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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1.

Έκθεσις Κεντρικής Υπηρεσίας Σελ. 3-6

ΑΘΗΝΑΙ

Νομισματική Συλλογή ’Αθηνών ( Α. Έξ άνασκαφών, Β. Εύρήματα, Γ. Διαφόρων προ
ελεύσεων, Δ. Έ κ δωρεών) ( Π ί ν .  1 - 4 )  ..........................................................................  » 7-14

Επιγραφική Συλλογή ( Π ί ν .  5 - 6 )  . . . . . . . .........................................................................  » 15
Βυζαντινόν και Χριστιανικόν Μουσεΐον ( 1. Πλουτισμός, 2. Βιβλιογραφικόν και φωτο

γραφικόν άρχεΐον, 3. Κεντρικόν Έργαστήριον Συντηρήσεως ), I. Ψηφιδωτά (Βασι
λική Κλαυσείου Εύρυτανίας), Θεσσαλονίκη (1. Πλατεία Ναυαρίνου, 2. Καθολικόν Μο
νής Λατόμου - Ό σιος Δαυίδ ), Θάσος, Προμελέται, II. Τοιχογραφίαι, ’Αττική, Μέγα
ρα (1. Καθολικόν Μονής "Αγίου Ιεροθέου, 2. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος Έλαι- 
ώνος, 3. Ναός "Αγίου Γεωργίου Έλαιώνος ), Αίγινα (4. Όμορφη Έκκλησιά, 5. "Αγιος 
Νικόλαος Μαύρικα, 6. Ναοί "Αγίας Κυριακής και Ζωοδόχου Πηγής ), Σαλαμις ( 7. 
Καθολικόν Μονής Φανερωμένης ), Κύθηρα, Κάστρον ( 1. Παναγία ή Όρφανή, 2.Ναός 
Παντοκράτορος), Βοΰργο ( Χώρα) (3. Ναός "Αγίου ’Αθανασίου και Αρχιστρατή
γου, 4-5.  Ναοί "Αγίου Χρυσοστόμου και "Αγίου Φιλίππου, 6. Ναός "Αγίου Δημητρίου 
εις Ποϋρκο ), Μυλοπόταμος ( Κάστρον ) ( 7. Ναός "Αγίου Αθανασίου, 8. Ναός "Α
γίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου, 9. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Σωτήρα), 10. 
Σπήλαιον "Αγίας Σοφίας, 11-14. Ναοί Προφήτου Ήλιοϋ, Μεσοσπορίτισσας, 'Αγίων 
Αναργύρων και "Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου), Παλαιοχώρα (15. ’Ανώνυμος ναός, 
16. Ναός "Αγίου Δημητρίου, 17. Ναός "Αγίου ’Αντωνίου ), Μολιγκάτες (18. Ναός 'Α
γίου Νικολάου ), Φριλιγγιάνικα ( Πέντε Πηγάδια ) (19. "Αγιος Βλάσιος, 20. "Αγιος 
Κοσμάς και Δαμιανός), Ποταμός (21. Ναός 'Αγίου Νίκωνος, παρά τά Ζαγλανικιά- 
νικα ), Πελοπόννησος, Λακωνία ( Ναός Παναγίας Χρυσαφιτίσσης ), Βοιωτία ( Μονή 
"Οσίου Λουκά, "Αγιος Γεώργιος εις Άκραίφνιον), Φθιώτις - Φωκίς, Δεσφίνα (Ναός 
Ταξιαρχών), Θεσσαλία και Σποράδες ( Πόρτα - Παναγιά Τρικάλων, Ναός Δολίχης, 
Άνακασιά, Σκόπελος), Ευρυτανία ( Επισκοπή παρά τον Μέγδοβαν), Μακεδονία, 
Θεσσαλονίκη ( Παλαιοχριστιανικοί τάφοι), Βέροια ( 1. Ναός Αγίου Βλασίου, 2. Ναός 
"Αγίου Ίωάννου Θεολόγου, 3. Ναός "Αγίου Γεωργίου ), Καστοριά ( Ναός "Αγίου Νι
κολάου Κασνίτζη ), Ήπειρος ( Συλλογή φορητών εικόνων Ίωαννίνων), Ζάκυνθος, 
Κυκλάδες, Νάξος ( 1. Ναός Παναγίας Δροσιανής, 2. Καλορίτισσα. Ναός Γεννήσεως ), 
Κρήτη. Νομός Χανίων (1. Ναός "Αγίου Γεωργίου είς Κούνενι ( νΰν Βάθη ) Κισάμου, 
2. Ναός 'Αγίου Γεωργίου είς Σκλαβοπούλαν Σέλινου, 3. Ναός Είσοδίων Θεοτόκου είς 
Σκλαβοπούλαν, 4. Ναός Σωτήρος είς Σκλαβοπούλαν ), Νομός Ρεθύμνης ( 5. Ναός "Α
γίου Ευτυχίου είς Χρωμοναστήρι, 6. Ναός "Αγίου Ίωάννου είς Άνώγεια), Νομός "Η-
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 21 (1966) : ΧΡΟΝΙΚΑδ'

ρακλείου ( 7. Ναός 'Αγίας Παρασκευής εις Επισκοπήν Πεδιάδος ), Δωδεκάνησος,
Ρόδος ( 1. Ταξιάρχης του Θάρι, 2. Ναός 'Αγίου Τωάννου Θεολόγου ( Παραδείσι - Βιλ- 
λανόβα ), Πάτμος ( 3» Ναός 'Αγίου Βασιλείου, 4. Ναός 'Αγίου Δημητρίου, 5. Μονή
'Αγίου Τωάννου Θεολόγου. Καθολικόν ) ( Π ί ν. 7=· 58) ................................................ Σελ. 16-35

1. Έργασίαι όργανώσεως και τακτοποιήσεως αποθηκών Μουσείου Άκροπόλεως, II. Έρ- 
γασίαι διαμορφώσεως και τακτοποιήσεως του αρχαιολογικού χώρου Άκροπόλεως 
( Α. Έ πι τής Άκροπόλεα>ς, Β. Έργασίαι νοτιάς κλιτύος, Γ. Έργασίαι δυτικής κλιτύος,
Δ. Έργασίαι βόρειας κλιτύος, Ε. Έργασίαι άναστηλώσεως τού Ωδείου Ήρώδου τού 
’Αττικού και διαμορφώσεως τού προ αυτού χώρου ), III. Έργασίαι διαμορφώσεως τής
Ρωμαϊκής ’Αγοράς. Άνασκαφική ερευνά τής δυτικής πλευράς αυτής ( Π ί ν. 59 - 70*
Σ χ έ δ. 1 - 7 ) .................. .................................................................... .......................................  » 36-48

Excavation in the Athenian Agora ( Π ί ν. 71 - 72 )  ..................................................................  » 49-50
Die Ausgrabungen im Kerameikos (1. Die Grabung siidlich der Heiligen Strasse,

2. Grabung an der Psaromilingu - Strasse ) ( Π ί v. 73 - 75* Σ χ έ δ. 1 ) ......................  » 51-54

Γ' Εφορεία Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων:

Άνασκαφαι έντός τής περιμετρικής ζώνης τών ’Αθηνών ( 1. Έρυσίχθονος 15, 2. Μ. ’Αλε
ξάνδρου 91 και Πλαταιών 42, 3. Μ. ’Αλεξάνδρου 75, 4. Άκομινάτου 13, 5. 'Αγ. Κων
σταντίνου 39 - 41, 6. Πειραιώς 68 ( Πρφην Όρφανοτροφεΐον Χατζηκώνστα ), 7. Πιτ- 
τάκη 6, 8. Λεωφόρος Μεσογείων, 9. Ό δός Πυθέου, 10. Όδός ’Ιωσήφ τών Ρωγών, 11. 'Ο
δός Φαλήρου (Έ ρ γα  ΟΤΕ), 12. Ό δός Φαλήρου 20, 13. Ό δός Βεΐκου 35, 14. Όδός 
Έρεχθείου 9 -11 , 15. Ό δός Έρεχθείου 21 - 23, 16. Παρθενώνος και Ροβέρτου Γκάλλι
( Π ί ν. 76 - 79* Σ χ έ δ. 1 - 14 ) .................................................................. .............................  » 55-71
17. Ό δός Άμφικτύονος 14, 18. Ό δός Πουλοπούλου 43, 19. Άνασκαφή οδού Κωνσταν
τινουπόλεως, 20. Άνασκαφή οικοπέδου έπι τής οδού Σπύρου Πάτση άριθ. 57 και 'Ιεράς 
Όδού, 21. Σωκράτους 1 και Σοφοκλέους, 22. Σταδίου και 'Ομήρου γωνία, 23. Όδός Ό -  
θωνος 4, 24. Όδός Ήπίτου 7, 25. Ό δός Μακρή 12, 26. Όδός Τυρταίου, 27. Όδός Μη- 
τσαίων και Ζήτρου, 28. Ό δός Δημητρακοπούλου 50, 29. Ό δός Έρεχθείου 25, 30. Ρ.
Γαριβάλδη και Ρατζιέρι, 31. Ό δός ’Ανταίου 19 ( Π ί ν. 80-86* Σ χ έ δ. 15 - 29 ) . ..........  » 72-91

ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ

Α. Άνασκαφαι ( 1. Άνασκαφή τμήματος τού νοτίου μακρού τείχους, 2. Άνασκαφή Βά- 
ρης, 3. Άνασκαφή Άναβύσσου, 4. Άνασκαφή μυκηναϊκών τάφων εις Ααπούτσι Βραυ- 
ρώνος, 5. Αίγινα), Β. Τυχαία ευρήματα ( 1. Χαλάνδρι, 2. Άργυρούπολις, 3. Ά γιος Δη- 
μήτριος ( Μ πραχάμι), 4. Λεωφόρος Βουλιαγμένης, 5. Ά γιος Σώστης, 6. Διόνυσος, 
7. Αίγάλεως, 8. Δραπετσώνα, 9. Νέον Φάληρον, 10. Πειραιεύς, 11. Πολύδροσον, 12. Κη
φισία, 13. Βάρη, 14. Σπάτα, 15. Κορωπί, 16. Καλύβια, 17. Ραμνούς, 18. Μαραθών, 
19. Κάτω Σούλι Μαραθώνος, 20. Σαλαμίς, 21. Ά γιος Άνδρέας ( Ζούμπερη ) Νέας
Μάκρης ) ( Π ί ν. 87 - 103* Σ χ  έ δ. 1 ) ............ ....................................................................  » 92-107

Thorikos:
L’ Acropole, La Necropole Quest, Le quartier industriel, Le Theatre ( Π ί v. 104 - 110 ) . . » 108-111

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Άθήναι ( 1. Λυκαβηττός, Ναός Άγιου Γεωργίου, 2. Βασιλική Άγιου Διονυσίου Αρεοπα
γίτου, 3. Ναός Α γίας Δυνάμεως, 4. Ναός Παναγίας Ρόμβης, 5. Ναός Μεταμορφώσεως 
τού Σωτήρος, 6. Ναός Ζωοδόχου Πηγής, 7. Μονή Άγιου Τωάννου Καρέα ), Έκτος Α 
θηνών ( 8. Μονή Α στεριού), Άμαρούσιον ( 9. Ναός τού Άγιου Δημητρίου), Πεν-
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ

τέλη ( 10ο Μονή Νταού Πεντέλης ), Μαραθών (11. "Αγιος Γεώργιος Βρανας, 12. "Α
γιος Νικόλαος, 13. Ναΐσκος του "Αγίου Αθανασίου ), Δαφνί, Μέγαρα ( 14. Ναός Σω- 
τήρος, 15. Ναός Άγιου Αθανασίου, 16. Ναός Άγιας Βαρβάρας ), Σαλαμις (17. Μονή 
Φανερωμένης ), Σπέτσαι, Αίγινα ( Π ί ν. 111 -119’ Σ'χ έ δ. 1 - 4) . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑ

Af Κορινθία, Κόρινθος ( Άνασκαφαι Εθνικής όδοϋ, Κρήναι, Στιμάγκα, Σικυών, Καμάρι, 
Νεμέα), Β' Άργολις ( Μυκήναι, Φίχτια, Ρωμέϊκα, Καστράκι), Άργος ( Ξεριάς, Ε 
θνικόν Γυμναστή ριον), Σκαφιδάκι, Κυβέρι, Τίρυνς, Ναύπλιον, Κάνδια, Τρία, Χέλι 
( Άραχναΐον), Αιγουριό, Άνω Επίδαυρος, Παλαιά Επίδαυρος, Ιερόν Ασκληπιού,- 
Άδάμι ( Π ί ν. 120 - 125s Σ χ έ δ. 1 - 3 ) ......................................................................

Excavations at Corinth:

A. The Byzantine levels to the south of the South Stoa, B. The ancient quarry area to the 
southwest of the Odeion, C. The Roman Bath north of the village square, D. The water 
tunnel system at Anaploga, E. The Sanctuary of Demeter and Persephone, F. The Gymna
sium, G. Museography ( Π ί ν .  126 - 137° Σχ έ δ .  1-2)  .................................. ...........

Corinthian Kenchreai ( Π ί v. 138 - 142* Σ χ έ δ .  1-2)  ..............................................

Perachora:

The Double - Apsidal Cistern, The Triple Cistern Early Helladic Site ( Σχ έ δ .  1) .........
Nettoyage du rempart urbain a Argos ....................................................................
Halieis: ( The Dye Works Terrace, The Acropolis, Conclusions), Underwater explora

tion and mapping ( Π ί v. 143 - 145 ) ........................... .................................. .............

ΑΡΚΑΔΙΑ - ΛΑΚΩΝΙΑ

A. Άνασκαφαι, 1. Αρκαδία. Άνασκαφή εις Τεγέαν (Τεμάχια πεοερχόμενα έκ του 
ναοϋ τής Άλέας Αθήνας), 2. Λακωνία. Άνασκαφαι εις οικόπεδα Σπάρτης (1. Άνα
σκαφή οικοπέδου Γ. Αάσκαρη, 2. Άνασκαφή οίκοπέδων Έ. Δίπλα, 3. Άνασκαφή οί
κοπέδου Αιαπάκου, 4. Άνασκαφή εις τήν οδόν Άρχιδάμου ), 5. Άνασκαφή εις οικό
πεδα ιδιοκτησίας Βασ. Δασκαλάκη εις Γύθειον, Β. Καθαρισμός - Διαμόρφωσις Αρχαι
ολογικών χώρων, 1. Αρκαδία (Ναός Άλέας Άθηνάς), 2. Λακωνία ( Α. Αρχαιολο
γικοί χώροι Σπάρτης, Β. Θολωτός τάφος Βαφείου ), Γ. Μουσειακαί έργασίαι (1. Αρκα
δία, 2. Λακωνία ), Δ. Περιοδεΐαι και περισυλλογή αρχαίων - Τυχαία ευρήματα ( Κου
φό βουνο, Τυχαία ευρήματα ) ( Π ί ν. 146 - 150* Σχ έ δ .  1) ......... ................................

Excavations at Kastri ( Π ί ν. 151 - 152* Σ χ έ δ .  1) ................................ .........................

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

1. Καλαμάτα, Μουσεΐον Μπενάκη, 2. Μεθώνη, 3. Μαυρομμάτιον Τθώμης ( Αρχαία Μεσ
σήνη ) ( Πί ν .  153 - 157)............................ ......................................................... .

Ελληνιστικόν νεκροταφεϊον Γιαλόβης Παλαιοναυαρίνου (Κορυφασίου) (Α. Τάφοι,
Β. Πυραί), Μουσεΐον Χώρας ( Πί ν .  158 - 165* Σχ έ δ .  1) .......................................

Άνασκαφαι έν Πύλω (Α. Βολιμίδια, Β. Περιστέρια) ( Πί ν .  166- 172) ......................
The Palace of Nestor ( Πί ν .  173 ) ......................... ........................................................

ε'

Σελ. 112-120

» 121-132

» 133-141 
» 141-145

» 145-147 
» 147

» 148-151

» 152-159 
» 160-162

» 163-164

» 164-165 
» 166-168 
» 169
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ΗΛΕΙΑ

Ναός Επικούρίου 'Απόλλωνος, Μουσειον Αρχαίας Όλυμπίας, Μουσειον Πύργου, Σω
στικά! άνασκαφα! και τυχαία ευρήματα ( Π ί ν. 174 - 186 ) . . . . . . . . . . . . . .......... Σελ. 170-173

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στερέωσις βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων 'Αρκαδίας, I. Καρύταινα ( α. Ναός 
'Αγίου Νικολάου, β. Κωδωνοστάσιον Ζωοδόχου Πηγής ), II. Δημητσάνα (Ιο "Αγιος 
Βασίλειος, 2. Παναγιά στό Λιβάδι, 3. "Αγιος Γεώργιος, 4ο "Αγιος Δημήτριος ) ( Π ί ν.
187 ) . . . ___. . . . . . . . . . ....... .....................................................................................................  » 174-175

ΒΟΙΩΤΙΑ

I. Μουσειον Θηβών, II. Άνασκαφαί, 1. Θήβαι ( α. Καδμεΐον, β. Οίκόπεδον Μαλαθούνη, 
γ. Οίκόπεδον Κόρδατζη, δ. Οίκόπεδον Γιαννοπούλου - Δημητρακοπούλου, ε. Οίκόπεδον 
Κτιστάκη, ς \  Οίκόπεδον Άναστ. Θεοδώρου, ζ. Οίκόπεδον Σταμ. Σταμάτη, η. Καθα
ρισμός παλαιού Καδμείου, θ. Οίκόπεδον Γαβριατοπούλου, ι. Οίκόπεδον Πηλίδη, ια.
Οίκόπεδον Σταυροπούλου, ιβ. Οίκόπεδον Συλλόγου « "Αγ. Ιωάννης ό Καλοκτένης », 
ιγ. Οίκόπεδον Μπαλατσοϋ, ιδ. Οίκόπεδον Κοροπούλη, ιε. Οίκόπεδον Σελέκου, ις \  Οί
κόπεδον Καραγιάννη, ιζ. Οίκόπεδον Μανάρα, ιθ. Οίκόπεδον Καραγάτσουλη ), 2. Πε
ριοχή Θηβών ( α. Οίκόπεδον Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, β. Οίκόπεδον 5Α- 
ναστ. Λιακοπούλου, Π υρ ί), 3. Βοιωτία ( α. Ούγγρα - Παραλίμνη, β. Τάτιζα, γ. Προ- 
βατάρι, περιοχή Βαγίων ), III. Συντήρησις μνημείων και διαμόρφωσις χώρων, 1. Θή- 
βαι ( α. Οίκόπεδον Δ. Παυλογιαννοπούλου, β. Δίρκη ), 2. Βοιωτία ( α. Όγχηστός,

ς' ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 21 (1966) : ΧΡΟΝΙΚΑ

β. Κόκκινο ν ), IV. Τυχαία ευρήματα ( Π ί ν. 188-210* Σ χ  έ δ. 1 - 22 )   » 176-205
Nettoyage du rempart d’Akraiphia ( Beotie ) Ptoi’on ( Π ί v. 211-212) ............................  » 206
Grabungen im Kabirenheiligtum bei Theben ( Π ί v. 213-217· Σ χ έ δ. 1 )   » 207-209

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Χωρίον Ύψηλάντη (Μονή 'Αγίου Νικολάου ), Θήβαι ( 1. Ψηφιδωτά οικοπέδου Σταμάτη, 
2. Οίκόπεδον Άναδιώτη, 3. Ναΐσκος 'Αγίου Δημητρίου), Αεβάδεια ( Φρούριον), 
Όρχομενός ( "Αγιος Σώζων ), Άκραίφνιον ( Ναός 'Αγίου Γεωργίου ) ( Π ί ν. 218 -
224)         » 210-213

ΕΥΒΟΙΑ

Vorlaufiger Bericht der Sondiergrabungen in Eretria ( Π ί v. 225 - 227* Σ χ έ δ .  1 - 6 ) . . .  » 214-218
Rapport des fouilles a Eretrie (835, 719, 91, 91 a, 254, 243, 373, 775, 672, 833, 417, 214),

Conclusion ( Σ χ έ δ .  1 - 11 )   » 218-227
Eretria ( Herbst 1965 ) ............     » 227-228
Le temple d’Apollon Daphnephoros ( Σ χ έ δ .  1 - 2 ) ..................................................................  » 228-231
Τυχαία ευρήματα ( Π ί ν. 228 ) . ..................................................................................    » 232
Excavations at Lefkandi ( Π ί ν. 229 - 230· Σ χ έ δ .  1 ) . ............................................................. » 233-235

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

1. Χαλκίς ( Α. Οίκόπεδον Εμπορικού Επιμελητηρίου, Β. Οίκόπεδον Τ. Πασσά, Γ. Ναός 
'Αγίας Παρασκευής ), 2. Πισσώνας, 3. Λίμνη, 4. Μονή Γαλατάκη, 5. Μονή 'Αγίου Γεωρ
γίου 'Αρμα ( Π ί ν. 231 - 233* Σ χ έ δ .  1 - 7 )  ....................................................................... » 236-241

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:54 EEST - 52.53.217.230



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ζ'

ΦΩΚΙΣ

Δελφοί ( Π ί ν. 234 - 236' Σ χ έ δ. 1 - 2 ) ....................................................................................Σελ. 242-244

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - ΦΩΚΙΔΟΣ 

Α. Φωκίς

1. Πολύδροσον - Σουβάλα Παρνασσίδος, 2. Άντίκυρα, 3. Δεσφίνα ( α. Μονή 'Αγίου 
Ίωάννου του Προδρόμου, β. Έξωκκλήσιον 'Αγίου Γεωργίου, γ. Ναός Ταξιαρχών)
( Π ί ν. 237 - 238 ) ...................................................................................................................  » 245-246

Β. Φθιώτις

Άμφίκλεια (1. Μονή 9Αμφικλείας, 2. Άκρόπολις, 3. Κωμόπολις ), Αιβανάτες, Δαφνού- 
σια-"Αγιος Κωνσταντίνος ( Πί ν«  239-240) » 246

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:54 EEST - 52.53.217.230



Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Α Τ Ι Ο Ν

ΜΕΡΟΣ Β'

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:54 EEST - 52.53.217.230



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Των έν Έλλάδι αρχαιολογικών εργασιών 

κατά τό έτος 1965

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τό έτος 1965 χαρακτηρίζει ή αΰξησις τής δρά
στη ριότητος τής Υπηρεσίας εις όλους τούς το
μείς, έμφανιζομένη εις τάς έν συνεχεία δημοσιευο- 
μένας έκθέσεις των περιφερειακών μονάδων αυ
τής. Παραλλήλως κατέστη δυνατόν, διά των εις 
την παρούσαν έκθεσιν άναφερομένων διορισμών 
και προαγωγών, νά καλυφθούν πλεΐστα όσα κενά 
τής Υπηρεσίας είς έπιστημονικόν προσωπικόν, 
δημιουργηθέντα έκ τού βραδυτάτου ρυθμού τής 
άνανεώσεως τών στελεχών αύτής κατά τό παρελ
θόν, ώς έπίσης και έκ τών άποχωρήσεων λόγψ 
τής έφαρμογής τού Νόμου περί τριακονταπεν- 
ταετίας και τών διορισμών εις πανεπιστημιακός 
θέσεις.

Ούτω, μετά έξάμηνον έν Άθήναις παραμονήν 
προς άσκησιν και παρακολούθησιν ειδικών μα
θημάτων, άναφερομένων κυρίως είς πρακτικά 
θέματα, έτοποθετήθησαν οί έπιτυχόντες εις τον 
διαγωνισμόν τού Δεκεμβρίου τού 1964 Επιμε
λή ται ’Αρχαιοτήτων, διορισθέντες κατά τήν άνοι- 
ξιν τού 1965, είς κενάς θέσεις ώς άκολούθως:

Α. Επιμελή ται Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων:
1. Ή  Κ. Πέππα - Αελμούζου είς τήν Επιγρα

φικήν Συλλογήν ’Αθηνών. 2. Ή  Καλ. Κρυστάλ- 
λη είς τήν Λ' Άρχ. Περιφέρειαν, μέ έδραν τό 
Ναύπλιον. 3. Ό  Ί. Παπαχριστοδούλου ομοίως 
είς τήν Λ' Άρχ. Περιφέρειαν, μέ έδραν τό Ναύ- 
πλιον. 4. Ό  Άγγ. Δελλη βοριάς είς τήν ΣΤ' Άρχ. 
Περιφέρειαν, μέ έδραν τάς Πάτρας. 5. Ό  Άγγ. 
Χωρέμης είς τήν Ζ' Άρχ. Περιφέρειαν, μέ έδραν 
τήν Άρχαίαν ’Ολυμπίαν. 6. Ό  Νικ. Φαράκλας είς 
τήν Θ' Άρχ. Περιφέρειαν, μέ έδραν τάς Θήβας. 
7. Ή  Ύβόννη Νικοπούλου είς τήν Γ Άρχ. Πε
ριφέρειαν, μέ έδραν τούς Δελφούς. 8. Ή  Ί. Κου- 
λεϊμάνη είς τήν ΙΑ' Άρχ. Περιφέρειαν, μέ έδραν 
τά ’Ιωάννινα. 9. Ό  Γ. Χουρμουζιάδης είς τήν ΙΒ' 
Άρχ. Περιφέρειαν, μέ έδραν τον Βόλον. 10. Ή

X. Κουκούλη είς τήν ΙΕ' Άρχ. Περιφέρειαν, μέ 
έδραν τήν Καβάλαν. 11. Ό  Εύάγγ. Τσιμπίδης - 
Πεντάζος είς τήν ΙΖ' Άρχ. Περιφέρειαν, μέ 
έδραν τήν Μυτιλήνην. 12. Ό  Κωνστ. Τσάκος είς 
τήν ΙΗ' Άρχ. Περιφέρειαν, μέ έδραν τήν Μύκο
νον. 13. Ή  Ήώς Ζερβουδάκη είς τήν ΙΘ' Άρχ. 
Περιφέρειαν, μέ έδραν τήν Ρόδον.

Β. Επιμελή ται Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:
14. Ό  Ήλ. Κόλλιας είς τήν ΙΘ' Άρχ. Περιφέ

ρειαν, μέ έδραν τήν Ρόδον. 15. Ή  Εύτ. Κουρκου- 
τίδου είς τήν Ιην Περιφέρειαν Βυζ. Αρχαιοτή
των, μέ έδραν τον Βόλον. 16. Ό  Νικ. Νικονάνος 
είς τήν 2αν Περιφέρειαν Βυζ. Αρχαιοτήτων, μέ 
έδραν τήν Θεσσαλονίκην. 17. Ή  Χρ. Μαυρο- 
πούλου είς τήν 2αν Περιφέρειαν Βυζ. Αρχαιοτή
των, μέ έδραν τήν Βέροιαν. 18. Ή  Έλ. Κουνου- 
πιώτου είς τήν 3ην Περιφέρειαν Βυζ. Αρχαιοτή
των, μέ έδραν τον Μυστράν. 19. Ό  Έμμ. Μπορμ- 
πουδάκης είς τήν 4ην Περιφέρειαν Βυζ. Αρχαιο
τήτων, μέ έδραν τό Ρέθυμνον. 20. Ό  Παν. Βοκοτό- 
πουλος είς τήν 5ην Περιφέρειαν Βυζ. Αρχαιοτή
των, μέ έδραν τά ’Ιωάννινα.

Προήχθησαν είς Έφορους Αρχαιοτήτων Γ' 
τάξεως οί κάτωθι Έπιμεληταί Αρχαιοτήτων Α' 
τάξεως, καταλαβόντες τάς σημειουμένας θέσεις:
1. Ή Β . Φιλιππάκη, τοποθετηθείσα ώς προϊσταμένη 
τής Γ Άρχ. Περκρερείας, μέ έδραν τούς Δελφούς.
2. Ή  Κ. Φατούρου, τοποθετηθεΐσα ώς προϊστα- 
μένη τής Ειδικής Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων 
τής Ελλάδος, μέ έδραν τάς Αθήνας. 3. Ή  Εύαγγ. 
Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη, τοποθετηθεΐσα ώς 
προϊσταμένη τής Ειδικής ’Εφορείας Άρχαιοπω- 
λείων καί ’Ιδιωτικών Συλλογών τής Ελλάδος, μέ 
έδραν τάς Αθήνας. 4. Ό  Γρηγ. Κωνσταντινό- 
πουλος, τοποθετηθείς ώς προϊστάμενος τής ΙΘ' 
Άρχ. Περιφερείας, μέ έδραν τήν Ρόδον. 5. Ή  
Άγγ. Άνδρεκομένου, τοποθετηθεΐσα ώς προ-
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ϊσταμένη της ΙΔ' Ά ρχ. Περιφέρειας, μέ έδραν την 
Βέροιαν.

Ωσαύτως προήχθησαν τρεις Έφοροι 'Αρχαιο
τήτων Β' τάξεως εις Έφορους Αρχαιοτήτων Α' 
τάξεως, δύο Έφοροι 'Αρχαιοτήτων ΓΓ τάξεως εις 
Έφορους 'Αρχαιοτήτων Β" τάξεως, τρεις Επιμε
λή ται 'Αρχαιοτήτων Br τάξεως εις Έπιμελητάς 
'Αρχαιοτήτων Α' τάξεως, οκτώ Έπιμεληται 'Αρ
χαιοτήτων Γ' τάξεως είς Έπιμελητάς 'Αρχαιοτή
των Β" τάξεως.

Μετετάγη, ωσαύτως, έκ του Κλάδου Επιμελη
τών Υφασμάτων και Μεταλλοτεχνίας τοϋ Βυζαν
τινού Μουσείου είς τον Κλάδον Α1 'Αρχαιολό
γων, έπι βαθμω Έφορου Γ' τάξεως, ή Ά . Μαραβά - 
Χατζήνικολάου, τοποθετηθεΐσα ώς προϊστάμε
νη τής 5ης Περιφερείας Βυζ. 'Αρχαιοτήτων, μέ 
έδραν τά 'Ιωάννινα.

Κατά τον Δεκέμβριον τοϋ 1965, έγένετο, άπο- 
φάσει τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, ό διορι
σμός είς θέσεις Γενικών Έφορων Αρχαιοτή
των, τών Εφόρων 'Αρχαιοτήτων Α' τάξεως:
1. Μ. Μιτσοϋ, τοποθετηθέντος ώς προϊσταμέ
νου τής Επιγραφικής Συλλογής Αθηνών, 2. Νικ. 
Πλάτωνος, τοποθετηθέντος είς την θέσιν τοϋ Δι- 
ευθυντοϋ Άκροπόλεως, και 3. Ί. Κοντή, τοποθε
τηθέντος είς την θέσιν τοϋ Γεν. Διευθυντοϋ Α ρ 
χαιοτήτων και Άναστηλώσεως, ήν κατεΐχεν από 
τοϋ 1963 ώς άναπληρωτής.

Εις τον Κλάδον Α2 Αρχιτεκτόνων προήχθη 
εις άρχιτέκτων έπι βαθμω 5ω είς τον 4ον βαθμόν. 
Είς τον Κλάδον Α4 Μουσειακών Καλλιτεχνών - 
Γλυπτών προήχθη είς γλύπτης επί βαθμω 4ω 
είς τον 3ον βαθμόν, εις γλύπτης επί βαθμω 8ω 
είς τον 7ον βαθμόν, ένετάγη δέ εϊς γλύπτης από 
τοϋ Του είς τον 6ον βαθμόν.

Είς τον κλάδον Α5 Μουσειακών Καλλιτεχνών - 
Ζωγράφων, προήχθη είς ζωγράφος επί βαθμω 6φ 
είς τον 5ον βαθμόν, ένετάγη δέ εϊς ζωγράφος από 
του 8ου είς τον Τον βαθμόν.

Είς τον κλάδον Α7 Ζωγράφων Άναστηλώσεως 
προήχθη εις ζωγράφος από τοϋ 6ου είς τον 5ον 
βαθμόν.

Είς τον διοικητικόν κλάδον Α9 προήχθη από 
τοϋ 4ου είς τον 3ον βαθμόν ό Δημ. Γιάκος, τοπο
θετηθείς είς την θέσιν τοϋ προϊσταμένου τής 
Διευθύνσεως Διοικητικού τής Κεντρικής Υ πη
ρεσίας, ένετάγη δέ είς υπάλληλος άπό τοϋ Του 
είς τον 6ον βαθμόν.

Είς τον κλάδον Α10 Αρχαιολογικών Γραμ
ματέων προήχθη μία υπάλληλος άπό τοϋ 6ου είς 
τον 5ον βαθμόν.

Είς τον κλάδον Β2 Αρχιτεχνιτών προήχθησαν 
δύο τεχνιται άπό τοϋ 11ου είς τον 10dv βαθμόν,

ένετάγη σαν δέ τέσσαρες τεχνιται άπό τοϋ 9ου 
μέχρι τοϋ 6ου βαθμού.

Εις τον κλάδον Β3 Φροντιστών Α ρχαίω ν έν
ετάγη εϊς υπάλληλος άπό τοϋ 8ου είς τον 6ον βα
θμόν.

Εις τον κλάδον Β5 Διοικητικού προήχθη είς 
υπάλληλος άπό τοϋ 5ου εις τον 4ον βαθμόν καί 
εις άπό τοϋ 6ου είς τον 5ον, ένετάγη σαν δέ εν
νέα υπάλληλοι άπό τοϋ 12ου μέχρι τοϋ 6ου βα
θμού.

Είς τον κλάδον Γ1 Άρχιφυλάκων - Φυλάκων 
προήχθησαν 51 άπό τοϋ 12ου είς τον 11ον βαθμόν 
καί ένετάγη σαν 113 φύλακες άρχαιοτήτων άπό 
τοϋ 11ου μέχρι τοϋ 8ου βαθμού.

Είς τον κλάδον Γ2 Νυκτοφυλάκων προήχθη 
είς άπό τοϋ 11ου είς τον ΙΟον βαθμόν, ένετάγη- 
σαν δέ τρεις άπό τοϋ 12ου μέχρι τοϋ 10ου βαθμού. 
Είς τον κλάδον Γ3 Εργατών προήχθη εις άπό 
τοϋ 9ου είς τον 8ον βαθμόν καί εις άπό τοϋ 13ου 
εις τον 12ον.

Φύλακες τοϋ κλάδου Γ1, επί βαθμω 12ω, διω- 
ρίσθησαν κατά τό 1965 δεκαεννέα* έπίσης διωρί- 
σθη εις νυκτοφύλαξ τοϋ κλάδου Γ2 έπι βαθμω 
13φ καί εϊς εργάτης τοϋ κλάδου Γ3 έπι βαθμω 
13φ.

Εϊς τον κλάδον Β5 διωρίσθη εϊς υπάλληλος 
επί βαθμω 11ω.

Κατά τό 1965, μετετέθησαν, προς πλήρωσιν 
υπηρεσιακών αναγκών, ο! Έφοροι Αρχαιοτήτων:
1. Νικ. Βερδελής, άπό τής θέσεως τοϋ προϊστα
μένου τής Β' Αρχαιολογικής Περιφερείας Α τ
τικής εϊς την Α" Ά ρχ. Περιφέρειαν Άκροπόλεως,
2. Δημ. Λαζαρίδης, άπό τής Τ' Ά ρχ. Περιφερείας
Αθηνών εϊς την ΒΓ Ά ρχ. Περιφέρειαν Αττικής 
καί 3. Φωτ. Πέτσας, άπό τής ΙΔ' Ά ρχ. Περι
φέρειας Βέροιας εις την ΙΓ' Ά ρχ. Περιφέρειαν 
Θεσσαλονίκης. Οί Έπιμεληται Αρχαιοτήτων :
1. Ήλ. Τσιριβάκος, άπό τής ΙΑ" Ά ρχ. Περιφερείας 
Ίωαννίνων εϊς την Β" Ά ρχ. Περιφέρειαν Α ττι
κής. 2. Φ. Κουτσοκώστα - Δροσογιάννη, άπό του 
Βυζαντινού Μουσείου είς την 3ην Περιφέρειαν 
Βυζ. Αρχαιοτήτων Κόρινθου. 3. Ό . Άλεξανδρή, 
άπό τής Δ" Ά ρχ. Περιφερείας Ναυπλίου εϊς την 
Γ' Ά ρχ. Περιφέρειαν Αθηνών. 4. Παρ. Στασινο- 
πούλου - Τουλούπα, άπό τής Θ' Άρχ» Περιφέ
ρειας Θηβών είς τό Εθνικόν Αρχαιολογικόν 
Μουσεΐον. 5. Βασ. Πετράκος, άπό τής Β' Άρχ. 
Περιφερείας Αττικής είς την ΙΖ' Ά ρχ. Περιφέ
ρειαν Μυτιλήνης. 6. Ί. Παπαποστόλου, άπό τής 
ΙΘΓ Ά ρχ. Περιφερείας Ρόδου εϊς την Α' Άρχ. 
Περιφέρειαν ( Άκροπόλεως ). 7. Στυλ. Παπα-
δάκη, άπό τής 4ης Περιφερείας Βυζ. Αρχαιοτή
των εϊς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον. 8. Ά γγ. Λιάγ-
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κουράς, από τής ΙΒ” "Αρχ. Περιφέρειας Βόλου εις 
την Β' "Αρχ. Περιφέρειαν "Αττικής. 9. Κωνστ. 
Δαβάρας, από τής Β' "Αρχ. Περιφερείας "Αττι
κής εις την ΚΑ' "Αρχ. Περιφέρειαν Χανίων. 10. 
Εύγ. Λεβεντοπούλου - Γιούρη, άπό τής ΙΕ? "Αρχ. 
Περιφερείας Καβάλας εις την ΙΓ' "Αρχ. Περιφέ
ρειαν Θεσσαλονίκης. 11. Μυρτ. "Αχειμάστου, άπό 
τής ΙΘ' "Αρχ. Περιφερείας Ρόδου εις την 4ην 
Περιφέρειαν Βυζ. "Αρχαιοτήτων Πειραιώς.

Κατά τό έτος τούτο παρητήθησαν τής Υπηρε
σίας, καταλαβόντες πανεπιστημιακός έδρας, ό 
Έφορος "Αρχαιοτήτων Γ' τάξεως Χρυσ. Χρήστου, 
ώς και ό Έφορος "Αρχαιοτήτων Β' τάξεως Σωτ. 
Δάκαρης.

Λήγοντος του έτους ή Υπηρεσία έστερήθη δύο 
παλαιών στελεχών αυτής, συμπληρωσάντων τρι- 
ακονταπενταετίαν, ήτοι: α) του Γ ενικού "Εφόρου 
"Αρχαιοτήτων κ. Ν. Πλάτωνος, επί μακράν λίαν 
ευδοκίμως διευθύναντος τό Μουσειον Ηρακλείου 
Κρήτης και εν συνεχεία τό Μουσειον "Ακροπό- 
λεως "Αθηνών. Οϋτος, μετά την εκ τής Υπηρε
σίας άποχώρησίν του, έξελέγη Καθηγητής τής 
αυτοτελούς έδρας τής Προϊστορίας τής Φιλοσο
φικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης. β) τού "Εφόρου Βυζαντινών "Αρχαιοτήτων 
κ. Δη μ. Πάλλα, επί μακρόν φιλοτίμως έργα- 
σθέντος, κυρίως εις τήν 3ην Περιφέρειαν Βυζ. 
"Αρχαιοτήτων, περιλαμβάνουσαν τήν Πελοπόν
νησον, τήν Επτάνησον και τήν Ήπειρον. Ούτος, 
επίσης, μετά τήν άποχώρησίν του έκ τής Υπηρε
σίας, έξελέγη Καθηγητής τής έδρας τής Βυζαντι
νής Τέχνης τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανε
πιστημίου "Αθηνών.

Έκ τών φυλάκων τού κλάδου Γ1 άπεχώρησαν, 
λόγω συμπληρώσεως όρίου ηλικίας, τέσσαρες. 
Διά τον αυτόν λόγον άπελύθη καί εις κλητήρ τού 
κλάδου Γ4.

Υπότροφοι εις τό εξωτερικόν διετέλεσαν, κατά 
τό 1965, οι "Επιμεληταί "Αρχαιοτήτων: 1. Βασ. 
Πετράκος εις Lyon τής Γαλλίας. 2. Αίκ. Ρωμιο- 
πούλου εις Basel τής Ελβετίας. 3. Γεώργ. Παπα- 
θανασόπουλος εις Tubingen τής Γερμανίας καί 
4. ή Έπιμελήτρια Βυζαντινών "Αρχαιοτήτων Μυρτ. 
"Αχειμάστου, άπό τού "Οκτωβρίου 1965, εις 
Βιέννην.

Τό "Αρχαιολογικόν Συμβούλιον συνήλθεν, κατά 
τό 1965, εις 64 συνεδριάσεις, έπιληφθέν 1270 
υποθέσεων. "Εκ τούτων 767 άνεφέροντο εις γενικά 
θέματα, 122 εις αιτήσεις οίκοδομήσεως πλησίον 
άρχαιολογικών χώρων, 276 εις αιτήσεις παροχής 
άμοιβής εις ύποδείκτας ή παραδίδοντας άρχαΐα, 
66 εις ύποθέσεις εξαγοράς ή άπαλλοτριώσεως 
άκινήτων ή άγοράς άνταλλαξίμων κτημάτων κλπ.,

22 εις άνασκαφάς τής Υπηρεσίας, τής Άρχαιολ. 
Εταιρείας, ξένων "Αρχαιολ. Σχολών, ιδιωτών 
κ.λ.π. καί 17 εις άνακηρύξεις μνημείων καί άρ- 
χαιολογικών χώρων.

Τά έσοδα έξ άρχαιολογικών πόρων άνήλθον 
κατά τό 1965 εις δραχμάς 33.258.714,60 έναντι 
δραχμών 36.290.785 τού 1964 καί 4.630.918 τού 
1958. Εις τά έσοδα ταϋτα προσετέθησαν έπιστρο- 
φαί τινες έκ τών τού παρελθόντος έτους, εισπρά
ξεις έκ μέρους τρίτων κ.λ.π., άναβιβάσαντα τά έν 
συνόλφ έσοδα τού Ταμείου "Αρχαιολογικών Πό
ρων εις 36.362.615,80 δραχμάς.

Έναντι τών έσόδων τούτων τά έξοδα τού Τα
μείου "Αρχαιολογικών Πόρων άνήλθον εις 
33.529.723,30 δραχμάς, κατανεμόμενα ώς εξής:

Δραχμαί
α) Δι" άπαλλοτριώσεις 16.151.560,90
β) Αι" άποζημιώσεις μισθωτών

άπαλλοτριωθέντων άκινήτων 174.000
γ) Διά διαμόρφωσιν, περίφραξιν 

άρχαιολογικών χώρων καί 
συντή ρησιν μνη μείων 5.645.078

δ) Δι" ένίσχυσιν φυλάξεως μου
σείων καί άρχαιολογικών χώρων 8.197.907,70 

ε) Διά πληρωμήν άμοιβών εις
κατόχους άρχαίων 765.939,60

ς) Δι" άγοράν συγγραμμάτων διά 
βιβλιοθήκας αρχαιολογικών 
υπηρεσιών 754.693,60

ζ) Δι" άγοράν έπίπλων καί ορ
γάνων 598.543,50

η) Δι" άρχαιολογικά δημοσιεύ
ματα 1.242.000

Κατά τό αυτό έτος διετέθησαν έκ τού Κρατικού 
Προϋπολογισμού τά κάτωθι χρηματικά ποσά:

α) Διά συντή ρη σιν καί έπισκευ- 
ήν μουσείων

β) Δι" έργασίας άναστηλώσεως 
καί συντη ρήσεως μνημείων 

γ) Δι" άνασκαφάς 
δ) Διά περισυλλογήν, μεταφοράν 

καί φωτογράφησιν άρχαίων 
ε) Διά κτηριακά έργα μουσείων, 

έργαστηρίων μουσείων, άρ- 
χαιολογικών συλλογών καί 
φυλακείων

ς) Διά διαμορφώσεις άρχαιολο- 
γικών χώρων

ζ) Διά καταγραφήν εικόνων καί 
κειμηλίων

Σύνολον

Δραχμαί

150.000

7.406.210
812.625

136.840

1.116.425

100.000

113.000
9.835.100
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Έ κ του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ
σεων διετέθησαν κατά το 1965 τά κάτωθι χρημα
τικά ποσά:

α) Δι9 άνασκαφάς 
β) Διά μελέτας τοϋ εκτελεστέου 

προγράμματος
γ) Δι9 αναστηλώσεις και συντη

ρήσεις άρχαίων
δ) Διά κτηριακά έργα μουσείων 
ε) Δι9 έπανεκθέσεις μουσείων

Σύνολον

ΔραχμαΙ
1.661.000

187.200

3.805.000
8.697.000 

10.740.000 
25.090.200

Προς τούτοις, διετέθησαν κατά τό 1965 ύπό 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, εις έργα έκτε- 
λεσθέντα κυρίως δι9 ύπαλλήλων τής Α ρχαιολο
γικής Υπηρεσίας, δι9 άνασκαφάς δρχ. 928.859 
και δι9 άναστηλώσεις δρχ. 289.767.

