαυρόχρωμα καί τεφρά μινυακά.

Έτι άνατολικώτερον άνεσκάφη έτερον φρέαρ 
μυκηναϊκόν τών αύτών περίπου χρόνων ( Φρέαρ
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Η', περιοχής Ασκληπιείου, Σ χ έ δ. 6, 7 ). Είχεν 
άνορυχθή εντός τού φυσικού βράχου μέχρι βάθους 
4.10 μ., διαμορφωθέν μέν μέχρι βάθους 5 μ. εις 
σχήμα όρθογώνιον μέ πλευράν 1.10 μ., περαιτέρω 
δέ μέχρι τού πυθμένος μεταβάλλεται είς σχήμα

κρού τάφου μυκηναϊκών χρόνων πεταλοειδούς 
σχήματος καί διαστάσεων, μήκους 1.90, μεγίστου 
πλάτους 1.10 καί ύψους 1.20 μ. άπό τής έλαφρώς 
θολουμένης όροφής, ήτις κατά τό ήμισυ διετηρή- 
θη άνέπαφος. Ή ύπαρξις τού τάφου έρμηνεύει τήν

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

ΔΕΞΑΜΕΝΙΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

Σχέδ. 6. Κάτοψις τών νοτίως τής μικρας δεξαμενίσκης τού Ασκληπιείου 
μυκηναϊκών φρεάτων Ζ', Η' καί τής σήραγγος

κυκλικόν μέ διάμετρον 0,90 μ. Κατά τό Β. τμήμα 
τού φρέατος άνευρέθη ξηρολιθικόν φράγμα, ύψους 
1, πλάτους 0,80 καί πάχους ποικίλλοντος με
ταξύ 0,30 καί 0,40 μ. ( Π ί ν. 29 α - β ). Όπισθεν 
τού φράγματος άνεκαλύφθη λαξευτός θάλαμος μι

τετραγωνικήν μορφήν τού άνω μέρους τού φρέα
τος, διότι πρός τά έκεΐ έξετείνετο ό δρόμος, τού 
όποιου ή πρός νότον συνέχεια άπεκόπη έκ τής 
θεμελιώσεως τού άνω μέρους τού τοίχου άντιστη- 
ρίξεως τής Στοάς Εύμένους. Καίτοι ό τάφος είχε
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παραβιασθή είς μεταγενεστέρους χρόνους, ώς 
άποδεικνύεται έκ τής παρουσίας κλασσικών 
έλληνικών καί τινων γεωμετρικών όστράκων, 
άνευρέθησαν αντικείμενά τινα, Ιδίως χαλκά έρ- 
γαλεΐα, σχεδόν έπϊ τής έπιφανείας τοΰ δαπέδου, 
ώς μαχαίριον μετά λαβής καί άλλο άνευ λαβής, 
ξυρός άνευ λαβής καί τεμάχια άλλων, όπεύς, δύο 
ζεύγη τριχολαβίδων καί χαλκα έλάσματα μέ έκ- 
τύπους παραστάσεις τροχίσκων έκ κοκκίδων, τά 
όποια μετά τόν καθαρισμόν καί τήν συγκόλλησίν 
των έδείχθη ότι άνήκουν πιθανώς είς έπένδυσιν φα
ρέτρας. Μετ’ αύτών άνευρέθη πυρήν ακανόνιστου 
σχήματος έκ πρασινομέλανος στεατίτου καί, μετα
ξύ των λίθων τοΰ φράγματος πρός τήν έσωτερικήν 
παρειάν, ακόσμητος καί άνευ έπιχρίσματος άμ- 
φορίσκος παρέχων τήν έντύπωσιν πρωτογεωμε
τρικού άγγείου. Είς τήν έπίχωσιν ήσαν άνάμικτα 
ικανά όστά άνθρώπου καί όδόντες ζώου. Τά πλεϊ- 
στα τών όστράκων είναι μυκηναϊκά. Ή έπίχωσις 
τοϋ φρέατος περιείχε μέγα πλήθος όστράκων τής 
YE II καί YE III Α1 καί Α2 περιόδου, έκ τών ό
ποιων συνεκροτήθη Ικανός άριθμός αγγείων, ώς 
διώτων λοπάδων, υδριών μέ τροχαλιόσχημον λαι
μόν καί τοξοειδείς πλευρικάς λαβάς καί διακο- 
σμουμένων δΓ όμοκέντρων κύκλων έπί τών ώμων, 
μονώτων κυαθίων έπί ποδός ή άνευ ποδός, άμφο- 
ρίσκων μέ καθέτους λαβάς καί κοιλίαν σφαιρικήν, 
έχόντων ύπέρυθρον έπίχρισμα κ. ά. ( Π ί ν. 30 
α - β ). Τό μάλλον άξιόλογον τών συγκροτηθέντων 
αγγείων είναι εόμεγέθης τρίωτος άμφορεύς μέ 
ώοειδή κοιλίαν καί κυλινδρικόν λαιμόν, διακο
σμούμενος διά τριών ζωνών έκ πυκνών καθέτως 
κατερχομένων κυματιστών ταινιών. Αί ζώναι δια
χωρίζονται άπ’ άλλήλων διά διπλών περιθεουσών 
ταινιών, ένώ ή τελευταία διά τριών ταινιών άπό τό 
κατώτερον μέρος τού άγγείου ( Π ί ν. 30 γ ). ’Εκ 
τής λοιπής κεραμεικής τοϋ φρέατος άξια μνείας 
είναι τμήμα μετ’ άμφοτέρων τών στομίων, τών 
όποιων τό ψευδές έχει τρεις λαβάς, ψευδοστόμου 
άμφορέως κοσμουμένου μέ θέματα έναλλήλων γω
νιών, φολιδωτού βράχου καί σπείρας κατά τούς 
ώμους καί στροβιλιζομένου ρόδακος κατά τό ψευ
δές στόμιον, όστρακα μέ θαλασσίαν διακόσμησιν 
ναυτίλων, πλοκάμων όκτάποδος, κοραλίων καί 
βράχων, μέ σπείρας συνδεομένας είς ζώνας, μέ 
θέματα έκ μηνίσκων ή κοκκίδων κλπ. (Πίν. 31α). 
Μεταξύ τών λοιπών αντικειμένων άξια μνείας εί
ναι σφαιρικοί τριπτήρες, φλεβωτός λίθος είς τόν 
όποιον ήνοίχθη διά τρυπάνου κυλινδρική κοιλό- 
της, τεμάχιον πυρίτου λίθου καί όψιανοϋ, τμήμα 
πιθανώς πλαστικού σκεύους έκ μελανοΰ στεατί
του μέ χαρακτήν διακόσμησιν γραμμωτών τρι
γώνων καί κλάδου, τέλος τμήμα λύχνου πήλινου,