Ύπό τοϋ Γραφείου Δημοσιευμάτων τοϋ Τα
μείου Αρχαιολογικών Πόρων έπετεύχθη ή εντός 
τοϋ έτους έκδοσις των κάτωθι βιβλίων:

Γ ’Αρχαιολογικόν Δελτίον τ. 18 ( 1963 ) : Μέ
ρος Β' Χρονικά, τ, Β1.

2. Αρχαιολογικόν Δελτίον τ. 18 ( 1963 ) : Μέ
ρος Β" Χρονικά, τ. Β2.

3. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον τ. 19 ( 1964 ) : Μέ
ρος Α' Μελέται.

4. Αρχαιολογικόν Δελτίον τ. 3 τοϋ 1917 ( φω- 
τομηχανική άνατύπωσις ).

5. Αρχαιολογικόν Δελτίον τ. 4 τοϋ 1918 ( φω- 
τομηχανική άνατύπωσις ).

6. X. Μπούρα, Βυζαντινά Σταυροθόλια μέ νευρώ
σεις.

7. D. Callipolitis - Feytmans, Les Louteria At- 
tiques.

8. Μ. Νυσταζοπούλου, Ή  έν τή Ταυρική Χέρ
σο νήσφ πόλις Σουγδαία άπό τοϋ ΙΓ' μέχρι τοϋ 
ΙΕ' αίώνος.

9. Σύντομος Όδηγός τοϋ Μουσείου Άκροπό- 
λεως.

10. A Concise Guide to the Acropolis Museum.
11. ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπου

δών, Όδηγός τής ’Αρχαίας ’Αγοράς τών ’Αθηνών 
(μετάφρασις Σ. Πλάτωνος).

12. Agnes Sakellariou - G. A. Papathanasso- 
poulos, Musee Archeologique National. A. Col
lections Prehistoriques. Guide Sommaire ( tra- 
duit par Odette Sargnon ).

Κατά τό αύτό έτος έπερατώθησαν τά Μουσεία 
Ιθάκης, Μπενάκειον Καλαμών, Σολωμοϋ Ζακύν
θου και Βέροιας, τά οικήματα τών ’Αρχαιολογι
κών Συλλογών Σαλαμίνος και Σκύρου και τό αρ
χαιολογικόν φυλάκειον Σέσκλου. Ε πίσης έξετε- 
λέσθησαν αί έργασίαι άνεγέρσεως τών ’Εργαστη

ρίων τοϋ Βυζαντινού Μουσείου, έπεκτάσεως τοϋ 
Μουσείου Πάρου, έπισκευής τοϋ Έθν. ’Αρχαιο
λογικού Μουσείου, ώς καί τών Μουσείων Σαμο
θράκης, Θήρας, Καβάλας, Μπενακείου ’Αθηνών, 
Θάσου καί Κομοτηνής, τοϋ οικήματος τής Ά ρ- 
χαιολ. Συλλογής καί τοϋ Σκευοφυλακίου τής Τ. 
Μονής Υψηλού Μυτιλήνης, τοϋ οικήματος τής 
’Αρχαιολογικής Συλλογής Λίνδου καί τοϋ άρ- 
χαιολογικοϋ φυλακείου Δήλου, ώς καί αί έργα- 
σίαι συντηρήσεως καί έπισκευής τών Μουσείοον 
Έλευσΐνος, Χώρας Τριφυλίας, Βαθέος Σάμου καί 
Χαιρωνείας. Τέλος συνεχίσθησαν αί έργασίαι 
άνεγέρσεως τοϋ Μουσείου 'Αγίου Νικολάου 
Κρήτης καί έπισκευής τοϋ Μουσείου Νάξου.

Έ ξ άλλου έξετελέσθησαν αί έργασίαι στερεώ- 
σεως τής 'Αγίας Παρασκευής Χαλκίδος, τοϋ 'Α
γίου Ίωάννου Καλλιπάδου Ζακύνθου, Παντοκρά- 
τορος Κερκύρας, σεισμοπλήκτων μνημείων ’Αρ
καδίας, οικίας Ράδου εις Τσεπέλοβον Ίωαννίνων, 
άρχοντικοΰ Νεράντζη Άϊβάζη Καστοριάς, οι
κίας Κοντού Άνακασιάς, οίκίας Κωλέττη είς 
’Αθήνας, οίκίας Σβάρτς είς Άμπελάκια, άρχαίων 
τάφων Θεσσαλονίκης καί τοϋ θολωτού τάφου Δι- 
μηνίου. Προς τούτοις συνεχίσθησαν αί έργασίαι 
στερεώσεως τοϋ Θεάτρου Δωδώνης, τοϋ ναού 
’Επικούρειου ’Απόλλωνος Φιγαλείας, μνημείων 
τής Ναυπακτίας, Θεσσαλίας, Εύρυτανίας, Εύβοιας, 
Βοιωτίας, Κυθήρων, Αίγίνης, Άχαΐας, Κυκλάδων, 
Κερκύρας, Κρήτης, Χίου, Μυτιλήνης, ’Ηπείρου, 
Βέροιας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλωρίνης, Φθιώ- 
τιδος, Φωκίδος, Αίτωλίας, ’Ακαρνανίας, Άκρο- 
πόλεως ’Αθηνών καί Πάτμου. Τέλος, έγένοντο 
καί αί κάτωθι έργασίαι: Στερέωσις τοιχογραφιών 
καί ψηφιδωτών είς όλόκληρον τήν χώραν, δια- 
μόρφωσις τών άρχαιολογικών χώρων ’Αρχαίας 
’Αγοράς ’Αθηνών, Βραυρώνος, Όλυμπιείου καί 
μνημείων ’Αττικής, συνέχισις άναμαρμαρώσεως 
τοϋ Ωδείου Ήρώδου τοϋ ’Αττικού, διερεύνησις 
καί φωτογ ράφισις τοϋ βυζαντινού ναού Επισκο
πής Εύρυτανίας, συνέχισις στερεώσεως τών με
σαιωνικών φρουρίων Λεβαδείας καί Ναυπάκτου 
καί τοϋ Σκευοφυλακίου τής Τ. Μονής Πάτμου, 
διαμόρφωσις άντιστη ρίξεως Καδμείου Θηβών, 
συντήρησις, έπισκευή καί έν γένει κτηριακή άπο- 
κατάστασις τοϋ ’Ανακτόρου τής Πλακεντίας, 
διαμόρφωσις ύπογείου τής οικοδομής Μυλωνά 
έν Ρόδω, περιλαμβάνοντος άρχαΐα οικοδομικά 
λείψανα, στερέωσις ΐέμπλου Παναγίας Αίτωλι- 
κοϋ καί καθίσματος Προφ. Ήλιοϋ Πάτμου, συν- 
τήρησις περιβόλου ναού ’Απόλλωνος Δελφών 
καί διαμόρφωσις ύπογείου άρχαιολογικοϋ χώ
ρου παρά τήν 'Αγίαν Σοφίαν Θεσσαλονίκης, πε- 
ριλαμβάνοντος άρχαΐα λείψανα.

*
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΘΗΝΩΝ1

Ή  Νομισματική Συλλογή Αθηνών κατέστη 
ανεξάρτητος τον Ιούλιον του 1965, άποσχισθεΐσα 
έκ τού Εθνικού "Αρχαιολογικού Μουσείου, τού 
οποίου άπετέλει έως τότε τμήμα, βάσει τού άρ
θρου 3, τού ύπ’ άριθ. 550 Β.Δ.

Κατά τό έτος 1965 συνεχίσθησαν αί έργασίαι 
τακτοποιήσεως και βελτιώσεως των εγκαταστά
σεων τής Νομισματικής Συλλογής ’Αθηνών. Άν- 
τικατεστάθησαν τά ύφάσματα τριάκοντα προθη
κών τών δύο αιθουσών τής Έκθέσεως, είκοσι τής 
νοτίας και δέκα τής νοτιοδυτικής, οπού είναι εκ
τεθειμένοι και οι δακτυλιόλιθοι τής Συλλογής 
Καραπάνου και Τζιβανοπούλου, οί όποιοι έταυ- 
τίσθησαν έκ νέου βάσει τών δημοσιεύσεων τού 
Σβορώνου εις τήν Εφημερίδα τής Νομισματικής 
’Αρχαιολογίας. Ωσαύτως άντικατεστάθησαν αί 
χάρτιναι ένδείξεις διά νέων τοιούτων έκ πλαστι
κής ύλης.

Έγινε συντήρησις και καθαρισμός υπό τού ει
δικευμένου τεχνίτου κ. Ά . Μαυραγάνη τριακο- 
σίων άργυρών πτολεμαϊκών δεκαδράχμων καί 
τετραδράχμων, τά όποια έκτίθενται εις τήν ΝΔ. 
αίθουσαν.

Έδημιουργήθη πυρήν μικρού έργαστηρίου κα
θαρισμού χάλκινων νομισμάτων2, μέ τήν προο
πτικήν συμπληρώσεως και τελειοποιήσεως αύ- 
τού εις τό προσεχές μέλλον.

Ήρχισεν ή άναδιοργάνωσις έπΐ νέας βάσεως 
τής Βιβλιοθήκης τής Νομισματικής Συλλογής 
’Αθηνών, ή οποία είναι έν τώ συνόλφ της αξιό
λογος και πλουτίζεται κατ’ έτος διά νέων συγ
γραμμάτων.

'Ως έπιστημονικοί βοηθοί είργάσθησαν αί αρ
χαιολόγοι δδ. Σοφ. Τζινιέρη καί Βιργ. Χαμουδο- 
πούλου.

Τά είσαχθέντα κατά τό ώς άνω έτος νομίσμα
τα, μολυβδόβουλλα καί μετάλλια άνέρχονται είς 
χίλια τριακόσια έβδομήκοντα τέσσαρα, έκ τών 
όποιων δύο χρυσά, τεσσαράκοντα πέντε αργυρά, 
χίλια τριακόσια δέκα έπτά χαλκά, δύο έπίχρυσά, 
τρία έκ νίκελ καί πέντε μολύβδινα. Τά προσκτήμα- 
τα ταύτα προέρχονται έξ άνασκαφών, έκ δωρεών

1. Ευχαριστίας όφείλω είς τόν Διευθυντήν τοϋ ’Εθνικού 
Μουσείου κ. Βασίλειον Καλλιπολίτην, διά τήν βοήθειαν 
τήν όποίαν μοι παρέσχεν.

2. Εύχαριστώ τήν έπιστημονικήν βοηθόν δ. Σοφίαν Τζι- 
νιέρη, διά τήν προθυμίαν της νά έπιμελήται τοϋ καθαρισμού 
έκατοντάδων χαλκών νομισμάτων, προερχομένων έξ άνασκα
φών ή τυχαίων εόρημάτων, ώς καί τόν άρχιτεχνίτην κ. Ά .
Μαυραγάνην, διά τήν πρόθυμον συμπαράστασίν του.

καί άπό αγοράς διά χρημάτων τής ’Αρχαιολογι
κής Υπηρεσίας καί τού κληροδοτήματος ’Αλε
ξάνδρου Σούτζου3.

Ή  ταύτισις τών νομισμάτων έχει ώς άκολούθως: 
Α. Έξ άνασκαφών s

α) Εις τήν νησίδα "Αγιος ’Αχίλλειος τής λί
μνης Μικράς Πρέσπας4 εύρέθησαν κατά τό έτος 
1965 πέντε χαλκά νομίσματα ( τέσσαρα βυζαντινά 
καί έν νεωτερικόν) καί έν μολύβδινον νομισμα- 
τόμορφον άντικείμενον.

’Αλέξιος Γ  ( 1195 - 1203 μ.Χ .)
1) ΧΑ5 |  3.02 γρ., σκυφωτόν. Έμ. Έπιγρ. έφθ. 

’Αλέξιος Γ  καί "Αγιος Κωνσταντίνος ίστάμενοι 
κατ’ ένώπιον. "Οπ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή νεανική 
’Ιησού κατ’ ένώπιον. Πρβλ. BMC II, σ. 602, άριθ. 
15 κ. έ. ( Π ί ν .  1±).

2) XΑ ψ , 2.30 γρ., σκυφωτόν. Ό  αυτός τύ
πος ώς καί τό προηγούμενον* έπικεκομμένον έπί 
άλλου ( Π ί ν .  13).

Δεσπόται ’Ηπείρου
Μιχαήλ Β' ( 1237 - 1271 μ.Χ. )
3) ΧΑ φ , 2.75 γρ., σκυφωτόν, σπάνιον6. Έμ. 

Ό  Μιχαήλ Β' ίστάμενος κατ’ ένώπιον καί στεφό- 
μενος ύπό τού αρχαγγέλου Μιχαήλ ίσταμένου 
κατ’ ένώπιον. Έ>π. ο μ η

ΑΓ T R I  
OC

Ό  "Αγιος Δημήτριος καθήμένος κατ’ ένώπιον. 
Έπικεκομμένον έπί άλλου. Πρβλ. Η. Mattingly, 
A find of Thirteenth Century Coins at Arta in 
Epirus, Num. Chron. 1923, p. 36, Class VI, pi. 
Ill, No 3 ( Π ί ν .  12).

Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος ( 1261 - 1282 μ.Χ.)
4) ΧΑ 2.34 γρ., σκυφωτόν, άδημοσίευτον7.

3. Ευχαριστώ τό διοικητικόν συμβούλιον τής ’Εθν. Πι
νακοθήκης, διά τήν πρόθυμον βοήθειάν του.

4. Ταϋτα παρεδόθησαν ύπό τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης κ. Νικ. Μουτσοπούλου, τόν όποιον 
καί ευχαριστώ.

5. Αί συνήθεις συντομογραφίαι, αί άφορώσαι τό είδος τοϋ 
μετάλλου, λόγφ τεχνικών δυσκολιών άποδίδονται ώς άκολού
θως:

9< =  ΧΡ /Ρ -  ΑΡ / I  =  ΧΑ.

6. Πρβλ. Ratio άριθ. 2183· άναφέρεται ώς άδημοσίευτος 
καί σπάνιος τύπος τοϋ Ίσαακίου Β' ’Αγγέλου ( 1185 - 1195 
μ.Χ.). Ό  Dr. Michael Metcalf πιστεύει δτι ό Mattingly όρ- 
θώς κατέταξε τήν σειράν αυτήν είς τούς δεσπότας τής ’Η
πείρου καί δτι ό τόπος εύρέσεως τοϋ νομίσματος ένισχύει 
έτι περισσότερον τήν γνώμην ταύτην. Ευχαριστίας όφείλω 
είς τόν Dr. Metcalf διά τήν προθυμίαν του νά συζητήση δι’ 
άλληλογραφίας τό θέμα αύτό.

7. Παραπλήσιος τύπος είς Ίωάννην Α' Άγγελον Κομνη- 
νόν (1271 - 1296 μ.Χ.) Σεβαστοκράτορα Μεγάλης Βλα
χίας, πρβλ. Schlumberger, πίν. XIII, άριθ. 22.
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Έ μ. μ ι τ ι Ό  αύτοκράτωρ καθήμενος έπι 
A con  θρόνου άνευ έρεισινώτου, κρα- 
Η τεΐ διά της άριστεράς είλητά-

ριον και διά τής δεξιάς σταυρόν ( ;). Έπικε- 
κομμένον έπι άλλου. Ό π . Παράστασις ασαφής 
( Π ί ν .  14).

5) Νεωτερικόν έφθαρμένον, Βίκτωρος Έμμα- 
νουήλ Β' ( 1820- 1878 μ .Χ .).

6) Μολύβδινον νομισματόμορφον άντικείμε- 
νον. Δεν διασφζονται ίχνη παραστάσεως ή επι
γραφής.

β) Είς "Ασπρα Σπίτια τής περιοχής Άντικύρας 
κατά τό έτος 1964 εύρέθησαν είκοσι τρία χαλκά 
νομίσματα: Δεκαεννέα ύστε pop ρωμαϊκά άσσά-
ρια ( Ούάλεντος, Βαλεντινιανοϋ Β', Γρατιανοϋ 
και Θεοδοσίου Α' ) και τέσσαρα βανδαλικά έφθαρ- 
μένα8.

γ) Εις Κόρινθον, παρά την Εθνικήν οδόν, εύ
ρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν του έτους 1965 
έκατόν είκοσι χαλκά νομίσματα9 ( οκτώ ελλη
νικά, εξ ρωμαϊκά, ένενήκοντα οκτώ βανδαλικά, 
τέσσαρα βυζαντινά, δύο έφθαρμένα, εν μολύβδι- 
νον σύμβολον, εν τεμάχιον νομίσματος ; ).

Κόρινθος
1-2)  Περί τά 400 - 146 π.Χ. Έ μ. Πήγασος. 

"Οπ. Τρίαινα. Πρβλ. Edwards άριθ. 11.
3) Εποχής Καρακάλλα. ΧΑ 6.06 γρ. Έμ. 

IMPCMA. Τω ν ο α ε . Προτομή νεανική δαφνοστεφής 
και πτυχωτή τοϋ αύτοκράτορος δεξιά. "Οπ. CLI... 
Ερμής ίστάμενος προς άριστερά, κρατών διά 
τής άριστεράς κηρύκειον και έχων τήν δεξιάν 
έπι τής κεφαλής κριού. Πρβλ. Mionnet Suppl. 
IV άριθ. 834, τύπος οπίσθιας πλευράς NCP πίν. 
Ε, άριθ. LXXXVI, σ. 20 ( Π ί ν .  15).

Μεγαλόπολις
4) Περί τά 234- 146 π.Χ., τύπος SNG Cop. 

άριθ. 262.
5) Εποχής Σεπτιμίου Σευήρου. ΧΑ <*-, 8.52 γρ.

Έ μ. AKAOVCEn C E ......... .. Προτομή πωγωνοφό-
ρος και δαφνοστεφής δεξιά. "Οπ. μ ε γ ά λ ο  π ο λ ε ι - 
τ ω ν  Ζεύς καθήμενος έπι θρόνου κατ’ ένώπιον10.

8. Ταϋτα παρεδόθησαν ύπό της ’Εφόρου δ. Ά γγ. ’Ανδρει
ωμένου, είς τήν δημοσίευσιν τής όποιας κατεχωρήθη και ή 
λεπτομερέστερα ταύτισις των νομισμάτων.

9) Ταϋτα ώς και τά έπόμενα τής άνασκαφής Λεχαίου και 
’Ισθμού παρεδόθησαν ύπό τοϋ ’Εφόρου κ. Δημ. Πάλλα, τον 
όποιον και εύχαριστώ, διά τήν παραχώρησιν τής δημοσιεύ- 
σεως.

10. Πιθανώς άπεικονίζεται τό άγαλμα τοϋ Διός Σωτήρος 
καθημένου μεταξύ τής Άρτέμιδος και Μεγαλοπόλεως είς
τήν άγοράν τής πόλεως» εργον τοϋ Κηφισοδότου.

Πρβλ. BMC σ. 189, άριθ. 17, πίν. XXXV, άριθ. 14, 
NCP πίν. V, άριθ. 1 ( Π ί ν .  18 ).

6) Ρόδος, περί τά 394 - 304 π.Χ., τύπος SNG 
Von Aulock άριθ. 2798.

7) Πελοποννήσου ( ; ) 2ου αί. π.Χ.
8) Έφθαρμένον 3ου ή 2ου αί. π.Χ.
Ρωμαϊκή Δημοκρατία. Ρ. Clodius ( περί τό

41 π.Χ .)
9) Δηνάριον. Έπάργυρον ( plated ) f , 3.02 γρ. 

Έ μ. Κεφαλή ’Απόλλωνος δεξιά, όπισθεν λύρα. 
Ό π . [Ρ] clodivs δεξιά, άριστ. [M.F] "Αρτεμις 
ίσταμένη κατ’ ένώπιον. Τύπος Sydenham άριθ. 1117.

10) Σηστέρτιος Μαξιμίνου Α', τύπος Cohen 
άριθ. 34. ΧΑ f  , 19.04 γρ. ( Π ί ν. 19 ).

11) Άσσάριον έποχής Μ. Κωνσταντίνου καί 
Διαδόχων, νομισματοκοπείου ’Αντιόχειας, τύ
πος Μ. Thompson, The Athenian Agora, άριθ. 
933.

12) ’Ασσάριον Κωνσταντίου Β', νομισματοκο
πείου Θεσσαλονίκης, κοπέν τό 341 - 346 μ.Χ. 
Πρβλ. Carson - Hill - Kent, άριθ. 859.

13) Άσσάριον Κωνσταντίου Β', έφθαρμένον, 
τύπος Μ. Thompson έ. ά. άριθ. 1092.

14) Άσσάριον, τελείως έφθαρμένον καί άπο- 
τετριμμένον, 4ου αί. μ.Χ.

Βανδάλων
15) Έποχής Όνωρίου ( ; ), πρβλ. BMC Vandals 

etc. πίν. Ill, άριθ. 1, 2 ( ;).
16 - 17) Έ ποχής Αναστασίου, πρβλ. BMC έ. ά. 

32, άριθ. 128 κ. έ.11
18) Έ ν  έφθαρμένον.
19 - 112) Μικρόν εύρημα ένενήκοντα τεσσά

ρων βανδαλικών νομισμάτων ( έποχής Βαλεντι- 
νιανοϋ Τ ', τύπος BMC Vandals, σ. 18, άριθ. 12- 
14, έποχής Αέοντος Α' έ. ά. σ. 31, άριθ. 110 - 
117, έποχής Αναστασίου έ. ά. σ. 32, άριθ. 128- 
134, έποχής ’Ιουστινιανού Α' έ. ά. σ. 34, άριθ. 
141 κ. έ., Όστρογότθων, έποχής ’Ιουστίνου Α' 
έ. ά. σ. 66, άριθ. 47 κ, έ. ).

113) Τεσσαρακοντανούμμιον ’Ιουστίνου Αλ 
Πρβλ. BMC I, σ. 14, άριθ. 29, πίν. III, άριθ. 5 καί 
Edwards, Corinth άριθ. 6.

114) Πεντανούμμιον ’Ιουστίνου Αλ Πρβλ. Rat
io άριθ. 409. Σπάνιον ( Π ί ν .  210).

115) Είκοσανούμμιον ’Ιουστινιανού Αλ Πρβλ. 
BMC I, σ. 48, άριθ. 221 - 226.

116) Χαλκούν νόμισμα Κωνσταντίνου Γ Δού
κα. Πρβλ. έ. ά. II, σ. 519, άριθ. 32 - 37.

11. Η. Adelson - G. Kustas, A Sixth Century Hoard of 
Minimi from Western Peloponnese, Museum Notes, τόμ. XI, 
σ. 188. Ό  τύπος αυτός άποδίδεται είς τον ’Αναστάσιον ή είς 
τον ’Ιουστινιανόν.
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117-118) Δύο τελείως έφθαρμένα.
119) Τεμάχιον νομίσματος ( ; ).
120) Έ ν  έφθαρμένον μολύβδινον σύμβολον.

δ) Εις Κόρινθον κατά τήν διάρκειαν της άνα- 
σκαφής εις Λέχαιον, κατά τά έτη 1964/65, εύρέ- 
θησαν τριάκοντα οκτώ χαλκά νομίσματα ( δε- 
κατέσσαρα ελληνικά, πέντε ρωμαϊκά, δεκατρία 
βανδαλικά, τρία βυζαντινά και δύο έφθαρμένα).

1) Απολλωνία ( ; ) Ιλλυρίας 2ου αί. π.Χ.
2) Τστιαίας ( ; )  περί τά 196- 146 π.Χ., τύ

πος BMC σ. 135, άριθ. 134- 136;
Κόρινθος
3-7)  Περί τά 400 - 146 π.Χ., τύπος Edwards 

άριθ. 11.
8) Εποχής Κομμόδου ΧΑ \ ,  11.25 γρ. Έμ. 

c o m m o d o c a e s a v g f il g e r m  Προτομή του αύτο- 
κράτορος δεξιά. Ό π. i s  τ η  εντός στεφάνου έκ

ΜΙΑ

πεύκης. Τύπος οπίσθιας πλευράς BMC σ. 81, 
άριθ. 625 ( Π ί ν. 16 ).

9) Αυτοκρατορικοί χρόνοι. ’Έμ. Παράστασις 
άσαφής* έπικεκομμένον έπί άλλου. Ό π . c Li C.. 
Βελλεροφόντης οδηγών τον Πήγασον προς αρι
στερά ( Π ί ν. 17 ).

10) Σικυών, περί τά 370 - 250 π.Χ. Πρβλ. BMC 
σ. 50, άριθ. 172, 173.

11) Ρόδος, εποχής Άδριανοϋ ΧΑ \ ,  5.24 γρ. 
Έμ. Έπιγρ. έφθ. Προτομή 'Αδριανοϋ δαφνο
στεφής δεξιά. Ό π . Έπιγρ. έφθ. Προτομή Ήλιου 
προς δεξιά.

12) Έφθαρμένον 3ου αί. π.Χ.
13) Έφθαρμένον έλληνικής πόλεως ( Πελο- 

ποννήσου ; ) έποχής Κομμόδου.
14) Έφθαρμένον άρχαΐον έλληνικόν.
15) Σηστέρτιος ’Αλεξάνδρου Σευήρου, τύπος 

BMC VI, σ. 133, άριθ. 205.
16) Άσσάριον Θεοδοσίου Β' έφθαρμένον.
17) ’Ασσάριον Άρκαδίου, νομισματοκοπείου 

Κυζίκου, χρονολογία κοπής 395 - 408 μ.Χ. Πρβλ. 
Carson - Hill - Kent άριθ. 2597.

18 - 19) Δύο ύστε pop ρωμαϊκά έφθαρμένα.
20 - 32) Δεκατρία βανδαλικά ( τύπος BMC έ. ά. 

σ. 24, άριθ. 54* έποχής Αέοντος Α', πρβλ. Η. Α- 
delson - G. Kustas, ΝΝΜ No 148, σ. 69, άριθ. 
460* έποχής Αναστασίου, τύπος BMC έ. ά. σ. 
32, άριθ. 128 κ. έ. έφθαρμένα ).

33) Πεντανούμμιον Ιουστίνου Α', ΧΑ φ , 1.59 
γρ. Πρβλ. Ratio άριθ. 408. Σπάνιον ( Π ί ν. 2η ).

34) Τεσσαρακοντανούμμιον Ιουστίνου Β' καί 
Σοφίας, νομισματοκοπείου Κων/πόλεως, χρονο
λογία κοπής 576/7 μ.Χ. Πρβλ. BMC I, σ. 82, 
άριθ. 80.

35) Είκοσανούμμιον Φωκά καί Αεοντίας, νο
μισματοκοπείου Θεσσαλονίκης. Πρβλ., έ. ά. σ. 
169, άριθ. 62- 65.

36 - 38) Τρία τελείως έφθαρμένα.

ε) Εις Κόρινθον, από τήν άνασκαφήν του Ισ 
θμού κατά τό 1964 δύο χαλκά:

1) Άσσάριον Άρκαδίου, νομισματοκοπείου Νι
κομήδειας, κοπέν τό 395-408 μ.Χ., πρβλ. Carson - 
H ill-K ent άριθ. 2451.

2) Ένετικόν έφθαρμένον, πιθανώς τύπος του 
δόγηδος Agostino Barbarigo ( 1486 - 1501 μ.Χ. ). 
Πρβλ. Papadopoli II, πίν. XXI, άριθ. 6.

Β. Ευρήματα:

'Ελληνικά

α) Έκ Μαρωνείας: τριάκοντα οκτώ χαλκά νο
μίσματα Μαρωνιτών του 2ου καί 1ου αί. π.Χ. 
(πέντε του τύπου BMC σ. 130, άριθ. 72* είκοσι 
πέντε έ.ά. σ. 130, άριθ. 74* επτά έ.ά. σ. 130, άριθ. 75* 
έν του ίδιου τύπου έχον μονογράφημα β α  ). Έξ 
αυτών έκρατήθησαν εις τήν Νομισματικήν Συλ
λογήν τέσσαρα, έν έξ έκάστου μονογραφήματος.

1) ΧΑ f  ,12.69 γρ. Έμ. Κεφαλή νεανική Διονύ
σου δεξιά. Ό π . δ ι ο ν υ ς ο υ  ς ω τ η ρ ο ς  μ α ρ ω ν ιτ ω ν  
Διόνυσος γυμνός ίστάμενος προς άριστερά. Έν 
τώ πεδίφ άρ. , πρβλ. BMC σ. 130, άριθ. 72.

2) ΧΑ f  , 10.58 γρ. ΔΚ. Ό  αυτός τύπος. Έν τώ 
πεδίφ άρ. μονογράφημα |£f , πρβλ. έ. ά. άριθ. 
74.

3) ΧΑ f  , 15.23 γρ. ΔΚ. Ό  αυτός τύπος. Έν τώ
πεδίφ άρ. μονογρ. , πρβλ. έ. ά. άριθ. 75.

4) ΧΑ >\, 17.50 γρ. ΔΚ. Ό  αυτός τύπος. Έν τώ
πεδίφ άριστ. ΒΑ καί δεξ. μονογρ. ( Π ί ν .
212).

β) Έ κ Στράτου Ακαρνανίας, δώδεκα άργυρά 
άρχαια έλληνικά τριώβολα12, ήτοι:

Αίτωλών ( 279 - 168 π.Χ. )
1) ΑΡy f,  2.45 γρ. ΔΚ. Έμ. Κεφαλή Αταλάντης 

ή Αιτωλίας φέρουσα τήν καυσίαν προς δεξιά. Ό π. 
α ιτ ω α ω ν  κάπρος προς δεξιά, έν τώ έξέργφ αιχμή 
δόρατος δεξιά.’ Εν τώ πεδίφ κάτω μονογρ. >ί ^  
( Π ί ν .  214).

2) ΑΡ->, 2.43 γρ. ΔΚ. Ό  αυτός τύπος, μονογρ. 
^  ^  . Κτυπημένον δίς ( Π ί ν .  213).

3) ΑΡ->, 2.45 γρ. ΔΚ. Ό  αύτός τύπος, μονογρ. 
Α  ±  ( Π ί ν 215 ).

12. Τά ώς άνω νομίσματα ήγοράσθησαν μέ χρήματα του 
κληροδοτήματος Ά λεξ. Σούτζου.

2
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4) ΑΡ φ , 2.44 γρ. ΔΚ. Ό  αυτός τύπος, μονογρ.
Α ΆΒ. ο Κτυπημένον δίς ( Π ί ν. 21β ).

5) Α Ρ 'χ , 2.47 γρ. ΔΚ. Ό  αυτός τύπος, κτυπημέ
νον δίς. Μονογρ. β £. ( Π ί ν. 217 ).

’Αχαϊκής Συμπολιτείας (περ ί τά 251-146 
π.Χ. )

Ή λ ις  ( 191 - 146 π.Χ. )
6) ΑΡ-*, 2.60 γρ. ΔΚ. Έ μ . Κεφαλή Διός δαφνο

στεφής δεξιά. Ό π . ’Αχαϊκόν μονογράφημα, έν 
τω πεδίφ άριστ. καί δεξ. F Α, άνω Λ γ9 κάτω 
ς  ω . Πρβλ. SNG Cop. άριθ. 297 ( Π ί ν. 218 ).

7) ΑΡ φ , 2.50 γρ. ΔΚ. Ό μ ο ιον  ( Π ί ν. 219 ).
Μαντίνεια ( 222 - 146 π.Χ. )
8) ΑΡ-*, 2.43 γρ. ΔΚ. Ό  αυτός τύπος, έν τφ 

πεδίω άριστ. καί δεξ. A jsr, κάτω Πρβλ. έ. ά. 
άριθ. 280 ( Π ί ν. 220 ).

9) ΑΡ>/, 2.45 γρ. ΔΚ. Ό μ οιον  ( Π ί ν. 221).
Κοινού ’Αρκάδων ( 280 - 234 π.Χ. ) - Μεγαλό-

πολις
10) ΑΡ f  , 2.45 γρ. ΔΑ. Έ μ . Κεφαλή Διός δαφνο

στεφής δεξ. Ό π . Έ πιγρ. έφθ. Παν καθήμενος επί 
βράχου αριστερά κρατών λαγωβόλον* έμπροσθεν 
αετός προς άριστ. Πρβλ. BMC σ. 176, άριθ. 76, 
77 ( Π ί ν .  222 ).

11) APjK, 2.42 γρ. ΔΑ. Ό μ ο ιον  ( Π ί ν .  223 ).
12) ΑΡ^-, 2.45 γρ. ΔΑ. Ό μ ο ιον  ( Π ί ν .  22d ).

γ) Έ κ  Κρήτης: τέσσαρα δίδραχμα Γόρτυνος13 
( Περί τό 322 - 300 π.Χ. )

1) A P j/,  11.72 γρ. ΔΚ14. Έ μ . Γυνή καθημένη 
επί δένδρου προς δεξ. Ό π . Ταύρος ίστάμενος πρός 
δεξ. καί στρέφων τήν κεφαλήν άριστ. Έπικεκομ- 
μένον επί νομίσματος Κυρήνης ( διακρίνεται 
κεφαλή Διός "Αμμωνος πρός δεξ.). Πρβλ. Le Rider, 
σ. 65, e, είκ. 3. Έ κ  παραδρομής άναφέρονται καί 
τά τέσσαρα δίδραχμα τής Γόρτυνος ώς προσκτή- 
ματα του 1964 ( Π ί ν .  225 ).

2) ΑΡ f  , 11.81 γρ. ΔΚ. Έ μ . Ό  αυτός τύπος. Ό π . 
Ό  αυτός τύπος. Έπικεκομμένον έπί νομίσματος 
Κνωσού ( διαγράφεται λαβύρινθος ). Πρβλ. έ. ά. 
σ. 62, h , πίν. XIII, άριθ. 16 ( Π ί ν .  226 ).

3) ΑΡ f , 11.61 γρ. ΔΚ. Έ μ . Ό  αυτός τύπος.

13. α) Δεν αποκλείεται νά άποτελοϋν τμήμα μεγαλυτέρου 
διασκορπισθέντος ευρήματος. Εστάλη σαν εκμαγεία και των 
τεσσάρων διδράχμων είς τόν Δ/ντήν τής Νομισματικής Συλ
λογής τών Παρισίων κ. G. Le Rider, προκειμένου νά συμπε- 
ριληφθοϋν είς τό βιβλίον του, διά τά νομίσματα τής Κρήτης, 
«Monnaies cretoises du Ve au ler s. av. I.» τόμ. XV des 
«Etudes Cr6toises>> de l’Ecole Frangaise d’Ath^nes. β) Διά 
τήν χρονολόγησιν πρβλ. έ.ά. σ. 146 - 147 καί 159.

14. Ή  διατήρησις σημειοϋται διά τών γραμμάτων : έφθ. =
έφθαρμένον. Δμ =  μετριωτάτη, ΔΜ =  μετρία, ΔΚ =  καλή,
ΔΑ =  άρίστη.

Ό π . Ό  αυτός τύπος. Έπικεκομμένον έπί νομί
σματος Ζακύνθου15 ( διακρίνονται τά γράμματα 
ί α  καί τρ ίπους). Πρβλ. έ. ά. σ. 74, πίν. XVII, 
άριθ. 13 ( Π ί ν .  227 ).

4) ΑΡ f  , 11.03 γρ. ΔΚ. Έ μ . Ό  αυτός τύπος. Ό π . 
Ταύρος ίστάμενος πρός άριστ. καί στρέφων τήν 
κεφαλήν δεξ. Έπικεκομμένον έπί νομίσματος 
Κυρήνης16. Πρβλ. έ. ά. σ. 76, c, πίν. XVII, άριθ. 3
( Π ί ν .  329 ).

Ρωμαϊκά

δ) ’Από τήν κοινότητα Ξεριά, τής περιοχής 
Καβάλας, εύρημα εκατόν έβδομήκοντά άργυρων 
δηναρίων τής ρωμαϊκής Δημοκρατίας17. Περι
λαμβάνει νομίσματα άπό τού ( Papirius ) Carbo 
( 137 - 134 π.Χ. ), πρβλ. Sydenham άριθ. 415, μέ
χρι τού Αυγούστου ( 1 1 - 9  π.Χ. ), πρβλ. BMC I, 
σ. 83, άριθ. 484.

Είναι πολύ ένδιαφέρον λόγω  τής συστάσεώς 
του, διότι περιλαμβάνει μόνον ρωμαϊκά δηνάρια, 
πράγμα σπάνιον διά τήν περιοχήν ταύτην18.

Έ κ  τού ευρήματος τέσσαρα σπάνια τεμάχια 
κατετέθησαν είς τήν Νομισματικήν Συλλογήν 
’Αθηνών* τά ύπόλοιπα παρέμειναν εις τό Μου- 
σεϊον Καβάλας, έκρατήθησαν δμως φωτογρα- 
φίαι καί έκμαγεια αυτών.

L. Servius ( Sulpicius) Rufus (43 π.Χ. )
1) A P j/,  3.60 γρ. Έ μ . L. s e r v iv s  rvfvs. Κε

φαλή γενειοφόρος Βρούτου ( ; ) δεξιά. Ό π . Οί 
Διόσκουροι ίστάμενοι κατ’ ένώπιον κρατούντες 
δόρατα. Πρβλ. Sydenham άριθ. 1082. ΔΚ, σπά
νιον ( Π ί ν .  328 ).

Μ. Antonius ( 42 π.Χ. )
2) ΑΡ φ , 3.84 γρ. Έ μ . Κεφαλή Αντωνίου δε

ξιά. Ό πισθεν  άριστ. im p  σύμβολον, ράβδος μαν
τική. Ό π . Μ. ANTONIVS. /// v ir . r .p.c. Κεφαλή 
Ή λιου άκτινοστεφής δεξιά. Πρβλ. έ. ά. άριθ. 
1169. ΔΑ, άρκετά σπάνιον ( Π ί ν .  330 ).

Μ. Antonius (32/31 π.Χ.)
3) ΑΡ f , 3.99 γρ. Έ μ . α ν τ ο ν  a r m e  μ ια . 

DEVICTA. Κεφαλή ’Αντωνίου δεξ. όπισθεν άρμε- 
νική τιάρα. Ό π . cleo patrae  regim ae  reg vm

f il ......... Προτομή Κλεοπάτρας δεξ. Πρβλ. έ. ά.
άριθ. 1210. ΔΚ, πολύ σπάνιον ( Π ίν .  331).

15. Διακρίνεται προ τοΰ Α τό γράμμα Τ, ώς έκ τούτου είναι 
πιθανώτερον νά είναι έπικεκομμένον έπί νομίσματος Ζακύν
θου καί όχι Ά ξοϋ, ώς θά ήτο φυσικόν.

16. Τά ώς άνω νομίσματα ήγοράσθησαν μέ χρήματα τοϋ 
κληροδοτήματος Ά λ εξ . Σούτζου.

17. Εύχαριστίας όφείλω είς τόν Έ φορον κ. Δημ. Λαζαρί- 
δην, διά τήν παραχώρησιν τής δημοσιεύσεως τοϋ ώς άνω 
εύρήματος είς νομισματικόν περιοδικόν.

18. Πρβλ. ΑΔ 17 ί 1961/2): Χρονικά, σ. 6.
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Αύγουστος (25-22 π.Χ .)
4) ΑΡ’*-, 3.64 γρ. Έμ. im p c a e s a r  AVGVST. Κε

φαλή Αύγούστου άριστ. Όπ. carisivs . le g . pr o  p r . 
Κράνος μεταξύ εγχειριδίου και διπλού πελέκεως. 
Νομισματοκοπείου Ισπανίας19. Πρβλ. RIC I, σ. 82, 
άριθ. 227. ΔΑ, σπάνιον ( Π ί ν. 333 )·

Μεσαιωνικά
ε) Πλησίον τής λίμνης των Τωαννίνων εύρέ- 

θησαν έντός άγγείου έκατόν τριάκοντα επτά νο
μίσματα, ήτοι: δύο χρυσά δουκάτα και εκατόν 
τριάκοντα τέσσαρα αργυρά ένετικά γρόσια, ώς και 
εν χρυσοϋν φλωρίνιον20.

Τό εύρημα είναι λίαν ένδιαφέρον, διότι Αντι
προσωπεύονται εις αύτό δέκα δόγηδες τού 13ου 
καί Μου αί. μ.Χ. Λόγφ τής άνεγέρσεως τού νέου 
Μουσείου Τωαννίνων καί τής ανάγκης δημιουρ
γίας μικράς νομισματικής έκθέσεως, παρέμειναν 
είς τήν Εφορείαν Τωαννίνων τά περισσότερα 
νομίσματα. Εις τήν Νομισματικήν Συλλογήν ’Α
θηνών έκρατήθησαν ένδεκα τεμάχια, ήτοι: τό 
χρυσοϋν φλωρίνιον καί έν γρόσιον εξ έκάστου 
δόγηδος.

1) ΧΡ φλωρίνιον | ,  3.52 γρ. Περί τά μέσα τού 
ΙΔ' αί. μ.Χ. Έμ. +  FLOR ΕΝΤΙΑ. Κρίνος. "Οπ.
S. ιοη α  n n e s . BR. Ό  "Αγιος Τωάννης ίστάμενος 
κατ’ ένώπιον. ΔΑ ( Π ί ν. 332 ).

Pietro Ziani ( 1205 - 1229 )
2) Α Ρ1 , 2.16 γρ. Έ μ .+ . Ρ· ΖΙΑΝΙ. 5. Μ. venetl 

Ό  "Αγιος Μάρκος καί ό δόγης ίστάμενοι κατ’ 
ένώπιον* έν τώ πεδίφ w x .  "Οπ. ic xc, Ό  Ιησούς 
καθήμένος έπί θρόνου κατ’ ένώπιον. Πρβλ. Papa- 
dopolil, σ. 93, άριθ. 1 (άλλά +  .) ΔΚ (Πίν.  334 ).

lacopo Tiepolo ( 1222 -1249) Τεμ. 2
3) ΑΡ | ,  2.15 γρ. Έμ. /. ATEV. Ρ. Ε. S. Μ. v e n e t i . 

Ό  αύτός τύπος. "Οπ. Όμοιον. Πρβλ. έ. ά. σ. 98, 
άριθ. 2. ΔΚ ( Πί ν .  335 )·

Ranieri Zeno ( 1253 - 1268 ) Τεμ. 31
4) ΑΡ ψ , 2.17 γρ. Έμ. RA. g e n o . S. Μ. v e n e t l  

Ό  αύτός τύπος. "Οπ. "Ομοιον. Πρβλ. έ. ά. σ. 106, 
άριθ. 1. ΔΚ ( Π ί ν .  336 ).

Lorenzo Tiepolo ( 1268 - 1275 ) Τεμ. 20
5) ΑΡ | ,  2.16 γρ. Έμ. l a . te v p l . s . μ . v e n e t i  

Ό  αύτός τύπος. "Οπ. Όμοιον. Πρβλ. έ.ά. σ. 112, 
άριθ. 1. ΔΚ ( Πί ν .  337 ).

lacopo Contarini ( 1275 - 1280 ) Τεμ. 14
6) ΑΡ | ,  2.12 γρ. Έμ. ΙΑ. QTARIN. S. Μ. v e n e t i

19. Λίαν ένδιαφέρον τό ότι εύρέθη είς τήν περιοχήν Κα
βάλας δηνάριον, κοπέν είς νομισματοκοπεΐον τής Δύσεως 
καί δχι τής ’Ανατολής, ώς θά ήτο φυσικόν.

20. Εύχαριστώ τόν Έφορον κ. Σωτήριον Δάκαρην, διά
τήν παραχώρησιν τής δημοσιεύσεως.

Ό  αυτός τύπος. Όπ. Όμοιον. Πρβλ. έ. ά. σ. 118, 
άριθ. 1. ΔΚ ( Π ί ν .  338 ).

Giovanni Dandolo ( 1280 - 1289 ) Τεμ. 9
7) ΑΡ |  , 2.17 γρ. Έμ. 10. DANDVL S. Μ. VENETI. 

Ό  αύτός τύπος. "Οπ. Όμοιον. Πρβλ. έ. ά. σ. 137, 
άριθ. 2 ( DVL. ) ΔΚ ( Π ί ν .  339 )

Pietro Gradenigo ( 1289 - 1311 ) Τεμ. 26
8) ΑΡ | ,  2.12 γρ. Έμ. ρ ε . g r a d o n ig o . S. Μ. 

v e n e t i . Ό  αύτός τύπος. Όπ. Όμοιον. Πρβλ. έ. ά. 
σ. 144, άριθ. 2. ΔΚ ( Π ί ν .  340 ).

Marino Zorzi (1311-1312) Τεμ. 1
9) ΑΡ | ,  2.07 γρ. Έμ. μ α  GEORGIO. S. Μ. VENETI. 

Ό  αύτός τύπος. Όπ. Όμοιον. Πρβλ. έ. ά. σ. 148, 
άριθ. 2 ( τΐ). ΔΚ ( Πί ν .  341).

Giovanni Soranzo (1312-1318) Τεμ. 16
10) ΑΡ ψ , 2.16 γρ. Έμ. ίο. s v p a n t io . s .m .v e n e t i . 

Ό  αύτός τύπος. Όπ. Όμοιον. Πρβλ. έ. ά. σ. 154, 
άριθ. 2. ΔΚ ( Π ί ν .  342).

Fran. Dandolo ( 1329- 1339) Τεμ. 13
11) ΑΡ ψ , 2.17 γρ. fr a . d a n d v l o . s. μ . v e n e t i . 

Ό  αύτός τύπος. Όπ. Όμοιον. Πρβλ. έ. ά. σ. 162, 
άριθ. 4. ΔΚ ( Π ί ν .  343 ).

Τά δύο χρυσά δουκάτα, τά όποια παρέμειναν 
είς τό Μουσεϊον Τωαννίνων, Ανήκουν είς τούς 
δύο τελευταίους δόγηδες, Giovanni Soranzo καί 
Fran. Dandolo, πρβλ. έ. ά. σ. 154, άριθ. 1 καί σ. 
162, άριθ. 1.

Γ. Διαφόρων προελεύσεων:

α) ’Από "Αβδηρα οκτώ νομίσματα, ήτοι:
1) ΑΡ δηνάριον 'Αδριανοϋ|, 3.13 γρ., πρβλ. 

RIC II, σ. 345, άριθ. 46. Νομισματοκοπεΐον Ρώ
μης, χρονολογία κοπής 118 μ.Χ.

2) "Αβδηρα, έποχής Αύγούστου, πρβλ. SNG 
Cop. άριθ. 381.

3) Μαρώνεια ( 4ου αί. π.Χ. ), πρβλ. Lischine, 
σ. 59, άριθ. 53221 ( Π ί ν .  344 ).

4) Θάσος, έποχής Γέτα, πρβλ. έ. ά. σ. 147, 
άριθ. 1345.

5) Ροιμητάλκης Α' ( έποχής Αύγούστου ) πρβλ. 
BMC σ. 208, άριθ. 1 κ.έ.

6) Πάριον ( Μυσίας ) έποχής Βαλεριανοϋ Β', 
πρβλ. SNG Cop. άριθ. 310 ( Π ί ν .  345 ).

7-8)  Δύο άδιάγνωστα έλληνικών πόλεων, ρω
μαϊκής έποχής.

β) ’Από τήν περιοχήν Κατερίνης δύο χαλκά22:
1) Άμφίπολις, περί τά 187 - 31 π.Χ., πρβλ. 

Gaebler πίν. IX, άριθ. 9.

21. Άναφέρεται ώς άνέκδοτος τύπος.
22. Ήγοράσθησαν μέ χρήματα τού κληροδοτήματος Άλεξ. 

Σούτζου.
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2) Θεσσαλονίκη, περί τά 187-31 π.Χ., πρβλ. 
έ. ά. πίν. XXII, άριθ. 28.

γ) Έ κ  Νέας Έφέσου Κατερίνης, τρία χαλκά 
μακεδονικά, κοπέντα περί τά 187-31 π.Χ.

1) "Αμφίπολις, πρβλ. SNG Cop. άριθ. 64 - 67.
2) Θεσσαλονίκη, πρβλ. έ. ά. άριθ. 350.
3) Πέλλα, πρβλ. έ. ά. άριθ. 262, 263.

δ) Έ κ της περιοχής Καρδίτσης τέσσαρα χαλ
κα23, ήτοι:

1 -  2) "Αθαμάνων ( 220 - 185 π.Χ. ), τύπος Ρ. 
R. Franke, Die antiken Miinzen von Epirus σ. 
24, 25.

3) Κοινού Θεσσαλών ( 199 - 146 π.Χ. και με- 
τέπειτα ), πρβλ. Rogers σ. 16, άριθ. 5 κ. έ.

4) Θεσσαλών ( ρωμαϊκοί χρόνο ι) περί τά 
48 - 27 π.Χ., πρβλ. έ.ά. σ. 27, άριθ. 59.

ε) Έ κ  Βελαώρας "Ακαρνανίας, δύο χαλκά:
1) Φίλιππος Δ', πρβλ. Gaebler πίν. XXXII, 

άριθ. 17.
2) Αϊτωλών ( 279 - 168 π.Χ. ), πρβλ. BMC σ. 

199, άριθ. 56 κ.έ.
ζ) Έ κ Στράτου "Ακαρνανίας έν άργυροϋν καί 

εκατόν τέσσαρα χαλκά, ήτοι:
I) ΑΡ Διώβολον Στράτου ( "Ακαρνανίας ) περί 

τά 450 - 432 π.Χ., |  1 γρ. ΔΜ. Έ μ. Πωγωνοφόρος 
κεφαλή του "Αχελώου κατ" ενώπιον. Ό π . Νεανι
κή κεφαλή προς άριστ. έντός έγκοίλου τετραγώ
νου. Πρβλ. SNG Cop. άριθ. 404 ( Π ί ν. 348 ).

II) Χαλκά:
1) "Αντιγόνου Γόνατά, τύπος Gaebler πίν. 

XXXIV, άριθ. 4, 5.
2 -  4) Τρία βασιλέων Μακεδονίας έφθαρμένα.
5) Θεσσαλονίκης ( 187-40 π.Χ. ), τύπος έ. ά. 

πίν. XXIII, άριθ. 1.
6) Μαγνήτων ( 196 - 146 π.Χ. ), πρβλ. Rogers 

σ. 109, άριθ. 343 κ.έ.
7) Κοινού Θεσσαλών ( 196 - 146 π.Χ. ) καί 

μετέπειτα.
8) "Αθαμάνων (220-  185 π.Χ .), πρβλ. Ρ. R. 

Franke, Die antiken Miinzen von Epirus σ. 24, 
25 Πίν. 1.

9) Κερκύρας ( 300 - 229 π.Χ. ), πρβλ. BMC σ. 
130, άριθ. 249 κ.έ.

10) "Ακαρνάνων ( 229 - 168 π.Χ. ), πρβλ. έ. ά. 
σ. 170, άριθ. 21 - 24.

11-17) Ε πτά Οίνιαδών (περί τά 219-211 
π.Χ. ), πρβλ. SNG Cop. άριθ. 400 - 403.

18 - 38) Είκοσι έν Αιτωλών ( 279 - 168 π.Χ. ),

23. Ήγοράσθησαν μέ χρήματα του κληροδοτήματος *Αλεξ. 
Σούτζου.

πρβλ. έ. ά. άριθ. 28 - 33, άριθ. 34, άριθ. 35 - 40.
39) Βοιωτών ( 338 - 315 π.Χ .), πρβλ. SNG 

Cop. άριθ. 179-181.
40) Ίστιαίας ( 3ου at. π.Χ. - 146 π.Χ. ), πρβλ. 

έ. ά. άριθ. 537.
41) Κορίνθου, πρβλ. Edwards άριθ. 11.
42) Σικυώνος ( 400 - 300 π.Χ. ), πρβλ. BMC 

σ. 47, άριθ. 135 κ.έ.
43 - 45) Τρία Σικυώνος έφθαρμένα τής αυτής 

εποχής.
46) Σικυώνος ( 323 -251 π.Χ .), πρβλ. SNG 

άριθ. 78.
47) "Αρκαδίας ( μετά τό 370 π.Χ. ), πρβλ. έ. ά. 

άριθ. 205.
48) "Ασσάριον Κωνσταντίου Β'.
49) Σκυφωτόν βυζαντινόν Θεοδώρου "Αγγέλου 

Κομνηνοϋ Δούκα ( 1222 - 1230 μ.Χ. ), πρβλ. Θεσ- 
σαλικά τόμ. Δ' σ. 13, είκ. 22 ( Π ί ν. 346 )·

50) Τεμάχιον σκυφωτοϋ βυζαντινού νομίσμα
τος Μιχαήλ Β' ( "Ηπείρου ), πρβλ. Η. Mattingly 
έ. ά. σ. 36, πίν. III, άριθ. 3 ( Π ί ν .  347 ).

51 - 52) Δύο νεώτερα έλληνικά.
53 - 104) Πεντήκοντα δύο έφθαρμένα.

η) "Από Κοντάραινα Αευκάδος, μία άργυρά 
δραχμή Χαλκίδος >/, 3.41 γρ., περί τά 369 - 313 
π.Χ. καί μετέπειτα. Πρβλ. SNG Cop. άριθ. 432 - 
439.

θ) "Από Μυτιλήνην, πεντήκοντα έπτά χαλκά 
νομίσματα καί είς χαλκούς δακτύλιος ( μεσαιω
νικών χρόνων ; ).

Μυτιλήνης
1) Περί τά 440 - 400 π.Χ., πρβλ. BMC σ. 184, 

άριθ. 67.
2) Περί τά 400- 350 π.Χ., πρβλ. έ .ά . σ. 186, 

άριθ. 23.
3- 8)  Περί τά 400 - 350 π.Χ., πρβλ. έ. ά. σ. 186, 

άριθ. 20 κ. έ.
9 - 12) Τέσσαρα έφθαρμένα τού α ήμίσεος τού 

4ου αί. π.Χ.
13 - 23) Ένδεκα κοπέντα περί τά 350-250 π.Χ., 

πρβλ. έ. ά. σ. 188, άριθ. 37 κ. έ.
24) Περί τά 250 - 200 π.Χ., πρβλ. έ. ά. σ. 192, 

άριθ. 96 - 105.
25 - 27) Τρία τού 2ου καί 1ου αί. π.Χ., πρβλ. 

έ. ά. σ. 197, άριθ. 153 - 157.
28) Έ ν  τής αύτής έποχής ώς καί τά προηγού

μενα, πρβλ. έ. ά. σ. 193, άριθ. 106 - 120.
29) Έ ν  αύτοκρατορικών χρόνων, έποχής Κρι- 

σπείνας j/', 25.83 γρ., πρβλ. BMC σ. 207, άριθ. 
206 ( Π ί ν .  449 ).

30) Κύμης ( Αίολίδος ), κοπέν περί τά 320 - 
250 π.Χ., πρβλ. έ. ά. σ. 108, άριθ. 40 κ. έ.
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31) Άντωνιανός Γαλερίου Μαξιμιανοΰ, πρβλ. 
Cohen, άριθ. 32.

32) Άσσάριον24 Λικινίου ΑΓ, νομισματοκοπείου 
Νικομήδειας, χρονολογία κοπής 318 - 323 μ.Χ., 
τύπος Μ. Thompson έ. ά. άριθ. 798.

33) Δωδεκανούμμιον Τουστιανιανοϋ Α', νομι
σματοκοπείου ’Αλεξάνδρειάς, χρονολογία κοπής 
538/9 μ.Χ., τύπος BMC I σ. 62, 63, άριθ. 342 - 346.

34) Είκοσανούμμιον Ηρακλείου, νομισματο
κοπείου Κων/πόλεως, χρονολογία κοπής 629/30 
μ.Χ., έπικεκομμένον επί άλλου, τύπος έ. ά. σ. 
211 άριθ. 207.

35) Τεσσαρακοντανούμμιον Ηρακλείου, έπι
κεκομμένον επί άλλου, τύπος έ. ά. σ. 206, άριθ. 
170 κ. έ. ( έφθ. ).

36) Βανδάλων ( έφθ.).
37-41) Πέντε Κατελλούζων ( Fran I Gatti- 

lusio - Jacques Gattilusio - Dorino Gattilusio).
42 - 43) Δύο τουρκικά 19ου αίώνος.
44 - 57 ) Δέκα τέσσαρα έφθαρμένα.

ι) Έκ τής περιοχής Θηβών25, πέντε χαλκά:
1) Φωκίς ( περί τά 371 - 357 π.Χ. ), πρβλ. BMC

σ. 20, άριθ. 76.
2) Βοιωτών ( περί τά 288 - 244 π.Χ. ), πρβλ. 

έ. ά. σ. 40, άριθ. 74.
3) Άσσάριον Ίοβιανοϋ, νομισματοκοπείου Θεσ

σαλονίκης, πρβλ. Carson - Hill - Kent, άριθ. 1700 
( Π ί ν .  4Β3).

4) ’Ανώνυμον βυζαντινόν ( 1067 - 1077 μ.Χ. ), 
τύπος Μ. Thompson έ. ά. Class G, άριθ. 1870.

5) Ίσαάκιος Β' Άγγελος ( 1185 - 1195 μ.Χ.). 
Έμ. Έπιγρ. έφθ. Ό  Αρχάγγελος Μιχαήλ και ό 
αύτοκράτωρ ίστάμενοι κατ’ ενώπιον και κρατούν
τες τό λάβαρον. ’Όπ. μρ Θν. Ή  Θεοτόκος καθη- 
μένη κατ’ ένώπιον. Πρβλ. Sabatier II, σ. 223, άριθ. 
3, πίν. LVII, άριθ. 17, Ratio άριθ. 218226, σπάνιον 
( Π ί ν .  450 ).

κ) Άπό την συνοικίαν Μπραχάμι, εν τεσσα- 
ρακοντανούμμιον ’Ιουστινιανού Α', νομισματο
κοπείου Νικομήδειας, κοπέν τό 548/9 μ.Χ., πρβλ. 
BMC I σ. 46, άριθ. 210.

24. Πρβλ. Maurice τόμ. III, σ. 42* πρόκειται διά χαλκά νο
μίσματα μικρού μεγέθους, όχι επαργυρωμένα, τά όποια έ
χουν την κεφαλήν του αύτοκράτορος άκτινοστεφή ή δαφνο
στεφή. Τά ώς άνω νομίσματα δύνανται νά παραλληλισθοϋν 
μετά των άντιστοίχων τοιούτων μετά άκτινοστεφοϋς κεφα
λής, κοπέντων κατά τήν διάρκειαν τής τετραρχίας.

25. Ταΰτα παρεδόθησαν ύπό τής Έπιμελητρίας κ. Έβης 
Τουλούπα, τήν οποίαν καί εύχαριστώ.

26. Κατά τον Dr. Metcali είναι νόμισμα τοϋ ΙΓ' αι. μ.Χ.,
πιθανώς τής αύτοκρατορίας τής Θεσσαλονίκης. Ή τεχνο
τροπία του ομοιάζει προς τήν τοΰ νομίσματος BMC Vandals
πίν. XXVI, άριθ. 1.

λ) Έκ τής περιοχής των τειχών τής Αρχαίας 
Κορίνθου έξακόσια τριάκοντα έννέα χαλκά νο
μίσματα, άρχαΐα έλληνικά, ρωμαϊκά, βανδαλικά, 
βυζαντινά και μεσαιωνικά27.

μ) Άπό Πετρί Νεμέας, εις χρυσούς σόλιδος 
Φωκά, τύπος BMC I, πίν. XX, άριθ. 4, 5 ( Π ί ν .
5̂1 )·

ν) Έκ Σπάρτης, εν χαλκοΰν νόμισμα Λακεδαί» 
μονος ( 2ου και 1ου αί. π.Χ. ), πρβλ. SNG Cop. 
άριθ. 563.

ξ) Άπό Κρήτην εξ χαλκά, ήτοι :
1-2)  Κνωσού ( 200 - 67 π.Χ. ), τύπος έ. ά. 

άριθ. 387 - 389.
3) Κνωσού, έποχής Αυγούστου.
4-6)  Τρία έφθαρμένα.
ο) Αγνώστου προελεύσεως τέσσαρα άργυρά28, 

ήτοι :
1) Στατήρ Άλιάρτου ( προ τού 480 π.Χ. ) f  , 

12.07 γρ. ΔΚ, τύπος SNG Cop. άριθ. 188 ( Π ί ν .  
4δ5 )·

2) ’Οβολός Αθηνών ( 6ου αι. π.Χ. ), 0,45 γρ. 
ΔΚ, τύπος SNG Cop. άριθ. 7, 8 ( Π ί ν .  454 ).

3) Διώβολον Μιλήτου ( 6ου αι. π.Χ. - 5ου αί. 
π.Χ.) f  , 1.15 γρ. ΔΑ, τύπος έ. ά. άριθ. 944 κ. έ. 
( Π ί ν .  456 ).

4) Διώβολον Κνίδου ( προ τού 478 π.Χ. )yf, 
1.72 γρ. ΔΑ, τύπος έ. ά. 244 κ. έ. ( Π ί ν .  457 ).

π) Αγνώστου προελεύσεως ( πιθανώς έκ Βουλ
γαρίας ) εν τετράδραχμον Μ. Αλεξάνδρου ( βαρ- 
βαρότεχνον29) |  , 15.57 γρ., σύμβολον άδιάγνω- 
στον ( Π ί ν .  460 ).

ρ) Αγνώστου προελεύσεως εξ χαλκά, ήτοι:
1) Άμισοΰ, έποχής Μιθριδάτου Εύπάτορος, 

πρβλ. SNG Cop. άριθ. 155.
2) Μικράς Ασίας ( ; ) έποχής Καρακάλλα.
3) Άντωνιανός Κάρου, πρβλ. RIC Vn, σ. 150, 

άριθ. 124.
4) Άντωνιανός Μαξιμιανού Ήρακλέους, νομι

σματοκοπείου Σισκίας, χρονολογία κοπής 292 
μ.Χ., τύπος έ. ά. σ. 285, άριθ. 563. Επιγραφή έμ- 
προσθίας όψεως: im p c m a m a x im ia n v s a v g  ( Πί ν .  
4 52)·

5) Άσσάριον Φλακίλλας, νομισματοκοπείου 
Κων/πόλεως, κοπέν τό 383 μ.Χ., πρβλ. Carson- 
Hill-Kent σ. 89, άριθ. 2149.

6) Κωνσταντίνου Γ Δούκα, πρβλ. BMC II σ. 
519, άριθ. 32- 37 (πίν. LXI, άριθ. 9).

σ) Παρεδόθησαν ύπό τού Διευθυντού τοΰ Έθν.

27. Θά δημοσιευθοϋν προσεχώς ώς ένιαΐον σύνολον.
28. Ταϋτα ήγοράσθησαν μέ χρήματα τοϋ κληροδοτήμα

τος Άλεξ. Σούτζου, ώς καί τό έπόμενον άργυροϋν τετράδρα
χμον.

29. Πιθανώς θρακική άπομίμησις.
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Ά ρχ. Μουσείου κ. Βασ. Καλλιπολίτη προς φύ- 
λαξιν εις την Νομισματικήν Συλλογήν, δέκα εξ 
χαλκά νομίσματα εύρισκόμενα μέχρι τοϋδε εις 
τό Εθνικόν Μουσεΐον.

1) Βοιωτών ( περί τά 244 - 197 π.Χ. ), πρβλ. 
SNG Cop. άριθ. 384.

"Αργος
2 - 5) Περί τά 350 - 228 π.Χ., πρβλ. BMC πίν. 

XXVII, άριθ. 23.
6) Πρβλ. έ. ά. πίν. XXVII, άριθ. 24 ( Π ί ν .

46ι )·
7) 3ου αί. π.Χ. καί μετέπειτα, πρβλ. SNG, Cop. 

άριθ. 70.
8, 9) Περί τά 228 - 146 π.Χ., πρβλ. BMC σ. 

147, άριθ. 142.
10) Πρβλ. BMC πίν. XXVIII, άριθ. 3.
11-12) Φλιοϋς ( περί τά 431 - 370 π.Χ. ), πρβλ. 

BMC σ. 34, άριθ. 16.
13) Έφθαρμένον άρχαΐον έλληνικόν.
14) Δεκαεξανούμμιον Ιουστινιανού Α', πρβλ. 

BMC I, πίν. VI, άριθ. 11.
15) ’Ανώνυμον βυζαντινόν ( 1042 - 1055 μ.Χ. ), 

τύπος Μ. Thompson έ. ά. Class D, άριθ. 1867.
16) "Εν νεωτερικόν.
τ) Ή  μέχρι τοϋδε εύρισκομένη εις τό Εθνικόν 

’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον Συλλογή Άνδροπού- 
λου, άποτελουμένη άπό διακόσια έξήκοντα δύο 
χαλκά νομίσματα και τρία μολυβδόβουλλα, παρε- 
δόθη υπό τού Διευθυντοϋ τού Έθν. Μουσείου κ. 
Βασ. Καλλιπολίτη προς φύλαξιν εις τήν Νομι
σματικήν Συλλογήν ’Αθηνών. Ή  συλλογή αυτή 
άποτελεΐται ώς επί τό πλεΐστον άπό άρχαΐα έλ- 
ληνικά νομίσματα και ολίγα ρωμαϊκά και βυζαν
τινά.

Δ* Έ κ δωρεών:

α) κ. Κωνστ. Κουτσαντώνη τρία χαλκά:
1) Εύβοιας ( 369 - 336 π.Χ. ), πρβλ. BMC πίν. 

XVII άριθ. 13.
2- 3)  Ύστερορρωμαϊκά έφθαρμένα. 
β) κ. Παναγ. Καψιμάλλη δύο χαλκά ρωμαϊκά 

άσσάρια:
1) Βαλεντινιανοϋ Α', νομισματοκοπείου ’Αν

τιόχειας, χρονολογία κοπής 364 - 367 μ.Χ., πρβλ. 
RIC IX, σ. 274, άριθ. 10 ( α) ,  3.

2) Ούάλεντος, νομισματοκοπείου Σισκίας, χρο
νολογία κοπής 364 - 367 μ.Χ., πρβλ. έ. ά. σ. 146, 
άριθ. 7 ( β ).

γ) κ. Δημ. Κωνσταντίνου τέσσαρα άργυρά καί 
τρία έκ νίκελ νεοελληνικά κέρματα Κρητικής 
Πολιτείας ( 5 λεπτά - 5 δραχμαί ).

δ) κ. Άνδρ. Κουντουριώτη εν χαλκοΰν τής 
μακεδονικής πόλεως Στόβοι, εποχής ’Ιουλίας 
Δόμνας, πρβλ. BMC σ. 104, άριθ. 7.

ε) κ. Νίτσας Κατραμοπούλου δύο άργυραΐ 
δραχμαί Μεγ. ’Αλεξάνδρου:

1) ΑΡ^~, 4.01 γρ. ΔΚ. Νομισματοκοπεΐον Ααμ- 
ψάκου, χρονολογία κοπής περί τό 319 π.Χ. Πρβλ. 
Μ. Thompson - A. Bellinger, Greek Coins in the 
Yale Collection, IV, σ. 13, άριθ. 11 ( Π ί ν .  458 ).

2) AP f  , 4.09 γρ. ΔΚ, έμπροσθεν , κάτω
άπό τόν θρόνον κλζο ( Π ί ν .  459 )·

ζ) κ. Σ. Πολυζώη εις άντωνιανός τής αύτοκρα- 
τείρας Magnia Urbica νομισματοκοπείου Σισκίας, 
πρβλ. RIC Vii σ. 185, άριθ. 350 (σπάνιον ).

η) Παρά τής Νομισματικής Εταιρείας τής Γαλ
λίας εν έπιχρυσωμένον μετάλλιον επ’ ευκαιρία 
τού εορτασμού τής Έκατονταετηρίδος τής ώς άνω 
Εταιρείας.

θ) Παρά τού κ. καί τής κ. Wise έν χαλκοϋν 
νόμισμα Σάμου (205 - 129 π.Χ. ), πρβλ. BMC 
πίν. XXXVI, άριθ. 9 ( Π ί ν .  463 ), καί έν μολυ- 
βδόβουλλον πιθανώς τού 7ου ή 8ου αί. μ.Χ., εύ- 
ρεθέν εις Ρόδον.

Έ μ ................... γ ε ω ρ γ ιω  υ π α τ . Ό  ύπατος ίστά-
μενος κατ’ ένώπιον κρατών σταυρόν επί σφαίρας. 
Έ ν τώ πεδίω άρ. καί δεξ. ι  Ε

κ s
Ό π . ...........

ΚΟΝΚΟ.
ΜΕΡΚΙΑΡ.
ΩΝΑΠΟΘΗΚ
HCACIAC
KAPIACZ1

( Π ί ν .  462 ).

ι) Παρά τής Κεντρικής ’Επιτροπής τής Έκα
τονταετη ρίδος τής Ένώσειος Έπτανήσου τρία 
άναμνηστικά μετάλλια ( έπίχρυσον - άργυροϋν - 
χαλκοϋν ).

ΜΑΝΤΩ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

30. Πρβλ. Muller, άριθ. 1581, άλλα κάτω άπό τόν θρόνον 
ΕΥ.

31. Παραπλήσιος τύπος πρβλ. Helene Antoniadis - Bibi- 
cou, Recherches sur les Douanes a Byzance, σ. 230, άριθ. 
50, 51.
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ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Το σύνολον των είς την Επιγραφικήν Συλλο
γήν άποκειμένων ένεπιγράφων λίθων άνέρχεται 
εις 13.354. 5Από τούς προσφάτως είσαχθέντας 
αξίζει να σημειωθώσιν οι ύπ" άριθ. Ε.Μ. 13352 
και 13354. Ό  πρώτος προέρχεται εκ Σπάτων πι
θανώς ( κατά πληροφορίαν του προσκομίσαντος 
τούτον "Εφόρου κ. Σταυροπούλλου). Έ πί τού
του σφζεται τό δεξιόν ψηφίσματος, φρατρίας 
πιθανώς, και χρονολογείται από τό α' τέταρτον του 
5ου π.Χ. αίώνος. Περισσότερον ενδιαφέρον παρου
σιάζει ό έτερος τών λίθων, ήτοι δύο τεμάχια από 
μεγάλη ν στήλην εύρεθέντα είς τήν οδόν Δαβάκη 
έν Καλλιθέα. "Επί του ένός τούτων, εκ του άνω 
μέρους τής στήλης, ύπάρχει τό όνομα του άρχον- 
τος (361/60 π.Χ.) και τό ήμισυ στεφάνου έκ κλά
δου έλαίας. "Επί τοΰ έτέρου διατηρείται καλώς 
τό δεξιόν 25 στίχων έκ δύο ψηφισμάτων τής Ά - 
καμαντίδος φυλής. Είς ταϋτα άναφέρεται, ότι ή 
στήλη δέον όπως στηθή εις τό ιερόν του επωνύ
μου ήρωος. Του ίεροΰ δέ τοΰ "Ακάμαντος, δπερ 
θά ήτο είς τήν θέσιν ένθα εύρέθη ή επιγραφή, 
γίνεται μνεία διά πρώτην φοράν.

Αί έπανεκθετικαί έργασίαι συνεχίζονται, άπο- 
βλέπουσαι κυρίως είς τήν άραίωσιν τοΰ ύλικοΰ 
τής ύπερπλήρους Της αιθούσης, ώς και είς τήν 
συγκόλλησιν συνανηκόντων ένεπιγράφων τεμα
χίων. Δείγμα τοιαύτης συγκολλήσεως είναι ή έπί

τοΰ Π ί ν. 5 στήλη, ή φέρουσα άριθμόν Ε.Μ. 
12554 καί 12554 α. "Επί ταύτης είναι άναγεγραμ
μένα τά ονόματα έφήβων τοΰ έτους 143/44 μ.Χ. 
Ή  έπιγραφή είχε δημοσιευθή ώς σύνολον (IG IP  
2050), αλλά δεν εΐχον προσαρμοσθή έπ άλλή- 
λων τά τέσσαρα σφζόμενα τεμάχιά της.

Μέ ένεπιγράφους λίθους από τήν Την αίθου
σαν πληροΰνται, ύφιστάμενα είσέτι κενά χώρου 
είς τούς έστεγασμένους εύρεΐς διαδρόμους. Οί 
Π ί ν. 6 α και β είναι άπό φωτογραφήσεις τμή
ματος τοΰ δεξιοΰ μέρους τοΰ διαδρόμου έκείθεν 
τής βόρειας πλευράς τής έσωτερικής αΰλής. "Επί 
μικράς προεξοχής ( « δόντι » ) έπί τοΰ τοίχου, 
δστις διαχωρίζει τήν "Επιγραφικήν Συλλογήν 
άπό τήν έσωτερικήν αύλήν τοΰ "Εθνικού Μου
σείου, είναι έστημέναι έπιτύμβιοι στήλαι. Είς 
μικράν άπόστασιν έκείθεν και μεταξύ τών παρα- 
στάδων, έφ" ών έρείδεται ή οροφή, έχουν τοπο- 
θετηθή μεγάλα βάθρα καί βωμοί έπί ιδιαιτέρας 
έκαστον βάσεως. Έ πί τών παραστάδων έχουν 
άναρτηθή τεμάχια άπό έπιτυμβίους στήλας. Είς 
τό βάθος δεξιά ( Π ί ν. 6 α), έπί συνεχούς βά
θρου έκ σκυροκονιάματος, όρθοΰνται μεγάλαι 
ένεπίγραφοι στήλαι, κομισθεΐσαι κατά τον παρ
ελθόντα αιώνα είς τήν Συλλογήν άπό τάς νήσους 
καί τήν Βοιωτίαν κυρίως. Αί έπί μικροτέρων λί
θων μή άττικαί έπιγραφαί έχουν στεγασθή δλαι 
όμοΰ είς άποκεχωρισμένον προς τον σκοπόν τού
τον τμήμα τής 6ης αιθούσης.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ 
ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Κατά τό έτος αύτό τό σημαντικώτε ρο ν γεγονός 
διά την έπέκτασιν της δραστηριότητας του Μου
σείου ύπήρξεν ή διά Β.Δ. ΐδρυσις παρά τώ Μου
σεία) του Κεντρικού Εργαστηρίου Συντηρήσεως 
και Άποκαταστάσεως Ζωγραφιών και Ψηφιδω
τών.

Του Μουσείου έξηκολούθησε νά προΐσταται 
ό Έ φορος Βυζ. ’Αρχαιοτήτων κ. Μαν. Χατζήδά- 
κης, βοηθούμενος άπό την Έπιμελήτριαν του 
Μουσείου κ. "Ανναν Χατζήνικολάου. Μετατε- 
θείσης κατά την διάρκειαν του έτους τής κ. Χα- 
τζηνικολάου, ώς προϊστάμενης, εις την νεοσύστα- 
τον 5ην Εφορείαν Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων, έτο- 
ποθετήθη κατά τό τέλος του έτους εις τό Μουσεΐον 
ή Έπιμελήτρια Κρήτης κ. Στ. Παπαδάκη - Ο- 
kland. Του εκτάκτου έπιστημονικοϋ προσωπικού 
άπετέλεσαν μέλη ή δ. Έ λ. Κουνουπιώτου και αί 
κκ. Ά . Βασιλάκη - Καρακατσάνη, Ά ρ χ . Μου- 
ρίκη, Αίμ. Γερουλάνου, Μ. Μαυροειδή, ή δ. Μ. 
Καφετζή και οι κκ. Ν. Ζίας, Π. Βοκοτόπουλος, 
Ε. Μπορμπουδάκης, και Ή λ. Κάλλιας. Έ κ  τού
των οι τρεις τελευταίοι και ή δ. Κουνουπιώτου, 
έπιτυχόντες εις τον διαγωνισμόν ’Επιμελητών 
Βυζ. ’Αρχαιοτήτων και διορισθέντες, ύπηρέτησαν 
εις τό Μουσεΐον περιοδικώς κατά τήν έξάμηνον 
έν ’Αθήναις ύπηρεσίαν αυτών, ή δέ κ. Ά ρχ . Μου- 
ρίκη, τυχοϋσα ύποτροφίας του Ι.Κ.Υ., άνεχώ- 
ρησεν εις Ηνωμένας Πολιτείας.

1. Πλουτισμός

Κατά τό έτος αυτό ολίγα άντικείμενα είσήλθον 
εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον. Σημειώνομεν :

1. Ύ πό του ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μου
σείου παρεδόθη θωράκιον ( διαστ. 0,87 χ 0,67, πά
χος 0,07 μ., Β.Μ. 7110 ) έξαιρέτου ενδιαφέροντος, 
παριστώντος έν ισχύ ρω άναγλύφω δύο σφίγγας 
εκατέρωθεν δένδρου ζωής, βαινούσας επί δορκά- 
δος ( Π ί ν. 7 α). Τό θωράκιον άποτελεΐ άντι- 
προσωπευτικόν δείγμα τής μέσο βυζαντινής γλυ
πτικής μέ θέματα άντωπά μυθολογικά ζώα, πα- 
λαιοτάτης άνατολικής καταγωγής. Διακρίνεται 
διά τήν ισχυράν έκφρασιν τής πλήρους ζωικής 
δυνάμεως τερατώδους ύποστάσεως τών σφιγγών, 
έν συνδυασμώ μέ ίσχυράς κλασσικάς αναμνή
σεις, όπως είναι αί άρχαϊκής μορφής σχηματικαί 
πτέρυγες, τά κλασσικίζοντα ανθέμια, εις τά όποια 
άπολήγουν αί περιελισσόμεναι τον κορμόν τού 
δένδρου κληματίδες, τέλος δέ ή ισχυρά πλαστι- 
κότης.

2. Είκών. Τό λείψανον τού Ά γ. Γερασίμου

( διαστ. 0,26 χ 0,205 μ. ) μέ τήν άφιερώτριαν 
γονυπετή και τήν επιγραφήν διά μαύρων κεφα
λαίων: Δέηοις τής δούλης του Θεού Χρνσονλας. 
Περί τό 1700. ( Β.Μ. 7108 ). Έ κ  δωρεάς.

3. Είκών. Ά γ . Δημήτριος έφιππος ( διαστ. 
0,41 χ 0,35 μ .), σλαυικής τέχνης. (Β .Μ . 7109). 
Έ κ  δωρεάς.

Ή  βιβλιοθήκη τού Μουσείου έπλουτίσθη και 
διά σημαντικής δωρεάς τής προσωπικής βιβλιο
θήκης τού άειμνήστου Γεωργίου Σωτηρίου, προσ- 
φερθείσης εύγενώς ύπό τής κυρίας Μαρίας Γεωρ
γίου Σωτηρίου. Ούτως ή σημαντική αύτή συλλο
γή βιβλίων και περιοδικών, άποτελουμένη έκ 
1257 τόμων, θά παραμένη πάντοτε εις τούς χώ
ρους, όπου άπό τριακονταετίας έστεγάζετο, εις 
μνήμην τού σοφού έμψυχωτού τού Μουσείου.

2. Βιβλιογραφικόν και φωτογραφικόν άρχεΐον

Διά τό βιβλιογραφικόν άρχεΐον τού Μουσείου 
άπεδελτιώθησαν 38 τόμοι βιβλίων και περιοδι
κών, διά δέ τό φωτογραφικόν άρχεΐον1 έλήφθη 
μέριμνα ώστε νά φωτογ ραφή θούν 1460 εικόνες 
έκτος τού Μουσείου και νά γίνη προμήθεια 611 
φωτογραφικών άντιτύπων μικρογραφιών χειρο
γράφων, έργων μικροτεχνίας, γλυπτών κλπ., κα
τά τό πλεΐστον δι’ άνταλλαγής μέ φωτογραφίας 
έκ τού φωτογραφικού αρχείου τής Βυζαντινής 
Έκθέσεως. Ε πίσης έγένοντο 950 φωτογραφήσεις 
γλυπτών τού Βυζαντινού Μουσείου έν οψει δη- 
μοσιεύσεως τού καταλόγου αύτών, ώς καί 80 φωτο
γραφήσεις έκκλησιαστικών κεντημάτων του Μου
σείου. Παραλλήλως τό φωτογραφικόν άρχεΐον 
τού Κεντρικού ’Εργαστηρίου Συντη ρήσεως ( βλ. 
κατωτέρω) έξετέλεσε, κυρίως διά τών συντηρη
τών, περί τάς 1000 φωτογραφίας τεκμη ριώσεως 
τών έργασιών έπί ψηφιδωτών, τοιχογραφιών και 
εικόνων. Συνολικώς, άνω τών 4.000 φωτογραφιών 
κατεγράφησαν και έταξινομήθησαν.

3. Κεντρικόν ’Εργαστήριο ν Συντη ρήσεως
Κατά τάς προκαταρκτικάς έργασίας διά τήν 

Βυζαντινήν Έ κθεσιν τού 1964 παρέστη άνάγκη 
νά όργανωθή πληρέστερον καί νά έξοπλισθή 
έργαστήριον διά τήν συντήρησιν συγκεντρωθέν- 
των έξ έλληνικών τόπων έργων τέχνης καί κυ
ρίως είκόνων2. Προκειμένου νά συνεχισθούν αί 
έργασίαι συντη ρήσεως μεγαλυτέρας έκτάσεως, 
πέραν τών άναγκών τού Μουσείου — ήδη εΐχον 
μεταφερθή προς συντήρησιν ύπό τής Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 1ης περιφέρειας 150

1. Βλ. ΑΔ 20 ( 1964) : Χρονικά, σ. 11.
2. Αυτόθι, σ. 12 - 20.
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είκόνες έκ Κυθήρων, άποσπασθεΐσαι τοιχογρα- 
φίαι έκ ναών τής Στερεας Ελλάδος, τοιχογρα- 
φίαι και ψηφιδωτά έκ Δήλου προς έπεξεργασίαν — 
παρέστη ανάγκη νά άνεγερθή είς την έσωτερικήν 
αύλήν του Μουσείου οίκημα έκ dexion διά νά 
στεγάση τό έργαστήριον. Τό νέον οίκημα άποτε- 
λούμενον έκ χωριστών δωματίων διά τάς ξυλουρ
γικός έργασίας, διά τάς έργασίας καθαρισμού, 
διά τό φωτογραφικόν έργαστήριον, διά χημικόν 
έργαστήριον και διά μικρόν γραφεΐον, δεν έπήρ- 
κει διά τάς αύξανομένας άνάγκας καί ένεκα τού
του δέν κατέστη δυνατόν ν" άποδοθοϋν είς τήν 
έκθεσιν αί δύο αΐθουσαι του Μουσείου αί κατα- 
ληφθείσαι τό 1964 υπό του έργαστηρίου3 διότι, 
λόγω τής βαθμιαίας συγκεντρώσεως άποτειχι- 
σμένων μεγάλων τμημάτων τοιχογραφιών, ό χώ
ρος αυτών δέν έπαυσε νά είναι απαραίτητος διά 
τό Έργαστήριον.

Αί άνάγκαι τής "Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
διά τήν συντήρησιν τών μνημείων ζωγραφικής 
αύξάνονται συνεχώς κατά τά τελευταία έτη κατά 
πορείαν προοδευτικήν. Ή  άνάπτυξις τών συγκοι
νωνιακών μέσων, ή ραγδαία έπέκτασις καί δημι
ουργία οικισμών, ή άθρόα συρροή έπισκεπτών 
ήμεδαπών καί άλλοδαπών ύπήρξαν μερικοί από 
τούς παράγοντας, οι όποιοι άλλα μνημεία έφεραν 
τό πρώτον είς φώς, άλλα κατέστησαν προσιτώ- 
τερα, άλλων τον κίνδυνον καταστροφής κατέστη
σαν άμεσώτερον. "Αφ" έτέρου ή "Αρχαιολογική 
Υπηρεσία ώδηγήθη είς διεύρυνσιν τών στόχων, 
τόσον χρονικήν όσον καί τοπικήν. Χρονικήν μέν, 
διότι ή σχολή θη καί μέ τον σύγχρονον λαϊκόν 
ζωγράφον Θεόφιλον Χατζημιχαήλ, τελευταϊον 
άντιπρόσωπον μιας πλούσιας καί καθαρώς ελλη
νικής καλλιτεχνικής παραδόσεως, τοπικήν δέ, 
διότι ή παρουσία τής έλληνικής έπιστήμης καί 
τεχνικής βοήθειας κατέστη απαραίτητος τώρα 
καί είς τά μεγάλα έλληνικά προσκυνήματα του 
έξωτερικοϋ: είς τήν Τ. Μονήν του Σινά καί είς 
τά Ιεροσόλυμα. Συνεπεία τής ούτω δημιουργου- 
μένης καταστάσεως προέκυψεν άνάγκη ύπάρξεως 
ένός χωριστού κεντρικού συντονιστικού όργάνου 
προγραμματισμού, προμελέτης καί έκτελέσεως 
τών έργασιών συντη ρήσεως έργων ζωγραφικής 
είς τά μνημεία τής χώρας, έπί πλέον δέ έκπαιδεύ- 
σεως προσωπικού, ώστε νά έπανδρώνεται ή Υ πη
ρεσία, καθώς καί έρεύνης διά τήν βελτίωσιν καί 
κατά τό δυνατόν ένοποίησιν τών χρησιμοποιου- 
μένων υλικών καί μεθόδων.

Κατόπιν τών διαπιστώσεων αυτών ίδρύθη παρά 
τφ Βυζαντινώ Μουσείφ διά τού υπ" άριθ. 550/65

3. Βλ. αυτόθι, σ. 12.

Β.Δ. τό « Κεντρικόν Έργαστήριον Συ ντη ρήσεως 
καί "Αποκαταστάσεως Ζωγραφιών καί Ψηφιδω
τών », είς τό όποιον άνετέθη ή άρμοδιότης έπί 
τής έκπαιδεύσεως καλλιτεχνών καί τεχνιτών είς 
έργα συ ντη ρήσεως καί αποκαταστάσεως εικό
νων, άλλων βυζαντινών ή νεωτέρων μουσειακών 
έργων, τοιχογραφιών καί ψηφιδωτών, ώς καί έπί 
τής έκτελέσεως τοιούτων έργων καθ" ολην τήν 
έπικράτειαν. Οι μόνιμοι ζωγράφοι συντηρηταί τής 
Διευθύνσεως "Αναστηλώσεως κκ. Ά . Μαργαρι- 
τώφ καί Στ. Μπαλτογιάννης, καθώς καί οι έπί 
συμβάσει κκ. Φ. Ζαχαρίου καί "I. Κολέφας άπε- 
τέλεσαν τά βασικά στελέχη τού Κεντρικού "Ερ
γαστηρίου καί διέθετον περισσότερα τού ένός 
έκαστος συνεργεία, έπί κεφαλής τών οποίων έτέ- 
θησαν έμπειροι άρχιτεχνίται συντηρηταί, δοκι
μασμένοι ήδη από μακράν συνεργασίαν μέ τούς 
καλλιτέχνας συντηρητάς. "Επίσης συνειργάσθη- 
σαν ώς ήμερομίσθιοι οί πτυχιούχοι τού "Ινστι
τούτου Συντηρήσεως τής Ρώμης κκ. Φ. Καλα- 
μάρα, Μαρία Ρουσέα - Μπάρμπα, καθώς καί ό κ. 
Ν. Κάϊλας.