τοΰ όποιου τό δοχεΐον σχηματίζεται πιθανώς δί
δυμον δΓ έλισσομένης προεξοχής. ’Εντός τής έπι- 
χώσεως τοΰ φρέατος επίσης ύπήρχον άνάμικτα 
θαλάσσια όστρεα, όστά ζώων, άνθρακες καί τέ
φρα.

Κατά τάς έργασίας διαμορφώσεως τοΰ ’Ασκλη
πιείου τοΰ έτους 1962, αμέσως νοτίως τής δεξα- 
μενίσκης καί παρά τήν ΝΑ. αύτής γωνίαν, εΐχεν 
άποκαλυφθή έλλειψοειδοΰς σχήματος σκάμμα, 
τό όποιον έξελήφθη τότε ώς φρέαρ καί ήρευνήθη 
μέχρι βάθους 2.10 μ. μέ λίαν ένδιαφέροντα απο
τελέσματα ( βλ. ΑΔ 18 ( 1963): Χρονικά, Β 1, σ. 
20). Κατά τήν κατασκευήν τοΰ άποχετευτικοΰ 
άγωγοΰ κατά μήκος τοΰ άντερεισματικοΰ τοίχου 
τής Στοάς Εύμένους άπεκαλύφθη είδος σήραγγος 
μέ κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν., τμήμα τής όρο- 
φής τής όποιας είχε καταπέσει καί έπιχωσθή ήδη 
είς παλαιοχριστιανικούς χρόνους, ώς θά ήδύνατο 
νά συναχθή έκ τής έντός τής έπιχώσεως περισυλ- 
λεγείσης κεραμεικής (Σ χ έ δ. 6, 7 ). Άπεδείχθη 
τότε, ότι τό θεωρηθέν ώς φρέαρ σκάμμα άπετελέ- 
σθη διά καταπτώσεως τμήματος τής όροφής καί 
έκτοτε έχρησιμοποιήθη ώς τόπος άπορριμμά- 
των, διατειχισθέντος διά ξηρολιθικοΰ τοίχου, τμή
ματος τής ήδη κατά τό ήμισυ έπικεχωσμένης σή
ραγγος. Ή σήραγξ έχει πλάτος 2.35, ΰψος 4.40 μ., 
ταύτης δέ ήρευνήθη τμήμα μήκους 4.40 μ. άπό 
τοΰ σημείου κατά τό όποιον έτμήθη ή σήραγξ 
κατά τήν κατασκευήν τής Στοάς Εύμένους μέχρι 
τοΰ φράγματος. Οί κατασκευάσαντες τήν Στοάν 
έφραξαν τό δημιουργηθέν κατά τήν αποκοπήν χά
σμα διά λίθων, μεταξύ τών όποιων διακρίνονται 
πολλά τεμάχια δομικοΰ ύλικοΰ. Ποιος ήτο ό προ
ορισμός τής σήραγγος δέν δύναται νά έξαχθή 
άσφαλώς. Είς τό κατώτερον τμήμα τής άδιαταρά- 
κτου έπιχώσεως άνευρέθη κεραμεική άφθονος τών 
προκεχωρημένων έλληνιστικών χρόνων, ίδίςι άπό 
τοΰ μέσου τοΰ 3ου μέχρι τών μέσων τοΰ 2ου 
αίώνος π.Χ. Ή κεραμεική αϋτη μαρτυρεί κατά 
ποιαν έποχήν έτέθη έκτος χρήσεως ή σήραγξ. 
Ή κεραμεική περιλαμβάνει σειράν όλόκληρον 
μεγαρικών σκύφων τοΰ μετά μακρών πετάλων 
τύπου ώς καί τινων τοΰ τύπου μέ τά είς πυκνάς 
σειράς φυλλίδια (Πίν. 31 β), σειράν λοπάδων 
καί λοπαδίων τοΰ διωρόφου τύπου, μελαμβαφών 
ή άχρώμων (Πίν. 32), σειράν σκευών οικιακής 
χρήσεως, ώς χυτρών, μικρών λαγήνων, κυαθίων 
κλπ., σειράν άτρακτοειδών ληκυθίων τοΰ τύπου 
τών δακρυδόχων, άντιπροσωπευτικά δείγματα τοΰ 
τύπου τής Δυτικής κλιτύος (West Slope Ware) 
μεταξύ τών οποίων τινά λίαν άξιόλογα διά τήν 
διακόσμησιν των, ώς κρατηροειδές σκεΰος σιρ- 
ζόμενον κατά τό μεγαλύτερον αύτοΰ άνω τμήμα,
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διακοσμούμενον μέ συστήματα έναλλήλων όρθο- 
γωνίων καί άβακωτών κοσμημάτων άποτελούντων 
ζώνην, έλισσομένην κληματίδα περί τόν λαιμόν 
καί γωνιακός περιτέχνους λαβάς ( Π ί ν. 33 α ), 
λαιμός άμφορέως μέ στρεπτός γραμμάς μέ άνά- 
λογον διακόσμησιν κλπ. ’Αξιομνημόνευτα είναι 
λύχνοι μέ άκτινοειδώς διατεταγμένην στολιδωτήν 
διακόσμησιν, τορνευτή βάσις μέ έπαλλήλους ζώ- 
νας έμπιέστων άνθεμίων καί κυματίων, ικανά τμή
ματα λαγήνων μέ λευκόν έπίχρισμα (Lagynos 
Group) καί ένδιαφέρουσαν διακόσμησιν στεφά
νων μέ ταινίας, στηλών κλπ. ( Π ί ν. 33 β ). Έν 
τεμόχιον φέρει παράστασιν κύλικος μέ άνεστραμ- 
μένην έπ’ αυτής άλλην κύλικα καί κοτύλην. Εις 
τήν αύτήν έπίχωσιν άνευρέθησαν ένδιαφέροντα 
πήλινα είδώλια άναγόμενα εις τούς αυτούς χρό
νους, μεταξύ τών όποιων άξια μνείας είναι είδώ- 
λιον Σιληνοϋ παίζοντος σύριγγα, πλαγγόνες γυ
μνών κορασίδων προφανώς προερχομένων έξ αιω
ρών, ώς άποδεικνύεται έξ οπών διαμπερών ύπό 
τήν μασχάλην, κεφαλή γυναικός μέ τό κάτω μέρος 
τού προσώπου κεκαλυμμένον διά τού ίματίου, τέ
λος τό άπό τοΰ λαιμού καί άνω τμήμα ειδωλίου 
Έφεσίας Άρτέμιδος μέ τήν χαρακτηριστικήν έπί- 
στεψιν καί τά περιβάλλοντα τήν κεφαλήν πτερύ
για έφ’ ών μικραί άνάγλυφοι μέλισσαι ( Π ί ν. 
34 α). ’Ενδιαφέροντα είναι τά παραδείγματα 
σφραγίδων κεραμέων έπί λαβών εύρεθεισών τό
σον εις τήν κάτω, όσον καί εις τήν άνωτέραν 
έπίχωσιν. Ώς παράδειγμα άναφέρεται ένταϋθα 
ή επιγραφή:

ΕΠΙΙΕΡΟΚΛΕΥΣ
ΜΟΣΧΩΝΟΣ
ΚΝΙΑΙΟΝ

( κάτωθεν τής έπιγραφής σήμα άγκύρας ) 
Τρία άλλα ένεπίγραφα όστρακα εύρέθησαν εις 
τήν αυτήν έπίχωσιν: α) έκ Παναθηναϊκού άμφο
ρέως τον αθενεθε[ναθαον, β) έπί όστράκου έπι- 
πέδου:

επαιν[ ε 
τος[αθη , 
ναιο[ς

γ) έπί μελανογανώτου όστράκου λςκληγι[ιου. 
Ή άνωτέρα έπίχωσις, τής όποιας τμήμα είχεν 
έρευνηθή κατά τάς έργασίας διαμορφώσεως τού 
’Ασκληπιείου τοΰ έτους 1962, περιείχε κεραμει- 
κήν άναγομένην μέχρι τών παλαιοχριστιανικών 
χρόνων. Χαρακτηριστική Ιδίςι είναι μία σειρά 
λύχνων, πιθανώς τοΰ τέλους τού 4ου καί τής 
άρχής τού 5ου μ.Χ. αίώνος, μέ έκτυπα κοσμή
ματα πολυφύλλων ροδάκων, πτηνών, ιχθύων, μή
νης, έγκοίλου τετραγώνου κλπ. ( Π ί ν. 34 β ).