"Ακόμη τό Κεντρικόν "Εργαστήριον άπησχό
λη σε ν ή όργάνωσις αρχείου τεκμηριώσεως τών 
έργασιών, άφ" ένός διά τής ίδρύσεως καί βαθμι
αίου έξοπλισμού φωτογραφικού έργαστηρίου, 
άφ" έτέρου διά τής έκδόσεως έντύπων έρωτημα- 
λογίων, ώστε αί προμελέται καί αί έκθέσεις έπί 
τών έργασιών ν" αποκτήσουν πληρότητα καί ο
μοιομορφίαν.

Ώ ς προς τό θέμα τής έκπαιδεύσεως ειδικών τε
χνιτών έκρίθη ότι ή καλυτέρα άντιμετώπισίς του 
ήτο ή διά τής δοκιμαστικής πρακτικής έξασκή- 
σεως είς τά συνεργεία έπιλογή τών καταλληλο- 
τέρων διά νά άπαρτίσουν τά μονιμώτερα στελέχη 
τού Κεντρικού Έργαστηρίου καί αυτοί θά έτύγ- 
χανον άργότερον είδικωτέρας μετεκπαιδεύσεως.

Ή  Διεύθυνσις τού Βυζαντινού Μουσείου ύπέ- 
βαλεν έν καιρώ είς τήν Γενικήν Διεύθυνσιν σχέ
διο ν όργανώσεως τού Έργαστηρίου, συμφώνως 
προς τά έν τώ ώς άνω Β.Δ. διαλαμβανόμενα.

Α. Έργασίαι εντός του Έργαστηρίου του Βυζαν
τινού Μουσείου:

1. Είς εικόνα Παναγίας Γλυκοφιλούσης τού 
17ου αίώνος ( Β.Μ. 137 )4 ( Π ί ν. 9 α )  διεπι- 
στώθη δι’ ακτινογραφίας ή ύπαρξις υπό τήν νεω- 
τέραν παλαιοτέρας ( παλαιολογείου ; ) παραστά- 
σεως είς καλήν κατάστασιν μέ τό αυτό θέμα. Έ- 
μελετήθη ή άκολουθητέα μέθοδος διά τήν λεπτήν 
καί δυσχερή έργασίαν διαχωρισμού τών δύο στρω-

4. Βλ. G. Sotiriou, Guide du Mus6e Byzantin d’Athenes, 
1955, p. 19, pi. XXI.

3
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μάτων, ώστε νά μή υπάρξουν άπώλειαι και ήρχι- 
σεν ή σχετική προεργασία ( Π ί ν. 9 β ). ( Συν
τηρητής Στ. Μπαλτογιάννης ).

2. Επίσης, έπερατώθη ό καθαρισμός τη βοηθείμ 
στερεομικροσκοπίου καί ή αισθητική παρουσία- 
σις τής πολυτίμου είκόνος Θεοτόκου δεξιοκρα- 
τούσης, τής εύρεθείσης εις τον ναόν του Νεκροτα
φείου Θεσσαλονίκης5. Πρόκειται περί εξαίρετου 
έργου τοϋ 13ου αίώνος έκ των άπαντώντων σπα- 
νίως έν Έλλάδι ( Π ί ν .  8 α - β ).

3. Επίσης, άπηλλάγη έπιζωγραφήσεων ή ση
μαντική είκών τής Όδηγητρίας τοϋ Μουσείου 
(Β.Μ . 191, έκ των Κειμηλίων των Προσφύγων) 
τοϋ 14ου αίώνος, έστερεώθη τό χρώμα και τό 
ξύλον6. (Συντηρητής Στ. Μπαλτογιάννης).

Έτεραι εικόνες τοϋ Μουσείου, αί όποΐαι είσήλ- 
θον εις τό Έργαστήριον ή σαν:

4. Ή  Γέννησις ( Β. Μ. 1332 ), 5. Ή  Γέννησις 
τής Θεοτόκου (Β. Μ. 2057 ), 6. Δέησις και τρεις 
σειραί άγιων (Β. Μ. 2085 ), 7. Ή  Β" Παρουσία 
( Β. Μ. 2007 ), 8. Ό  Παντοκράτωρ ( Β.Μ. 1897 ), 
9. Ό  Ιωάννης ό Θεολόγος (Β.Μ. 112), 10. Ό  
Ευαγγελισμός (Β.Μ. 522), 11. Ή  Ψηλάφισις τοϋ 
Θωμά ( Π ί ν .  7 β ), 12. Ή  Παναγία μέ τον ’Αρ
χάγγελον καί θαϋμα (Β.Μ. 2599) 13. Ό  Προ
φήτης Δαυίδ ( Β. Μ. 258), 14. Ό  Ά γ. Γεώργιος 
(Β.Μ. 5). (Συντηρήτρια κ. Φ. Καλαμάρα).

Έπί μεταφερθέντων τό 1964 έκ των έπαρχιών 
έργων, ψηφιδωτών, τοιχογραφιών καί εικόνων 
εις τό έργαστήριον έγιναν αί εξής έργασίαι:

1. Συνηρμολογήθησαν πλέον τών έξήκοντα 
συντριμμάτων ψηφιδωτού δαπέδου έκ Δήλου, 
πε ρισυλλεγέντων κατά τάς γαλλικός άνασκαφάς, 
ώστε νά άπαρτισθή σημαντική μυθολογική παρά- 
στάσις, στερεωθεΐσα καί τοποθετηθεισα εις πλαί- 
σιον, μέ θέμα τον Αυκοϋργον καί τήν ’Αμβρο
σίαν, τοϋ τέλους τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος7. ( Συντη
ρητής Ά . Μαργαριτώφ ).

2. Έπερατώθη ή έπεξεργασία και ή τοποθέ- 
τησις εις τά οριστικά πλαίσια τμημάτων έπαλλή- 
λων στρωμάτων μεταβυζαντινών τοιχογραφιών 
μεταφερθέντων τό 1964 έκ τοϋ ναοϋ Μεταμορφώ-

5. Κατάλογος Βυζαντινές Έκθέσεως Α θηνώ ν, άριθ. 714. 
Βλ. καί ΑΔ 20 ( 1965 ) : Χρονικά, σ. 13, άριθ. 3. Μετά τό 
πέρας τοϋ καθαρισμού έπεστράφη είς τον Δήμον Θεσσα
λονίκης εις τον όποιον ανήκει.

6. Βλ. Μ. Chatzidakis έν Κ . Weitzmann, Μ. Chatzidakis, 
Κ . Miatev, S. Radoifcic, Friihe Ikonen, σ. XXXI, πίν. έγχρ. 
53 (μετά  τον καθαρισμόν).

7. Βλ. BCH 89 ( 1965 ), σ. 979-988 (Chronique des Fond
les ) και κυρίως Ph. Bruneau et CL Vatin, Lycurgue et Am
brosia sur une nouvelle mosaique de D61os, BCH 90 ( 1966 ), 
II, σ. 391 -427, πίν. V (ε γ χ ρ .) .

σεως Χρυσόβου Ναυπακτίας. (Συντηρητής Α. 
Μαργαριτώφ ) ( Π ί ν .  10 α- β ).

3. Έγένετο αποχωρισμός τών τριών στρωμά
των τοιχογραφίας μεταφερθείσης έκ Νέας Μο
νής Χίου8, μέ παράστασιν Όδηγητρίας μέτριας 
διατηρήσεως. (Συντηρητής Στ. Μ παλτογιάννης).

4-16. Έγένοντο έργασίαι συντη ρήσεως είς έξ 
εικόνας έκ Κυθήρων καί είς τρεις έκ Κέας ( συν
τη ρήτρια Φ. Καλαμάρα), ώς καί είς τέσσαρας 
εικόνας περισυλλεγείσας κατά τήν διάρκειαν τών 
έκεΐ έργασιών έκ ναών Βέροιας, όπου έκειντο άπ- 
ερριμμέναι. Πρόκειται περί έργων χαρακτηριστι
κών τέχνης Δυτικής Μακεδονίας 13ου -Μου αί
ώνος, λαϊκωτέρας άντιλήψεως και ένδεχομένως ού- 
χί τοπικής σημασίας. 1) Άμφιπρόσωπος: α) Πανα
γία ( Π ί ν .  39 α - β ) β) Ά γ . Γεώργιος καί Ά γ. 
Δημήτριος ( 0,66 x 0,48 μ. ). 2) Άμφιπρόσωπος: 
α) Άγ. Βαρβάρα β) Ά γ . Ζωσιμάς καί Ά για Μα
ρία Αιγύπτια ( 0,75 χ 0,53 μ. ). 3) Μεσαίον φύλ- 
λον τριπτύχου: Οί Ά γ ιο ι Κοσμάς καί Δαμιανός 
μέ τήν Αγίαν Μαρίναν κάτωθι τοξωτού συμφυοϋς 
πλαισίου. Υπέρ τό τόξον έντός κύκλων ό Χριστός 
καί ή Θεοτόκος έν προτομή ( 0,57 x 0,385 μ. ).
4) Άγια Ίουλίττα καί Ά γιος Κήρυκος μέ μάρ
τυρα άδιάγνωστον. (Συντηρητής Φ. Ζαχαρίου).

Β . 5Εργασίαι εκτός τοϋ 5Εργαστηρίου

Κατωτέρω εκτίθενται έν συντόμω αί έκτελε- 
σθεΐσαι άνά τήν χώραν έργασίαι, επί τών ψηφι
δωτών καί τοιχογραφιών άντιστοίχως συμφώνως 
προς έγκριθέν υπό τοϋ Αρχαιολογικού Συμβου
λίου πρόγραμμα, τό όποιον κατηρτίσθη έπί τή 
βάσει τών εκθέσεων τών οικείων Έφορων καί 
προϊσταμένων Εφορειών, ώς καί προτάσεων τοϋ 
Διευθυντοϋ τοϋ Μουσείου. Ή  έκθεσις συνετάχθη 
έπί τή βάσει τών έκθέσεων τών συντηρητών, κα
θώς καί τής προσωπικής άντιλήψεως τοϋ Διευθυν- 
τοΰ τοϋ Βυζαντινού Μουσείου9.

I. ΨΗΦΙΔΩΤΑ
Αί κατωτέρω έργασίαι έπί ψηφιδωτών έντοι- 

χίων καί δαπέδων έγένοντο ύπό τοϋ καλλιτέχνου 
συντη ρητοϋ κ. Ί. Κολέφα καί τοϋ συνεργείου 
του, είς αύτάς δέ έφηρμόσθησαν, τό πρώτον έν-

8. Βλ. A. Orlandos, Monuments Byzantins de Chios, A- 
thenes 1930, ΪΙ ( Planches ), πίν. 25, 4.

9. Διά τήν σύνταξιν τής έκθέσεως συνειργάσθησαν ή Έ πι- 
μελήτρια τοϋ Βυζαντινού Μουσείου κ. Στυλ. Παπαδάκη - 
Okland καί ό δόκιμος Ε πιμελητής κ. Εύθ.Τσιγαρίδας. Αί δη
μοσιευόμενοι φωτογραφίαι έξετελέσθησαν, κατά τό πλεΐ- 
στον, ύπό τών οίκείων καλλιτεχνών - συντηρητών, τά δέ 
φωτογραφικά άντίτυπα ύπό του φωτογραφικού έργαστηρίου 
τοϋ Κεντρικού Έ ργαστηρίου.
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ταύθα, νεώτεραι μέθοδοι, δοκιμασμένοι ήδη έν 
Ιταλία, ήτοι άπεκλείσθη ή χρήσις σιμέντου, (ο
πλισμένου ή μή, και ώς συγκολλητικής ύλης και 
ώς ύποστρώματος, έχρησιμοποιήθησαν δέ υλι
κά πλησιάζοντα κατά το δυνατόν προς εκείνα 
τής έποχής των ψηφιδωτών. Επίσης, δΤ όλας τάς 
εργασίας γίνονται σχεδιαστικαι και φωτογραφι
κοί αποτυπώσεις, ώστε καί ή άποκατάστασις νά 
είναι κατά τό δυνατόν άκριβής καί ό έλεγχος των 
γενομένων εργασιών πάντοτε εφικτός.

Βασιλική Κλαυσείου Ευρυτανίας

Τά σημαντικά ψηφιδωτά δάπεδα τής τρικόγ- 
χου παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τά έρείπια 
τής οποίας άπεκαλύφθησαν προ ετών εις δύο άνα- 
σκαφικάς περιόδους10, εΐχον ύποστή ζημίας έκ 
τής παραμονής των έν ύπαίθρφ, παρά τά ληφθέν- 
τα πρόχειρα μέτρα προστασίας, καί παρέστη 
ανάγκη όπως άποκολληθοϋν, προκειμένου νά 
κατασκευασθή νέον στερεόν ύπόστρωμα, έπί του 
οποίου νά έπανατοποθετηθοϋν. Οΰτω άπεκολλή- 
θησαν 203 μ2, έν συνόλφ, ψηφιδωτών δαπέδων καί 
έκαθαρίσθη ή οπίσθια όψις των, άποθηκεύθησαν 
δέ εις κατάλληλον χώρον έν Κλαυσείφ, ώστε νά 
συνεχισθή ή εργασία τό έπόμενον έτος.

Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚ Η

1. Πλατεία Ναυαρίνου11

Αί διενεργηθεισαι άνασκαφαί του ύστερο ρρω- 
μαϊκοϋ ανακτόρου τής Πλατείας Ναυαρίνου άπε- 
κάλυψαν καί έκτεταμένα ψηφιδωτά δάπεδα, φέ- 
ροντα διακόσμησιν έκ γεωμετρικών θεμάτων. 
Διά την συντήρησίν των άπεφασίσθη ή κατά τμή
ματα άποκόλλησις καί έπανατοποθέτησίς των. Οΰ
τω κατά τό 1965 άπεκολλήθησαν 100 μ.2 ψηφιδω
τών δαπέδων μέ τον τρόπον ρολού, άφοϋ έκαθαρί
σθη σαν προχείρως καί έγιναν σχέδια αρμών καί 
αποκολλήσεων. Πάντα ταϋτα μετεφέρθησαν καί 
έναποθηκεύθησαν προς περαιτέρω επεξεργασίαν 
εις τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον Θεσσαλονίκης.

Επίσης άπό τό συνεχόμενον ’Οκτάγωνον κτή- 
ριον άπεκολλή θη σαν τά σψζόμενα ολίγα τμήματα 
του δαπέδου εις τεχνικήν opus sectile, πρός διά- 
σωσιν αυτών ( Π ί ν. 14 α - β ).

10. BCH 1957, σ. 581 και ΑΔ 16 ( 1960): Χρονικά, σ. 
200, ΠΑΕ 1958, σ. 58 - 63 και 1959, σ. 34 - 36.

11. ΠΑΕ 1950, σ. 320 - 321, ΑΔ 18 ( 1963 ): Χρονικά, σ.
196 κ.έ., ΑΔ 19 ( 1964 ): Χρονικά, σ. 331 κ.έ., ΑΔ 20 ( 1965 ):
Χρονικά, σ. 407 κ.έ.

2. Καθολικόν Μονής Λατόμου12 (Ό σιος Δαυίδ)

Τό περίφημον ψηφιδωτόν εις τήν κόγχην τής 
άψιδος του ώς άνω ναοϋ μέ τήν παράστασιν του 
δράματος των προφητών ’Ιεζεκιήλ καί Άββακούμ 
εϊχεν ύποστή σημαντικάς φθοράς ( πρβλ. Π ί ν. 
12 α). Παλαιότερον ( 1953 ) είχε γίνει πρόχειρος 
συντήρησις καί κυρίως καθαρισμός13. Πρός στε- 
ρέωσιν καί πλήρη άποκατάστασιν του ψηφιδωτού 
έγένετο:

1) Πρόχειρος καθαρισμός τής ψηφιδωτής επι
φάνειας, σταθεροποίησις ψηφίδων, ένίσχυσις τής 
πρός άποτείχισιν ψηφιδωτής επιφάνειας.

2) Άποτείχισις τμημάτων ψηφιδωτής επιφά
νειας καί τοποθέτησις αυτής έπί ξυλοτύπου 
( Π ί  ν. 11 α, 12 β).

3) Κατασκευή νέου ύποστρώματος, βάσει των 
παλαιών ύλικών καί στερέωσις δΤ ενέσεων του 
σαθρού κονιάματος εις τά μή άποκολληθέντα τμή
ματα των ψηφιδωτών ( τμήμα Άββακούμ - ’Ιε
ζεκιήλ ).

4) Καθαρισμός οπίσθιας οψεως άποτειχισθέν- 
των ψηφιδωτών καί έπανατοποθέτησίς αυτών.

5) Καθαρισμός ψηφιδωτής έπιφανείας μέ μηχα
νικά καί χημικά μέσα, άπό αιθάλην, έπιζωγρα
φή σεις, βερνίκια, άσβεστώματα, παλαιά σιμέντα.

6) Συμπλή ρωσις έφθαρμένων τμημάτων μέ κο
νίαμα εις ουδέτερον χρώμα καί προστασία ψηφι
δωτών μέ υλικόν paraloide ( Π ί ν. 11 β ). Οΰτω 
τό ψηφιδωτόν, στερεωθέν πλήρως, άνέκτησε τήν 
πλησιεστέραν δυνατήν πρός τήν αρχικήν οψιν 
( Π ί  ν. 13).

7. Έπί τή ευκαιρία έγένετο στερέωσις καί κα
θαρισμός τής συγχρόνου πρός τό ψηφιδωτόν τοι
χογραφίας, μέ διακοσμητικά θέματα, εις τήν συνε- 
χομένην πρός τήν άψϊδα καμάραν.

Θ ΑΣΟ Σ

Άπεκολλήθη τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου πα
λαιοχριστιανικής έποχής μαζί μέ τό ύπόστρωμα, 
έκ τού οικοπέδου Μαρίας Τοκατλή, αφού έκα
θαρίσθη υπό τού συνεργείου Ί. Κολέφα μέ μηχα
νικά καί χημικά μέσα ή έπιφάνεια αυτού άπό 
κρυσταλλικά άλατα καί λειχήνας καί έγένετο 
στερέωσις τού σαθρού κονιάματος. Τό ψηφιδωτόν 
μετεφέρθη, λόγω τής άναβλύσεως ΰδατος έπί τό
που, πρός έπεξεργασίαν εις τό Μουσεΐον Θάσου, 
όπου καί έκτίθεται.

12. 5Α. Ξυγγοπούλου, Τό Καθολικόν τής Μονής Λατόμου 
έν Θεσσαλονίκη, ΑΔ 1929 σ. 142 κ.έ. Βλ. και περιοδ. Ζυγός 
Φεβρ. 1966, σ. 22 - 27.

13. Βλ. Πεπραγμένα Θ' Βυζ. Συνεδρίου Θεσσαλονίκης
(1953) τ. Α' (1955), πίν. 135.
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ΠΡΟΜΕΛΕΤΑΣ

Έ γένοντο προμελέται επί των αναγκών συντηρή
σεως των έντοιχίων ψηφιδωτών των κάτωθι μνη
μείων τής Θεσσαλονίκης: 1. 'Αγίου Δημητρίου, 
2. ’Αχειροποιήτου, 3. 'Α γίας Σοφίας.

II. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ!
Α Τ  ΤΣΙΠΣ 

ΜΕΓΑΡΑ

1. Καθολικόν Μ ονής 'Αγίου 'Ιεροθέου

Έ γένοντο δείγματα καθαρισμού εις τάς τοι
χογραφίας: 1) Εις τήν έν τφ τρούλλφ παράστασιν 
του ένθρόνου Παντοκράτορας του 12ου αίώνος, 
τής οποίας ή πλήρης άποκατάστασις έπείγει, λό
γω τής εξαίρετου σημασίας της14. 2) Εις τάς πα
ραστάσεις τής Ά ναλήψεω ς εις τον θόλον του ιε
ρού, τής Φλέγόμενης Βάτου άνω τής κόγχης τής 
προθέσεως, τής μορφής τής Παναγίας και ενός 
’Αγγέλου εις τήν κόγχην του ιερού και των μορ
φών των όλοσώμων άγιων των είκονιζομένων έκα- 
τέρωθεν τής εισόδου εις τον ναόν. Αί τελευταΐαι 
αύται μεταγενέστεραι τοιχογραφίαι διατηρούνται 
καλώς, αλλά είναι άμαυραί. Έ κ  τής ώς άνω επεξ
εργασίας άπεδείχθη ότι ή συστηματική άποκα- 
τάστασίς των είναι σχετικως ευχερής. ( Συνερ- 
γεΐον Ά . Μ αργαριτώφ).

2ο Ναός Μεταρ,ορφώσεως Σωτήρος ’Ελαιώνας

Αί σημαντικαι τοιχογραφίαι του σταυροειδούς 
μετά τρούλλου τούτου ναού άποτελοϋσαι πλήρη 
είκονογραφικόν κύκλον παραμένουν άνέκδοτοι15. 
Ε ίχον ύποστή σοβαράς ζημίας κυρίως έκ τής 
υγρασίας. Ούτως ή συντήρησις άπέβλεψεν εις 
τήν στερέωσιν του κονιάματος και του στρώμα
τος των χρωμάτων. Ε π ίσ η ς  έγένοντο δείγματα 
καθαρισμού έκ των κρυσταλλικών άλάτων και 
συνεπληρώθησαν τά μικρότερα έλλείποντα τμή
ματα τής ζωγραφικής έπιφανείας διά κονιάματος 
άναλόγου προς το παλαιόν ή ήρμολογήθησαν τά 
πλέον έκτεταμένα άκάλυπτα, έκ τής πτώσεως τού 
στρώματος ζωγραφικής, μέρη τής τοιχοποιίας. 
Διά τήν όλοκλήρωσιν των έργασιών συντηρήσεως 
των τοιχογραφιών πρέπει νά προηγηθοϋν σημαν-

14. G. Lampakis, Memoire sur les Antiquit6s ChrEtiennes, 
Athenes 1902, s Ik . 145.

15. G. Lampakis, a. ά., είκ. 150. Βλ. και S. Bettini, La Pit- 
tura Bizantina, Firenze 1938, σ. 27, είκ. 1 - 6 .  * Ατελή περι
γραφήν άνευ εικόνων βλ. Μ. Γκιτάκου, Ό  έν Έλαιώνι των 
Μεγάρων βυζαντινός ναός του Σωτήρος Χρίστου, ΆΘήναι
1953. Π ρβλ. Ά .  Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα 'Ιστορίας τής θρη
σκευτικής ζωγραφικής μετά τήν Ά λω σ ιν , ΆΘήναι 1957, 
σ. 43 - 44.

τικαι στερεωτικά! έργασίαι τού κτηρίου, ιδία εις 
τήν περιοχήν τού διακονικού. ( Συνεργεΐον ’Α. 
Μαργαριτώφ ).

3. Ναός 'Αγίου Γεωργίου Έ λαιώ νος
Παρέστη άνάγκη άποτειχίσεως άποκεκολλη μέ- 

νου υπολείμματος παραστάσεως έφιππου αγίου, 
τού 13ου αίώνος. Ε π ίσ η ς  έγένετο έρευνα υπό τό 
άσβεστοκονίαμα, ήτις άπεκάλυψεν εις τήν κόγ
χην τού ιερού όλίγας έφθαρμένας μορφάς. ( Συν
εργείο ν ’Α. Μαργαριτώφ ).

ΑΙΓΙΝΑ

Κατά τό έτος 1965 ήρχισεν, έν συνεργασία 
μετά τής Ε φορείας Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων 
1ης Περιφερείας, ή μελέτη και ή μερική έκτέλε- 
σις προγράμματος συστηματικών έργασιών συν
τη ρήσεως τοιχογραφιών τών ναών Α ιγίνης, πα
ραλλήλους προς τάς έργασίας κτηριακής συντη- 
ρήσεως.

4ο "Ομορφη ’Εκκλησία

Εις τάς άξιολόγους χρονολογημένας τοιχογρα
φίας τού τελευταίου τετάρτου τού 13ου αίώνος, 
τάς κοσμούσας τό μικρόν αύτό μονόχωρον έξωκ- 
κλήσιον, τό άφιερωμένον εις τούς 'Αγίους Θεο- 
δώρους16, έγένοντο σταθεροποιήσεις δ ι’ έμποτι-

16. Γ. Σωτηρίου, Ή  "Ομορφη Ε κκλησία Αίγίνης, έν ΕΕΒΣ 
τ. Β' ( 1925 ), σ. 243 κ.έ. Ή  χαραγμένη έπιγραφή έπί τής δυ
τικής όψεως τοϋ πώρινου λίθου τής ΒΔ. γωνίας δύναται, νο
μίζω, νά άναγνωσθή άκριβέστερον έπί τοϋ ΤΙ ί ν. 16 α άλλα 
καί έξ αύτοϋ, τοϋ σχετικως άκριβοϋς, σχεδιαστικοΰ πανο- 
μοιοτύπου τοϋ δημοσιευθέντος ύπό A . Schneider ( ΕΕΒΣ 
τ. ΣΤ' (1929) σ. 398 ). Σύγχυσις προέρχεται έκ τής χαράξεως 
δύο χρονολογιώ ν, αί όποΐαι αναγιγνώσκονται ύπό τοϋ Α. 
Schneider ώ ς,ζΨ ^ Ζ ' ή άνω και ή κάτω, έκ τών όποίων
όρθώς έπροτίμησεν ό Γερμανός σοφός τήν άνω, ήτις άντι- 
στοιχεΐ εις τό έτος 1289 καί εις τήν ύπ’ αύτοϋ άναγινωσκο- 
μένην ινδικτιώνα Β'. Νομίζω δτι είς τήν θέσιν αύτήν είναι 
ή αρχική χρονολογία, ώς συνεχίζουσα τήν τελευταίαν σει
ράν τοϋ κειμένου τής έπιγραφής και ώς έχουσα τό αύτό μέ
γεθος καί τό αύτό σχήμα γραμμάτων, άκολουθουμένη δέ άπό 
τήν ινδικτιώνα. Α λ λ ά  ή προτεινομένη έκεΐ άνάγνωσις, ώς 
διόρθωσις τής τοϋ Γ. Σωτηρίου, έπίσης δεν είναι ορθή. Έ πί 
τή βάσει τών σαφώς διακρινομένων στοιχείων ( Π ί ν .  1 6 α )  
πρέπει νά άναγνωσθή: ,Ο,ΨΗΒ' ίνδ. ΙΒ'. Τό έτος 6792 άντι- 
στοιχεΐ μέ τό 1284 καί μέ τήν 12ην Ινδικτιώνα.

Ή  άλλη χρονολογία, ή κάτω, (,ςψ 'ή' =  1282 ) έχει χαραχθή 
κατά τρόπον έντονον άλλά άδέξιον άπό άλλην χεΐρα — δεν 
άνταποκρίνεται δέ είς καμμίαν δυνατήν άνάγνωσιν ίνδικτιώ- 
νος καί έπομένως πρέπει νά μή ληφθή ύπ9 οψιν. Μέ τήν νέαν 
χρονολόγησιν τοϋ 1284 συμφωνεί ή μνεία τοϋ αυτοκράτο- 
ρος Α νδρονίκου Β' ( 1282- 1328) άλλά δεν συμφωνεί ή 
μνεία τοϋ πατριάρχου Α θανασίου ( 1289 - 1293 ). Τό 1284 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήτο ό Γρηγόριος Γ' ό 
Κύπριος καί πατριάρχης Ά λεξανδρείας ό Α θανάσιος ό Αύ- 
τωρειανός. Προς τό παρόν δεν βλέπω λύσιν τής δυσκολίας 
αύτής.
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σμοϋ η ψεκασμού της κάτω παρυφής των σωζομέ- 
μένων τοιχογραφιών, των οποίων τό κονίαμα εί- 
χεν άποσαθρωθή. Ή  βραδεία διήθησις τής ύγρα- 
σίας εΐχεν άπό μακροϋ προκαλέσει τον άπολεπι- 
σμόν των χρωμάτων τής κάτω ζώνης των όρθιων 
αγίων, ώστε νά διακρίνωνται μόνον τά περιγράμ
ματα των μορφών και τών πλαισιούντων αύτάς 
τόξων. Τά τελευταία έτη είχε προχωρήσει ή κα
ταστροφή πέραν τής στενής ζώνης με τήν άφιε- 
ρωματικήν επιγραφήν, κάτω τών εύαγγελικών 
σκηνών ( Π ί ν. 16 β ).

Επίσης έγένοντο δοκιμαί καθαρισμού, έξ ών 
κατεφάνη ότι ό πλήρης καθαρισμός είναι ευχερής 
και ότι δι’ αυτού θά έπανέλθουν αί τοιχογραφίαι 
εις τήν αρχικήν των μορφήν, ή όποια είναι ούσιω- 
δώς διάφορος τής ύπαρχούσης, ώς προς τήν χρω
ματικήν σύνθεσιν. (Συνεργεΐον Ά . Μαργαριτώφ).

5. "Αγιος Νικόλαος Μαύρικα

Εις τον ίδιότυπον σταυροειδή μετά τρούλλου 
μικρόν τούτον ναόν έγένετο έρευνα, κατά τήν διάρ
κειαν εργασιών συντη ρήσεως τών ορατών τοι
χογραφιών διαφόρων εποχών, ή όποια άπεκάλυ- 
ψεν, ύπό τό παχύ άσβεστοκονίαμα, εις τον βό
ρειον τοίχον τού ανατολικού σκέλους τού σταυ
ρού καί παρά τήν δυτικήν γωνίαν αυτού, μορφήν 
τού Χριστού όλοσώμου, εύλογούντος καί βαίνον
τας επί ερυθρού προσκεφαλαίου, κάτω τόξου 
( Π ί ν. 15α- β) .  Διατηρείται καλύτερον εις τά 
άνω μέρη, έχει δε ίκανάς φθοράς εις τά κατώ
τερα. Ή  καλλιτεχνική ποιότης τής άποκαλυφθεί- 
σης παραστάσεως είναι έξαίρετος. Ή  εύγένεια 
τής μορφής καί ή άνετος στάσις, τό έντονον, διά 
πρασίνων σκιών, άλλά ήρεμον πλάσιμον, έν συν- 
δυασμφ μέ τήν γραμμικής άκριβείας έκτέλεσιν 
τής κόμης καί τής γενειάδος, τέλος, ή κατ’ άπο- 
μίμησιν τής χρυσοχοϊκής λεπτή επεξεργασία τής 
διακοσμήσεοος τού φωτοστεφάνου, οδηγούν εις 
χρονολόγησιν τής ύψηλού ήθους μορφής εις τό 
β" ήμισυ τού 12ου αίώνος. Ή  παράστασις τού Χρι
στού ανήκει εις τό αυτό στρώμα ζωγραφικής μέ 
τό τής παρακειμένης, εις τον ανατολικόν τοίχον 
τής βόρειας κεραίας, ώραίας μορφής εφίππου 'Α
γίου Γεωργίου δρακοντοκτόνου, τό στρώμα όμως 
αυτό διακόπτεται άπό τήν άλλην πλευράν τού 
Χριστού ( Π ί ν. 15 α).

’Ασφαλώς, εις τον άπέναντι, τον νότιον, τοίχον 
τού αύτού σκέλους, θά ύπήρχεν ή πάρισος μορφή 
τής Θεοτόκου άπό τήν οποίαν, όμως, όπως άπέ- 
δειξε σχετική έρευνα, δεν σφζεται τίποτε. Ή  θέ- 
σις τών δύο αυτών όλοσώμων μορφών δικαιολο
γείται μόνον έάν έπλαισίωνον παρακείμενα διά-

στυλα τέμπλου17, οπότε άποδεικνύεται ότι πράγμα
τι ή τωρινή δυσαναλόγως επιμήκης άνατολική 
κεραία θά είχε προστεθή τον 16ον αιώνα, ότε καί 
έκαλύφθη μέ τοιχογραφίας (1522). Έξ άλλου, 
άποδεικνύεται ορθή ή ύπό τού Καθ. Ν. Μουτσο
πούλου χρονολόγησις τού ναού εις τον 12ον 
αιώνα18.
Ή  έρευνα θά συνεχισθή. (Συνεργεΐον Ά . Μαργα- 
ριτώφ ).

6. Εις τήν περιοχήν Παλαιοχώρας, έγένετο επί
σης συστηματική εργασία συ ντη ρήσεως τών άξιο- 
λόγων τοιχογραφιών τών διδύμων ναών τής "Α
γίας Κυριακής τού 1680 καί τής Ζωοδόχου Γϊη- 
γής, αί όποΐαι έν παραβολή προς φωτογραφίας 
τού 1935 παρουσιάζουν σημαντικάς απώλειας, 
έκ τής υγρασίας καί κατόπιν τούτου εΐχον άμε
σον ανάγκην προστασίας19. ’Επίσης προληπτικαί 
έργασίαι στερεώσεως τών έτοιμορρόπων τμημά
των τοιχογραφιών έγένοντο εις τούς κάτωθι να
ούς, τών όποιων αί τοιχογραφίαι, κατά τό πλεΐ- 
στον τοπικής σχολής τού 17ου αίώνος, έχουν 
ανάγκην συστηματικής συντηρήσεως : 1) "Αγιον 
Ίωάννην Θεολόγον, 2) "Αγιον Νικόλαον, 3) 
'Αγίους ’Αναργύρους, 4) Κοίμησιν Θεοτόκου,
5) Μεταμόρφωσιν, 6) 'Αγίους Θεοδώρους, 7) 
Ταξιάρχας, 8) "Αγιον Ίωάννην Πρόδρομον.

Αί όριστικαί έργασίαι θά συνεχισθοΰν τό έπό- 
μενον έτος. ( Συνεργεΐον Ά . Μαργαριτώφ ).

ΣΑΛΑΜΙΣ

7. Καθολικόν Μονής Φανερωμένης

Παραλλήλως προς κτηριακάς έργασίας (ΑΔ 
20 (1965): Χρονικά, σ. 140), έγένετο στερέωσις 
τού κονιάματος καί σταθεροποίησις τού χρώμα
τος, εις τάς τοιχογραφίας τού δυτικού τοίχου τού 
κυρίως ναού εις τήν παράστασιν τής Δευτέρας 
Παρουσίας τού βορείου κλιτούς, καθώς καί τού 
προς Β. τού ιερού παρεκκλησίου, έργα τού Γεωρ
γίου Μάρκου ( 1735)20. (Συνεργεΐον Φ. Ζαχαρίου).

17. Ή  τοπρθέτησις τοϋ Χρίστου εις τό άριστερόν, τό βό
ρειον άκρον του τέμπλου καί της Παναγίας εις τό νότιον, 
τό δεξιόν, δεν θά άπετέλει εδώ τήν μοναδικήν παρέκκλισιν 
άπό του κανόνος. Τό αότό συμβαίνει καί εις μνημεϊον πε
ρίπου σύγχρονον άλλά πολύ έπισημότερον, δηλαδή εις τάς 
ψηφιδωτάς εικόνας παρά τό τέμπλον τοΰ ναού τής Πόρτα - 
Παναγίας Τρικάλων.

18. Ν. Μουτσοπούλου, Ή  Παληαχώρα τής Αίγίνης, Ά -  
θήναι 1962, σ. 161 κ.έ. καί 172.

19. Αύτόθι, σ. 110 κ.έ.
20. Γ. Σωτηρίου, Ή  Μονή Φανερωμένης έν Σαλαμΐνι, 

έν ΕΕΒΣ Α' ( 1924 ), σ. 109 κ.έ. Περί τοΰ Γεωργίου Μάρ
κου, βλ. *Α. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα 'Ιστορίας τής θρησκευ
τικής ζωγραφικής μετά τήν "Αλωσιν, Άθήναι 1957, σ. 284 
κ.έ., όπου καί ή λοιπή σχετική βιβλιογραφία.
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Τέλος, συνετάγησαν προμελέται περί των αναγ
κών και του τρόπου συντηρήσεως των τοιχογρα
φιών των κάτωθι μνημείων, τής περιφέρειας Π εν
τέλης; 1) "Αγίας Τριάδος, 2) "Αγίου Νικολάου 
και "Αγίου Σπυρίδωνος Σπηλιάς Νταβέλη και 3) 
"Ασκητηρίου "Αγίου Τιμοθέου»

Κ Υ Θ Η Ρ Α

Εις τούς ναούς των Κυθήρων, οι όποιοι δεν εΐ- 
χον τύχει τής μερίμνης τής "Αρχαιολογικής "Υ
πηρεσίας, είναι δε έλλιπως γνωστοί έκ σποραδι
κών μόνον δημοσιευμάτων, έμελετήθη έν συνερ
γασία μέ τον Έ φορον κ. Π. Λαζαρίδην21 πρόγραμ
μα έργασιών, επί τή βάσει έκθέσεων και προμε
λετών του συντη ρητού κ. Ά . Μαργαριτώφ. Έ ξε- 
τελέσθησαν δέ έργασίαι εις μεγάλον αριθμόν εκ
κλησιών, άλλου προληπτικής καί άλλου οριστι
κής φύσεως, παραλλήλως προς κτη ριακάς ερ
γασίας, διά τριών συνεργείων ύπό την διεύθυνσιν 
του ώς άνω συντη ρητού κ. Ά . Μαργαριτώφ, μέ 
άρχιτεχνίτας τούς κκ. Σταμ. Περράκην, Στ. Παπα- 
γεωργίου καί Σ. Μιχαλαριάν.

ΚΑΣΤΡΟΝ

1. Παναγία ή "Ορφανή22

Διεπιστώθη ή ϋπαρξις κατά τόπους ύπολειμ- 
μάτων τεσσάρων στρωμάτων τοιχογραφιών, έκ 
τών όποιων τά καλύτερον διατηρούμενα άνήκουν 
εις τον 16ον - 17ον αιώνα. Συνεκρατήθησαν τά 
έτοιμόρροπα τμήματα αύτών κατά τρόπον ώστε 
νά είναι έφικτός μεταγενεστέρως ό ένδεχόμενος 
διαχωρισμός τών στρωμάτων. Ε π ίσ ης άπεκαλύ- 
φθησαν κάτω άπό επιχρίσματα καί τοιχάρια νέαι 
παραστάσεις δυνάμεναι νά χρονολογηθούν εις 
τον 16ον αιώνα ( Π ί ν. 24 β ).

2Θ Ναός Παντοκράτορας23

Άπεκαλύφθησαν, έστερεώθησαν καί έκαθαρί- 
σθησαν, ύπό τό νεώτερον έπίχρισμα τμήματα τοι
χογραφιών τού 17ου αίώνος μέ παράστασιν Δευ
τέρας Παρουσίας καθώς καί τής Ό δηγητρίας καί 
"Αρχαγγέλου Μ ιχαήλ 16ου - 17ου αίώνος.

ΒΟΥΡΓΟ ( ΧΩΡΑ )

3ο Ναός "Αγίου "Αθανασίου καί "Αρχιστρατήγου24

Έγένετο στερέωσις τών έτοιμορρόπων τμημά
των τών τοιχογραφιών τού "Αρχιστρατήγου, αί

21. Βλ. Π . Λαζαρίδην, έν ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 183 - 
199, Π ίν. 166- 199.

22. Αυτόθι, σ. 184, Π ίν. 166 β, 167 α.
23. Αυτόθι, σ. 184, Π ίν . 166 α.
24. Βλ. αυτόθι, σ. 185, Π ίν. 170 β.

όποΐαι χρονολογούνται τό 1609 ( Π ί ν .  24 α) ,  
καί τού 'Αγίου "Αθανασίου τού 1659. Αί τοιχογρα- 
φίαι έχουν λαϊκώτερον χαρακτήρα, άλλά είναι 
πλήρεις ζωής. "Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν αί τοιχογραφιαι αί κοσμούσαι άρκοσόλια, 
μέ παραστάσεις νεκρών. "Επίσης άφηρέθησαν, 
μόνον οπού ήτο άπαραίτητον, τά φουσκωμένα επι
χρίσματα, τά όποια έκάλυπτον τοιχογραφίας, 
διότι ή άφαίρεσις αύτών άπαιτει καί άμεσον κα
θαρισμόν άπό τά κρυσταλλικά άλατα, εργασίαν 
μακράς διάρκειας.

4 - 5* Ναοί "Αγίου Χρυσοστόμου και "Αγίου Φ ιλίπ
που25

Εις τον ναόν τού 'Αγίου Χρυσοστόμου άπεκα- 
λύφθη ύπό τά έπιχρίσματα στρώμα τοιχογραφιών 
παλαιότερον έκείνου τών άρχών τού 18ου αίώνος, 
τού όποιου δείγμα σφζεται εις την βορείαν κόγ
χην. Εις τό παλαιότερον στρώμα άνήκει ή άποκα- 
λυφθείσα εις τό τύμπανον τού βορείου άψιδώμα- 
τος ώραία παράστασις τού "Αγίου Γεωργίου εφίπ
που, δρακοντοκτόνου, δυναμένη νά χρονολογη- 
θή εις τον 14ον - 15ον αιώνα, ή όποια έμφανίζει 
καλλιτεχνικήν ποιότητα άσυνήθη διά την περιο
χήν, όπου έπικρατούν κατά τό πλεΐστον λαϊκό
τροπα ρεύματα ζωγραφικής ( Π ί ν .  23 β ). Κάτω 
τού 'Αγίου Γεωργίου, εις τό άρκοσόλιον, παρά- 
στασις τής Θεοτόκου μέ τούς "Άγιον Βασίλειον 
καί Ά γ ιο ν  Σάββαν, τού 17ου αίώνος. Σφζεται καί 
ή παράστασις τής ένταφιασμένης κορασίδος.

"Εγένοντο σταθεροποιήσεις εις τά έτοιμόρροπα 
τμήματα τών τοιχογραφιών, έμφραξις τών ρωγμών 
τής τοιχοδομής καθώς καί μερικός καθαρισμός 
είς τάς τοιχογραφίας αύτάς καθώς καί είς τούς 
ναούς τού Α γίου Φιλίππου καί τού Α γίου  "Ιακώ
βου.

6. Ναός "Αγίου Αημητρίου εις Ποΰρκο26

Τό σύνθετον αύτό έκ δύο τρουλλαίων ναών καί 
δύο παρεκκλησίων ίδιότυπον άρχιτεκτονικώς καί 
έλευθέρως έκ διαδοχικών προσθηκών άποτελε- 
σθέν μνημεΐον, διατηρεϊ πολλάς τοιχογραφίας, 
αί όποίαι είναι άπό τάς άρχαιοτέρας καί πλέον 
ένδιαφερούσας τής νήσου. Λόγω  μακροχρονίου 
έγκαταλείψεως έχουν ύποστή σημαντικάς φθοράς, 
συνεπεία ρωγμών τών κτηρίων27, άποκολλήσεων 
κονιαμάτων28 καί ιδία έκ τού σχηματισμού είς 
μέγα μέρος τής ζωγραφικής έπιφανείας σκλη ρού

25. Βλ. αυτόθι, σ. 184, Π ίν. 169 - α - β.
26. Βλ. αυτόθι, σ. 186, Π ίν. 173 - 176 α.
27. Αυτόθι, Π ίν. 175 α.
28. Αυτόθι, Π ίν . 173 β.
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στρώματος κρυσταλλικών αλάτων έκ της διηθή- 
σεως όμβριων ύδάτων. Κατόπιν τούτου ή προσ
πάθεια άπέβλεπεν κυρίως εις στερέωσιν των επι
κινδύνων τμημάτων άλλα και εις τον καθαρισμόν 
ένίων καλύτερον διατηρουμένων μορφών ή συνθέ
σεων λόγφ τής σημασίας τών τοιχογραφιών αυ
τών, τών οποίων ένα μέρος, έκεΐνο του ναοϋ του 
"Αγίου Νικολάου, είναι ενδεχομένως χρονολογη- 
μένον29. Εις τον νότιον μονόχωρον ναόν μέ τροϋλ- 
λον, τον άφιερωμένον εις τον "Αγιον Δημήτριον, 
ό όποιος πρέπει νά άποτελή τον άρχικόν πυρήνα 
του συγκροτήματος, διεπιστώθη ή ΰπαρξις κατά 
τόπους δύο στρωμάτων τοιχογραφιών. 5Αλλά και 
τό νεώτερον στρώμα δεν είναι ούτε όλον σύγχρο
νον, ούτε ενός καλλιτέχνου έργον. Εις τό δίκογ- 
χον ιερόν, όπου παριστάνονται μετωπικοί ίεράρ- 
χαι, τό παλαιότερον στρώμα, τό τής νοτίας κόγ
χης, καθώς καί τά στηθάρια άγιων του βορείου 
τοίχου ( Πί ν .  18 α - β ) σχετίζονται άμέσως 
προς ώρισμένας τοιχογραφίας του βορείου παρεκ
κλησίου, του "Αγίου Νικολάου30.

Πρόκειται περί τέχνης τραχείας έκφράσεως, 
μέ έντονα περιγράμματα, σχηματικήν πτυχολο- 
γίαν καί ζωηρόν πλάγιον βλέμμα. Ένώ οι ’Από
στολοι τής Άναλήψεως του τρούλλου του 
αύτοϋ ναού, έχουν την έκφρασιν πλέον στο
χαστικήν, τό πλάσιμον ήρεμώτερον, άλλα ή 
πτυχολογία έξακολουθεΐ νά είναι σχηματική καί 
επίπεδος ( Πί ν .  20 β ). Διαφορετικής τεχνοτρο
πίας φαίνεται νά ήτο ή παράστασις τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου εις τό ΒΑ. παρεκκλήσιον, εάν 
κρίνωμεν άπό τάς μόνας άπομενούσας μορφάς 
τών δύο θρηνουσών γυναικών31, έκ τών οποίων ή 
μία άπεκαλύφθη μετά τήν άφαίρεσιν του στρώ
ματος άλάτων ( Π ί ν .  19 α - β ). 'Οπωσδήποτε 
πρόκειται περί παραλλαγών τής αύτής τεχνοτρο
πίας, ή οποία έχει έντόνως επαρχιακόν χαρακτή
ρα, φαίνεται δε ότι οί αύτοί ζωγράφοι είργάσθη- 
σαν καί εις άλλας έκκλησίας τής νήσου. ( Πρβλ. 
Πί ν .  20 α, καί 21 α ).

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ32 ( ΚΑΣΤΡΟΝ )

7. Ναός "Αγίου ’Αθανασίου
Έγένετο στερέωσις τών τοιχογραφιών καί άφαί-
29. Αυτόθι, σ. 187. Ή  κτητορική έπιγραφή πρέπει νά άνα- 

γνωσθη . . .έπιστολογραφείαβη χειρί Αημητριού. . . και οχι 
%στι ζογραφείσθη χειρί. . . Ή  χρονολογία £ Χ Γ  ( 1095 ) η 
,QXH  ( 1100 ) χρήζει έξακριβώσεως ). Βλ. και Γ. Σωτηρίου, 
Μεσαιωνικά μνημεία Κυθήρων, Κυθηραϊκή Έπιθεώρησς Α' 
1923, σ. 323 κ.έ. είκ. 6 - 7 .

30. Βλ. Λαζαρίδην, έ.ά. Πίν. 174 α, β και 175 β.
31. Αύτόθι, Πίν. 176 α.
32. Αύτόθι, σ. 189 - 192, Πίν. 179 - 188 α

ρεσις τών κρυσταλλικών άλάτων εις ώρισμένας 
έκ τών παραστάσεων, αί όποιαι έχουν έκτελεσθή 
τμηματικώς κατά τήν αυτήν έποχήν — άρχάς 18ου 
αίώνος — πιθανώς άπό καλλιτέχνην ζακυνθη- 
νόν33.

8. Ναός "Αγίου Τωάννου του Προδρόμου34

Εις τον ναόν σφζονται είσέτι παρά τάς σοβαράς 
φθοράς έκ τής καταστροφής τοϋ δυτικού τοίχου 
καί τής άπό μακροϋ πτώσεως τής καμάρας, τμή
ματα άπό τήν ζωγραφικήν διακόσμησιν, τήν ο
ποίαν έπιγραφή, διατηρουμένη τώρα μετρίως, 
έχρονολόγει εις τό 1518 ( ; )35. Έγένετο στερέω- 
σις τών έτοιμορρόπων τμημάτων τών τοιχογρα
φιών, μερικός καθαρισμός καθώς καί συστημα
τική περισυλλογή σφζομένων, έντός τής έκ τής 
πτώσεως τής θολωτής στέγης έπιχώσεως, τεμα
χίων τοιχογραφιών προς άνασυγκόλλησιν.

Πρόκειται περί μορφών ίκανής σχηματικότη- 
τος, μέ πλατείας πρασινωπός σκιάς, έντονα χαρα
κτηριστικά καί περιγράμματα, μή έπηρεασμένων 
άπό τήν σύγχρονον αύτών Κρητικήν τεχνοτροπίαν.

9βΝαός Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Σωτήρα)36

Αί τοιχογραφίαι, μέτριας διατη ρήσεως, πα
ρουσιάζουν ένδιαφέρον κυρίως διά τήν ζωηράν 
χρωματολογίαν, ή οποία συνοδεύει μίαν έμφαντι- 
κώς έκφραστικήν, αν καί κάπως άπλοϊκήν, διάρ- 
θρωσιν καί κίνησιν τών μορφών, μέ όγκώδη κε
φαλήν, βραχύ σώμα, τυπικάς στάσεις καί χειρο
νομίας. Πρόκειται περί έπιβιώσεων λαϊκωτέρων 
παλαιολογείων τρόπων ώς προς τήν εικονο
γραφίαν καί τήν χρωματολογίαν — π.χ. τήν ώ- 
χράν σάρκα τοϋ 'Αγ. Τωάννου Θεολόγου ( Π ί ν .  
23 α ) πλάθουν πράσιναι σκιαί καί λευκά « φώ
τα », περιγράφουν έρυθρά χαρακτηριστικά καί 
πλαισιώνει λευκή μέ πρασίνην άπόχρωσιν τρι
χοφυΐα κόμης καί προσώπου. Διατηρούν όμως 
ακόμη τήν χυμώδη άφέλειαν γνησίων έκπροσώ- 
πων τής τέχνης αύτής καί δι9 αύτό θά πρέπει νά 
τοποθετηθούν εις τον 15ον αιώνα. "Αλλη σειρά 
παραστάσεων εις τό άνατολικόν τμήμα τοϋ νοτίου 
τοίχου πρέπει νά τοποθετηθή εις τον 16ον αιώ
να, σχετιζομένη μέ τάς τοιχογραφίας τοϋ 'Αγ. 
Τωάννου ( βλ. άνωτέρω άριθ. 8 ).

33. Πρβλ. Μ. Χατζήδάκη, Τοιχογραφίες στη Ζάκυνθο, 
περ. Ζυγός, 1956, τεύχη 5 καί 6.

34. Βλ. Λαζαρίδην, έ.ά. σ. 190, Πίν. 182 - 183.
35. Σωτηρίου, έ.ά. σ. 331. Πρβλ. ΔΧΑΕ Α' ί 1892) σ. 100 

καί Λαζαρίδην, έ.ά. Πίν. 182 β.
36. Λαζαρίδης, έ.ά., σ. 190, Πίν. 184 α - β.
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10. Σπήλαιον "Αγιας Σοφίας37

Αί άξιόλογοι τοιχογραφίαι αί καλύπτουσαι τον 
τοίχον τον χωρίζοντα τον παρά την είσοδον τοϋ 
μεγάλου σπηλαίου χώρον, μελετηθεΐσαι ήδη ύπό 
τοϋ Καθηγητοϋ Ά . Ξυγγοπούλου38, είχον έν μέ- 
ρει καλυφθή από λειχήνας, ό τοίχος δε παρου
σίαζε ρωγμήν εις τό νότιον τμήμα παρά τήν κεν
τρικήν, πιθανώς καλυπτομένην άρχικώς άπό τό- 
ξον, πύλην.

Έγένετο στερέωσις τοϋ τοίχου, πλήρωσις τών 
ρωγμών, στερέωσις και καθαρισμός τών τοιχογρα
φιών, κατόπιν τοϋ οποίου παρουσιάσθησαν ώρι- 
σμέναι χρωματικαί έκλεπτύνσεις, κάπως απροσ
δόκητοι εις τήν άπλοποιημένην αυτήν έντόνως 
γραμμικήν, αλλά σφύζουσαν άπό άμεσον εκφρα
στικότητα, τεχνοτροπίαν. Π.χ. τό λαμπρόν νεα
νικόν πρόσωπον τοϋ αρχαγγέλου Μιχαήλ ( Π ί ν. 
17 α) έχει τά άνω βλέφαρα — ώς σκιαζόμενα— 
μαΰρα, τά δε κάτω — ώς φωτιζόμενα — ερυθρά. 
Επίσης τά μέν νεανικώτερα πρόσωπα σκιάζονται 
έλαφρώς κατά τάς παρειάς και τήν μύτην, ώστε 
νά πλάθεται εις χαμηλόν τόνον ή μορφή, ενώ αί 
μορφαί τών ηλικιωμένων προσώπων ( Π ί ν. 
17 β ) είναι έντελώς επίπεδοι. Ό  χρόνος δράσεως 
τοϋ ίστορουγράφου θεοδώρου, ό όποιος ύπο- 
γράφει τό έργον, θά είναι δυνατόν ένδεχομέ- 
νως, επί τή βάσει τών νέων δεδομένων νά όρισθή 
άκριβέστερον. Κατά τάς εργασίας διεπιστώθη, 
όλίγον βαθύτερον καί άριστερά εντός τοϋ σπη
λαίου, έρείπιον ναϋδρίου, εις τήν κόγχην τοϋ ο
ποίου διατηρείται πολύ έφθαρμένη μορφή Πανα
γίας, τέχνης άναλόγου προς τήν τοϋ τοίχου. Αύ- 
τός είναι εις επί πλέον λόγος νά μή θεωρηθή ό 
τοίχος ώς τέμπλον.

11 -14. Έγένοντο έπίσης έργασίαι συντηρή
σεως εις τάς τοιχογραφίας τών ναών τής αυτής 
περιοχής Προφήτου Ήλιου, Μεσοσπορίτισσας, 
"Αγίων Αναργύρων και "Αγίου Ίωάννου Χρυσο
στόμου, μέτριας διατη ρήσεως καί χρονολογου
μένας εις τόν 17ον -18ον αιώνα39.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

Εις τούς ήρειπωμένους ναούς τοϋ έγκαταλελειμ- 
μένου μεσαιωνικοϋ οίκισμοϋ40 αί τοιχογραφίαι 
ευ ρίσκο ντο καί αύταί εις άθλίαν κατάστασιν καί 
κατόπιν τούτου έγιναν κυρίως άποτειχίσεις ώρι-

37. Αύτόθι, σ. 191, κ.έ. Πίν. 188 α.
38. A. Xyngopoulos, Fresques de style monastique en 

Grece, Πεπραγμένα Θ' Διεθνούς Βυζ. Συνεδρίου Θεσσαλο
νίκης 1953, τ. Α'. *Αθηναι 1955, σ. 510 - 516, Πίν. 178 - 
183.

39. Λαζαρίδης, έ.ά., σ. 190-191, Πίν. 185 - 186.
40. Αύτ. σ. 196, Πίν. 195 - 197.

σμένων τμημάτων τοιχογραφιών, όσων παρου
σίαζαν εύνοϊκάς προς τοϋτο συνθήκας άπό άπό- 
ψεως θέσεως καί διατη ρήσεως, κυρίως προς προσ
τασίαν αυτών άπό τών άρχαιοκαπήλων, οι όποιοι 
ήδη είχον άφαιρέσει ή άπλώς καταστρέψει άνε- 
νόχλητοι τοιχογραφημένας μορφάς εύκόλως προσ
ιτός. Οΰτω άπετειχίσθησαν καί μετεφέρθησαν 
εις τά εργαστήρια τοϋ Βυζαντινοϋ Μουσείου προς 
επεξεργασίαν τά κάτωθι τμήματα τοιχογραφιών:

15. ’Από τό κτιστόν τέμπλον άνωνύμου τώρα 
ναοϋ παραστάσεις Παντοκράτορας καί Όδηγη- 
τρίας, άρίστης Κρητικής τέχνης τοϋ 16ου αιώνος.

16. Άπό τόν ναόν Αγίου Δημητρίου : Αρχάγ
γελος Μιχαήλ ολόσωμος, δύο ίεράρχαι καί άλ
λα μικρότερα τμήματα.

17. Άπό τόν ναόν "Αγίου Αντωνίου: "Αγία 
Αικατερίνη ολόσωμος 16ου - Που αίώνος. Έργα- 
σίαι έγιναν εις τοιχογραφίας έτέρων τριών ναών. 
Δέον νά σημειωθή ότι οι όροι εργασίας τοϋ συνερ
γείου ή σαν δυσχερέστατοι, λόγω μεγάλης άπο- 
στάσεως άπό τοϋ οίκισμοϋ καί έλλείψεως ϋδατος 
επί τόπου.

ΜΟΑΙΓΚΑΤΕΣ

18. Ναός "Αγίου Νικολάου41
Τό μονόχωρον ναΰδριον, στερούμενον στέ

γης, είναι έτοιμόρροπον, δΓ ό έκρίθη άπαραίτη- 
τον, όπως άποτειχισθοϋν τά άξιολογώτερα εκ 
τών διατη ρουμένων άκόμη λειψάνων τοιχογρα
φιών, καί δή με τάς εξής παραστάσεις: τά δύο 
επάλληλα στρώματα μορφών τοϋ "Αγίου Νικολάου 
(0,118 χ 0,77 καί 0,96 χ 0,57 μ .), τής μεγάλης 
παραστάσεως τοϋ Έλκομένου (0,184x0,145 μ.) 
καί τής Αγίας Κυριακής ( 0,1775 χ 0,85 μ .). Περί 
τούτων θά γίνη ευρύτερος λόγος μετά τήν επεξερ
γασίαν αύτών εις τό Έργαστήριον τοϋ Βυζαντι
νού Μουσείου.

ΦΡΙΛΙΓΓΙΑΝΙΚΑ ( ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ)42

19. Άγιος Βλάσιος
’Έγιναν προληπτικαί στερεωτικαί έργασίαι, 

διότι ό έκτεταμένος τοιχογραφικός διάκοσμος 
τών διδύμων μονοκαμάρων ναών, διατηρούμενος 
εις κατάστασιν άνάλογον έκείνης τών τοιχογρα
φιών τοϋ Πούρκου ( Πί ν .  21 β ), έχει άνάγκην 
μακράς έπεξεργασίας διά τήν συστηματικήν του 
στερέωσιν καί διά νά άπαλλαγή τών λειχηνών 
καί ιδία τοϋ στρώματος κρυσταλλικού άλατος 
καί λοιπών έπικαθημένων ούσιών. Πρόκειται

41. Αύτόθι, σ. 192, Πίν. 188 β.
42. Αύτόθι, σ. 195 κ.έ. Πίν. 194.
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περί συνόλου έξαιρέτως Ενδιαφέροντος διά την 
καλήν ποιότητα των περισσοτέρων τοιχογραφιών 
και διά τήν ποικιλίαν των τεχνοτροπιών ( Π ί ν. 
19 γ, 21 α - γ, 22 α - β ), αί όποιαι μαρτυρούν τήν 
διασταύρωσιν ποικίλλων ρευμάτων έπι τής νή
σου κατά τον 12ον - 13ον αιώνα.

Εις τον βόρειον ναόν αί σκηναί είναι μεγάλαι, 
πληρούμεναι μόνον από όλίγας μορφάς, ή τε
χνοτροπία είναι έντόνως γραμμική, μέ έπικρα- 
τούσας τάς μαύρας γραμμάς, μέ « σάρκα» ώχρορ- 
ροδίνην και έρυθράς κηλΐδας έπι των παρειών. 
Ή  όλη έκφρασις είναι τραχεία και έντονος μέ 
πολλήν ζωήν — π.χ. ό έφιππος "Αγ. Θεόδωρος κρα
τεί τά ηνία του εύσώμου καί ορμητικού ίππου μέ 
τήν χείρα παρά τό ανοικτόν του στόμα, ένφ τό 
κατάκοσμον « άναπετάριν » άνεμίζει ( Π ί ν. 21 
α ), αντιστοιχεί δέ προς τήν μίαν των τεχνοτρο
πιών των τοιχογραφιών του "Αγίου Δημητρίου 
εις Ποϋρκο ( βλ. ανωτέρω σ. 23, Π ί ν. 20 α ). 
5Αλλού πλησιάζει τήν τέχνην τού σπηλαίου 
τής "Αγίας Σοφίας ( Π ί ν. 21 γ ), εις δέ τον νό
τιον ναόν, όστις είναι μεταγενέστερος μέν τού 
βορείου, αλλά μέ μικράς χρονικάς διαφοράς ώς 
προς τήν τοιχογραφικήν διακόσμησιν, διεπιστώθη 
ή ΰπαρξις δύο στρωμάτων εις τον βόρειον τοίχον, 
έκ των οποίων τό νεώτερον είναι και τό άρχαϊ- 
κώτερον κατά τήν τεχνοτροπίαν ( Π ί ν. 22 α ), 
ενώ ή μεγαλοπρεπής ένθρονος Θεοτόκος εις τήν 
βορείαν έκ των δύο κογχών τού ιερού, κάτω άπό 
τήν έπι τού μετώπου τής άψίδος προτομήν τερα
στίου Χριστού Άντιφωνητού, έχει χαρακτηρι
στικά αβρά, θρόνον λυροειδή μέ πλουσίαν δια- 
κόσμησιν ( Π ί ν. 22 β ), δυναμένη νά σχετι- 
σθή προς άριστοκρατικώτερα μνημεία καί νά 
χρονολογηθή περί τό 1200. Ή  δέ μεγάλη Κοίμη
σις τής Θεοτόκου εις τον βόρειον τοίχον παρου
σιάζει διαφορετικά τεχνοτροπικά χαρακτηριστι
κά. Ώρισμέναι μορφαί δεν απέχουν πολύ εκείνων 
τού νάρθηκος τού Milechevo (μέσα 13ου α ί.) 
( Π ί ν. 19 γ).

20. Άγ. Κοσμάς και Δαμιανός
Δίδυμοι μονοκάμαροι ναοί43, έκ των όποιων ό 

νότιος σφζει τοιχογραφίας εις μετρίαν κατάστα
σης τεχνοτροπίας άναλόγου προς τήν τού Πούρ- 
κου, άλλ5 άπλουστέρας44. Έγένοντο έργασίαι 
συντη ρήσεως κυρίως εις τήν Άνάληψιν.

43. Αυτόθι, σ. 193 κ.έ., Πίν. 190-191 α.
44. Αυτόθι, Πίν. 190 β.

ΠΟΤΑΜ ΟΣ

21. Ναός "Αγίου Νίκωνος, παρά τά Ζαγλανικιά- 
νίκα45

Ό  μονόχωρος, μετά μεγάλου έπι ήμιχωνίων έδρα- 
ζομένου τρούλλου, ναός σφζει τμήματα τοιχογρα- 
φικού διακόσμου τριών διαφόρων περιόδων, έκ 
των οποίων τό παλαιότερον στρώμα είναι έξαιρέ- 
του τέχνης, 12ου - 13ου αιώνος, αλλά διατη ρειται 
μόνον εις ώρισμένας μορφάς αγίων όλοσώμων 
κοσμούντων τά ήμιχώνια. Συνεχίσθη ή εργασία, 
ή οποία εΐχεν αρχίσει τό παρελθόν έτος, διά τής 
στερεώσεως των ετοιμόρροπων τμημάτων των 
τοιχογραφιών, καθώς καί συστηματική περισυλ
λογή συντριμμάτων τοιχογραφιών εντός τής έπι- 
χώσεως προς άνασυγκόλλησιν έν τφ έργαστηρίω 
τού Βυζαντινού Μουσείου. 9Απετειχίσθη τμήμα 
έτοιμορρόπων τοιχογραφιών 16ου αιώνος τού 
κτιστού τέμπλου, αί όποιαι θά συμπληρωθούν 
διά περισυλλεγέντων επί τού εδάφους συντριμ
μάτων.

Π Ε Λ  ΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Α. Συνετάγησαν, ύπό τού συντη ρητού κ. 5Α 
Μαργαριτώφ, προμελέται περί τής καταστάσεο3ς 
καί τού τρόπου συντη ρήσεως των τοιχογραφιών 
των κάτωθι μνημείων.

1. Κοιμήσεως Θεοτόκου εις Λεβίδι, 2. Ζωοδό- 
χου Πηγής εις Στεμνίτσαν, 3. 'Αγίου Γεωργίου 
εις Δημητσάναν, 4. 'Αγίου Δημητρίου εις Δημη- 
τσάναν, 5. Μεταμορφώσεως εις Δημητσάναν, 
6. 'Αγίου Βασιλείου εις Δημητσάναν, 7. Παναγίας 
τού Πύρη εις Δημητσάναν καί 8. 'Αγίου Νικο
λάου εις Πάτρας.

ΛΑΚΩΝΙΑ

Β. Ναός Παναγίας Χρυσαφιτίσσης

Εις τάς σημαντικάς τοιχογραφίας τού ναού 
τούτου, τάς χρονολογουμένας εις τό 129046, έγένε- 
το ύπό τού συντη ρητού κ. Φ. Ζαχαρίου καί 
συνεργείου στερέωσις των ετοιμόρροπων τμημά
των, των φερόντων ζωγραφικήν κονιαμάτων, καί 
δείγματα καθαρισμού.

45. Αυτόθι, σ. 198 - 199, Πίν. 198 β, 199 α.
46. G. Millet, Recherches sur FIconographie de FEvangile, 

σποράδην. Βλ. και Μ. Χατζηδάκη, Ή  ζωγραφική στο Μυ- 
στρά, *Ανατ. άπό Άγγλοελληνικήν Έπιθεώρησιν, τόμ. ΣΤ', 
τεύχος I ( 1953 ), σ. 53, είκ. 4. Επίσης, Chr. Zervos, Ι /a r t  
en Grece, Paris 1934, pi. 343 - 344.

4
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ΒΟ ΙΩ ΤΙΑ

1. Μονή Όσιου Λουκά 

α) Καθολικόν

Εις τον γυναικωνίτην του Καθολικού τής Μο
νής του Όσιου Λουκά έγένετο στερέωσις του κο
νιάματος και μερικός καθαρισμός τοιχογραφιών, 
ώς και περιορισμένη έρευνα διά την συστηματι
κήν περαιτέρω άποκάλυψιν του ζωγραφικού δια
κόσμου του τμήματος τούτου του ναού, ό όποιος 
δεν φαίνεται όλος σύγχρονος47.

Επίσης, εις τήν Κρύπτην, έγένετο προληπτική 
συντήρησις εις τήν παράστασιν του Μυστικού 
Δείπνου.

’Ακόμη, είς τήν εξωτερικήν όψιν τού δυτικού 
τοίχου, εις τά τύμπανα άνωθεν των διλόβων πα
ραθύρων τού ισογείου, έγένετο συγκράτησις, 
διά κονιάματος, των ρωγμών εις τά στηθάρια 
των 'Αγίων Πέτρου και Παύλου. Αί τοιχογραφίαι 
αύταί, σύγχρονοι πιθανώς με τάς τοιχογραφίας 
τού Καθολικού, τού 11ου αίώνος, έχουν υποφέρει 
έκ τής έν ύπαίθρω παραμονής των καί, ένεκα τού
του, διακρίνονται άμυδρώς ( Π ί ν. 26 α ). ’Α
ποτελούν άσφαλώς έν άπό τά σπάνια παραδεί
γματα έν Έλλάδι διακοσμήσεως προσόψεως ναού 
με τοιχογραφίας κατά τήν έποχήν αυτήν.

Έστερεώθησαν, έπίσης, αί έν ύπαίθρφ τοιχογρα
φίας αί κοσμούσαι τό έσωρράχιον χαμηλού τυ
φλού τόξου τής έξωτερικής όψεως τού νοτίου 
τοίχου τού Καθολικού. Τούτο είναι τό άνατολι- 
κώτερον σειράς παρομοίων τόξων, πιθανώτατα 
άρκοσολίων, νύν κεχωσμένων. Παριστάνεται είς 
τήν κορυφήν ό ’Ιησούς ’Εμμανουήλ, στηθαΐος, 
ευλογών διά των δύο χειρών ( Π ί ν. 25 α ) τούς 
κάτω αύτού ίσταμένους 'Αγίους Γεώργιον καί 
Δημήτριον ( Π ί ν. 25 β ). Ή  έκτέλεσις έχει 
κάποιαν προχειρότητα δυσχεραίνουσαν τήν χρο- 
νολόγησιν. 'Οπωσδήποτε ή γραφικότης είς τό 
έντονον πλάσιμον καί ή ζωηρότης τής έκφράσεως 
των σκοπίμως μή ώραίων προσώπων όδηγούν είς 
τό τέλος τού 13ου ή τάς άρχάς τού Μου αίώνος.

Έπίσης, είς τό βορειοδυτικόν παρεκκλήσιον, 
είς τό τόξον άρκοσολίου, εύρισκομένου έσωτερι- 
κώς παρά τον βόρειον τοίχον, άπεκαλύφθη άμυ
δρώς διατηρουμένη μορφή ίεράρχου.

β) Παρεκκλήσιον κωδωνοστασίου

Είς τό παρεκκλήσιον τού σημερινού κωδωνο
στασίου, τό λεγόμενον τής Μεταμορφώσεως, έ
γένετο στερέωσις των άμαυρών καί έν πολ- 
λοίς έφθαρμένων τοιχογραφιών, των οποίων ό-

47. Πρβλ. ΠΑΕ 1958 ( 1965 ) σ. 253 - 254, Πίν. 194 καί 
195 Β

μως ό καθαρισμός δέν ήτο δυνατός, λόγφ χημι
κής άλλοιώσεως τών χρωμάτων έκ τής πυράς καί 
τής άτμοσφαιρικής ύγρασίας. Αί ένδιαφέρουσαι 
αυταί τοιχογραφίαι είχον φωτογραφηθή καί σχε- 
διασθή μέ τήν φροντίδα τής όμάδος Βυζαντινο- 
λόγων τού Β.ί.Ε. ( Π ί ν .  27 α - β, 28 α - β ) καί 
είχον σημειωθή μόνον υπό τού Καθηγητού X. 
Μπούρα48. Είναι κατανεμημέναι είς τρεις ζώνας 
( ό τρούλλος έχει καταστραφή ). Έ κ  τής κάτω 
ζώνης σφζεται: 1) είς τόν ανατολικόν τοίχον 
( Π ί ν .  27 α ) είκών τής Θεοτόκου δεξιοκρατού- 
σης καί γλυκοφιλούσης, τού τύπου τής Παναγίας 
τού Βλαδιμήρ, κάτω τόξου ζωγραφιστού, είς τήν 
άνω γωνίαν τού όποιου παριστάνεται έντός δί
σκου προτομή αρχαγγέλου, σορζομένη τώρα κατά 
τό κάτω ήμισυ, ένω τό 1960 έφωτογραφήθη ακέ
ραια ( Π ί ν .  28 α ). Είναι ή μόνη παράστασις, ή 
όποια διατηρεΐ τά χρώματά της: ή «σάρκα» μονό
χρωμος ώχρά μέ χαρακτηριστικά έρυθρά καί φώ
τα γαλάζια. Πάρισον θά εΐχεν ή είκών τής Πανα
γίας παράστασιν τού ’Ιησού, μή σφζομένην, 2) είς 
τόν νότιον τοίχον διακρίνονται μορφαί όλοσώμων 
άσκητών άγιων ( Π ί ν .  27 α - β ) καί 3) είς τόν 
δυτικόν μορφή στρατιωτικού άγιου όλοσώμου 
( Π ί ν .  27 β ). Είς τήν δευτέραν καί τρίτην ζώ
νην διατηρούνται τμήματα παραστάσεων δυσδια- 
γνώστων, έν πολλοϊς δυναμένων νά έρμηνευθούν 
ώς θαύματα τού ’Ιησού. Εύχερώς ταυτίζεται είς 
τό νοτιοδυτικόν ήμιχώνιον τό θαύμα τής Ίάσεως 
τού έχοντος ξηράν τήν χεΐρα ( Ματθ. 12,10, Μαρκ. 
3, 1 - 6 Λουκ. 6, 6 - 8 ) ( Π ί ν .  26 β, 27 β ) καί 
κάτω αυτής πιθανώς ή Τασις τού δούλου τού Ε 
κατόνταρχου ( Ματθ. 8, 5 - 13, Λουκ. 7, 1 - 10 ) 
( Π ί ν .  27 β, 28 β ). Είς τό ΝΑ. ήμιχώνιον ή Τ- 
ασις τής αίμορροούσης ή τής συγκυπτούσης 
( Λουκ. 13, 10 - 12 ) ( Π ί ν. 27 α ), κάτω δέ αυτής 
πιθανώς παρίσταται ή Κοινωνία τών ’Αποστόλων. 
Τέλος, είς τά μέτωπα τών ήμιχωνίων, έντός δί
σκων, διακρίνονται προτομαί άγιων. Αί συνθέ
σεις είναι έπίπεδοι, τά πρόσωπα όλίγα, τά κτή
ρια μέ έρριμμένα έπ’ αυτών ύφάσματα καί ψευ- 
δοκουφικάς διακοσμήσεις.

Έ κ τής τεχνικής, δυναμένης νά διαπιστωθή είς 
όλίγας μορφάς ( Π ί ν .  28 α - β ), αί τοιχογρα- 
φίαι δύνανται νά τοποθετηθούν είς τόν 12ον αι
ώνα καί νά συσχετισθούν είδικώτερον μέ τόν 
άρχαΐζοντα κύκλον τής Nereditza (1199), ώς 
συνάγεται έκ τής καλύτερον, μέχρι πρό τινων έ- 
τών, σφζομένης μορφής τού άρχαγγέλου. Πάντως, 
έν γένει, ή έκτέλεσις δίδει τήν έντύπωσιν σχεδια-

48. Έ ν  ΔΧΑΕ, περ. Δ \ τ. Γ' ( 1962 - 63 ), σ. 143 - 44 
καί 155.
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στικής εύχερείας, άλλα και κάποιας πρόχειρό·» 
τητος.

Ό  είκονογραφικός κύκλος του παρεκκλησίου 
αύτοϋ, τοϋ όποιου ή αρχική άρχιτεκτονική μορ
φή έμελετήθη και άποκατεστάθη ύπό του Καθη- 
γητοϋ κ. X. Μπούρα49 θά πρέπει νά σχετισθή μέ 
ιαματικός Ιδιότητας τής κάτω τοϋ παρεκκλησίου 
δεξαμενής καί κρήνης50, ή όποια οϋτω θά είχε 
τήν σημασίαν αγιάσματος.

2. Εις τόν ναόν τοϋ 'Αγ. Γεωργίου εις Άκραί- 
φνιον ( Καρδίτσα) έγένετο προμελέτη και προ
ληπτική έπι μέρους συντήρησις των έπιζωγραφη- 
μένων και κεκαλυμμένων ύπό κονιάματος, έν πολ- 
λοις, τοιχογραφιών, αί όποΐαι χρονολογοϋνται 
ύπό τής γνωστής γραπτής επιγραφής τό 131151.

ΦΘΙΩΤΙΣ - ΦΩΚΙΣ

ΔΕΣΦΙΝΑ

Ναός Ταξιαρχών
Αί άξιόλογοι τοιχογραφίαι τού ναού τούτου, 

αί όποΐαι λόγω τής χρονολογίας των ( 1332) 
άποτελοϋν πολύτιμον τεκμήριον διά τήν ζωγρα
φικήν τής Ελλάδος κατά τόν 14ον αιώνα52, εί- 
χον ύποστή σοβαράς φθοράς και εΐχον άμαυρωθή 
έκ τής αιθάλης, ενώ έξ άδεξιότητος νεωκόρου, 
εις κάποιαν πρόσφατον προσπάθειαν καθαρισμού, 
εΐχον ξεσθή κατά τόπους.

Αί έκτελεσθεΐσαι κατά τό παρόν έτος έργασίαι 
άπέβλεπον εις τήν συστηματικήν συντήρησιν 
τών τοιχογραφιών αύτών. Οϋτω, κατ’ άρχήν, έγέ
νετο στερέωσις τού στρώματος ζωγραφικής διά 
ενέσεων και συμπλήρωσις τών κατεστραμμένων 
τμημάτων διά κονιάματος ούδετέρου χρωματι
κού τόνου, άκολούθως δέ, καθαρισμός τών τοι
χογραφιών από τά κρυσταλλικά άλατα, τήν αιθά
λην, τάς όξειδώσεις και τά άσβεστώματα. Διά 
τοϋ καθαρισμού άπεκαλύφθη κάτωθεν τής βό
ρειας κόγχης παράστασις Κενταύρου, διά δέ τής 
άφαιρέσεως τής μεταγενεστέρας, έφαπτομένης 
τής άψΐδος, κτιστής 'Αγίας Τραπέζης άπεκαλύ
φθη σαν τά κάτω τμήματα τών μορφών τών ιεραρ
χών. ( Συνεργεΐον Ά . Μαργαριτώφ ).

Τέλος, συνετάγη προμελέτη περί τών άναγκών

49. Αυτόθι, σ. 128 κ.έ.
50. Κρέμος, Φωκικά τ. Β, σ. 170.
51. Βλ. 0 6 . Μίλλερ - Σ. Λάμπρου, 'Ιστορία τής Φραγκο

κρατίας έν Έλλάδι, τ. Α ' ( 1909 - 1910 ), είκ. έν σ. 285 και 
Ν. Έλληνομν. τ. 20 ( 1926 ), σ. 377 - 380, Π . Λαζαρίδη, 
ΑΔ 19 ( 1964): Χρονικά, σ. 208 κ.έ.

52. Μ. Σωτηρίου, Αί τοιχογραφίαι τοϋ βυζαντινοϋ ναϋ-
δρίου των Ταξιαρχών Δεσφίνης, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Γ' ( 1962 -
63 ), 1964, σ. 175 κ.έ.

και τού τρόπου συντη ρήσεως τών τοιχογραφιών 
τοϋ ναού τοϋ 'Αγίου Γεωργίου και τοϋ Καθολι
κού τής Μονής τοϋ 'Αγίου Τωάννου τοϋ Προδρό
μου έν τή αυτή περιοχή53.

Θ Ε ΣΣ Α ΛΙΑ  Κ Α Ι  Σ Π Ο Ρ Α Δ Ε Σ

Συνετάγη σαν προμελέται διά τήν συ ντη ρησιν 
τών τοιχογραφιών τής Πόρτα - Παναγιάς Τρικά
λων ύπό τοϋ κ. Ά . Μαργαριτώφ, τά ψηφιδωτά 
τής οποίας έστερεώθησαν καί έκαθαρίσθησαν 
κατά τό 1963 ύπό τοϋ κ. Τ. Κολέφα, καθώς και 
διά τάς μεταγενεστέρας τοιχογραφίας τοϋ ναού 
'Αγ. Βησσαρίωνος εις τό ομώνυμον χωρίον.

Εις τό χωρίον Δολίχη έγένετο προληπτική 
στερέωσις τών τοιχογραφιών τοϋ τέλους τοϋ 16ου 
αί. ύπό τοϋ συνεργείου τοϋ κ. Φ. Ζαχαρίου.

'Η  εις τήν 3Ανακασιάν "Ανω Βόλου οικία Κον
τού, περιελθοϋσα εις τήν κυριότητα τής ’Αρχαι
ολογικής Υπηρεσίας, εΐχεν άνάγκην ριζικών έπι- 
σκευών και έν μέρει άνακατασκευών, κατόπιν 
τών ισχυρών σεισμών τοϋ 1954, κυρίως χάριν 
όριστικής διασώσεως τών έκεΐ τοιχογραφικών 
διακοσμήσεων, τάς όποιας εΐχεν έκτελέσει ό 
λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος ( +  1934)54. Έ ν όψει 
τών έργασιών, αί έν πολλοΐς έτοιμό ρροποι τοι- 
χογραφίαι άπεσπάσθησαν άπό τούς εύτελοϋς 
κατασκευής τοίχους ( Π ί ν. 57 β και 58 α - β ) 
και μετά τήν πρώτην έπεξεργασίαν άφαιρέσεως 
μέρους τοϋ κονιάματος και στερεώσεως τής ζω
γραφικής έπιφανείας άποθηκεύθησαν, καταλλή
λως προφυλαγμέναι, μέχρι πέρατος τών έπι τής 
οικίας οικοδομικών έργασιών, έκτελουμένων ύπό 
τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως. Επίσης πε- 
ρισυνελέγησαν συντρίμματα τών τοιχογραφιών 
προς συναρμολόγησιν καί συμπλήρωσιν κενών 
( Π ί ν .  57 α).

Σκόπελος55. Έ γινεν έρευνα εις 42 ναούς τής νή
σου προς διαπίστωσιν τής καταστάσεως τών τοι
χογραφιών καί τήν λήψιν μέτρων προστασίας. 
Τό άμεσον άποτέλεσμα ύπήρξεν ή προληπτική 
συγκράτησις τών έτοιμορρόπων τμημάτων τοιχο
γραφιών τών κάτωθι ναών, διά τήν συστηματικήν 
συντή ρησιν καί τάς άνάγκας τών οποίων συνε
τάγη σαν προμελέται: 1) 'Αγίων ’Αποστόλων,

53. Γ. Λαμπάκης, έν ΔΧΑΕ, Γ ( 1894- 1898). Άθήναι 
1903, σ. 43.

54. Βλ. Θεόφιλος, ΊΕκδ. Εμπορικές Τραπέζης Ελλάδος, 
1966 ( είσαγ. κειμ. Γ, Τσαρούχη ), είκ. 8 - 42. Πρβλ. Γ.Κ. 
Κατσίμπαλη, Βιβλιογραφία Θεοφίλου Χατζήμιχαήλ, ’Αθή
να, 1957.

55. Περί Σκοπέλου βλ. έκθεσιν Π. Λαζαρίδη είς ΑΔ 19 
(1964): Χρονικά, σ. 273 - 293, Πίν. 312- 322.
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2) Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, 3) 'Αγ. ’Αθανασίου,
4) 'Αγ. Γεωργίου Κυράτσου, 5) 'Αγ. Δη μητριού,
6) Είσοδίων τής Θεοτόκου ( Παναγίτσα του Πύρ
γου ), 7) "Αγ. Νικολάου των Κήπων και 8) Παρ- 
εκκλησίων Ταξιαρχών καί "Αγ. Γεωργίου τής 
Μονής 'Αγ. Τωάννου του Προδρόμου. ( Συνερ- 
γειον Ά . Μαργαριτώφ, αρχιτεχνίτης Στ. Παπα- 
γεωργίου ).

Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν ΙΑ

’Επισκοπή, παρά τον ΜέγδοΡαν

Προκειμένου, διά τής άνεγέρσεως του μεγάλου 
φράγματος του ’Αχελώου, νά κατακλυσθή ή κοι- 
λάς, εις τήν οποίαν εύρίσκεται ό βυζαντινός ναός 
τής ’Επισκοπής56, μεταξύ των άλλων ληφθέντων 
μέτρων ύπό τής Ά ρχαιολογικής Υπηρεσίας, διά 
τήν πληρεστέραν άποτύπωσιν του μνημείου, ήτο 
και ή έρευνα διά τήν διαπίστωσιν ύπάρξεως τοι
χογραφιών προτού ό ναός εύρεθή είς τον πυθμέ
να τής μεγάλης τεχνητής λίμνης. Έσωτερικώς 
ό ναός ήτο όλόκληρος έπικεχρισμένος διά παχέος 
κονιάματος, μετά τάς πρώτας δε δοκιμάς άπεδεί- 
χθη ότι άξιόλογοι τοιχογραφίαι, εις περισσότε
ρα τού ενός στρώματα, έκόσμουν παλαιότερον 
τον ναόν. Κατόπιν τής διαπιστώσεως αυτής άπε- 
φάσισε τό ’Αρχαιολογικόν Συμβούλιον τήν άμε
σον έναρξιν τής πλήρους άποκαλύψεως και άπο- 
τειχίσεως τών τοιχογραφιών, ώστε ή όλη εργασία 
νά έχη περατωθή έγκαίρως. Ή  όλη διαδικασία, 
έπιχειρουμένη διά πρώτην φοράν είς τοιαύτην 
έκτασιν έν Έλλάδι, περιελάμβανε τήν άφαίρεσιν 
τού κονιάματος εξ επιφανειών έκτάσεως περίπου 
1.000 μ.2, τήν άποτείχισιν μετά τον επί τόπου, δυσ
χερέστατο ν συχνά, άποχωρισμόν τών στρωμάτων 
όλων τών τοιχογραφιών, έστω καί σπαραγμάτων, 
έκτάσεως πλέον τών 240 μ.2, καθώς καί τού διακό
σμου τού κτιστού τέμπλου. Ή  εργασία άνετέθη 
είς τον καλλιτέχνην συντηρητήν τής Υπηρεσίας 
κ. Φ. Ζαχαρίου, όστις μετά τού συνεργείου του 
είργάσθη επί 4μηνον είς τον ήδη έγκαταλελειμ- 
μένον άπό τούς κατοίκους τόπον, ύπό δυσχερε- 
στάτας συνθήκας, καιρικάς καί βιοτικάς ( Φε
βρουάριος - Μάιος ) καί έφερεν είς πέρας κατά 
τρόπον ύποδειγματικόν τό σημαντικόν αυτό έρ- 
γον. Παραλλήλως έγένετο άποτύπωσις τής θέ- 
σεως τών παραστάσεων καθώς καί σχεδιαστική 
καί φωτογραφική τεκμηρίωσις όλων τών σταδίων 
τής έπεξεργασίας, ήκολούθησε δέ πρόχειρος 
καθαρισμός ( Π ί ν. 31 α - β, 34 β ) — όπου τού
το ήτο άναγκαϊον — άπό τής κόνεως καί τής αί-

56. Βλ. Ά .  Όρλάνδον, είς ΑΒΜΕ τ. Θ' ( 1961 ), σ. 3 - 20. 
Πρβλ. ΑΑ 16 ( 1960 ), σ. 199.

θάλης ( άπό τών έπικαθημένων κρυσταλλικών
αλάτων δεν ήτο πάντοτε χρονικώς δυνατός ό επί 
τόπου καθαρισμός ) καί είτα ή κατάλληλος προ
ετοιμασία καί ό οπλισμός προς συσκευασίαν καί 
μεταφοράν είς ’Αθήνας ( Π ί ν. 34 α ).