Σημαντική ύπήρξεν ή άνεύρεσις ένδιαφερού- 
σης σειράς μαρμάρινων γλυπτών τεμαχίων κατά 
τό πλεΐστον άντιγράφων κλασσικών έλληνικών 
έργων ή άρχαϊστικών, πολύ πιθανόν προερχομέ
νων έκ τοΰ έγγύς ’Ασκληπιείου. Ταΰτα είναι: 1) 
Ερμαϊκή κεφαλή πωγωνοφόρου θεοϋ (βψ.0,455μ.) 
μέ σχηματικώς άποδιδόμενον τό τρίχωμα τοΰ 
πώγωνος, τοΰ μύστακος, τών έκατέρωθεν κατερ- 
χομένων πλοκάμων τής κόμης καί τών πλαισιούν- 
των τήν κόμην εις διπλήν σειράν έλισσομένων 
βοστρυχιδίων λεπτή ταινία περιδένει τήν κόμην, 
ήτις κατέρχεται μέ κυματισμούς έπί τής ράχεως 
κατ’ όρθογωνίαν άπόληξιν. Τό πρόσθιον τμήμα 
τής 'Ερμαϊκής στήλης ( Π ί ν. 35 α ) είναι περι- 
κεκομμένον εις προέχοντα στυλίσκον. 2) Κεφαλή 
πωγωνοφόρου θεού ( βψ. 0,31 μ. ), ίσως ’Ασκλη
πιού, έχοντος άναδεδεμένην τήν κόμην διά δι
πλής ταινίας, έξ ής κατά τά πλάγια κατέρχονται 
πτυχαί υφάσματος. Οί βόστρυχοι τής κόμης καί 
τοΰ πώγωνος έλίσσονται κατά τά άκρα των, τοΰ 
κενοΰ δηλωθέντος βαθέως διά χρήσεως τρυπά- 
νου' ή ρίς άποκεκρουμένη ( Π ί ν. 35 β ). 3) Μι
κρά κεφαλή πωγωνοφόρου θεού, πιθανώς ’Ασκλη
πιού, μέ τήν κόμην άναδεδεμένην (βψ. 0,15 μ. ). 
Φυσιοκρατική άπόδοσις χαρακτηριστικών μέ 
έκφρασιν όδύνης. Ή μία πλευρά, έν μέρει ήμι- 
επεξέργαστος, πιθανώς διότι ή κεφαλή προέρχε
ται έξ άναγλύφου συνθέσεως ( Π ί ν. 35 γ ). 
4) Μικρά κεφαλή πωγωνοφόρου άνδρός άδρώς έπε- 
ξειργασμένη Ιδίςι κατά τό όπίσθιον αύτής μέρος, 
ίσως διότι προέρχεται έξ άναγλύφου συνθέσεως 
( βψ. 0,08 μ. ) ( Π ί ν. 35 δ ). 5) Τμήμα χειρός 
ύπερφυσικοΰ μεγέθους άπό τοΰ μέσου τοΰ πή- 
χεως, κρατούσης έπί τής παλάμης διά τών δα
κτύλων, έκ τών όποιων τρεις άπεκόπησαν, πυξί
δα κυλινδρικήν. Ή έπεξεργασία τής έπιφανείας, 
εις ήν καταλήγει ή χειρ κατά τόν πήχυν, καί ό 
τόρμος δεικνύουν πιθανώς ότι τό τεμόχιον προέρ
χεται έξ άκρολίθου άγάλματος. 6) καί 7) Δύο 
πλακίδια μαρμάρου μέ γλυπτήν έπ’ αυτών άπόδο- 
σιν ώτίων, πιθανώς άφιερώματα εις τόν Ασκλη
πιόν.

Νοτίως τής Στοάς Εύμένους έντός φορητών έπι- 
χώσεων άνευρέθησαν μικρόν τεμάχιον μαρμάρου, 
ίσως έκ μαρμάρινης άττικής ληκύθου, μέ παρά- 
στασιν κεφαλής πεπλοφόρου γυναικός καί τεμά
χιον έκ παναθηναϊκού άμφορέως μέ παράστασιν 
έξόχως χαρακτηριστικήν κεφαλής Άθηνάς μέ 
περικεφαλαίαν, εχουσαν υψηλόν λοφίον διακρί- 
νονται τμήματα τής άσπίδος καί τοΰ δόρατος 
(Πίν. 36α).

Μικρά έργασία διαμορφώσεως έγένετο καί κα
τά τό τετραγωνικόν κτήριον τό θεωρούμενον ώς

5
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Μνημεΐον του Νικίου διά τής διαστρώσεως τής 
έσωτερικής έπιχώσεως, ύποστηριχθείσης κατά 
τήν καταστραφεΐσαν ΝΑ. γωνίαν διά μόλις έμφα- 
νοΰς άντερεισματικοΰ τοιχίου.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΩΔΕΙΟΥ ΗΡΩΔΟΥ 
ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Συνολική έκθεσις τής συντελουμένης έργασίας 
διά τήν συμπλήρωσιν τοϋ έργου τής Άναστη- 
λώσεως τοϋ ’Ωδείου Ήρώδου τοϋ Αττικού θέλει 
καταρτισθή καί δημοσιευθή μετά τό πέρας τής 
έργασίας. 'Απλώς διά τήν ένημέρωσιν έπί τοϋ 
ήδη συντελεσθέντος έργου άναγράφονται ένταϋ- 
θα αί κύριαι έργασίαι: 1) Συνεπληρώθη διά τής 
τοποθετήσεως μαρμάρινων έδωλίων ή πρώτη άπ’ 
άνατολών κερκίς τοϋ άνω διαζώματος κατά τήν 
προέκτασιν τής στοάς τής παρόδου. 2) Ήρχισεν 
ή τοποθέτησις των λαξευτών δόμων πωρολίθου 
έπί τής προσόψεως τοϋ άνατολικοϋ κλιμακοστα
σίου τής είσόδου, ΐνα καταστή έφικτή ή άνακα- 
τασκευή τοϋ τελευταίου τούτου. Έτοποθετήθη- 
σαν δύο σειραί δόμων κατά τήν πρόσοψιν μέ τά 
τυφλά τόξα, συνεπληρώθη δέ διά δόμων ό άνατο- 
λικός τοίχος τοϋ προθαλάμου. 3) Προητοιμάσθη 
διά λαξεύσεως μέρος τοϋ ύλικοΰ έπιστρώσεως τής 
κλίμακος διά μαρμάρου καί μέρος τών πωρολί
θων τών άναγκαιούντων διά τήν άποκατάστασιν 
τών τοίχων τοϋ κλιμακοστασίου.

ΕΡΓΑΧΙΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Έγένετο συντήρησις τοϋ ύπάρχοντος έκτετα- 
μένου πρασίνου, έπαυξηθέντος μέ νέας φυτεύ
σεις. Μέ κοινήν έργασίαν καί έξ ίσου συμμετοχήν 
είς τήν δαπάνην έγένετο ύπό τής Εφορείας καί 
τής ’Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, έκ- 
προσωπουμένης ύπό τοϋ Graham, ό καθαρισμός 
τοϋ λεγομένου οίκισμοΰ Dorpfeld κατά τήν δυ
τικήν πλευράν τοϋ Άρείου Πάγου. ’Επ' εύκαιρία 
έγένοντο συμπληρωματικοί τινες ερευναι, άπο- 
σκοποϋσαι είς συμπλήρωσιν τών πληροφοριών 
διά τήν τελικήν δημοσίευσιν. 'Ομοίως έν συνερ
γασία μετά τής ’Αμερικανικής Σχολής διεμορ- 
φώθη ή περιοχή βορείως τοϋ ναοϋ τοϋ Διονυσίου 
’Αρεοπαγίτου.

Ό πρός νότον τής ’Αρχαίας Αγοράς έκτεινό- 
μενος άρχαιολογικός χώρος περιεφράχθη, στενό- 
τερον συνδεθεΐς μέ τόν χώρον τής πρώτης, διά 
τής ένοποιήσεως τοϋ διατέμνοντος τήν ’Αγοράν 
δρόμου, μετασχηματισθέντος είς άτραπόν, ήτις 
έπεστρώθη διά καλντιριμίου έκ πολυχρώμων μαρ
μάρων είς μήκος 200 περίπου μέτρων. Πέντε κιγ-

κλιδωταί θύραι έξησφάλισαν τόν άνω τοϋτον χώ
ρον, καταστήσασαι τοϋτον προσβατόν έξ όλων 
τών πλευρών. Κατά τήν προέκτασιν τής όδοϋ τών 
Παναθηναίων διεμορφώθη άνοδος πρός τήν περι
φερειακήν όδόν τής Άκροπόλεως, ήτις άνατολι- 
κώς τοϋ Άρείου Πάγου στηρίζεται ύπό άντερει- 
σματικών τοίχων καί είναι είς πολλά σημεία βα
θμιδωτή. Οΰτω διηυκολύνθη ή κάθοδος έπισκε- 
πτών έκ τής Άκροπόλεως, διαμορφωθείσης πρός 
τοΰτο καί είδικής είσόδου μέ έκδοτήριον είσιτη- 
ρίων. Πινακίδες ύποβοηθοΰν τήν κίνησιν τών 
έπισκεπτών κατά τάς δύο κατευθύνσεις.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΧΩΡΟΥ 
ΡΩΜΑ Ϊ ΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ό χώρος τής Ρωμαϊκής Αγοράς εύρίσκετο είς 
μεγάλην άταξίαν μέ παντός είδους ύλικόν κατά- 
σπαρτον έντός αύτοΰ, μέ πολλά νεωτερικά έρεί- 
πια οικημάτων καταλαμβάνοντα κυρίως τήν ΝΔ. 
περιοχήν αύτής καί μέ μεγάλας έπιχώσεις, άλλας 
παλαιόθεν ύπαρχούσας καί άλλας σχετικώς προσ
φάτους. Πολλά τμήματα τών έκτεταμένων κτηρίων 
είχον ύποστή σημαντικός ζημίας, τά δέ διεισδύον- 
τα ύπόγεια ϋδατα, μάλιστα κατά τήν ΝΑ. περιο
χήν, συνετέλεσαν είς τήν δημιουργίαν πυκνοτά- 
των λοχμών καί μικρών τελμάτων ( Π ί ν. 36 β ). 
Ιδίως ύπέστησαν βλάβας οί πλακόστρωτοι χώροι, 
τών όποιων αί πλάκες διεσπάσθησαν είς άπειρά- 
ριθμα τεμάχια ( Π ί ν. 36 γ ).