Τό αποτέλεσμα τής εργασίας αυτής — είς τάς 
δαπάνας συνέβαλε καί ή ΔΕΗ — ύπήρξεν ότι είς 
άναπλήρωσιν τής άναποφεύκτου απώλειας τού 
σημαντικού διά τήν έποχήν του άρχιτεκτονήμα- 
τος, άπεκτήσαμεν άξιόλογα τμήματα άπό τον σπά
νιον διά τήν Δυτικήν Ελλάδα ζωγραφικόν διά
κοσμον τριών άν όχι τεσσάρων εποχών, πού άπη- 
χεΐ τάς ίστορικάς διακυμάνσεις τής απόμερης 
αύτής περιοχής καί τούς έκάστοτε πολιτιστικούς 
της προσανατολισμούς. Οΰτω τό παλαιότερον, 
τό αρχικόν στρώμα, πολύ λεπτόν καί άκολουθούν 
τάς άνωμαλίας τής έπιφανείας τού τοίχου, κυριαρ
χείται άπό άνεικονικόν διάκοσμον γεωμετρικής 
ύφής, έκ διατεμνομένων κύκλων σχηματιζόντων 
τετράφυλλα, με φυτικά συμπληρωματικά θέματα 
( Π ί ν. 29 α - β ) ( ανατολική καί δυτική καμά
ρα ) έκ τού άπαντώντος συνήθως είς παλαιοχρι
στιανικά δάπεδα διακοσμητικού προγράμματος, 
ή έν συνδυασμφ με πτηνά ( ΝΔ. διαμέρισμα ) ή 
με προτομάς πτερωτών γρυπών έντός μαργαριτοφό
ρων κύκλων, θέματος σασανιδικού, άναβιούντος 
είς τά μέσο βυζαντινά ύφάσματα ( νοτία καμάρα ). 
Ό  άνεικονικός αύτός διάκοσμος συνεδυάζετο φαί
νεται, κατά τρόπον άδέξιον, με παραστάσεις σκη
νών — καθώς μαρτυρεί ή Σταύρωσις είς τήν Δ. 
κεραίαν — καί ώς έκ τούτου πρέπει νά χρονολο- 
γηθή είς έποχήν όχι πολύ άπέχουσαν τού τέλους 
τής Είκονομαχίας ( 843 ), ήτοι έως τό τέλος τού 
9ου αίώνος. Είναι πιθανόν ό άρχικός αύτός διά
κοσμος νά έξετείνετο έπί ολοκλήρου τού ναού, 
διότι παντού εύρέθησαν ίχνη αύτού. "Ωρισμέναι 
μεμονωμέναι παραστάσεις άγιων ( Π ί ν. 32 α, 
33 α ) δύνανται ν’ άποδοθούν είς τον 11 ον αιώ
να, άνήκουσαι είς αυτήν τήν έπίπεδον καί γραμ
μικήν, άλλά έντόνως έκφραστικήν τεχνοτροπίαν, 
πού γνωρίζομεν άπό τοιχογραφίας, ώς τού Ό σιου 
Λουκά. Τό στρώμα αύτό δεν φαίνεται νά είχε με- 
γάλην έκτασιν57. Είς ύψηλής ποιότητος ζωγραφι
κήν παράδοσιν, άπροσδόκητον διά τήν περιοχήν, 
άνήκει τό νεώτερον καί σψζόμενον είς μεγαλυ- 
τέραν έκτασιν στρώμα, άπό τό όποιον διατηρούν
ται, άλλαι περισσότερον καί άλλαι όλιγώτερον 
καλά, άρκεταί σκηναί ή μάλλον τμήματα σκηνών 
είς δύο ζώνας, ώς ή Γέννησις, ή Μεταμόρφωσις,

57. Περί τών τοιχογραφιών τοϋ στρώματος αύτου έγένετο 
λόγος είς τήν άνακοίνωσιν του ύπογράφοντος κατά τήν γε
νικήν συνεδρίασιν τοϋ Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου τής 
’Οξφόρδης ( 1966).
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ή Βαϊοφόρος, ό Μυστικός Δεΐπνος, ή εις "Αδου 
Κάθοδος, ή Άνάληψις ( Π ί ν. 29 α ), ή Πεντη
κοστή, ή Κοίμησις τής Θεοτόκου και άλλαι α
προσδιόριστοι μέχρι του καθαρισμού των σκηναί, 
ή μελέτη των οποίων θά έπιτρέψη να γίνη σαφέ- 
στερον τό συνολικόν είκονογραφικόν πρόγραμ
μα τής διακοσμήσεως του ναού εις τον 13ον αι
ώνα. Επίσης εις την κάτω ζώνην διατηρούνται 
άρκεται μορφαί όλοσώμων άγιων ( Π ί ν. 30 α - β, 
31 α - β, 32 β, 33 β, 34 β ). Τό στρώμα αυτό τής 
ζωγραφικής ασφαλώς δεν έξετελέσθη δλον συγ
χρόνως, φαίνεται δε ότι έκάλυπτεν δλον τον ναόν 
και τά πλάγια διαμερίσματα. Θά πρέπει να χρο- 
νολογηθή εις τούς χρόνους του Δεσποτάτου τής 
Ηπείρου, ή τέχνη του οποίου, ώς προς τήν ζωγρα
φικήν τουλάχιστον του 13ου αίώνος, πρέπει να 
συνδεθή με τήν Θεσσαλονίκην και μέσα) αύτής 
με τήν μεγάλην τέχνην, τής όποιας αί τοιχογρα- 
φίαι τής Επισκοπής αποτελούν καλόν δείγμα, 
δυνάμεναι νά παραλληλισθοϋν με γνωστά έργα 
έν Σερβίμ ( Μιλέσεβο και Στουντένιτσα). Μετά 
τήν άνθησιν τού 13ου αί. δεν φαίνεται νά έτυχεν ό 
ναός ιδιαιτέρας προσοχής. Ή διακόσμησις τού 
κτιστού τέμπλου, ή όποια επίσης μετεφέρθη άκε- 
ραία εις Αθήνας, αποτελεί τήν μοναδικήν μαρ
τυρίαν διά μεταγενεστέρας φροντίδας. Όταν πε- 
ρατωθή ή εις τό έργαστήριον τού Βυζαντινού 
Μουσείου συντήρησις και ό καθαρισμός, αί πολύ
τιμοι τοιχογραφίαι τής Επισκοπής, αί όποΐαι 
θά άποτελέσουν θέμα ιδιαιτέρας μελέτης, πρέπει 
νά έξασφαλισθούν ώς προς τήν έκθεσιν αυτών 
εις μέρος προσιτόν και άσφαλές.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παλαιοχριστιανικοί τάφοι

Εις τό άρχαΐον νεκροταφειον τής Θεσσαλο
νίκης, τό κείμενον εντός τού χώρου τού Πανε
πιστημίου, άνευρέθησαν δύο τάφοι φέροντες 
γραπτήν διακόσμησιν, λόγω δε τής έπικειμέ- 
νης θεμελιώσεως κτηριακού συγκροτήματος τού 
Πανεπιστημίου, άπεφασίσθη ή άμεσος άποτεί- 
χισις τής γραπτής διακοσμήσεως τού ενός τάφου, 
τού δε έτέρου ή μεταφορά αύτουσίου εις τό Α ρ 
χαιολογικόν Μουσειον Θεσσαλονίκης, ή οποία 
έγινεν ώς έξής: μετά τήν σταθεροποίησιν τού χρώ
ματος και τήν στερέωσιν τής γραπτής διακοσμή- 
σεως, άφηρέθη μέρος τής τοιχοδομής εις τρόπον 
ώστε νά παραμείνη ή ζωγραφική με τό εκ κονιά
ματος υπόστρωμα, τό διαγράφον έξωτερικώς τό 
σχήμα τού τάφου και κατεσκευάσθη ξυλότυπος,

ό όποιος προσηρμόσθη είς τό έσωτερικόν σχήμα 
τού τάφου ( Π ί ν. 35 α - β ).

Ή εργασία άνετέθη εις τον ζωγράφον συντηρη
τήν κ. Φ. Ζαχαρίου, τή έποπτείμ τής Εφορείας 
’Αρχαιοτήτων.

ΒΕΡΟΙΑ

Ι.Ναός 'Αγίου Βλασίου
Εις τον μονόχωρον ναόν τούτον σώζονται τοι- 

χογραφίαι δύο εποχών. Έκεΐναι τού χώρου τού 
ίερού, με παραστάσεις συλλειτουργούντων ιεραρ
χών, έξαιρέτου τέχνης, δύνανται νά τοποθετηθούν 
εις τον 13ον αιώνα τελευτώντα, ένφ αί λοιπαι εί
ναι τού 17ου. Παραλλήλως προς τάς, υπό τήν επί- 
βλεψιν τού προϊσταμένου τής Εφορείας Βυζαν
τινών ’Αρχαιοτήτων 2ας Περιφερείας κ. Μ. Μι- 
χαηλίδου, έκτελεσθείσας κτηριακός εργασίας, έ- 
γένετο στερέωσις τών τοιχογραφιών δι’ ένέσεων, 
πλήν ώρισμένων έκτεταμένων τμημάτων εις τήν 
βόρειον και δυτικήν πλευράν τού ναοΰ,δπου οι τοί
χοι ήσαν ετοιμόρροποι. Δι’ δ και άφού άπεφασί
σθη ή κατεδάφισις και άνοικοδόμησίς των, έγινεν 
οπλισμός τών τοιχογραφιών με σκοπόν τήν δια- 
τήρησίν των είς τήν θέσιν των, ώστε νά καταστή 
δυνατή ή άπομάκρυνσις τών ετοιμόρροπων τοί
χων και είτα ή έπανασύνδεσις τών τοιχογραφιών 
προς τον νέον τοίχον, χωρίς νά έχουν μετακινη- 
θή. Τέλος, έγένετο καθαρισμός τών τοιχογρα
φιών τού ιερού άπό τά κονιάματα, τά άσβεστώ- 
ματα καί τήν αιθάλην ( Π ί ν. 36 α - β ). Ή ερ
γασία πρέπει νά συνεχισθή.

2. Ναός Αγίου Ίωάννου Θεολόγου
Είς τον μόλις τήν τελευταίαν στιγμήν σφθέντα 

άπό τήν κατεδάφισιν ναόν έγένετο παραλλήλως 
με σημαντικός κτηριακός, υπό τήν έπίβλεψιν τού 
προϊσταμένου τής 2ας ’Εφορείας Βυζαντινών ’Αρ
χαιοτήτων κ. Μ. Μιχαηλίδου, στερεωτικός εργα
σίας, πλήρης συντήρησις τών άξιολογωτάτων 
τοιχογραφιών. Ήτοι, άπεκαλύφθη κάτω παχέος 
στρώματος κρυσταλλικών άλάτων ( Π ί ν. 37 
α - β ) ολόκληρος ή μεγάλη παράστασις τής Ά - 
ναλήψεως εις τό μέτωπον τής άψιδος τού ιερού, 
άφού έστερεώθη δι’ έμποτισμού καί δι’ ένέσεων. 
’Επίσης δι’ άποτειχίσεως τού νεωτέρου στρώμα
τος τοιχογραφιών άπό τών έκατέρωθεν τού βή
ματος παραστάδων, άπεκαλύφθησαν παραστά
σεις ιεραρχών καί, διανοιχθείσης τής διαβάσεως 
έπικοινωνίας άπό τού ίερού εις τό διακονικόν, 
άπεκαλύφθησαν έπίσης τέσσαρες παραστάσεις ά
γιων ( Π ί ν. 38 α - β ). Αί παραστάσεις αύταί, 
καθώς καί αί λοιπαι όλίγαι άλλά άριστα σφζόμε-
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ναι παραστάσεις ( Κοινωνία 5Αποστόλων, Ευαγ
γελισμός, 6 Ιωάννης ό θεολόγος με την Όδηγή- 
τριαν κ.ά. ) έστερεώθησαν και έκαθαρίσθησαν· 
Ούτως άποκατεστάθη εις την πόλιν της Βέροιας 
εν πρώτης τάξεως σύνολον τοιχογραφικής δια- 
κοσμήσεως, εργον περισσοτέρων τού ένός καλ
λιτεχνών, έντασσόμενον εις τον κύκλον της μνη
μειακής ζωγραφικής του 12ου - 13ου αίώνος, πού 
γνωρίζομεν από την Καστορίαν,τήν Α χρίδα κ.λ.π. 
( Συνεργειον Φ. Ζαχαρίου ).

3. Ναός 'Αγίου Γεωργίου
Εις τάς άξιολόγους τοιχογραφίας του 16ου και 

17ου αίώνος τοϋ ναού τούτου έγένετο, παραλλή
λους προς σημαντικός κτηριακός έργασίας, στε- 
ρέωσις τών άποσαθρωμένων έκ τής ύγρασίας κο
νιαμάτων και μερικός καθαρισμός τής ζωγραφι
κής επιφάνειας άπό τά άλατα και τα άσβεστώ- 
ματα. ΕΙς τον πρόναον έστερεώθη και έγένοντο 
δείγματα καθαρισμού είς την μεγάλην παράστα- 
σιν τής Δευτέρας Παρουσίας ( 1519) εις δε τον 
κυρίως ναόν, μεταξύ τών άλλων, έστερεώθη καί 
έκαθαρίσθη ή μεγάλη παράστασις τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου, τοϋ 1642, τεχνοτροπίας χα
ρακτηριστικής τής ΒΔ. Ελλάδος, ή οποία ανα
πτύσσεται άνεπηρέαστος άπό τήν παράδοσιν τής 
άκμαζούσης Κρητικής ζωγραφικής τοϋ 16ου αί
ώνος ( Π ί ν. 55 α - β, 56 α - β ). Επίσης άπε- 
τειχίσθη τμήμα τοιχογραφίας με τήν παράστασιν 
τής Μεγάλης Δεήσεως, έπί τώ σκοπώ τής συντη- 
ρήσεως και τής έπαναταποθετήσεώς της μετά τήν 
στερέωσιν τοϋ τοίχου. Ή  έργασία πρέπει νά συνε- 
χισθη.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

1. Είς τάς έξαιρέτους τοιχογραφίας τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου τοϋ Κασνίτζη58 έγένοντο έκτεταμέναι 
έργασίαι στερεώσεως τών φερόντων ζωγραφικήν 
κονιαμάτων (περί τά 90 μ.2 ) άποσαθρωμένων έν 
πολλοΐς υπό τής ύγρασίας καί σταθεροποιήσεως 
τής χρωματικής έπιφανείας, ή όποια κατά τόπους 
άπεφλοιοϋτο. Δεν συνεπληρώθη ή στερέωσις καί 
δέν έγένετο καθαρισμός έφέτος. Αί έργασίαι θά 
συνεχισθοϋν.

2. Κατά τήν παραμονήν του είς Καστοριάν ό 
κ. Φ. Ζαχαρίου ήσχολήθη με τήν λήψιν μέτρων 
προστασίας καί προέβη είς δοκιμαστικούς κα
θαρισμούς καί στερεώσεις είς εΐκοσιν εικόνας 
έκ τών ένενήκοντά, συγκεντρωθεισών έκ τών ναών 
τής πόλεως ύπό τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 
έν συνεργασία μετά τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου καί

58. Βλ. Στ. Πελεκανίδη, Τοιχογραφίαι Καστορίας τ. Α' 
( λεύκωμα ) πίν. 4 3 -6 2 .

τοϋ κ. Νομάρχου, διά τοϋ έπιστημονικοϋ συνερ
γάτου τοϋ Βυζαντινού Μουσείου κ. Ν. Ζία, όσ- 
τις κατέγραψε και έφωτογράφησε περί τάς 600 
εικόνας τής πόλεως καί τής περιοχής. Αί παλαιό- 
τεραι καί σημαντικώτεραι είναι σχεδόν άδιάγνω- 
στοι λόγω  τοϋ έπικαθημένου λεπτού στρώματος 
σκληρυνθέντος πηλού σχηματισμένου έκ κόνεως, 
αιθάλης καί ύγρασίας, ήδη δέ, έκ τών πρώτων 
δοκιμών καθαρισμού, φαίνεται ότι ανάγονται 
είς τήν προ τής 'Αλώσεως έποχήν ( Π ί ν .  40 α - β, 
41 α - β ), συντηρούμεναι δέ καί καθαριζόμεναι 
θά άποτελέσουν σπουδαΐον σύνολον έργων ζω
γραφικής, κατά τό πλείστον 13ου καί 14ου αί
ώνος, έντελώς αγνώστων μέχρι τοϋδε. Έ ν συνδυα- 
σμώ μέ τάς εικόνας τής Βέροιας ( βλ. Π ί ν .  39 
α - β ), θά παράσχουν πολύτιμον μαρτυρίαν διά 
τήν τέχνην τών εικόνων τής Δυτ. Μακεδονίας κατά 
τούς τελευταίους βυζαντινούς αιώνας, θά δια
φωτίσουν δέ ώς προς τά έπικρατοϋντα ρεύματα,τάς 
σχέσεις μέ τά γειτονικά καλλιτεχνικά κέντρα ή 
καί μέ πλέον άπομακρυσμένα. ( Συνεργειον Φ. 
Ζαχαρίου ).

ΗΠΕΙΡΟΣ

Συλλογή φορητών εικόνων Ίωαννίνων
Ύ πό τάς όδηγίας καί τήν άμεσον έπίβλεψιν 

τής Έφορου Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 5ης Περι
φέρειας κ. "Αν. Χατζήνικολάου, συνετή ρήθησαν 
15 εικόνες τής έν τώ Μουσεία) συλλογής, ύπό τής 
συντηρητρίας τοϋ Βυζαντινού Μουσείου κ. Φ. 
Καλαμάρα.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Έγένετο, ύπό τής ζωγράφου - συντηρητρίας 
κ. Μ. Ρουσσέα - Μπάρμπα, μελέτη τών έπειγου- 
σών άναγκών συντη ρήσεως τών εικόνων τοϋ Μου
σείου καί τών ναών τής Ζακύνθου. Έκ τής έρεύ- 
νης ταύτης συνήχθη, ότι έπείγει ή συντήρησις 
ώρισμένων εικόνων τοϋ Μουσείου, τοϋ Μετοχιού 
τής 'Αγίας Αικατερίνης τοϋ Σινά, καθώς καί τοϋ 
ναού τής Χρυσοπηγής Μπόχαλης, τών όποιων 
παλαιότερον είχε γίνει πρόχειρος συγκράτησις 
δΓ έπικολλίισεως χάρτου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΝΑΞΟΣ

1. Ναός Παναγίας Αροσιανής
Ό  κύριος, είς μορφήν τρικόγχου, ναός έχει 

προσκεκολλημμένα άκτινοειδώς πως, είς τήν βό
ρεια ν πλευράν του, τρία μικρά παρεκκλήσια έπί- 
σης τρίκογχα. Προ τών έργασιών συντηρήσεως
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και της σχετικής έρεύνης, ϊχνη τοιχογραφιών 
ή σαν ορατά υπό τά επιχρίσματα μόνον εις την 
βορεΐαν κόγχην του κεντρικού ναού και την κόγ
χην του άνατολικοϋ παρεκκλησίου. Σχετική ερευ
νά έδειξεν, εις μέν τον κύριον ναόν, τρία στρώματα 
ζωγραφικής εις την ανατολικήν κόγχην και τήν 
προ αύτής καμάραν και δύο στρώματα εις τήν 
βορείαν, εις δέ τό ανατολικόν παρεκκλήσιον, 
τρία στρώματα εις τό τεταρτοσφαίριον τής ανα
τολικής κόγχης.

Κατά τό έτος τούτο έγένοντο, παραλλήλως προς 
σημαντικός κτηριακός, υπό τήν έπίβλεψιν του 
Εφόρου Βυζαντινών "Αρχαιοτήτων κ. Ν. Δραν- 
δάκη, έπισκευάς, αί κάτωθι έργασίαι συντη ρή
σεως:

α) Κύριος ναός. Βόρεια κόγχη. "Αφηρέθησαν 
τά άσβεστώματα καί άπετειχίσθησαν τά νεώτερα 
τμήματα τοιχογραφιών ( 13ου αί.;), είς ά άνήκον: 
α) ή λίαν βεβλαμμένη μορφή του Χριστού "Εμ
μανουήλ έκ τής παραστάσεως τής Πλατυτέρας 
τύπου Βλαχερνιτίσσης, β) ή παράστασις "Αρχαγ
γέλου έκ τού δυτικού τμήματος τής κάτω ζώνης 
τής άψιδος ( Π ί ν. 42 α ) καί γ) αί δύο μορφαί 
τής Παναγίας καί τού "Αρχαγγέλου έκ τής παρα
στάσεως τού Εόαγγελισμού έκ τού μετώπου τού 
προ τής άψιδος τόξου. Ή  άφαίρεσις τών νεωτέρων 
αυτών τμημάτων ήτο έξαιρετικώς δυσχερής, διότι 
τό λεπτόν υπόστρωμά των είχε συγχωνευθή μετά 
τών άλάτων τών έπί τού υποκειμένου άρχικού 
στρώματος ζωγραφικής, τού όποιου τά χρώματα 
εΐχον καταστή ώς έπί τό πλείστον ιδιαιτέρως εύ- 
αίσθητα. Μετά τήν άποτείχισιν, έγένετο καθα
ρισμός τού άποκαλυφθέντος παλαιοτέρου στρώ
ματος ζωγραφικής έκ τών άσβεστωμάτων καί τών 
άλάτων. Λόγορ τού περιορισμένου χρόνου έγέ
νετο πλήρης καθαρισμός μόνον τού κατωτέρου 
τμήματος τής άψιδος.

Διά τών έργασιών τούτων, άπεκαλύφθη είς τό 
σύνολόν της ή άρχική ζωγραφική διακόσμησις 
τού τμήματος αύτού τού ναού, ή οποία σύγκειται 
έκ τής παραστάσεως α) τής Θεοτόκου εις τον 
τύπον τής Βλαχερνιτίσσης έν μέσω τών στηθα- 
ρίων τών "Αγίων Κοσμά καί Δαμιανού, είς τό τε
ταρτοσφαίριον τής κόγχης, β) τού Χριστού νέου 
όλοσώμου, είς τό κέντρο ν τής κάτω ζώνης, έκατέ- 
ρωθεν τού οποίου είκονίζονται, άριστερά Θεοτό
κος ή Παράκλησις καί ό Προφήτης Σολομών, καί 
δεξιά έστεμμένη 'Αγία καί ό "Αγιος Ιωάννης ό 
Πρόδρομος, καί γ) τών όλοσώμων μορφών δύο 
αγίων, είς τήν συνεχομένην προς τήν άψΐδα κα
μάραν ( Π ί ν. 42 α ). Αί τοιχογραφίαι αυταί 
είναι λίαν σημαντικαί λόγω τής παλαιότητος, ώς 
καί τής έξαιρέτου ποιότητος αυτών.

β) *Αναζ. παρεκκλήσιον. Είς τήν κόγχην καί τά 
τρία άλλεπάλληλα στρώματα ζωγραφικής έφερον 
τήν παράστασιν τής Θεοτόκου είς τον τύπον τής 
Βλαχερνιτίσσης. "Εξ αύτών άπετειχίσθησαν τά 
δύο νεώτερα, διατηρουμένης τής κοίλης μορφής 
τού τεταρτοσφαιρίου κόγχης. "Εγένετο στερέω- 
σις καί καθαρισμός τού άρχικού στρώματος τού 
τεταρτοσφαιρίου καί τών, είς τήν κατωτέραν ζώ
νην τής ιδίας άψιδος, παραστάσεων δύο όλοσώ
μων στρατιωτικών άγιων ( Π ί ν. 42 β ).

2. Καλορίτισσα. Ναός Γεννήσεως

"Εκ τού σημαντικού έκ τοιχογραφιών διακό
σμου τού έν σπηλαίφ ναού, έγένετο άποτείχισις 
τμήματος νεωτέρου στρώματος ζωγραφικής είς 
τήν αψίδα, με λίαν έφθαρμένην παράστασιν σει
ράς άποστόλων.

"Απαντα τά άποτειχισθέντα τμήματα τοιχογρα
φιών μετεφέρθησαν είς τό Κεντρικόν "Εργαστή- 
ριον, προς έπεξεργασίαν. ( Συνεργείον Ν. Κάϊλα ).

Κ Ρ Η Τ Η

Παραθέτομεν κατωτέρω, τήν έκθεσιν τής Έπι- 
μελητρίας Βυζαντινών "Αρχαιοτήτων Κρήτης κ. 
Στυλ. Παπαδάκη - Okland, ήτις έπέβλεψεν άπά- 
σας τάς έν Κρήτη έργασίας.

«Λόγφ τού μεγάλου άριθμού τών έν τή νήσφ 
βυζαντινών μετά τοιχογραφιών ναών, οί πλεΐστοι 
τών οποίων έχουν άμεσον ανάγκην προστασίας, 
καί τής έκ τών πραγμάτων αδυναμίας άντιμετωπί- 
σεως, έν έκτάσει, τών άναγκών τούτων, έπελέγη- 
σαν προς συντήρησιν, κατά τό έτος τούτο, οί έκ 
τών παλαιοτέρων έμφανίζοντες άμεσωτέραν άνάγ- 
κην στερεώσεως καί τινες ιδιαιτέρως σημαντικοί 
διά τήν ποιότητα τής ζωγραφικής των. Διά τούς 
αυτούς λόγους, αί έκτελεσθεΐσαι έργασίαι άπέ- 
βλεπον κυρίως είς τήν στερέωσιν μόνον τών τοι
χογραφιών, μή έπεκτεινόμεναι είς πλήρη συντή- 
ρησιν καί καθαρισμόν, πλήν έλαχίστων ειδικών 
περιπτώσεων, ώς θέλει σημειωθή κατωτέρω.

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

1» Ναός 'Αγιου Γεωργίου είς Κούνενι ( νυν Βάθη )
Κισάμ,ου

Ό  μονόχωρος καμαροσκεπής ναός ούτος σφζει 
μέρος τού ζωγραφικού του διακόσμου, τον όποιον 
γραπτή έπιγραφή χρονολογεί είς τό 128459. Ή  
σημειουμένη μεγάλη φθορά καί ή άπώλεια μέ-

59. Κ. Αασιθιωτάκη, Δύο έκκλησίες στό Νομό Χανίων, 
έν ΔΧΑΕ, περίοδος Δ', τόμ. Β', σ. 38 κ.έ. πίν. 20-26. Gerola- 
Λασιθιωτάκη, Κατάλογος, άριθ. 45. Ε π ίσ η ς  Gerola, Mo
nument!, IV, ρ. 416, η. 12.
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ρους των τοιχογραφιών του οφείλεται εις την, 
άγνωστον πότε, έπισυμβάσαν πτώσιν της καμά
ρας, ή  οποία άνοικοδομηθεισα προχείρως, διά 
του αύτοϋ ύλικοϋ, διατηρεί είσέτι έπικολλημένα 
έπι των θολιτών της σπαράγματα τοιχογραφιών 
έκ των άρχικώς κοσμουσών τό τμήμα τούτο του 
ναού. Ή  έκ των περιπετειών αύτών του κτηρίου 
παραμονή των τοιχογραφιών έκτεθειμένων εις 
τάς έναλλασσομένας και ρίκας συνθήκας, προε- 
κάλεσε την έν πολλοις άποσάθρωσιν τών, ήδη 
έξ αρχής ούχί τόσον στερεών εις την ύφήν των, 
χρωμάτων, ενώ τά όμβρια ϋδατα, τά όποια και 
μετά την άνοικοδομησιν του θόλου διί) ρχοντο 
έκ τών ρωγμών τής προχείρου κατασκευής, έδη- 
μιούργησαν έπι τής ζωγραφικής έπιφανείας σκλη- 
ρότατον στρώμα κρυσταλλικών άλάτων και πυ- 
κνάς καταλιβάδας. Έπι πλέον, ό έπι μακρόν δια- 
ποτισμός τών κονιαμάτων, εϊχεν έπιφέρει την 
πτώσιν τμημάτων τοιχογραφιών ή επικίνδυνον 
άποκόλλησίν των έκ τών τοίχων. Διά τούς ανω
τέρω λόγους έπεσκευάσθη κατ’ αρχήν ή  έκ κερά
μων στέγη και έγένετο στερέωσις τών άποκεκολ- 
λημένων κονιαμάτων και του χρώματος. Επίσης 
συνεκρατήθησαν αί παρυφαι τών τοιχογραφιών 
καί έπληρώθησαν αί ρωγμαί καί τά έκ τής πτώ
σεως τοιχογραφιών κενά, διά κονιάματος συγγε
νούς συνθέσεως προς τό παλαιόν καί ουδετέρου 
χρωματικού τόνου. Τέλος, άφηρέθησαν, όπου ήτο 
άπαραίτητον διά τήν έρευναν τής έκτάσεως τής 
ζωγραφικής καί τήν στερέωσίν της, τά μεταγενέ
στερα άσβεστώματα καί έγένοντο δείγματα κα
θαρισμού έκ τών άλάτων εις τάς τοιχογραφίας 
τής κόγχης τού ιερού ( Π ί ν. 43 - 44 ). ( Συνερ- 
γεΐον Ν. Κάϊλα ).

2ο Ναός 'Αγίου Γεωργίου εις Σκλαβοπούλαν
Σέλινου
Καί 6 ναός ούτος, μονόχωρος καμαροσκεπής, 

έχει ύποστή σοβαράς ζημίας καί άλλοιώσεις, έκ 
τής καταρρεύσεως καί άνοικοδομήσεως τής κα
μάρας καί τού νοτίου τοίχου. Οϋτω σφζει τοιχο
γραφίας μόνον εις τον άνατολικόν, τον βόρειον 
καί τον δυτικόν τοίχον. Αί τοιχογραφίαι αύταί, 
άξιόλογοι ιδιαιτέρως διά τήν τεχνοτροπικήν ποι
κιλίαν των, καί χρονολογούμεναι εις τό 1290/9160, 
είχον ύποστή άναλόγους προς τό προηγούμενον 
μνημείον φθοράς.

Αί έκτελεσθεϊσαι έργασίαι συντηρήσεως, αί 
όποΐαι καί ένταύθα ήκολούθησαν τήν έπισκευήν 
τής στέγης καί έξασφάλισιν τού μνημείου έκ τής

60. G erola- Αασιθιωτάκη, Κατάλογος, άριθ. 86. Επίσης, 
Στ. Παπαδάκη - Okland, Ή  Κερά της Κριτσάς, έν ΑΔ 22 
( 1967 ) : Μέρος Α' σ. 98 και 104, Πίν. 71 β καί 73.

ύγρασίας, συνίσταντο, κατ’ άρχήν, εις τήν στε- 
ρέωσιν τών άποκολλημένων καί σαθρών τμημά
των τού κονιάματος. Έν συνεχείς*, άφηρέθησαν 
τά άσβεστώματα, τά όποια έκ τής άτέχνου έπι- 
σκευής τού κτηρίου έκάλυπτον μέγα μέρος τών 
τοιχογραφιών καί ολόκληρον τήν επιφάνειαν 
τού δυτικού τοίχου. Ούτως, άπεδόθη εις τήν άρ- 
χικήν της μορφήν ή, εις τό τύμπανον τού άνατο- 
λικού τοίχου, σύνθεσις τού 'Αγίου Μανδηλίου 
καί τών στηθαριών τού Ιωακείμ καί τής "Αννης, 
άπεκαλύφθησαν δε έξ μορφαί ιεραρχών καί άγιων 
εις τον βόρειον τοίχον, ώς καί ή έκ τής παραστά- 
σεως τής Σταυρώσεως καί μορφών μαρτύρων δια- 
κόσμησις τού δυτικού. Τέλος, έγένοντο δείγματα 
καθαρισμού έκ τών κρυσταλλικών άλάτων καί 
τών άσβεστωμάτων, εις τάς μορφάς τών ιεραρχών 
τού ίερού καί συνεπληρώθησαν διά κονιάματος, 
ούδετέρου χρωματικού τόνου, τά κατεστραμμένα 
τμήματα τής ζωγραφικής έπιφανείας ( Π ί ν .  
45 α - β ). ( Συνεργεΐον Ν. Κάϊλα ).

3» Ναός Είσοδίων Θεοτόκου εις Σκλαβοπούλαν
Ό  ναός, τού αύτού άρχιτεκτονικού τύπου μέ 

τούς προαναφερθέντας, σφζει σχεδόν εις τό σύ- 
νολόν του, τον έκ τοιχογραφιών διάκοσμόν του61. 
Αί τοιχογραφίαι αύταί, έργον τού β' ήμίσεος τού 
14ου αιώνος, άποτελούν, λόγφ τής καλλιτεχνι
κής των ποιότητος καί τής χρονολογίας των, έν 
τών πλέον άξιολόγων καί ιδιαιτέρου ένδιαφέρον- 
τος μνημείων τής νήσου, είχον όμως ύποστή σο
βαράς ζημίας έκ τής ύγρασίας καί τών άτέχνων 
έπισκευών καί προσθηκών.

Ούτως, έκ τής κατασκευής κωδωνοστασίου έκ 
σιδηροπαγούς σιμεντοκονίας έπι τού δυτικού τοί
χου, τό τμήμα τούτο διερράγη εις πολλά σημεία 
καί ό τοίχος έξέκλινε τής κατακορύφου, μέ άπο- 
τέλεσμα αί τοιχογραφίαι νά άποκολληθούν καί 
καταστούν κατά τό πλεΐστον έτοιμόρροποι. 'Ο
μοίως, έκτεταμέναι φθοραί τής ζωγραφικής προ- 
εκλήθησαν έκ τής διανοίξεως παραθύρου εις τόν 
νότιον τοίχον καί έκ τής κατασκευής νέου τέμ
πλου, ώς καί έκ τής άτέχνου καί δΓ άκαταλλήλων 
ύλικών — κυρίως τσιμέντου — πλη ρώσεως τών 
ρωγμών καί τών κατεστραμμένων τμημάτων τών 
τοιχογραφιών.

Αί έκτελεσθεϊσαι έπι τών τοιχογραφιών έργα- 
σίαι, αί όποΐαι ήκολούθησαν τήν κατά τό παρελ
θόν έτος συντελεσθεΐσαν στερέωσίν τού κτη ρίου 
καί τήν έξασφάλισιν του έκ τής ύγρασίας, άπέβλε- 
πον κυρίως εις τήν στερέωσίν τών τοιχογραφιών. 
Ούτως, έγένετο σταθεροποίησις τού κονιάματος

61. Gerola - Αασιθιωτάκη, ε. ά., άριθ. 87.
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και του χρώματος, δπου τούτο διαποτισθέν έκ τής 
ύγρασίας άπελεπίζετο, εν συνεχεία δέ, άφηρέθη- 
σαν αί παλαιαί δι9 άκαταλλήλων ύλικών συμπλη
ρώσεις, άντικατασταθεΐσαι δι* ειδικού κονιάματος, 
ουδετέρου χρωματικού τόνου. Τέλος, έγένοντο 
δείγματα καθαρισμού έκ των κρυσταλλικών αλά
των — παράστασις Πλατυτέρας εις κόγχην ιε
ρού— καί άφηρέθησαν τα άσβεστώματα έκ των 
πλέον σημαντικών σημείων τής ζωγραφικής 
( Π ί ν. 46 α ). ( Συνεργεΐον Ν. Κάϊλα ).

4 . Ναός Σωτήρος εις Σκλαβοπούλαν
Καί ό ναός ούτος, μονόχωρος, καμαροσκεπής, 

σφζει τοιχογραφίας άξιολόγους62, ιδιαιτέρως άπό 
πλευράς εικονογραφίας, αί όποϊαι δύνανται νά 
χρονολογηθούν εις τον 15ον αιώνα, κατά τάς έρ- 
γασίας δέ συντη ρήσεως άπεκαλύφθη, εις τήν κα- 
τωτέραν ζώνην του βορείου τοίχου, καί παλαιό- 
τερον, πολύ βεβλαμμένον, στρώμα ζωγραφικής, 
μετά παραστάσεως νέου όλοσώμου άγιου, ή όποια 
θά ήδύνατο νά χρονολογηθή — μετ’ έπιφυλά- 
ξεων λόγφ τής κακής διατη ρήσεως — εις τον 12ον 
αίώνα ( Π ί ν. 47 β ).

Καί εις τό μνημεΐον τούτο ή φθορά τής ζωγρα
φικής ώφείλετο εις τήν έκ τής κατεστραμμένης 
στέγης προερχομένην ύγρασίαν, ή οποία διεπό- 
τιζε καί άπεσάθρωνε τά ούχί ισχυρά εις τήν σύν- 
θεσίν των κονιάματα καί χρώματα. Έκ τούτου 
καί ή ώς έπί τό πλειστον έν σχεδίω μόνον διατή- 
ρησις τής ζωγραφικής ( Π ί ν. 47 α, 48 α ).

Αί κατά τό έτος τούτο έκτελεσθεΐσαι έργασίαι, 
αί όποϊαι άπετέλουν συνέχειαν τών, κατά τό παρ
ελθόν, έργασιών στερεώσεως τού κτηρίου καί 
επισκευής τής στέγης, συνίσταντο εις τήν, δΤ 
άναλόγων μεθόδων προς τάς έφαρμοσθείσας εις 
τά προαναφερθέντα μνημεία, στερέωσιν καί δια- 
σφάλισιν τών τοιχογραφιών. ( Συνεργεΐον Ν. 
Κάϊλα ).

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

5. Ναός "Αγίου Ευτυχίου εις Χρωμοναστήρι
Ό  ναός, μονόκλιτος, σταυροειδής μετά τρούλ- 

λου, έχει τήν αψίδα τού ίερού διακεκοσμημένην 
μέ τοιχογραφίας, αί όποϊαι χρονολογούνται υπό 
τού εκδότου των, καθηγητού κ. Ν. Δρανδάκη, 
εις τον 11 ον αίώνα63. Αί διά τήν αρχαιότητα καί 
τήν τέχνην των σημαντικαί, Ιδιαιτέρως διά 
τήν ιστορίαν τής έν τή νήσφ ζωγραφικής, τοίχο-

62. Gerola - Λασιθιωτάκη, §. ά., άριθ. 85.
63. Ν. Δρανδάκη, Αί τοιχογραφίαι του ‘Αγίου Εύτυχίου 

Ρεθύμνης, έν Κρητ. Χρον. τόμ. Γ ( 1956) σ. 215 κ. έ. Πίν.
IB" - ΙΘ \

γραφίαι αύταί, ύπέφερον κυρίως έκ τής ύγρασίας.
Διά τήν οριστικήν έξασφάλισίν των, έν συνεχείς 

τών κατά τά δύο παρελθόντα έτη έκτελεσθεισών 
έργασιών άποκαταστάσεως καί στερεώσεως τού 
κτηρίου64, έγένετο στερέωσις τών τοιχογραφιών, 
διά σταθεροποιήσεως τών κονιαμάτων καί τού 
χρώματος. ’Επίσης έγένετο καθαρισμός έκ τών 
άσβεστωμάτων, τά όποια έκάλυπτον κυρίως τά 
κατώτερα τμήματα τής άψΐδος, ούχί όμως καί 
έκ τών σκληροτάτων κρυσταλλικών αλάτων, τά 
όποια καλύπτουν ολόκληρον τήν ζωγραφικήν 
έπιφάνειαν, ώς έκ τούτου δέ ή άφαίρεσίς των ήθε- 
λεν απαιτήσει μακροχρόνιον έργασίαν ( Π ί ν .  
46 β ). ( Συνεργεΐον Στ. Μπαλτογιάννη ).

6. Ναός "Αγίου Ίωάννου εις Άνώγεια

Έχει τήν μορφήν συμπλέγματος διδύμων μονο
χώρων καμαροσκεπών ναών. Ώς έκ τών οικοδο
μικών στοιχείων καί τών έπί τών τοιχογραφιών 
παρατηρουμένων φθορών συνάγεται, τό αρχικόν 
τμήμα είναι ό μετά τοιχογραφιών νότιος ναΐσκος, 
ό όποιος πολύ ένωρίς, ίσως κατά τον 17ον αιώνα, 
έπεξετάθη διά μιας μικράς προς Δ. προεκτάσεως 
ώς καί διά τής προσθήκης τού βορείου, εύρυτέ- 
ρου καί πλέον έπιμήκους, κλιτούς. "Η έπικοινω- 
νία τού αρχικού μέ τούς νέους αύτούς χώρους 
έπετεύχθη διά τής δημιουργίας, εις τον βόρειον 
καί τον δυτικόν τοίχον τού άρχικού τούτου ναΐ
σκου, δύο μεγάλων τοξωτών ανοιγμάτων.

Αί τοιχογραφίαι, αί όποϊαι κοσμούν μόνον τον 
νότιον άρχικόν ναΐσκον65 καί δύνανται νά χρο
νολογηθούν εις τό πρώτον ήμισυ τού Μου αίώ- 
νος, άκολουθούν εις τήν εικονογραφίαν τό καθιε- 
ρωμένον σύστημα — ευχαριστιακά θέματα εις 
τον χώρον τού ιερού, μέ τήν παράστασιν τής Δεή- 
σεως εις τήν κόγχην τής άψΐδος, σκηναί τού δωδε- 
καόρτου εις τήν καμάραν καί τον δυτικόν τοίχον, 
όπου καί δύο σκηναί έκ τής ζωής τού τιμωμένου 
άγιου, καί μορφαί όλοσώμων άγιων καί μαρτύρων, 
εις τήν πρώτην ζώνην τών τοίχων, στεφομένην 
υπό σειράς στηθαρίων μαρτύρων.

Ή  τέχνη τών τοιχογραφιών αυτών έμφανίζει 
πρωτοτυπίαν, τούς συντελεστάς τής οποίας θά 
πρέπει καί ένταΰθα νά άναζητήσωμεν εις τήν άνά- 
μειξιν στοιχείων παλαιοτέρων καλλιτεχνικών πα
ραδόσεων, άναλόγων προς έκείνας τής ζωγραφικής 
τού ναού 6Αγ. ’Αποστόλων εις Πέτς (Ίπέκιον) καί 
τού βορείου κλιτούς τής Μητροπόλεως Μυστρά, 
μετά άλλων προερχομένων άπό τήν δυτικήν τέ
χνην, μέ μεθόδους καί τύπους χαρακτηρίζοντας

64. ΑΔ 19 ( 1964): Χρονικά, σ. 460. Επίσης, ΑΔ 20 
( 1965): Χρονικά, σ. 575.

65. Gerola - Λασιθιωτάκη, £.ά., άριθ. 298.
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την τέχνην των Παλαιολόγων, καθώς καί εις την 
ένιαίαν έρμηνείαν των ποικίλων αυτών στοιχείων 
ύπό τοϋ εντοπίου καλλιτέχνου ( Π ί ν. 48 β ).

Αί, είς τάς κατ’ εξοχήν ένδιαφερούσας ταύτας 
τοιχογραφίας, έπενεχθεϊσαι φθοραι έκ των έπι- 
σκευών και λοιπών άτυχών έπεμβάσεων, συνί- 
σταντο κυρίως εις την καταστροφήν μεγάλων τμη
μάτων αύτών κατά τήν δημιουργίαν τών ώς άνω 
άνοιγμάτων έπικοινωνίας τών χώρων, τήν πρό
χειρον καί δΓ άκαταλλήλων ύλικών συγκράτη- 
σιν τών παρυφών τών ούτως άποκεκομμένων τοι
χογραφιών, εις τήν έπίχρισιν μεγάλων επιφα
νειών — κυρίως όλοκλήρου τοϋ τμήματος τοϋ 
ίεροϋ — τήν έκ τών θυμιαμάτων κ.λ.π. άμαύρωσίν 
των καί τον έκ τής υγρασίας διαποτισμόν τών κο
νιαμάτων.

Προς προστασίαν των, έκαλύφθησαν διά κε
ράμων οι θόλοι, τών όποιων ή παλαιοτέρα έπά- 
λειψις διά λεπτοϋ στρώματος σιμεντοκονίας ήτο 
πλέον άνώφελος, ώς διαρραγεϊσα έν έκτάσει, 
παραλλήλως δέ έξετελέσθη σαν αί άκόλουθοι έρ- 
γασίαι συντηρήσεως τών τοιχογραφιών. Στερέ- 
ωσις τών άποκεκολλη μένων κονιαμάτων, άντι- 
κατάστασις τών παλαιών ύλικών, τά όποια έπλή- 
ρουν τά κατεστραμμένα τμήματα τών τοιχογρα
φιών καί τά ρήγματα, διά νέου, καταλλήλου συν- 
θέσεως, κονιάματος, άφαίρεσις τών έπιχρισμά- 
των, δΓ ής άπεκαλύφθη ή, μέτριας διατηρήσεως, 
διακόσμησις τοϋ χώρου τοϋ ίεροϋ, καί ό μερικός 
καθαρισμός τοϋ συνόλου τών τοιχογραφιών. 
( Συνεργεΐον Στ. Μπαλτογιάννη ).

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7* Ναός βΑγίας Παρασκευής εις Επισκοπήν Πε
διάδας

Ό  ναός, τοϋ συνήθους τύπου τοϋ μονοχώρου 
καμαροσκεποϋς, σφζει λίαν άξιολόγους, διά τήν 
ποιότητα τής τέχνης των, τοιχογραφίας66, κατά 
τό πλειστον δυστυχώς μέτριας διατη ρήσεως, χρο
νολογουμένας είς τον 15ον αιώνα. Ιδιαιτέρως 
ένδιαφέρουσα εις αύτάς είναι ή πλούσια είκονο- 
γράφησις σκηνών έκ τής ζωής καί τοϋ μαρτυρίου 
τής άγιας καί ή πρωτοτυπία είς τάς λεπτομέρειας 
τοϋ θέματος τής Δευτέρας Παρουσίας67.

Αί έκτελεσθεΐσαι — παραλλήλως πρός τήν έξα- 
σφάλισιν τοϋ κτηρίου έκ τής ύγρασίας, είς ήν 
κυρίως ώφείλετο ή φθορά τής ζωγραφικής, διά 
τής στρώσεως πρωτίστως κεράμων είς τον θό- 
λον — έργασίαι συ ντη ρήσεως τών τοιχογραφιών

66. Gerola - Αασιθιωτάκη, ε.ά. άριθ. 499.
67. Βλ. ΑΔ 21 ( 1966 ):  Χρονικά, εκθεσιν περί των Με

σαιωνικών Μνημείων Κρήτης 1965.

συνίσταντο κυρίως, είς τήν στερέωσιν τών έν έκ- 
τάσει έτοιμορρόπων κονιαμάτων καί τήν συμ- 
πλήρωσιν τών κατεστραμμένων τμημάτων τής 
ζωγραφικής έπιφανείας. Καθαρισμοϋ έγένετο, έλ- 
λείψει χρόνου, μόνον μικρόν δείγμα, είς τήν 
παράστασιν τής Πεντηκοστής. ( Συνεργεΐον Στ. 
Μπαλτογιάννη )».

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

ΡΟΔΟΣ

Ι. Ταξιάρχης τοϋ θ ά ρ ι

3Από τό Καθολικόν τής παλαιάς Μονής διατη
ρείται ή άψίς τοϋ ίεροϋ μετά τής συνεχομένης 
καμάρας καί ό τροϋλλος μετά τών άνεχόντων 
τεσσάρων πεσσών. Οι λοιποί τοίχοι, ώς καί ή έπι» 
μηκυνθεΐσα δυτική κεραία, είναι μεταγενέστεραι 
προσθήκαι68. Ό λόκληρος ό ναός καλύπτεται έσω» 
τερικώς από τοιχογραφίας διαφόρων περιόδων, 
είχε δέ ήδη διαπιστωθή ότι είς τό ίερόν, κάτω 
τής ζώνης τών συλλειτουργούντων ιεραρχών τοϋ 
1506, ύπήρχεν άρχαιότερον στρώμα άξιολόγων 
τοιχογραφιών μέ τήν αύτήν παράστασιν69. Κατά 
τάς έργασίας συ ντη ρήσεως τών τοιχογραφιών 
διεπιστώθη, ότι είς τήν συνεχομένην πρός τήν 
κόγχην τοϋ ίεροϋ καμάραν, ώς καί είς τούς πλα
γίους τοίχους αύτής, διετή ρεΐτο άκάλυπτον τό άρ- 
χικόν στρώμα τοιχογραφιών μέ τήν Ά νάληψιν 
ώς καί παραστάσεις θαυμάτων καί άγιων. Ε π ίσ ης 
διεπιστώθη ότι είς τον τροϋλλον, ύπό τόν Παντο
κράτορα, τούς σεβίζοντας άγγέλους, τούς προφή- 
τας καί τούς εύαγγελιστάς τών σφαιρικών τρι
γώνων, δλας τοιχογραφίας λαϊκωτέρας άντιλή- 
ψεως τοϋ 18ου αίώνος, μέτριας διατη ρήσεως (Π ίν . 
50 α ), διετή ρεΐτο τό άρχικόν στρώμα τοιχογρα
φιών μέ τά αύτά θέματα, είς άρκετά καλήν κα- 
τάστασιν ( Π ί ν .  50 β, 51 α - β. Πρβλ. Π ί ν .  
49 β ). Παραλλήλως μέ στερεωτικάς έργασίας τοϋ 
κτηρίου, έκτελεσθείσας ύπό τής ’Εφορείας ’Αρ
χαιοτήτων Δωδεκανήσου, έγιναν έκτεταμέναι έρ- 
γασίαι συ ντη ρήσεως τών αρχικών τοιχογραφιών 
( ή Ά νάληψις, Π ί ν .  49 α) ,  ώς καί τών μεταγε
νεστέρων, αί όποΐαι δέν καλύπτουν παλαιότερον 
στρώμα ( έν δλφ 175 μ.2 ) έγένοντο δέ καί δόκι
μα! καθαρισμών καί προετοιμασίαι δΓ άποτειχί- 
σεις τοϋ νεωτέρου στρώματος τοϋ τρούλλου, ώστε 
νά καταστή δυνατή ή άποκάλυψις καί στερέωσις 
τών σημαντικών άρχικών τοιχογραφιών.

68. Βλ. Ρ. Lojacono, Pitture parietali Bizantine Rodiote. 
Atti dello VIII Congr. Intern, di Studi Bizantini di Palermo 
( 1951 ) T. II ( 1953 ), a . 175 - 177 και τοϋ αύτοϋ II M ona
ster© di Tfaari in Rodi, έν περ. Palladio, Fasc. IV, Ό κ τ . - Δεκ. 
1951, σ. 153- 160.

69. 5A . Ό ρλάνδος, ABME„ τ. 6 ( 1948 ), σ. 198.
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2. Ναός 'Αγιο© Ίωάννου Θεολόγο© (Παραδείσι -
Βιλλανόβα)

Εις τον άπόμερον αύτόν ναόν διεπιστώθη κατά 
τάς έργασίας συντη ρήσεως ή ΰπαρξις περισσο
τέρων στρωμάτων τοιχογραφιών, παλαιοτέρων 
τής τοιχογραφήσεως του 1686, γνωστής μόνον 
έκ τής σχετικής έπιγραφής70. Έγένοντο στερεώ
σεις κονιαμάτων και αποκαλύψεις τοιχογραφιών 
κάτωθεν επιχρισμάτων ασβέστου ( Π ί ν. 52 α - β, 
53 β ), έκ τών οποίων ιδιαιτέρως ένδιαφέρον 
είναι τμήμα Δευτέρας Παρουσίας εις τον πρό
ναον ( Π ί ν. 53 α ). ( Συνεργεΐον Φ. Ζαχαρίου ).

ΠΑΤΜΟΣ

3. Ναός 'Αγίου Βασιλείου
Έπι τοϋ συνόλου τής έπκρανείας τών τοιχογρα

φιών τοϋ ναού έγινε στερέωσις τοϋ κονιάματος 
τών τοιχογραφιών, σταθεροποίησις τοϋ χρώμα
τος, πρόχειρος καθαρισμός τών τοιχογραφιών 
και συμπλήρωσις τών έφθαρμένων τμημάτων τών 
τοιχογραφιών διά κονιάματος ουδετέρου τόνου.

4. Ναός 'Αγίου Δημητρίου
Είς τον μονόχωρον αύτόν ναόν, θεωρούμενον 

κατά την παράδοσιν ώς τον άρχαιότερον τής Πάτ- 
μου, έγινεν άποκάλυψις όλων τών τοιχογραφιών, 
πλήν αυτών τοϋ ίεροϋ βήματος, μετά την άφαίρε- 
σιν τών κονιαμάτων και άσβεστωμάτων, τά όποια 
έκάλυπτον αύτάς, στερέωσις ώρισμένων τμημά

70. Ά . Όρλάνδος, ΑΒΜΕ, τ. Σ Τ  ί 1948 ), σ. 214.

των τών τοιχογραφιών και δοκιμαστική άφαίρε- 
σις άλάτων. Σημειωτέον ότι είς μερικά σημεία 
εύρέθησαν Ιχνη παλαιοτέρου στρώματος ( Π ί ν. 
54 α - β ).

5. Μονή 'Αγίου Ίωάννου Θεολόγου. Καθολικόν
Έπι όλοκλήρου τής έπιφανείας τών τοιχογρα

φιών τοϋ έν ειδει στοάς έξωνάρθηκος τοϋ 18ου 
αίώνος, έγινε πρόχειρος καθαρισμός, σταθεροποί- 
ησις τοϋ χρώματος, ζωγραφικαί μικροσυμπλη ρώ- 
σεις ( retouches ) είς τά έφθαρμένα τμήματα τών 
τοιχογραφιών καί προστασία αύτών μέ διάλυμα 
καθαροϋ κηροϋ. Διεπιστώθη ότι κάτω άπό τάς 
τοιχογραφίας τοϋ έξωνάρθηκος ύπάρχει παλαιό- 
τερον στρώμα.

Συνοψίζοντες τόν άπολογισμόν τών έργασιών 
τοϋ παρά τφ Βυζαντινφ Μουσείφ Κεντρικού Ε ρ
γαστηρίου, κατά τούς πρώτους μήνας άπό τής 
ίδρύσεώς του, άναφέρομεν, ότι έξετελέσθησαν 
διά τών συνεργείων του έργασίαι έπι 4 μνημείων 
μέ ψηφιδωτά, έπι 57 ναών μέ τοιχογραφίας καί 
έπι 70 περίπου φορητών εικόνων, έν Έλλάδι. 
Επίσης, ό κ. Ά . Μαργαριτώφ, μετά μικροϋ συν
εργείου, είργάσθη είς την Ίεράν Μονήν τοϋ Σινά, 
έπι εικόνων και τοιχογραφιών, ώς καί είς Ιερο
σόλυμα, έπι τοιχογραφιών καί είκόνων. *Αλλά 
περί τούτων, θέλει ύποβληθή χωριστή έκθεσις.

Ή  παραβολή τής έκτάσεως τών ώς άνω έργα
σιών προς έκείνας τών προηγουμένων έτών θά 
ήδύνατο νά κριθή ώς ήδη δικαιώνουσα την ΐδρυ- 
σιν τοϋ Κεντρικού Εργαστηρίου.

Μ. ΧΑΤΖΗ ΔΛΚΗ Σ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

I. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εις τό Μουσεΐον Άκροπόλεως συνεχίσθη ή 
έργασία όργανώσεως και τακτοποιήσεως των α
ποθηκών ( τής "Ακροπόλεως και του παραρτή
ματος του στεγαζομένου εις τό Φετιχιέ Τζάμι) 
υπό την έποπτείαν του Γεν. Εφόρου Ν. Πλάτωνος 
και με την συνεργασίαν των αρχαιολόγων Μ. 
Τομπροπούλου - Μπρούσκαρη, Εύγ. Γιαννοπού- 
λου - Ζωγράφου, Έμμας Βοΐλα, Έλ. Πελεκανάκη, 
Πην. Καπετανάκη ( έπι τής "Ακροπόλεως), X. 
Κανελλοπούλου, Μ. Τσώνη, Παν. Ματζώρου και 
Έλ. Ζαγανιάρη ( εις Φετιχιέ Τζαμί).

Διά τής έργασίας ταύτης κατωρθώθη νά πε- 
ραιωθή ή άποδελτίωσις και φωτογράφησις πάν
των των γλυπτών και τών πωρίνων αρχιτεκτονι
κών τεμαχίων, τών άποκειμένων εις τάς δύο υπό 
τό Μουσεΐον και παρ" αυτό εύρισκομένας άποθή- 
κας και ή τελική αυτών ταξινόμησις. Παραλλή- 
λως συνεχίσθη ή ταξινόμησις καί καταγραφή τών 
εκτεταμένων σειρών τών πήλινων είδωλίων Ά 
κροπόλεως. Άπό τούς μεγάλους σωρούς τών τε
μαχίων μαρμάρων, τούς άποκειμένους εν ύπαί- 
θρφ, βορείως καί νοτίως του Μουσείου Άκρο
πόλεως, με τήν παρακολούθησιν τής κ. Μαρ. 
Μπρούσκαρη καί με τήν βοήθειαν του έμπειρο» 
τάτου φύλακος Βασ. Καραγεωργίου, διεχωρίσθη- 
σαν πολλά γλυπτά καταγεγραμμένα, τά όποια 
κατά τό μάλλον ή ήττον άνεγνωρίσθησαν μεταξύ 
τών άτελεστάτων λημμάτων τών καταλόγων, ώς 
καί πολλά άκατάγραφα, νυν τό πρώτον καταγρα- 
φέντα. Μεταξύ τούτων άνεγνωρίσθη εν λίαν ση
μαντικόν τμήμα εκ τών γλυπτών τών αετωμάτων 
του Παρθενώνος, τό όποιον συντόμως πρόκειται 
νά δημοσιευθή ύπό τής ταυτισάσης τούτο, ώς 
έπίσης εν ή δύο πιθανά τμήματα εκ τών μετοπών. 
Σημαντική ύπήρξεν ή άναγνώρισις ύπό τής αρ
χαιολόγου Εύγ. Ζωγράφου τμήματος εκ του βρα- 
χίονος καί του στήθους του αναγλύφου του Κε- 
ραμέως, τό όποιον συνηρμόσθη είς τό έκτεθειμέ- 
νον είς τό Μουσεΐον μνημεΐον.

Είς τά έργαστήρια Άκροπόλεως συνεχίσθη 
διά του τεχνίτου Κ. Κωνσταντάκη ή συγκόλλη- 
σις καί άποκατάστασις τών παμπληθών αγγείων 
καί άλλων αντικειμένων, τά όποια προήλθον έκ 
τών ερευνών κατά τήν νοτίαν κλιτύν τής Άκρο
πόλεως τών προηγουμένων έτών καί του παρόν
τος έτους. Είς τό Εθνικόν Μουσεΐον συνετελέ-

σθη έπίσης ή άποκατάστασις του λίαν σημαντι
κού ζεύγους κνημίδων πρωίμων γεωμετρικών χρό
νων, ώς καί τών χαλκών όπλων, τών άνευρεθέν- 
των είς μικρόν τάφον τής νοτίας κλιτύος, άνωθεν 
τής Στοάς Εύμένους. Με τήν ευκαιρίαν τού κα
θαρισμού κατέστη φανερά ή πραγματική των χρο- 
νολόγησις ( Βλ. ΑΔ 20 ( 1965 ) : Χρονικά, σ. 30 
κ. έ. ) ( Σ χ έ δ. 1 - 2* Π ί ν. 59 α - β, 60 α ).

Διά τήν δημοσίευσιν τού ύλικού τής άνασκαφής, 
τής γενομένης ύπό τού κ. Γιάννη Μηλιάδη νο
τίως τής Άκροπόλεως, εκτός τής κ. Μπρούσκαρη, 
ή οποία προπαρεσκεύασε καί έθεσεν είς τήν διά- 
θεσιν τού άνασκαφέως μελέτην τών γλυπτών τε
μαχίων, τό επιστημονικόν προσωπικόν, τό άπα- 
σχολούμενον είς τήν άποθήκην Φετιχιέ Τζαμί, 
προήγαγε τήν προπαρασκευαστικήν μελέτην ύπό 
τήν καθοδήγησιν τού άνασκάψαντος κ. Μηλιάδη. 
Οϋτω έμελετήθησαν τά μελανόμορφα καί πρωτο
αττικά άγγεΐα ( Τσώνη, Κανελλοπούλου ), οί με- 
γαρικοί σκύφοι καί τό ύλικόν τών έλληνορρω
μαϊκών χρόνων ( Ζαγανιάρη ), τά κορινθιακά 
άγγεΐα ( Ματζώρου ). Ά λλοι έπιστήμονές είργά- 
σθησαν δΓ άλλα είδη ( ένεπιγράφους λαβάς άμ- 
φορέων, άγνΰθας, λύχνους κ.λ.π.).

Ή  διοικητική έργασία διεξήχθη διά τού Γ. 
Εφόρου ( ούτος άπεχώρησε τής Υπηρεσίας ώς 
συμπληρώσας 35ετή ύπη ρεσίαν κατά τό τέλος 
τού έτους ) καί τών Επιμελητών Ήλ. Τσιριβά- 
κου, Καλ. Κρυστάλλη, Τ. Κουλεϊμάνη, Ύβ. Νι- 
κοπούλου, Άγγ. Χωρέμη, Τ. Παπαποστόλου καί 
τών έκτάκτων έπιστημονικών βοηθών Μ. Σαρλά 
καί Κ. Κώστογλου.

II. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α. Έπι τής "Ακροπόλεως
Οί μεγάλοι λιθοσωροί τών μαρμάρων περί τό 

Belvedere καί κατά μήκος τής άνατολικής πλευράς 
τού τείχους μετετοπίσθησαν, προκειμένου νά γίνη 
μελέτη διά τήν κατασκευήν νέων βοηθητικών χώ
ρων. "Εν τούτοις, τά άποκαλυφθέντα άρχαΐα λείψα
να καί ή διαμόρφωσις τού βράχου, έδειξαν ότι ό 
έκεΐ χώρος δέν πρέπει νά χρησιμοποιηθή. Τακτό- 
ποίησις τών γλυπτών τεμαχίων έγένετο είς τήν 
μικράν αύλήν κατά τήν νοτίαν πλευράν τού Μου
σείου καί παρά τό νεότευκτον έργαστήριον, έπι- 
μελείμ τής κ. Μπρούσκαρη.

Ώρισμέναι έργασίαι στερεωτικαί έγένοντο είς 
τό έπιστύλιον καί τμήμα τής οροφής τών Προπυ
λαίων, κατόπιν μελέτης τής Διευθύνσεως Άνα- 
στηλώσεως καί ύπό τήν έπιστασίαν τού κ. Ν.
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Σχέδ. 1. Κνημις πρωίμων γεωμετρικών χρόνων έκ τάφου νοτιάς κλιτύος Άκροπόλεως

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:54 EEST - 52.53.217.230



38 Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ν  ΔΕ AXIOM 21 (1966) : Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α

Σ χέδ. 2. Κ νη μ ις  πρω ίμω ν γεω μ ετρ ική ν  χρ ό νω ν  έκ  τάφου νο τιά ς κ λ ιτύ ο ς "Α κροπόλεω ς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:54 EEST - 52.53.217.230



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 39

Σκαρή. Τό κάτω τμήμα τοϋ έπιστυλίου της ΒΑ. 
γωνίας της Ιωνικής στοάς είχε πράγματι προ έτών 
καταπέσει και ή σιδηρά δοκός, εμφανής πλέον, 
ύφίστατο ραγδαίαν φθοράν έξ όξειδώσεως, προ
ξενούσα άμεσον κίνδυνον άποσπάσεως καί άλ
λων τεμαχίων τοϋ επιστυλίου. Διά την ένίσχυσιν 
τοϋ επιστυλίου ένεσωματώθη δΤ όξυγονοκολλή- 
σεως δοκός έξ ανοξείδωτου χάλυβος, καταστάσα 
άφανής διά χρωματισμού. Όρειχάλκινοι σύνδε
σμοι ένίσχυσαν έτι μάλλον τά υπό διάσπασιν τμή
ματα τοϋ έπιστυλίου. Πρός αποφυγήν όξειδώσεως 
τοϋ σιδηροϋ πλέγματος, τοϋ συγκρατοϋντος τά 
φατνώματα τοϋ δυτικοϋ τμήματος τής όροφής των 
Προπυλαίων, έγένοντο έργασίαι κατασφαλιστι- 
καί τής στεγανότητος, βελτιωθέντος τοϋ συστή
ματος των έπικαλυπτόντων ύαλωμάτων και έπι- 
χρισθέντων των σιδηρών τμημάτων* τά διασπα- 
σθέντα ή άποκολληθέντα τεμάχια των φατνωμά
των έτοποθετήθησαν εις την θέσιν των και έστε- 
ρεώθησαν, άπαντες δέ οί αρμοί έκλείσθησαν διά 
σιμεντοκονίας, έπικαλυφθείσης διά σιμέντου λευ- 
κοΰ χρώματος. Μικρότεραι έργασίαι συγκρατή- 
σεως έγένοντο εις τούς κίονας, τάς παραστάδας, 
τάς βαθμίδας καί την πλακόστρωσιν των Προπυ
λαίων καί σποραδικώς είς τούς κίονας τοϋ Παρ
θενώνας.

Έπισημανθέντων τών μεγάλων κινδύνων, τούς 
όποιους διατρέχουν τά μνημεία τής Άκροπόλεως, 
μάλιστα ή πρόστασις του Έρεχθείου, τά καθιζά- 
νοντα τμήματα τοϋ Παρθενώνος, τά έπιστύλια 
καί γείσα τοϋ αύτοϋ μνημείου, τό έν ύπαίθρφ διά
ζωμα τής δυτικής πλευράς με την Πομπήν τών 
Παναθηναίων, ή συνεχώς άπολεπιζομένη έπιφά- 
νεια τών κιόνων καί τά ισχυράς φθοράς υφιστά
μενα δάπεδα, κατόπιν είσηγήσεων τής Διευθύν- 
σεως Άκροπόλεως καί τής Διευθύνσεως Άναστη- 
λώσεως, συνεστήθη, δΤ άποφάσεως τοϋ ’Αρχαιο
λογικού Συμβουλίου, Επιτροπή προστασίας τών 
μνημείων Άκροπόλεως, άποτελεσθεϊσα έκ τοϋ 
έπιτίμου Διευθυντοϋ κ. Γιάννη Μηλιάδη, ώς προ
έδρου, τοϋ άρμοδίου Εφόρου και τοϋ είδικοϋ αρ
χιτέκτονας καί μελετητοϋ τών μνημείων Αθηνών 
κ. Ί. Τραυλοϋ, διά την μελέτην καί εφαρμογήν τών 
ένδεικνυομένων μέτρων, έν συνεργασία μετά τής 
Διευθύνσεως Άναστηλώσεως. Ή  Επιτροπή άτυ- 
χώς δεν κατέστη δυνατόν νά άρχίση τάς έργασίας 
της πρό τοϋ τέλους τοϋ έτους, λόγφ τών προκυ- 
ψασών δυσχερειών, σχετικών μέ τόν τρόπον τής 
λειτουργίας αύτής.

Β. Έργασίαι νοτιάς κλιτύος
Αί έργασίαι συνέχισαν τό αυτό πρόγραμμα γε

νικής διαρρυθμίσεως τοϋ χώρου καί στερεώσεως

τών κινδυνευόντων μνημείων. Άφέθη μόνον δΓ 
εύθετώτερον χρόνον ή τακτοποίησις τού χώρου 
τοϋ Διονυσιακού θεάτρου καί τοϋ άμέσως γειτνιά
ζοντας πρός αυτό χώρου. Ή  έργασία αϋτη, ώς 
καί αί έργασίαι διαμορφώσεως τοϋ χώρου κατά 
τήν βορείαν και δυτικήν κλιτύν, έγένοντο διά 
τής άρχαιολόγου Άλ. Σολωμού υπό τήν άμεσον 
έποπτείαν τοϋ Ν. Πλάτωνος.

Αόγφ ισχυρών όμβρων κατά τήν αρχήν τοϋ έ
τους, τά ϋδατα τά περισυλλεγόμενα ύπό τοϋ νεο- 
τεύκτου άγωγοϋ άποχετεύσεως, τοϋ διερχομένου 
ύπεράνω τής Στοάς Εύμένους καί πλευρίζοντας 
τό δυτικόν ανάλημμα τοϋ Διονυσιακού θεάτρου, 
παραμείναντος δυστυχώς ήμιτελοϋς, παρέσυραν 
τάς καλυπτούσας τόν βράχον έπιχώσεις καί έφε- 
ρον εις φως, όλίγα μέτρα νοτιώτερον τοϋ ανατο
λικού πέρατος τής Στοάς Εύμένους καί παρά τό 
μνημονευθέν άνάλημμα, πίθον βυζαντινών χρό
νων, χρησιμοποιηθέντα ώς σιρόν, καί μακρόν πή- 
λινον άγωγόν, τοποθετημένον έντός σήραγγας 
( ή τις είχε λαξευθή εις τόν φυσικόν βράχον). 
Ούτος είχε διατομήν σχήματος ανεστραμμένου 
Π καί έκαλύπτετο δΤ όρθογωνίων πήλινων πλα
κών. Τό σύστημα πρός περαιτέρω προφύλαξιν 
είχε προστατευθή ύπό ήμικυλινδρικών σαμαρω- 
τών κεράμων ( βλ. Σ χ έ δ. 3* Π ί ν. 60 β ). Ό  
αποχετευτικός αγωγός έχει κατεύθυνσιν άπό Β. 
πρός Ν.

Τμήμα τοϋ τείχους τοϋ Ριζοκάστρου, τό όποιον 
στηρίζεται είς τά αναλήμματα τής παρόδου τοϋ 
Διονυσιακού θεάτρου, έκινδύνευε νά καταρρεύση, 
λόγφ τής διαβρώσεως καί τής ύποσκαφής τών 
υποκειμένων λίθων καί έπιχώσεων. Μετά τήν άφαί- 
ρεσιν τών έπιχώσεων έγένετο ύποστήριξις διά 
τοίχου κοινής τοιχοποιίας, άποκρυβέντος ύπό 
επίχρισμα στερεόν γεώδους χρώματος έκ χρωμα- 
τισθέντος κορασανίου. Κατά τό άνατολικώτερον 
τμήμα, όπου ή διάβρωσις ήτο έπιφανειακή, έγέ
νετο στεγάνωσις δΓ έπιχρίσεως χρωματιστής 
σιμεντοκονίας. Είς τάς έπιχώσεις περισυνελέγη 
τό άνω τμήμα μαρμάρινης στήλης, φερούσης 
τήν έπιγραφήν: λ γ α θ η ι  τ υ χ η ι . Διακρίνονται ίχνη 
άναγλύφου μορφής ( Π ί ν. 61 α ). Διαστάσεις: 
πλάτ. 0,14, μήκ. 0,10, πάχ. 0,07 μ.

Άλλαι μικρότεραι έργασίαι έγένοντο πρός τα
κτοποίηση; τοϋ ήδη γενικώς διαμορφωθέντος 
χώρου τής περιοχής τοϋ Ασκληπιείου καί τής 
Στοάς Εύμένους.

Γ. Έργασίαι δυτικής κλιτύος
Λίαν συγκεχυμένη κατάστασις έπεκράτει είς 

τόν έξω τής Πύλης Beule χώρον καί μεγάλοι όγ
κοι χώματος καί παντοίου υλικού εϊχον έπισω-
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Σχέδ. 3. Νοτία κλιτύς Άκροπόλεως. Αγωγός άνατολικως Στοάς Εύμένους
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ρευθή βαθμηδόν εκεί διά των κατά διαστήματα 
καθαρισμών του βράχου τής "Ακροπόλεως. Ή  
έργασία ήρχισε μέ την οριστικήν άποκόμισιν των 
ισχυρών τούτων έπιχωματώσεων. Οϋτω άπεκαλύ- 
φθη και πάλιν πλήρως ό άρχαϊκός τοίχος, ό βαί- 
νων κατά τον άξονα των Προπυλαίων έξω τής 
Πύλης ( Π ί ν. 61 β ), ό σημειωθείς υπό του 3Α. 
Κεραμοπούλλου ( ΑΕ 1934- 5, σ. 87, πίν. I ). 
Κατά τον καθαρισμόν τοϋ αρχαϊκού τούτου τοί
χου κατέστη φανερόν ότι ούτος εΐχεν ύποστή ποι
κίλας φθοράς κατά τάς έκάστοτε διαμορφώσεις 
του χώρου, ώς καί κατά τήν κατασκευήν τοϋ τεί
χους τοϋ Ριζοκάστρου καί τοϋ τείχους τής Υ πα
παντής, των οποίων νϋν άνεφάνησαν καί παρη- 
κολουθήθησαν τά ύφιστάμενα κατά τήν πλευράν 
ταύτην λείψανα. Αμέσως δυτικώς τοϋ άρχαϊκοϋ 
τοίχου άπεκαλύφθη δωμάτιον οικίας τοϋ α' ήμίσεος 
τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος, ώς δύναταί τις νά συναγάγη 
έκ τής περισυλλεγείσης κεραμεικής. Σφζονται 
μόνον ό βόρειος καί ό ανατολικός τοίχος τοϋ δω
ματίου, θεμελιωμένοι έπ3 αύτοϋ τοϋ ίσοπεδωθέν- 
τος κατά τό σημεΐον τοϋτο βράχου καί έκτισμέ- 
νοι διά κατειργασμένων κατά τήν οψιν λίθων 
( Σ χ έ δ .  4, Α* Π ί ν .  62α) .

Τό ύψος τοϋ άνατολικοϋ τοίχου έφθανε τά 0,70 
μ. Ή  προς τά δυτικά πλευρά κατεστράφη κατά τήν 
κατασκευήν μεταγενεστέρας κλίμακος, ένφ δλό- 
κληρος δέσμη καλωδίων, διελθοϋσα διαγωνίως 
διά μέσου τοϋ δωματίου, έπέφερε βλάβην εις αυτό 
τό δάπεδον. Τά καλώδια νϋν έξετράπησαν καί 
κατέστησαν άθέατα έπιχωσθέντα. Ό  βόρειος 
τοίχος κατεστράφη ασφαλώς κατά τήν κατασκευήν 
τοϋ άρχαϊκοϋ τοίχου, δστις επομένως δέον όπως 
μή θεωρηθή παλαιότερος των αρχών τοϋ 6ου 
π.Χ. αίώνος.

Κατά τον καθαρισμόν τοϋ χώρου άμέσως δυ
τικώς τοϋ άνασκαφέντος δωματίου, άνευρέθη άτε- 
λώς διασωζόμενον κυκλικόν δάπεδον, έστρωμένον 
διά πλίνθων καί περιοριζόμενον ύπό μιας σειράς 
λίθων. Τό μικρόν πάχος τής έπιχώσεως δεν επι
τρέπει τήν άκριβή χρονολόγησιν καί ή φθορά — 
εΐχεν επί τούτου κατασκευασθή τοίχος έκ Β. προς 
Ν. — δυσχεραίνει τον προσδιορισμόν.

Βορείως καί κατέναντι τοϋ μέσου τοϋ άρχαϊκοϋ 
τοίχου, εις μικράν άπό τούτου άπόστασιν, άνε- 
σκάφη φρέαρ διαμέτρου 1.10 μ., έξικνούμενον 
μέχρι βάθους 4.10 μ., σχεδόν εις τό σύνολόν του 
άνωρυγμένον εις τόν φυσικόν βράχον ( Σ χ έ δ .  
5* Π ί ν .  62 β ). Ή  έπίχωσίς του ήτο καθαρώς 
ύπονεολιθική καί συνίστατο έκ κιμιλοχώματος 
μετά άραιών τινων λιθαρίων, συνανάμικτος μετά 
όστών ζώων, ολίγων θαλασσίων οστρέων καί 
πολλών τεμαχίων άγγείων ή καί ολοκλήρων άγ-

γείων ( τέσσαρα άνευρέθη σαν δλόκληρα καί έκ 
των λοιπών οστράκων έπετεύχθη ή συγκόλλησις 
οκτώ άλλων, έλάχιστα έλλιπών άγγείων). Ή  
κεραμεική είναι καθ’ όλα όμοια καί προφανώς τής 
αυτής έποχής μέ τήν άνακαλυφθεΐσαν εις άλλους 
άποθέτας κατά τήν βορείαν κλιτύν διά τών άνα-

ΕΡΓΑΣΙΑ!  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ Κ Λ Ι Τ Υ 0 Σ  ΑΚΡ0Π0ΛΕΩΣ 1965 

Τ ΓΙΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΝ Φ Ρ Ε Α Ρ  
ΤΟΜΗ Β- Ν 

Κλίμα ξ Μ 20

Σχέδ. 5. Τομή Β. - Ν. ύπονεολιθικοϋ φρέατος 
δυτικώς Πύλης Beule

σκαφών τής "Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών 
Σπουδών. Κατά τό πλεΐστον πρόκειται περί μο- 
νοχρώμων, έρυθρωπών, στιλβωτών άμφορίσκων 
μέ έπιμήκεις, κωνικώς προς τά άνω μειουμένους, 
λαιμούς καί διπλάς άνά ζεύγη λαβάς κατά τήν 
κοιλίαν ( Π ί ν .  63 α - γ ), εις μορφήν τετρημέ- 
νων άποφύσεων ή ταινιωτός. Λίαν χαρακτη
ριστικόν είναι άγγειον σχεδόν σφαιρικού σχή
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ματος, μέ δακτυλιοειδή χαμηλήν βάσιν και 
στενόν περιχείλωμα* αμφοτέρωθεν ή βάσις διε- 
περάτο ύπό δύο οπών, δ Is ών διήρχετο μήρινθος 
άναρτήσεως, συνεχιζομένη διά μέσου τών οπών 
των διπλών, δίκην έπιμήκων άποφύσεων, λαβών* 
το έπίχρισμα του σκεύους είναι στιλπνόν έρυ- 
θρωπόν. Ιδιαίτερον ένδιαφέρον επίσης παρου
σιάζει τμήμα άγγείου, πιθανώς πρόχου, μέ ται
νιωτός λαβάς, μέ σκοτεινόν στιλπνόν επίχρισμα, 
έπί τοϋ όποιου διασφζεται μέρος διακοσμήσεως 
διά παχυρρεύστου λευκού και έρυθροϋ χρώμα
τος κατά ζώνας ( Π ί ν .  63 γ ). Τά όστρακα και 
τά αγγεία εύρίσκοντο σχεδόν καθ’ όλον τό βά
θος τής έπιχώσεως τοϋ φρέατος και μετ3 αύτών 
άνευρέθησαν επίσης τεμάχιον όψιανοϋ και δύο 
έπιμήκεις τριπτήρες έκ σχιστόλιθου.

Τά ύπεσκαμμένα θεμέλια τών τειχών τοϋ Ριζο- 
κάστρου και τής Υπαπαντής ύπεστη ρίχθησαν διά 
τοιχιδίων και αί έπιχώσεις άφηρέθησαν κατά την 
περιοχήν ταύτην μέχρι τών δαπέδων εξ όστρα- 
κασβέστου, τών οποίων διατηρούνται σπορα- 
δικώς τμήματα. Ή  διαμόρφωσις τοϋ χώρου κατά 
επίπεδα, άκολουθουμένης τής πορείας τών τειχών 
τούτων προς τήν βορείαν κλιτύν κυκλοτερώς, 
έπέτρεψε τήν διαμόρφωσιν ευχερούς προσβάσεως 
προς τον αρχαιολογικόν χώρον τής τελευταίας 
και τήν τακτοποίησιν εις διάφορα διαμερίσματα 
μεταξύ τών δύο τειχών, τοϋ υλικού τών μαρμάρι
νων και πωρίνων γλυπτών καί άρχιτεκτονικών 
τεμαχίων, τά όποια προηγουμένως παρημπόδιζον 
τήν προσπέλασιν. Τά πλεΐστα τούτων είχον ήδη 
έπιχωσθή. Ό  άποτόμως κατερχόμενος βράχος 
τής ΒΔ. γωνίας τής Άκροπόλεως έγυμνώθη κατά 
τό πλεΐστον από τάς επιχωματώσεις, ίνα μή επέρ
χεται βαθμηδόν ή έπίχωσις τοϋ ύποκειμένου χώ
ρου προσπελάσεως.

Δ. Έργασίατ βόρειας κλιτύος

Ή  έπέκτασις τών εργασιών διαμορφώσεως κατά 
τήν βορείαν κλιτύν τής Άκροπόλεως άπέβλεψε 
κυρίως εις τήν τακτοποίησιν τής περιοχής τής 
Κλεψύδρας και τής αύλής τοϋ Πυθίου, ώς επίσης 
τής περιοχής τών ιερών σπηλαίων καί τής ΒΔ. 
καθόδου τής Άκροπόλεως. Προς τήν πλευράν 
ταύτην είχεν άπορριφθή τό μεγαλύτερον μέρος 
τών έπιχωματώσεων καί απορριμμάτων κατά τούς 
έκάστοτε καθαρισμούς τοϋ ιερού βράχου, μέ 
άποτέλεσμα νά καταστούν αθέατα ή νά ήμιεπι- 
χωσθούν τά κυριώτερα μνημεία τοϋ χώρου καί 
νά καταστή λίαν δυσχερής ή προσπέλασίς των 
( Π ί ν .  64 α ). Έξ άλλου, συντελούσης καί τής 
μεγάλης ύγρασίας κατά τήν πλευράν ταύτην, 
οργιώδης βλάστησις ( Π ί ν .  64 β ), φυεΐσα

εις τήν περιοχήν ίδίμ τής Κλεψύδρας καί τοϋ 
Πυθίου, όχι μόνον άπέπνιξε τά άρχιτεκτονικά 
μέλη, άλλά καί έξετίναξε καί έξετόπισε ή διέ
σπασε πλακόστρωτα, τοίχους, βαθμίδας κλπ. Τό 
μεγαλύτερον μέρος τής εργασίας κατηναλώθη 
εις τήν άποκόμισιν τών μεγάλων όγκων τών χω
μάτων καί τήν έκρίζωσιν τών φυτών. Ά λλαι ζη- 
μίαι καί αλλοιώσεις τοϋ χώρου είχον προέλθει 
έκ τοϋ γεγονότος ότι κατά τήν διενέργειαν τών 
άνασκαφών τής περιοχής τής Κλεψύδρας έκ μέ
ρους τών Αμερικανών, λόγιο τής αιφνίδιας δια
κοπής τής έργασίας κατά τήν κήρυξιν τοϋ παγ
κοσμίου πολέμου, παρέμειναν άνεπίχωστοι οΐ 
μεγάλοι λάκκοι έρεύνης τών βαθύτερων στρωμά
των κατά τά θεμέλια τών τοίχων. Ζημίαι έπίσης 
είχον προξενηθή έκ τής τοποθετήσεως σειράς 
προβολέων μετά τών καλωδίων των, ήτις είχε 
γίνει χωρίς νά ληφθοϋν καθόλου ύπ3 όψει τά 
μνημεία.

Ή  Κλεψύδρα έκαθαρΐσθη τελείως, τόσον έσω- 
τερικώς, όσον καί έξωτερικώς, ώς καί ό χώρος 
τοϋ φρέατος τής πηγής, ούτως ώστε τό μνημείον 
νά είναι πλέον καθ’ όλα ορατόν καί εύκόλως προσ- 
βατόν. Πολλά σημεία τής περιοχής, ώς τά λεί
ψανα τοϋ Βαλεριανείου τείχους, ό προμαχών τοϋ 
Όδυσσέως Άνδρούτσου, ή δίοδος προς τήν πυ- 
λίδα τοϋ προμαχώνος τών Προπυλαίων, διελευ- 
κάνθησαν. Ή  σειρά τών προβολέων μετετο- 
πίσθη καί τά καλώδια άπεκρύβησαν. Λίαν έπι- 
μελής έργασία καθαρισμοΰ καί μερικής άπο- 
καταστάσεως έγένετο εις τήν πλακόστρωτον 
αύλήν τοϋ Πυθίου ( Π ί ν .  65), ένθα ή βλά- 
στησις είχε διασπάσει είς πολλά σημεία τό 
πλακόστρωτον, τοϋ οποίου μέρη τινά είχον κα- 
θιζήσει πολύ περισσότερον ή άρχικώς, λόγω 
τής ύπ3 αυτό διόδου τοϋ συστήματος οχετών. 
Οί οχετοί ούτοι έκαθαρίσθησαν καί παρηκο- 
λουθήθησαν είς τήν προς Β. πορείαν των, ιδία 
ό κεντρικός, ό συγκεντρών τά ϋδατα τής Κλεψύ
δρας ( Π ί ν .  66 α ) ( βλ. Hesperia 1943, σ. 252, 
είκ. 29 ). Ή  άνασκαφή τών Αμερικανών δέν είχε 
κατά τό σημεΐον τούτο περατωθή. Ό  αγωγός εί
ναι φκοδομημένος διά πλίνθων καθ3 όριζοντίους 
στρώσεις, λαξευθείς έντός τοϋ βράχου. Ύπό τό 
Βαλεριάνειον τείχος άνεκαλύφθη φρεάτιον ( Π ί ν .  
66 β )* περαιτέρω ό αποχετευτικός αγωγός διέρ
χεται ύπό τό τείχος τής Υπαπαντής καί μετασχη
ματίζεται εις σύστημα σωλήνων, διατομής σχή
ματος άνεστραμμένου Π. Πολλά σημεία τοϋ περι
βόλου τής πλακοστρώτου αύλής τοϋ Πυθίου διε- 
σαφήθησαν* ώρισμέναι παρατηρήσεις καθιστούν 
άπίθανον τήν ϋπαρξιν εύρείας κλίμακος καθόδου 
διά βαθμιδών κατά τήν δυτικήν πλευράν* ή κυ-
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ρία πρόσβασις ήχο, (ραίνεται, κατά την βορείαν 
πλευράν. Διά την άποκατάστασιν του καθιζή- 
σαντος πλακοστρώτου θά χρειασθή ειδική εργα
σία, μετά προηγουμένην άρχιτεκτονικήν μελέτην.

Εις την περιοχήν των σπηλαίων, ή πρόσβασις 
των οποίων είναι λίαν δυσχερής, γινόμενη μόνον 
διά ξύλινης κλίμακος, τοποθετουμένης κατά το 
ΒΑ. άκρον του ίσοπέδου, έγένετο άφαίρεσις των 
ισχυρών έπιχωματώσεων, αΐτινες από τής έπο- 
χής των έργασιών του Καββαδία ( 1897) καί 
του Κεραμοπούλλου ( 1927 ) ( βλ. ΑΕ 1897 καί 
ΑΔ 1929 ), βαθμηδόν έπεσωρεύθησαν ( Π ί ν. 
67 α ). Διά πρώτην φοράν, μετά τάς πρώτας ταύ- 
τας εργασίας, τά ιερά σπήλαια έμφανίζονται πλή
ρως ορατά καί προσιτά ( Π ί ν. 67 β, 68 α ). Ή  
εσωτερική μορφή των σπηλαίων του Πυθίου, του 
Διός Όλυμπίου καί του Πανός διελευκάνθη καί 
τά ολίγα λείψανα του κατά τήν είσοδον του σπη
λαίου του Πανός έκκλησιδίου του Ά γ. Ίωάννου 
του ’Αλανιάρη ( Ά σκηταριοϋ) κατέστησαν ο
ρατά. Δυστυχώς μεγάλην φθοράν έχουν ύποστή 
αί εις τάς κόγχας καί επί των τοιχωμάτων του βρά
χου ύπάρχουσαι τοιχογραφίαι.

Έγένετο επίσης καθαρισμός τής ΒΔ. καθόδου 
τής Άκροπόλεως, άποκαλυφθεισών τών βαθμιδών 
αυτής ( Π ί ν. 68 β ), ώς επίσης τών πιθανών 
λειψάνων καί λαξευμάτων του Πελαργικοϋ, τά 
όποια εΐχον πλή ρως άφανισθή υπό τάς έπιχώσεις. 
Ή  εργασία διαμορφώσεως τής βόρειας κλιτύος 
είναι απαραίτητον νά συνεχισθή, πρός άποκα- 
τάστασιν καί του Περιπάτου.