Μετά τήν συμπλήρωσιν διαμορφώσεως τής πε
ριοχής, είς τήν όποιαν εύρίσκεται τό Φετιχιέ 
Τζαμί, αί έργασίαι τακτοποιήσεως έπροχώρησαν 
είς τόν κυρίως χώρον τής Αγοράς. Τά άναχώμα- 
τα τής βόρειας πλευράς συνεκρατήθησαν διά τής 
κατασκευής άντερεισματικοΰ ξηρολιθικοϋ τοί
χου καί έπ’ αύτών έφυτεύθη μικρόν κηπάριον. 
Πρός τήν πλευράν ταύτην άπετέθησαν πολλά τών 
γλυπτών τεμαχίων, τών περισυλλεγέντων έκ τών 
έπιχώσεων. Έγένετο, άκολούθως, μερικός καθα
ρισμός τής νοτίου Στοάς καί τών άνατολικών άν- 
δήρων τής περιοχής τοϋ Άγορανομείου. Διά τήν 
ευπρόσωπον έμφάνισιν τοϋ χώρου έλήφθη ή άπό- 
φασις, όπως άφαιρεθοϋν άπασαι αί παραμείνασαι 
άσκαφοι κατά τήν άνασκαφήν τοϋ 1931 ( βλ. πα
ράρτημα ΑΔ 1930 - 31, σ. 1 ) έπιχωματώσεις καί 
ή άπομάκρυνσις μεταγενεστέρων τουρκικών έρει- 
πίων. Ή έργασία είς τά έπιφανειακά στρώματα 
έγένετο δι’ έκσκαφέως. Τά έντός τών έπιχώσεων 
τούτων άνευρεθέντα μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέ
λη προερχόμενα έν μέρει έκ τών κτηρίων τής Α
γοράς περισυνελέγησαν. ’Επίσης συνελέγησαν δύο 
τεμάχια έπιγραφών: α) τμήμα πλακάς διαστάσεων
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0,209 χ 0,13, πάχους 0,116 μ., β) έτερον δμοιον 
διαστάσεων 0,35 x 0,205 μ., έχοντα οΰτω:
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Έσημειώθησαν έπίσης τεμάχια βυζαντινών πί
θων καί δν φρέαρ μεταβυζαντινών ίσως χρόνων. 
Κατά τήν νοτίαν πλευράν τοΰ ΝΔ. τομέως άνευ- 
ρέθη, μετά τήν άφαίρεσιν μέρους τής έπιχωμα- 
τώσεως, τμήμα τής παλαιας όδοϋ, τής διερχομένης 
υπό τήν όδόν Πολυγνώτου, μετά τοΰ πλευρίζον- 
τος αυτήν ρείθρου μήκους 6 μ., καί αποχετευτι
κός άγωγός. Τμήμα τής όδοϋ ταύτης είχε καλυ- 
φθή ύπό τοΰ νοτίου συγχρόνου περιβόλου τής 
’Αγοράς. Ή έκσκαφή έπροχώρησε βαθέως κατά 
τήν ΝΔ. γωνίαν τής ’Αγοράς, ϊνα διευκρινισθή ή 
διάταξις τής δυτικής πλευράς κατά τήν προέκτα- 
σιν τοϋ στυλοβάτου τής έσωτερικής κιονοστοι- 
χίας τής νοτίας Στοάς ( Π ί ν. 36 δ ). Πράγματι 
άπεκαλύφθη περαιτέρω ό στυλοβάτης καί παρη- 
κολουθήθη εις μήκος 5 μ., όπου διακόπτεται. Πα- 
λαιά δοκιμή γενομένη τό έτος 1931 παρά τόν τε- 
λευταίον ίστάμενον κίονα είχε δείξει, ότι ό στυ
λοβάτης είχε καταστραφή καί δτι διεσφζοντο μό
νον αί θεμέλιοι πλάκες καί ό πρό τούτων πήλινος 
άγωγός έκ τριπλεύρων σωλήνων μέ καλύμματα. 
Νΰν ή συνέχεια τοϋ στυλοβάτου εύρέθη 8.50 μ. 
πέραν τοϋ τελευταίου ίσταμένου κίονος, τοϋ ση- 
μειουμένου είς τό σχέδιον τοΰ ΑΔ 1931. Έπί τοϋ 
τμήματος τούτου τοϋ στυλοβάτου άπεκαλύφθη μέ
ρος κίονος ίσταμένου, άλλ’ δχι in situ, καί πλη
σίον αύτοϋ άλλον τεμάχιον άπερριμμένον. Τό 
ίστάμενον τεμάχιον φαίνεται δτι είναι έκεϊνο, 
περί τοΰ όποιου γίνεται λόγος είς ΠΑΕ 1891, σ. 
7-11. ’Ενδιάμεσον τμήμα τοϋ στυλοβάτου έλλεί- 
πει, έπί μαρμάρινης δέ πλακός διακρίνεται γωνια
κή έγκοπή με όπήν, όπεμφαίνουσα τήν έκ τών υ
στέρων κατασκευήν θύρας. Έπί τοΰ στυλοβάτου

διακρίνονται τά λαξεύματα έδράσεως δύο κιόνων 
σημειωθέντων διεγραμμισμένων είς τό Σ χ έ δ. 8. 
Είς τό σημεϊον διακοπής τοΰ στυλοβάτου, σειρά 
πωρολίθων μέ κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν., ένθα 
προεκτείνεται περαιτέρω φράγμα άργών λίθων εισ
χωρούν είς τήν έπίχωσιν τής νοτίας πλευράς, άπο- 
τελεΐ τήν κρηπίδα τοΰ έσωτερικοϋ τοίχου τοΰ έπι- 
μήκους όρθογωνίου κτίσματος, τοϋ κλείοντος τόν 
χώρον τής ’Αγοράς κατά τήν δυτικήν πλευράν, 
νοτίως τής Πύλης τής Άρχηγέτιδος Άθηνάς. 
Πράγματι ή συνέχεια τών πωρολίθων άπεκαλύ
φθη κατά τήν προέκτασιν τής έσωτερικής πλευ
ράς τής Πύλης. Έπίσης μικρόν τμήμα τοΰ έξωτε- 
ρικοΰ τοίχου πρός Δ. άνεφάνη μετά τήν άφαίρε- 
σιν τών έπιχωματώσεων.

Παραλλήλως πρός τόν έσωτερικόν τοίχον, είς 
τόν όποιον άνήκει ή κρηπίς τών πωρολίθων, καί 
είς άπόστασιν 3.50 μ. άπό τούτου, άνεφάνη λα
ξευτή είς τόν μαλακόν βράχον τάφρος θεμελίου 
είσχωροϋσα μέχρι βάθους 0,66 μ., ύπολογιζομέ- 
νου άπό τό έπίπεδον τοϋ στυλοβάτου (Σ χ έ δ. 
8). Κατά τό νότιον τμήμα τοϋ λαξεύματος εΰρέ- 
θη ήμισυ δωρικοϋ κιονοκράνου, εχοντος πλευ
ράν άβακος 0,55 καί διάμετρον τραχήλου 0,39 μ. 
Αί διαστάσεις αύται άποδεικνύονται μικρότε
ροι τών τών άλλων κιονοκράνων τής δωρικής 
έσωτερικής κιονοστοιχίας, τών όποιων δείγμα
τα είναι τοποθετημένα κατά τήν ΝΑ. γωνίαν 
τής νοτίας πλευράς τής ’Αγοράς καί έπομένως τό 
κιονόκρανον δέν φαίνεται άνήκον είς τήν Στοάν 
ταύτην. Μετά τοϋ κιονοκράνου άνευρέθησαν θραύ
σματα μεταγενεστέρων άγγείων καί χαλκοϋν νό
μισμα τοϋ Όθωνος μέ χρονολογίαν 1833, έκ τών 
όποιων άποδεικνύεται ή μέχρι τοΰ βάθους τούτου 
διατάραξις κατά τούς νεωτέρους χρόνους.

Τέλος παρά τήν έκκλησίαν τών Ταξιαρχών καί 
κατά τήν συμβολήν τών όδών Δεξίππου καί Τα
ξιαρχών άπεκαλύφθη, κατά τήν διάνοιξιν τάφρου 
πρός τοποθέτησιν καλωδίων τοΰ ΟΤΕ, τμήμα τοϋ 
έξωτερικοΰ βορείου τοίχου τής ’Αγοράς σημειού- 
μενον είς τό Σ χ έ δ. 8 διεγραμμισμένον, έν συνε
χείς μικρού τμήματος παλαιότερον άποκαλυφθέν- 
τος. Ό τοίχος παρηκολουθήθη είς μήκος 15 μέ
τρων ( Π ί ν. 36 ε ).

Ή έργασία διαμορφώσεως τής ’Αγοράς πρό
κειται νά συνεχισθή, διακοπεΐσα λόγφ έξαντλή- 
σεως τής διατεθείσης πιστώσεως. Ή άνεύρεσις 
μεταγενεστέρων όστράκων καί νομισμάτων τοΰ 
Γεωργίου τοϋ Α' είς τά βαθύτερα στρώματα κατά 
τήν περιοχήν τοϋ στυλοβάτου άποδεικνύει δτι ό 
μέγας όγκος τών έπιχωματώσεων έσχηματίσθη 
κατά σχετικώς προσφάτους χρόνους. Ή συμπλή- 
ρωσις τοΰ Σ χ ε δ. 8 τής ’Αγοράς διά τών έλθόν-
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των είς φώς νέων στοιχείων έγένετο υπό τοϋ 
άρχιτέκτονος κ. Ί. ΤραυλοΟ, δστις καί παρηκο- 
λούθησε τήν δλην έργασίαν.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑΙ ΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1) Έπΐ τής όδοϋ Πολυγνώτου άριθ. 4, κατά τήν 
άνόρυξιν τάφρου πρός τοποθέτησιν καλωδίων τοϋ 
ΟΤΕ είς βάθος 0,30 μ. άπό τοϋ καταστρώματος τής 
όδοϋ, άπεκαλύφθη τμήμα τοίχου έξ άργών λίθων 
άνευ συνδετικού ύλικοΰ, πλάτους 1.70 μ., ήμικα- 
τεστραμμένον. Μέγας λαξευτός πωρόλιθος έπε- 
κάθητο έπί τοϋ σφζομένου τμήματος. Είς τήν βα- 
θεϊαν έπίχωσιν τοϋ τοίχου άνευρέθη βυζαντινόν 
νόμισμα τών χρόνων τών διαδόχων τοϋ Ί. Τσιμι- 
σκή. Ό τοίχος εύρίσκεται κατέναντι τής Πύλης 
Άρχηγέτιδος τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς καί είς άπό- 
στασιν 30 μέτρων περίπου.

2) Είς τήν συμβολήν τών όδών Φλέσσα, Λυ- 
σίου καί Τριπόδων, κατά έργασίας τοϋ Δήμου 
’Αθηναίων, άνεφάνη τοίχος μέ κατεύθυνσιν άπό 
Β. πρός Ν. είς βάθος 1.70 μ. άπό τοϋ καταστρώ
ματος τής όδοϋ φκοδομημένος έκ μεγάλων πωρί- 
νων δόμων. Τούτου ήρευνήθη μικρόν τμήμα μέ
χρι μήκους 1.70 καί βάθους 0,80 μ. Μεταξύ τών

δύο σειρών δόμων παρενεβάλλοντο τεμάχια κε
ράμων.

3) Είς λιθοσωρόν τής περιοχής Διογενείου Γυ
μνασίου άπεκαλύιρθησαν δύο τεμάχια μαρμάρι
νων ένεπιγράιρων στηλών, τών όποιων προετοι
μάζεται ή δημοσίευσις.

Τό πρώτον, μήκους 0,115, πλάτους 0,08, πάχους 
0,052 μ., διασφζει 11 στίχους μέ γραφήν έλληνορ- 
ρωμαϊκών αύτοκρατορικών χρόνων. ’Αναγνωρί
ζονται ονόματα άρχόντων, μεταξύ τών όποιων πο
λεμάρχου καί θεσμοθετών. Τό δεύτερον είναι μή
κους 0,30, πλάτους 0,20, πάχους 0,07 μ. καί δια- 
σφζει περί τούς 15 στίχους. Τό κείμενον, ώς φαί
νεται, σχετίζεται μέ μετασκευήν σκηνής, ίσως θεά
τρου, άφοΰ πολλάκις έπαναλαμβάνεται ή λέξις 
«σκηνή». Μέρος τής έπιγραφής κατέστη δυσξύμ- 
βλητον λόγω τριβής τής έπιφανείας. Έκ τοϋ τύ
που τών γραμμάτων ή έπιγραφή χρονολογείται 
είς τό α ήμισυ τοϋ 4ου π.Χ. αί.

Ή ’Εφορεία παρηκολούθησεν έπίσης τάς έν- 
τός τής ύπό τόν έλεγχόν της ζώνης οίκοδομικάς 
έργασίας καί ήσκησε τόν έλεγχον έπί τοϋ ύψους 
τών άνεγειρομένων οικοδομών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΤΩΝ
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Άθήναι. Στοά Εύμένους: α. Ό χώρος πρό των έργασιών διαμορφώσεως, β. Οικία κατά τήν ΝΑ. γωνίαν

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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Άθήναι. Νοτίως τής Στοάς Εύμένους: α. 'Αγγεία έκ του φρέατος Β, β. Αγγεία έκ του σιροΰ Β, 
γ. Κεραμεική τής YE III Α2 περιόδου έκ βοθρίσκου

Ν. ΠΑΛΤΩΝ
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Άθήναι. Περιοχή Ασκληπιείου: α. Τμήμα ψευδοστόμου άμφορέως τοϋ θαλασσίου ρυθμοϋ 
έκ τοΟ φρέατος ΣΤ', β. Τό φρέαρ Ζ'

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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Γ

Άθήναι. Φρέαρ Ζ' έκ τής περιοχής ’Ασκληπιείου: α - β. Διακόσμητα όστρακα των φάσεων τής YE II
καί III Α1 καί Α2 περιόδων

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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Άθήναι. Νοτίως τής μικρας δεξαμενίσκης τοΰ 'Ασκληπιείου: α - β. Τό φρέαρ Η', ή σήραγξ καί ό τάφος

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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Άθήναι. Φρέαρ Η' έκ της περιοχής ’Ασκληπιείου: α. YE III Α2 κύαθοι, β. Διακόσμητοι YE III Α2
ύδρίαι, γ. Τρίωτος YE III Α1 άμφορεύς

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:40 EEST - 54.226.8.97



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 31

Άθήναι. Άσκληπιεΐον: α. Διακόσμητα όστρακα τής YE II καί YE III Α1 καί Α2 έκ τοϋ φρέατος Η', 
β. Μεγαρικοΐ σκύφοι έκ τής σήραγγος νοτίως τής μικρας δεξαμενίσκης

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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Άθήναι. Σήραγξ νοτίως τής μικρας δεξαμενίσκης τοϋ 'Ασκληπιείου: α. Χαρακτηριστικόν άγγειον, τύ
που West - Slope, β. Χαρακτηριστικά όστρακα Lagynos Group

Ν. ΠΑΑΤΩΝ
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ΠΙΝΑ- 34

. * χοΰ 'Ασκληπιείου: α. Πήλινα ειδώλια, β. Αύχνοι
Αθήναι. Σήραγξ νοτίως της μικρας ξπαλαιοχριστιανικο1

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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Άθήναι: α. Τεμάχιον Παναθηναϊκού άμφορέως μέ κεφαλήν 'Αθήνας εύρεθέν πλησίον τής Στοάς τι 
Εΰμένους, β. Διάφοροι απόψεις των κτηρίων καί του χώρου τής Ρωμαϊκής αγοράς κατά τάς έργ 
σίας διαμορφώσεως αύτής, γ. ΝΑ. γωνία (άπό ΒΔ.) μέ τόν άναλημματικόν τοίχον εις τό βάθος. Σι 
ζεται καί τμήμα τής πλακοστρώσεως τής κεντρικής πλατείας, δ. ΝΔ. τομεύς. Τμήμα τής έσωτ. νοτίι 
κιονοστοιχίας τής εύρισκομένης εξωθεν τοϋ δυτικού τοίχου τοΰ σχολείου (πρώην Χίλλ). Παραπλε

ρως οΐ όγκοι των πωρολίθων, ε. Όδοί Δεξίππου - Ταξιαρχών. Βόρειος τοίχος άπό Δ.
Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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