Ε. Έργασίαι άναστη λώσεως του ’Ωδείου Ήρώδου 
του ’Αττικού καί διαμορφώσεως του προ αύτοϋ 
χώρου
Ύπό τής Διευθύνσεως Άναστη λώσεως καί ύπό 

τήν έποπτείαν του Έφορου, βοηθουμένου ύπό 
τής αρχαιολόγου ’Αλίκης Σολωμοϋ, συνεχίσθη ή 
άναστηλωτική εργασία εις τό ’Ωδεΐον του Ή ρώ
δου μέ τήν κατασκευήν του ανατολικού κλιμακο
στασίου ανόδου εις τό άνω διάζωμα. Συνεπλη ρώ- 
θησαν διά λαξευτών πωρολίθων τό α καί βΓ από 
Α. τυφλόν τόξον καί άποκατεστάθη σαν ομοίως 
τά δύο τόξα, έσωτερικόν καί εξωτερικόν, τής άνα- 
τολικωτέρας θύρας εισόδου. Ύπεράνω τών τριών 
τούτων τόξων έτοποθετήθησαν, μέχρι του επι
βαλλόμενου διά τήν στή ριξιν τής κλίμακος ύ
ψους, τρεις σειραί πωρολίθων καί άντιστοίχως 
άλλαι σειραί έσωτερικώς. ’Ακολούθως, έτοποθε
τήθησαν αί μαρμάριναι βαθμίδες τών δύο σκελών 
τής κλίμακος, ώς καί τής μικράς κλίμακος τής 
όδηγούσης εκ του μεταξύ τών δύο σκελών ίσο
πέδου πρός τό ίσόπεδον του άνω διαζώματος. Ή

έργασία αυτή έγένετο μετά πλήρη άποτύπωσιν 
καί φωτογ ράφησιν τών διασφζομένων λειψάνων 
καί ιχνών. Συνεπληρώθη έπίσης διά πωρολίθων 
ό άνατολικός τοίχος τοϋ προθαλάμου τής κλίμα
κος καί έν μέρει αί παρειαί τών κλιμάκων. Ό που 
ό πυρήν είχε καταστραφή, έγένετο έπανοικοδό- 
μησις δΓ άργολιθοδομής. Φύλλα έκ διαφανούς 
πλαστικής ύλης διεχώρισαν τήν έπικατασκευήν. 
’Ολίγον ύπολείπεται είσέτι, ΐνα τό δλον σύστημα 
άποπερατωθή καί τεθή εις χρήσιν, περαιουμένου 
οϋτω καί τοϋ όλου έργου άποκαταστάσεως τοϋ 
Ωδείου Ήρώδου.

Λόγω μή δυνατότητος χρησιμοποιήσεως τής 
άνατ. εισόδου, προσωρινώς κατέστη έπάναγκες 
νά τεθή εις χρήσιν ή άλλη είσοδος. Έπεβλήθη 
οϋτω έκ τών περιστάσεων νά γίνουν ώρισμέναι 
διαρρυθμίσεις εις τον προ τοϋ Ωδείου χώρον, 
διά χρηματικών μέσων καί τεχνικής μερίμνης 
τοϋ EOT. Ή  προ τής εισόδου πλατεία κατείχετο 
ύπό πλήθους αρχαίου καί νεωτερικοϋ ύλικοϋ, 
προοριζομένου διά τάς άναστηλώσεις, άπερριμ- 
μένου έκεί εις μεγάλην άταξίαν. Μέρος τούτου 
άπεμακρύνθη όριστικώς, τοποθετηθέν εις τάς 
άποθήκας τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως ή 
άπορριφθέν, ώς άχρηστον. Τό έκ πώρου ύλικόν 
άπετέθη νοτίως τής Στοάς Εύμένους, δεόντως τα- 
ξινομηθέν. Τά έκ μαρμάρου γλυπτά τεμάχια ή αρ
χιτεκτονικά μέλη έταξινομήθησαν κατά μήκος 
τής δυτικής πλευράς τής πλατείας, τών μικροτέ- 
ρων διαφυλαχθέντων έντός τοϋ γειτονικού περί
κλειστου χώρου. Τό προ τής εισόδου τμήμα τής 
πλατείας έπεστρώθη διά σκύρων καί διεμορφώθη 
προσπέλασις έπικλινής, συνδέουσα τήν πλατείαν 
μέ τήν κυρίαν οδικήν άρτη ρίαν.

III. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΡΩΜΑ Ϊ ΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΥΤΗΣ

Συνεχίσθησαν έπίσης αί προ έτους άρξάμεναι 
έργασίαι διαμορφώσεως και άποκαταστάσεως 
τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς, συνδυασθεΐσαι μέ άνα- 
σκαφικήν έρευναν τής δυτικής αύτής πλευράς 
καί μάλιστα τής ΝΔ. γωνίας ( Π ί ν. 69 α ). Αί 
έργασίαι έγένοντο ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Ε 
φόρου διά τής άρχαιολόγου Ελένης Ζαγανιά- 
ρη. Έπραγματοποιήθη εκτεταμένος καθαρισμός 
τοϋ χώρου έκ τής βλαστήσεως και τών άπερ- 
ριμμένων λίθων καί χωμάτων καί τακτοποίησις 
τών άποκαλυφθέντων κατά τάς έργασίας μαρμά
ρινων καί πωρίνων άρχιτεκτονικών μελών καί 
γλυπτών, έπιγραφών κλπ., κατά μήκος τής βόρειας 
πλευράς τής ’Αγοράς, πλησίον τοϋ τουρκικού Τεκέ.
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Σχέδ. 6. Ρωμαϊκή ’Αγορά. ΝΔ. τομεύς
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Ή  κυριωτέρα εργασία έγένετο κατά τον ΝΔ. 
τομέα, εν συνεχεία τής κατά τό παρελθόν έτος 
γενομένης ( Σ χ  έ δ. 6 ). Διεσαφήθη πληρέστε- 
ρον τό πέρυσιν άνακαλυφθέν τμήμα του στυλο
βάτου τής νοτιάς εσωτερικής κιονοστοιχίας τής 
’Αγοράς, μέ ένα κίονα βαίνοντα είσέτι επί τούτου 
και έτερον καταπεσόντα εις τό χώμα, καί παρη- 
κολουθήθη περαιτέρω ή τάφρος θεμελίου τοίχου, 
βαίνοντος έκ Ν. προς Β. ( Βλ. ΑΔ 2 0 ( 1965): 
Χρονικά, σ. 34 κ.έ. ). Αί προς Δ. καλύπτουσαι 
τον χώρον έπιχώσεις ή σαν είσέτι λίαν σημαντι- 
καί* άπεκομίσθησαν 872 τόννοι χώματος, ϊνα άπο- 
καλυφθοϋν τά άλλεπάλληλα στρώματα κτισμά- 
των, τών όποιων τινά ή σαν νεωτε ρικών χρόνων. 
Τά περισσότερα τούτων, ώς καί έν κτιστόν φρέαρ 
μεταγενεστέρων χρόνων, καθηρέθησαν μετά άπο- 
τύπωσιν καί φωτογράφησιν. Διετήρήθη μόνον 
τμήμα οικίας πλησίον του εξωτερικού δυτικού πε
ριφράγματος τού χώρου, άποτελούμενον έκ δωμα
τίου διασφζοντος τον Β. καί Δ. τοίχον καί μικράν 
κλίμακα τριών βαθμιδών κατά την ΒΔ. γωνίαν. 
Ή  διατήρησις έκρίθη έπιβαλλομένη, ϊνα προσφέ- 
ρεται ώς άντιστήριξις τού ύπερκειμένου περιβό
λου τού χώρου, όστις είναι τοποθετημένος πολύ 
ύψηλά, λόγω  τής μεγάλης κλίσεως τής οδού 
Διοσκούρων. Έ κρίθη επίσης άξιον διατηρήσεως 
τμήμα βυζαντινού κτηρίου αμέσως άνατολικώ- 
τερον, διασώζον τοίχον μήκ. 2.90 καί πάχ. 0,60 μ., 
όστις απέχει 8.80 μ. από τού νοτίου εσωτερικού 
στυλόβάτου καί βαίνει σχεδόν άπ’ εύθείας επί τού 
δαπέδου τής πλατείας τής ’Αγοράς. Ούτος έχει 
έγκτίστους δύο πεσσούς δίκην παραστάδος, ώς 
αν ύπήρχεν άρχικώς θύρα φραχθεΐσα* άλλα τοι
χ ία  αμέσως προς Α. αποτελούν τμήμα δωματίου, 
κατά την Α. πλευράν τού οποίου άνευρέθη πίθος 
άρχικώς κεχωσμένος εις τό δάπεδον καί χρησι
μοποιηθείς ώς σιρός. Τμήμα τού χείλους καί τού 
ώμου ελλείπουν. "Αλλος όμοιος πίθος, ανήκω ν 
πιθανώς είς συγκρότημα ύστέρων βυζαντινών χρό
νων, άνεκαλύφθη είς ύψηλότερον επίπεδον κατά 
τήν ΝΑ. γωνίαν τού περιβόλου* διετή ρει είσέτι 
τό έκ κυκλικής πλακός κάλυμμά του μέ κοχλιω
τήν οπήν είς τό κέντρον καί ήτο έσωτερικώς τε
λείως κενός. Ό  σιρός ούτος παρέμεινεν εις τήν 
θέσιν του, διότι έκρίθη σκόπιμον νά μη άφαιρεθή 
ή πλευρίζουσα τον περίβολον έπίχωσις, έπί τής 
όποιας διήρχετο πλακόστρωτος οδός όχι πολύ 
παλαιών χρόνων ( Π ί ν. 69 γ ).

’Ιδιαιτέρως σημαντική ύπήρξεν ή άποκάλυψις, 
κατά τήν δυτικήν πλευράν τού τομέως τούτου καί 
σχεδόν υπό τον περίβολον τού χώρου, μαρμάρι
νου στυλό βάτου, μήκους 4.60 καί πλάτους 0,99 μ., 
λοξώς πως βαίνοντος έκ Ν. προς Β., όχι επομέ

νως άκριβώς παραλλήλου προς τούς τοίχους καί 
τήν λαξευτήν τάφρον θεμελιώσεως τής δυτικής 
πλευράς τής ’Αγοράς ( Π ί ν. 69 β ). Έ π ί τού 
στυλό βάτου ϊστατο είσέτι τμήμα κίονος είς τήν 
θέσιν του, ένώ άλλο τμήμα τού αμέσως έπομένου 
προς Β. κίονος εΐχεν έκκλίνει τής κατακορύφου 
είς άπόστασιν 2.20 μ. από τού πρώτου. Είς τήν 
κάτω έπιφάνειάν του τετράγωνοι τόρμοι, πλευράς 
0,058 μ., ό είς μέ ίχνη μολυβδοχοήσεως, έχρησί- 
μευσαν διά τήν στερέωσιν είς χωριστήν ίσως βά- 
σιν, φέρουσαν άναλόγους τόρμους. Ή  κάτω διά
μετρος τών κιόνων είναι 0,55 μ. Ά μφότεροι οι 
κίονες φέρουν, είς ύψος 1.20 μ. από τής άνω έπι- 
φανείας τού στυλοβάτου, σχηματικός έγχαρά- 
κτους κεφαλάς ταύρων. Αίαν άναλόγους παρα
στάσεις ( doodles ) βλέπομεν κεχαραγμένας είς 
κίονα τού ΝΑ. κτηρίου τής αρχαίας ’Αγοράς, μέ 
μορφάς ταύρων, ανθρώπων κλπ. ( Hesperia XXIX 
( 1960 ), Homer Thompson, Activities in the A- 
thenian Agora, 1959, σ. 345, είκ. 5 ). Έ π ί τού 
στυλοβάτου, μεταξύ τών δύο κιόνων, φκοδομήθη 
μεταγενεστέρως τοιχίον, έντός τού οποίου έν- 
ετειχίσθησαν καί οι κίονες, τού οποίου έν μέρος 
καθηρέθη, ϊνα καταστή δυνατή ή άποκατάστασις 
είς τήν θέσιν του τού κεκλιμένου κίονος, γενομέ- 
νη διά τής Υ πηρεσίας Άναστηλώσεως. "Αλλος 
μεταγενέστερος τοίχος εΐχεν οικοδομήθή από τού 
στυλοβάτου μέχρι περίπου τού λαξεύματος τού 
θεμελίου. "Οτι ό στυλόβάτης μετά τών κιόνων 
κατεσκευάσθη μεταγενεστέρως τής λοιπής ’Α
γοράς φαίνεται, όχι μόνον έκ τής άποκλίσεως 
προσανατολισμού, αλλά καί έκ τής διαφοράς 
τού επιπέδου τούτου καί τού επιπέδου τού στυλο
βάτου τής νοτίας έσωτερικής στοάς ( τής διαφο
ράς άνερχομένης εις 0,386 μ., ύψος τού νέου στυ
λοβάτου από τής επιφάνειας τής θαλάσσης 69,625 
μ. ). Προ τού στυλοβάτου καί νοτιώτερον αυτού 
άπεκαλύφθησαν τμήματα πήλινων αγωγών, τών 
οποίων είς διατηρεί είσέτι τά τετράγωνα καλύμ- 
ματά του.

Ιδιαίτερον ενδιαφέρον έπίσης ένεφάνισεν ή α
πό κάλυψις τής ύποθεμελιώσεως τού εσωτερικού 
δυτικού τοίχου τής ’Αγοράς, τού όποιου μικρόν 
μόνον τμήμα εΐχεν άναφανή κατά τάς έργασίας 
τού παρελθόντος έτους, συναπτόμενον κατ’ ορ
θήν γωνίαν μετά τού στυλοβάτου τής νοτίας έσω
τερικής κιονοστοιχίας. Είς τό σημεΐον τούτο ύ- 
πάρχουν σαφή λείψανα γωνιακής παραστάδος 
καί ακολουθεί ή ύποθεμελίωσις τού τοίχου προς 
Ν. επί μικρόν διάστημα καί προς Β. έπί μήκους 
15.55 μ., παραμένοντος ένδιαμέσου κενού 4.10 μ. 
Έ π ί τμήματος τής ύποθεμελιώσεως ταύτης έστη- 
ρίχθη ό βυζαντινός τοίχος* νοτίως καί βορείως
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αύτοΰ ή ύποθεμελίωσις άποτελεΐται έκ δύο σειρών 
μεγάλων κροκαλοπαγών λίθων, πλάτους 1.30 μ. 
Την συνέχειαν τής ύποθεμελιώσεως συναντώμεν είς 
τον χώρον αμέσως προς Ν. τής Πύλης τής Ά ρ- 
χηγέτιδος ’Αθήνας, δπου σφζεται λίαν στιβαρόν 
τμήμα, μήκ. 4.50 μ. Πρόβλημα άποτελεΐ ή παρεμ
βολή τοϋ λαξεύματος θεμελίου μεταξύ τού εσω
τερικού δυτικού τοίχου και τού έξωτερικού μετά 
τού στυλοβάτου. Ώ ς ήδη έμνημονεύθη είς την 
έκθεσιν τού προηγουμένου έτους ( βλ. ΑΔ 20 
( 1965 ): Χρονικά, σ. 36 ), εντός τού λαξεύματος 
τού θεμελίου περισυνελέγησαν θραύσματα αγ
γείων τού 19ου αί. καί χαλκοΰν νόμισμα τού Ό -  
θωνος (1833 ). Είς τά ΠΑΕ 1871, σ. 7 -11 , άνα- 
φέρεται ότι άπας ό χώρος ούτος εΐχεν άνασκαφή 
ή μάλλον άναμοχλευθή μέχρι τού αρχικού δαπέ
δου* αλλά τό λάξευμα, τό όποιον διήκει επί 8.60 
μ. μέ πλάτος 1.10 μ., έξαφανιζόμενον περαιτέρω, 
δέον νά είναι άναμφισβητήτως παλαιόν, ώς άπο- 
δεικνύει ή ακριβής παραλληλία προς τον άνατο- 
λικώτερον τοίχον.

Τσως θά ήτο δυνατόν νά ύπήρχεν άλλος στυλο- 
βάτης εσωτερικής κιονοστοιχίας, διαχωριζών τον 
μεταξύ τών δύο τοίχων χώρον ή θά ήδύνατο νά 
ύπάρχη καί άλλος τοίχος και ό χώρος νά διεμε- 
ρίζετο είς δωμάτια, κατά τρόπον άνάλογόν πως 
τής άνατολικής πλευράς τής ’Αγοράς. Τό θέμα 
χρήζει ιδιαιτέρας μελέτης.

Μικροτέρα εργασία έγένετο αμέσως νοτίως τής 
Πύλης τής Άρχηγέτιδος Άθηνάς, κατά την νο- 
τίαν παραστάδα τού δυτικού τμήματος αυτής, ό
που είς βάθος εΐχεν άποκαλυφθή κατά τό προη- 
γούμενον έτος τμήμα τού θεμελίου τού οπισθίου 
τοίχου τής ’Αγοράς (πρβλ. Ί. Τραυλού, Πολεο- 
δομική έξέλιξις τών ’Αθηνών, σ. 99, είκ. 55 ). Ό  
τοίχος ούτος από τής παραστάδος μέχρι τού ση
μείου, είς τό όποιον διαμορφώνεται ή σημερινή 
πρόσβασις είς τον χώρον, έχει μήκος 8.50 μ. καί 
άποτελεΐται έκ μεγάλων λίθων. Πέραν τής προσ- 
βάσεως δοκιμαστική τομή, γενομένη είς βάθος 
νοτίως τής μεταγενεστέρας οικίας, περί τής οποίας 
έγένετο λόγος, άνεφάνη υπό τον πυθμένα βυζαντι
νού πιθανώς πίθου κροκαλοπαγής λίθος, προφα
νώς άνήκων είς τήν συνέχειαν τού ώς άνω οπι
σθίου τοίχου. Ό  τοίχος ούτος πλησίον τής δυτι
κής Πύλης έχει στηριχθή είς προγενεστέραν κα
τασκευήν έκ μεγάλων πωρολίθων, μήκους περί
που έκάστου 1.30 μ., έπεκτεινομένην κατ’ ευθείαν 
γραμμήν προς ΝΑ. Τό πλάτος τού θεμελίου δεν 
κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθή. Οι δόμοι έκ πω
ρολίθου άρχονται είς βάθος 1.90 μ. άπό τής κορυ
φής τού οπισθίου τοίχου τής ’Αγοράς, ώς σφζε- 
ται ούτος. Άνατολικώς τού τμήματος τούτου τού

οπισθίου τοίχου τής ’Αγοράς παρά τήν Πύλην 
άνεφάνη, είς άπόστασιν 4.10 μ. άπό τής τελευταίας, 
φρεάτιον έπισκέψεως, διαστάσεων 1x0,77 μ., φ- 
κοδομημένον διά πλίνθων, μέ δάπεδον, είς βάθος 
0,64 μ. άπό τής κορυφής τού τοίχου, έκ μεγάλου 
πωρολίθου. Τό φρεάτιον τούτο διαπερά έξ Α. 
προς Δ. άγωγός τετραγώνου τομής. "Οχι μακράν, 
είς χώρον κείμενον άμέσως νοτίως μεταξύ τής 
νοτίας παραστάδος και τού νοτίου άκραίου κίο- 
νος τής Πύλης, άνεφάνη τάφος χριστιανικών χρό
νων, προφανώς σχετικός μέ τήν προ πολλών έτών 
κατεδαφισθεΐσαν μικράν μεταβυζαντινών χρόνων 
έκκλησίαν τού Σωτήρος τής Παζαρόπορτας ( βλ. 
Ί. Τραυλού, έ. ά., σ. 212, είκ. 123 ), τής όποιας 
νύν διακρίνεται μόνον ό προ τής άψΐδος τού ιερού 
τοίχος. Ό  τάφος έχει λαξευθή έκ μονολίθου μαρ
μάρου καί έχει διαστάσεις 2 x 0,62 μ. Είς τήν δυ
τικήν, βορείαν καί νοτίαν πλευράν αύτού ύπάρ- 
χουν έγχάρακτα τά σημεία τού σταυρού ( άπαξ 
είς τήν δυτικήν και νοτίαν καί δίς είς τήν βο
ρείαν ).

Τήν έργασίαν άνασκαφικής έρεύνης καί διαμορ- 
φώσεως τού χώρου τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς παρηκο- 
λούθησεν ό ειδικός περί τά μνημεία τών ’Αθηνών 
άρχιτέκτων Ί. Τραυλός, είς τόν όποιον πολλαί 
εύχαριστίαι όφείλονται καί διά τήν γενικήν κα- 
θοδήγησιν καί ένημέρωσιν καί διά τήν συμπλή- 
ρωσιν τού Σ χ ε δ. 6 τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς διά 
τών νέων εις φώς έλθόντων στοιχείων ( βλ. καί 
ΑΔ 1931, Παράρτημα).

Κατά τάς έργασίας διαμορφώσεως καί άνασκα
φικής έρεύνης συνελέγησαν έκ τού ΝΔ. τομέως 
παμπληθή όστρακα ρωμαϊκών, βυζαντινών καί 
μεταβυζαντινών χρόνων, τών όποιων διετήρήθη- 
σαν τά μάλλον χαρακτηριστικά. Ώ ς έσημειώθη, 
ή έπίχωσις άνευρέθη σχεδόν έξ ολοκλήρου τετα- 
ραγμένη έκ τών άναμοχλεύσεων* εις τούτο οφεί
λεται καί ή άνεύρεσις είς βαθέα στρώματα τριών 
είσέτι νεωτερικών νομισμάτων ( διλέπτου τού 
1833, διωβόλου τού Γεωργίου Α' ( 1882) καί 
οβολού τού ίδιου, τού έτους 1892).

Έ κ τών μαρμάρινων τεμαχίων, τά όποια άπε- 
τειχίσθησαν έκ τών μεταγενεστέρων κτηρίων τού 
χώρου ή άνευρέθησαν άπερριμμένα είς τήν έπί- 
χωσιν τά μάλλον άξιόλογα είναι τά άκόλουθα:

1) Άετωματική έπίστεψις στήλης μαρμάρι
νης, διαστάσεων 0,275 x 0,355 μ., μέ έπιγραφήν:
ΛΑ] ΜΠΤΡΕΩΝ.

2) ’Επιτύμβιος κιονίσκος μαρμάρινος, υποστάς 
ικανήν φθοράν, διαστάσεων 0,36 χ 0,20 μ., μέ έπι
γραφήν:

Σ A Τ 
Α Σ Τ 
Τ Ρ I Α Σ
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3) Τμήμα μαρμάρινου ιωνικού κιονοκράνου, 
διασφζον μικρόν μέρος τοϋ κυρίου σώματος μέ 
τάς έλικας και τον άνω τούτων άβακα, διαστά
σεων, ώς σφζεται, 0,435 χ 0,267 μ.

4) Τμήμα μαρμάρινου γείσου με προμόχθους και 
σταγόνας, διαστ. 0,164 χ 0,255 μ.

5) Μ ικρόν μαρμάρινον βάθρον φέρον άνω και 
κάτω κυμάτιον, διαστάσεων 0,31 χ 0,21 μ.

6) Έ πίκρανον μαρμάρινον βυζαντινής παρα- 
στάδος, κοσμούμενον μέ φύλλα άκάνθης, διαστ. 
0,128x0,358 μ.

7) Προσκεφάλαιον μαρμάρινου ιωνικού κιονο- 
κράνου μέ διακόσμησιν πλοχμού, διαστ. 0,138 χ 
0,109 μ.

8) Τμήμα μαρμάρινου έπιστυλίου, διασφζον 
κανόνα και επτά σταγόνας, διαστ. 0,805 χ 0,50 μ.

9) Τεμάχιον μαρμάρινου θριγκού μέ γεισίπο- 
δας, έχοντας πλάτ. 0,076 μ., διαστ. 0 ,258x0,30 μ.

10) Τμήμα ένεπιγράφου μαρμάρινης στήλης, 
ελλιπούς άνω και κάτω και ολίγον άποκεκρουμέ- 
νης την δεξιάν πλευράν, ένφ ή αριστερά έχει 
ύποστή φθοράν έκ τριβής. Ή  όπισθία πλευρά 
είναι άδρώς είργασμένη. Σφζεται εις ύψος 0,304, 
πλάτος 0,26 και έχει πάχος 0,14 μ. "Ανευρέθη

/ η  £
ρ a t  ο r? (Ν

\  Ρ ι * Τ  ο  Α  Ε 1 Τ ο  Ν ί Τ  Ο |< -------^
K A L I .  1 Τ  Ρ / Α Τ Ο ξ) ψ Α  \ Δ  Ρ C Λ

Ο Υ  Κ L t Τ Ρ Α Τ  ο  ν
Ο A  Ρ χ  ο χ Ε X Ν 1 Κ Ο ξ

Τ ί ΛΛ ο ο  Ε ο  t ν \  ια τ κ ο ί
* Ρ 1 ί  τ  Ο/ΛΑ X Ο Λ ρ  Σ U T P ay  Ο Ο /< u Ε ι ι  r y \ ο  ε ο  ■

ΑΫ Τ  ο  ίΑ Ε Ν \ Ια  Ρ 1 Σ’ τ  Ο
A N T  1 Ι< ρ A T  Ε  ί U ι ο  Φ A Ν η
Α λ/ Ε ί  ι Κ Ρ A  Τ  Ε 1\_ , (a  1 τ κ  ρ cj
ΑΕ Ν 1 Π ρ  ο  1 Δ Ε  Ν(S

ν  ο  Φ α ν τ ό ΑΛ\. /Τ θ / ι [  /\ΛΟ
Χ χ  Ε Δ  £ λλΟ ,

ε Χ
' ο ^  Ε ί  /

Ρ' Ε  Δ

Σχέδ. 7. Ε πιγραφ ή έκ τής Ρωμαϊκής "Αγοράς

κατά τήν κατεδάφισιν τού ποτέ σχολικού κτηρίου 
τής ΝΔ. γωνίας τής Ρωμαϊκής "Αγοράς, εις ένα 
των τοίχων τού οποίου εΐχεν έντειχισθή. "Απόκει- 
ται νύν εις τήν άποθήκην Φ ετιχιέ Τζαμί, ύπό στοι
χεία: Ρωμαϊκή "Αγορά 1965, άριθ. 20 ( Π  ί ν. 70* 
Σ χ έ δ .  7) .

Ε ίναι στοιχηδόν γεγραμμένη εις δύο στήλας,

διαχωριζομένας ύπό άκανονίστου έξέργου ται
νίας, πλάτους περίπου 0,073 μ., προελθούσης έκ 
τής λαξεύσεως τής λοιπής επιφάνειας ένθα έχα- 
ράχθη ή έπιγραφή. Σφζει ή μέν έπ" άριστερά στή
λη 19 στίχους, ή δέ επί δεξιά 15. Τό άνακαλυφθέν 
σημαντικόν τεμάχιον συνεκολλήθη μέ έτερον, 
προερχόμενον έκ τής "Αρχαίας "Αγοράς, άνευρε- 
θέν κατά τάς άνασκαφάς τής "Αμερικανικής Σ χο
λής ( άριθ. εύρετ. I 1008 C ) και δημοσιευθέν έν 
H esperia XII ( 1943 ), άριθ. 8, σ. 37 - 48, θραύ
σμα I1. Ή  έπιγραφή άνήκει εις τήν κατηγορίαν 
των καταλόγων πεσόντων έν πολέμω, καταγεγ ραμ
μένων εις σειράν στηλών κατά φυλάς, των όποιων 
πολλά τεμάχια άνευρέθησαν κατά τό πλειστον 
εις τήν "Αρχαίαν "Αγοράν. Οι κατάλογοι ούτοι, 
των όποιων συγκεντρωτικήν μελέτην παρουσία- 
σεν ό D. Bradeen έν Hesperia XXXIII ( 1964 ), 
τ. 15, σ. 43 - 55, άνάγονται, κατά τον μελετητήν, 
εις τό έτος 409 π.Χ. καί περιέχουν τά ονόματα 
των πεσόντων κατά τήν έκστρατείαν του Θρασύ- 
λου εις τήν "Ιωνίαν ( έ. ά. σ. 54 κ. έ. ). Συμφώνως 
προς τήν ύπό τού Bradeen προτεινομένην κατάτα- 
ξιν, τό τεμάχιον τής "Αρχαίας "Αγοράς καί τό προς 
αυτήν συναρμοσθέν έκ τής Ρωμαϊκής "Αγοράς 
θά άνήκουν εις τήν τρίτην στήλην ( col. X - XI ), 
άντιστοιχούσαν προς τήν "Αντιοχίδα φυλήν.

Τό κείμενον τού καταλόγου έχει έν μεταγραφή
ώς άκολούθως:

Στήλη Α' Στήλη ΒΓ
ΤΕΣ Κ Ε [

ΦΙΛΟΣ] ΤΡΑΤΟΣ Ν Α Υ [
ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΣΟΚΡΑ [
ΚΑΑΑΙΣΤΡΑ ΤΟΣ ΦΑΙΔ Ρ  [
Ε Υ ]Θ Υ Κ Λ Ε Σ ΣΤΡΑΤΟΝ
Π Υ ]Θ Α Ρ Χ Ο Σ ΕΥΝΙΚΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΓΛΑΥΚΟ Σ
ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ Α ΥΣΙΣΤΡΑ [  ΤΟ Σ]
Π ]  ΥΘΟΚΛΕΣ ΛΙΣΙΘΕΟ [  Σ ]
ΑΥΤΟΜΕΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΦ [  Α Ν Ε Σ ]
ΑΝΤΙΚΡΑΤΕΣ ΔΙΟΦΑΝΤ [
ΜΝΕΣΙΚΡΑ ΤΕΣ ΑΙΣΧΡΟ [ Ν ]
ΜΕΝΙΠΠΟΣ Δ ΕΝΟ [
ΧΣΕΝΟΦΑΝΤΟΣ AM
Π ΙΣ ] ΤΟΔΕΜΟΣ Ε
Α Ρ ] ΧΕΔΕΜΟΣ

‘ ] Ν [ Α ] Δ Ε Σ
Ο
]  ΝΕΣ

Τόσον ό τύπος των γραμμάτων, όσον καί ή δρ- 
θογραφία τού κειμένου, καθιστούν πολύ πιθανήν 
τήν ύπό τού Bradeen παρεχομένην χρονολόγησιν.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

1. Εύχαριστίαι όφείλονται εις τον Διευθυντήν των Ά να -  
σκαφών τής ’Αρχαίας ’Αγοράς διά τήν φωτογράφισιν τής 
στήλης, μετά τήν προσαρμογήν τοϋ τεμαχίου τής ’Αγοράς.
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EXCAVATION IN  TH E ATHENIAN 
AGORA

Supplementary excavations on a small scale 
were carried out in the summer of 1965 at se
veral points in and around the Agora.

In the South Square that bordered the south 
side of the Agora proper the deep digging and 
the conservation that have been in progress 
since 1960 were virtually completed over an 
area of ca. 10.000 square meters. A series 
of three north-to-south trenches were carried 
down to bedrock to test the stratification. The 
earliest remains encountered were of the Early 
Helladic period: a handful of sherds in a shal
low well. The M iddle Helladic period was re
presented by a sprinkling of pottery close above 
bedrock and by a gravelled roadway running 
from northwest to southeast. For the Late 
Helladic period there is no evidence of habita
tion in this area, but a single burial and a cham 
ber tomb of LH  I I I  A date were discovered. 
These bring to forty five the total num ber of 
tombs of Mycenaean times known from the 
Agora. The chamber tomb came to light be
neath the terrace of the M iddle Stoa near its 
east end. The tomb was of normal Athenian 
type: a small rectangular chamber approached 
through a steeply sloping dromos. O f the four 
burials: two retained traces of wooden coffins. 
The offerings comprised ten vases ( P L  7 1 a ) ,  
a bronze spear head 0,545 m. long, and 
beads of steatite, carnelian and amber. Scat
tered pottery throughout the area attests ha
bitation from the Protogeometric period on
ward. Ga. 600 B.G. the bedrock was dressed 
smooth with a gentle downward slope toward 
the north over an extensive area the southern 
limit of which was detected a little to the south 
of the Middle Stoa. This operation may well 
represent the first formal organization of the 
Agora as a public place.

The architectural study of the five buildings 
that enclosed the South Square was continued, 
and the whole complex has now taken its pla
ce in the model of the Agora exhibited in the 
Stoa of Attalos (P L  7 1 b ) .  This further ex
ploration and study have tended to confirm 
the hypothesis recently put forward ( AJA 69 
( 1965 ), p. 177 ) that this complex is to be re
cognized as the Gymnasium of Ptolemy m en
tioned by Pausanias ( I, 17,2 ) as he left the 
Agora on his way toward the Acropolis. There

is reason to believe that the Gymnasium was 
set down in an old and extensive sanctuary of 
Theseus that had previously bordered the A- 
gora. The rectangular enclosure that appears 
to have been erected on the occasion of the 
return of the hero’s bones in 475 B.G. was con
verted into a palaestra, and the Southwest 
Fountain House of the end of the 5th century 
B.G. was turned into a swimming pool. The 
Hellenistic building program  extended over 
the second and third quarters of the 2nd cen
tury B.G. The facilities of the Gymnasium were 
subsequently enlarged by the construction of 
the Odeion or Lecture Hall of Agrippa ( ca. 
15 B.G. ) and the Library of Pantainos ( ca. 
100 A.D. ). The whole complex was devasta
ted by the Heruli in 267 A.D., but a new gy
mnasium was constructed over the ruins of the 
old ca. 400 A.D. The new building flourished 
down into the 6th century. A mass of broken 
pottery, lamps, glass candlesticks and drinking 
glasses recovered in 1965 from the basement 
rooms dates from the early part of that century, 
suggesting that the decline of the building is to 
be associated with Justin ian’s ordinance of 
529 A.D. closing the schools of Athens.

An excavation a t the extreme southeast cor
ner of the Agora elucidated the plan of the 
Southeast Stoa, the fagade of which had been ex
posed in 1959. The exploration was m ade w ith
in the limits of the garden of the «Koletti 
House » which has been acquired by the Greek 
state and re - conditioned for the use of the 
Archaeological Service. A group from Brown 
University under Professor R. Ross Holloway 
supervised the operation. The building, of the 
Antonine period, comprised a m arble colonnade 
of the Ionic order backed by a row of eleven 
rooms, presumably shops. Among other evi
dence of the earlier use of the site was a well 
filled in the late 5th century from which was 
recovered a mass of interesting pottery. Among 
the miscellaneous finds is p art of a foot from a 
bronze statue of life size, apparently a standing 
female figure; the type of sandal points to an 
early Hellenistic date ( P L  72 a ).

The study of the private houses of the Greek 
and Rom an periods was continued by Profes
sor J . W alter Graham . In  the summer of 1965 
work was concentrated in the area between 
the Areopagus and the Pnyx that had been 
excavated by the Germ an Archaeological In 
stitute in the 1890’s. Four houses are sufficiently
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well preserved to yield fairly complete plans 
and to perm it their histories to be traced from 
the 4th century B.C. into the 4th century A.D. 
These four houses were thoroughly cleaned, 
soundings were m ade in search of evidence for 
dating and conservation was carried out. In  
keeping with Athenian tradition the houses 
are modest both in their architecture and their 
furnishings. Mosaic was used sparingly. The

pavement shown in P L  72 b illustrates a des
ign common in Greece in the 2nd century A .D .; 
it overlies an earlier floor in a room dating from 
the 4th or 3rd century B.C. Each of the four 
angles between circle and square is occupied 
by a pair of parrots, male and female, seated 
on the rim  of a silver kantharos; they are cle
arly indulging their well known propensity 
for wine.

H O M E R  A. T H O M P S O N
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DIE AUSGRABUNGEN IM  K ER A M EIK O S
Im  Kerameikos wurde wahrend des Jahres 

1965 an zwei Stellen gegraben: im Fruhjahr 
siidlich der Heiligen Strasse, wo zum Abschluss 
der von Norden nach Sliden fortschreitenden 
Untersuchungen der letzten Jah re  die Verbin- 
dung mit den Grabungen K. Kiiblers in den 
dreissiger Jahren  herzustellen war ( 1 ), und 
im Sommer und Herbst an einer genau entge- 
gengesetzten Steile des Gelandes, nahe dem 
Stadtgraben vor dem N ordturm  des Dipylon, 
an der heutigen Psaromilingu - Strasse ( 2 ) .  
W ahrend des ganzen Jahres setzte G. Gruben 
seine Untersuchung der Dipylon - Ruine fort.
l.DIe Graining siidlich der Heiligen Strasse ( P 1 a n 1)

Die Untersuchung erreichte die Grenze der 
Grabungen Kiiblers bei Bezirk X X  ( vgL K era
meikos V I 1 Bell. 1; AA. 1936, 183, Abb. 1 ) 
im Os ten und Siiden; im Westen zog ihr die 
heutige Pirausstrasse die Grenze. N ur sieben- 
undzwanzig Graber wurden in diesem Ge- 
biet gefunden, aber da die Erdmassen zum Teil 
ungestort waren, ergab sich ein ubersichtlicher 
Schichtbefund.

Die Graber reichen von geometrischer bis 
in hellenistische Zeit. Wie K. Kiibler schon 
feststellen konnte ( Kerameikos V I 1,5 ), war 
auch hier wieder fur die geometrischen und 
klassischen Graber fast das gleiche Ausgangsni- 
veau vorauszusetzen, da fast alle Grabgruben 
dieser Zeiten in den gewachsenen Eels ein- 
schneiden. Zwischen den alteren und den helleni- 
stischen Grabern jedoch kehrt auch in unserem 
Grabungsabschnitt die bekannte Fiillung aus 
griinem Mergelschotter wieder, die der Ebnung 
des Gelandes gedient hatte und im Siiden des 
von uns untersuchten Gebiets eine Starke von 
3 m. erreichte.

Von den vier geometrischen Bestattungen 
waren drei Skelettgraber; auf zwei der Gruben 
hatten sich die Deckschieferplatten erhalten. 
Vor dem Grab hS 204, mit Amphora und Kan- 
tharos als Beigaben, stand ein kleiner aufrech- 
ter Schieferstein als Grabmal. Aus dem Ende 
des 8. Jhs. stammt die Am phora hS 228 mit 
Knochenresten eiries Kindes, dem Tassen und 
K annchen beigegeben waren ( T a f .  7 3 a ) .  
Bestattungen des 7. Jhs. fanden sich nicht; die 
Skelettgraber des spaten 6. und 5. Jhs. hatten, 
wie iiblich, vor allem Lekythen als Beigaben. 
Dem ersten Viertel des 4. Jhs. gehort eine Ear-

nax mit einer Kinderbestattung an, der die 
Terrakottastatuette eines jungen Madchens 
und winzige Puppengefasse beigegeben waren 
( T a f .  7 3 b ) .  Die hellenistischen G rabgru
ben, die eine dunkelbraune sandige Schicht 
durchschlagen ( vgL AA. 1932, 193 ) und zu- 
melst mit ihrer Sohle in dem erwahnten griinen 
Schotter liegen, waren grosstenteils mit Flach- 
ziegeln gedeckt und enthielten Skelette und 
Tranenflaschchen aus dem Beginn des 3. Jhs. 
( T a f .  7 3 c ) .  Zwei Brandgraber erwiesen 
sich als zugehorig zu einem Grabbezirk, dessen 
nordliche Begrenzung zwei Brecciablocke mit 
Steleneinlassungen bildeten. Der in einer der 
beiden grossen Brandgruben gefundene Sky- 
phos datiert Graber und Bezirk in das ausge- 
hende 4. Jahrhundert.

Nach Abraum ung des nur wenige Scherben 
enthaltenden Schotters zeigte sich eine Gelan- 
deformation, die die Starke dieser Auffiillung 
erklarte. Der gewachsene rote, m it weissen Kalk- 
steineinsprengseln durchsetzte Boden stand im 
Westen der nordlichen Grabungsgrenze sehr 
hoch an ( 44,51 m. ii. d. M. ), wogegen er 
Im Siiden, wohl durch herabfliessendes Gewas- 
ser, in einen steilen Hang verwandelt worden 
war, der in einer etwa 4 m. tieferen Senke mit 
weisslich - griinen Porosfels auslauft ( K era
meikos V I 1,9 ). In  diese Senke im Siiden wa
ren iiber das geometrische Grab hS 204 hinweg 
grosse Erdmengen hinabgespiilt worden, die 
sich unschwer in zwei Schichten trennen Hes
sen. Die untere, unm ittelbar iiber dem weiss- 
griinen Porosgrund, besteht aus roter, lehmar- 
tiger stark m it menschlichen Skelettresten, 
Scherben und ganzen Gefassen durchsetzter 
Erde. Sie liess sich auf Grund der Keramik- 
funde spatestens in das erste Viertel des 4. Jhs. 
datieren. fib e r ihr, unm ittelbar unter dem grii
nen Schotter, lag eine schwachere Schicht gelb- 
rotiicher Erde mit grossen Mengen von Rin- 
derknochen, zahlreichen Scherben, einer Lam- 
pe ( Typus Howland 25A Nr. 267 ), einem 
Amphorenstempel und einer Miinze ( Histiaia, 
ca. 369 - 338 v. Ghr. ) aus dem zwei ten Vier
tel des 4. Jahrhunderts.

Die tiefe Senke liess sich wegen des hohen 
Grundwasserspiegels nicht ganz freilegen. Kii
blers Bericht iiber eine sterile, fast 4 m. hohe, 
Schotterschicht, die weiter siidlich ebenfalls der 
Einebnung des Gelandes gedient hatte, zeigt, 
dass sich der Felsabfall nach Siiden fortsetzte.

URSULA KN IG G E
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2. Grafting an ie r Psaromilingu - Strasse

Unserer Untersuchung siidostlich der Psa- 
romilingu - Strasse vor dem Dipylon sind zwei 
Ausgrabungen vorangegangen: der Abhub der 
oberen Schichten im Jahre 1942 durch K. Ge- 
bauer, der die Kaiserzeitlichen Mauerziige 
freilegte und spate Graber aufdeckte ( A A 1942, 
251 ), und ein bis zum Eels hinuntergeftxhrter 
Suchschnitt langs der genannten Strasse durch 
D. Ohly in den funfzigern Jahren ( AA 1965, 
313). Das untersuchte Gebiet, das nach Slid- 
osten von der Beckenmauer des Stadtgrabens, 
nach Nordosten von der Seitenwand und Hof- 
mauer des Hauses an der Psaromilingu - Stra
sse 33 und nach Siidwesten von der antiken 
Strasse nach der Akademie begrenzt wird, ist 
verbaltnismassig klein. Mehrere antike Mauerzii
ge verlieren sich unter der nahen Begrenzung, 
andere enden heute unvermittelt oder sind 
schon im Altertum zerstort und wieder abge- 
tragen worden. Weitere Zerstorungen bis zum 
Fels hinunter haben neuzeitliche Uberbau- 
ungen des Grundstiicks bewirkt. Das spatere an
tike Niveau liegt hoch; ein Becken der vorge- 
riickten Kaiserzeit erreicht In der Nahe des 
erwahnten Hauses die heutige Oberflache. 
So sind unserer Vorstellung vom Ganzen der 
aufgedeckten Baulichkeiten und ihrer Deutung 
Grenzen gezogen; der ruindse Gesamtzustand 
ist beklagenswert. Vielleicht ist aber nicht in 
jedem Fall viel verloren. Das Bild, das durch 
unsere Untersuchung ermittelt wurde, gleicht 
dem von K. Gebauer fur das riickwartige Ge« 
lande an der Akademie - Strasse ( A A 1942, 
204 fF. ) und fur das Gebiet vor dem Stadtgra- 
ben ( AA 1938, 608 fF. ) beschriebenen. Es 
handelt sich, genau wie dort ( und noch heut- 
zutage in diesem Bereich der S tad t) um ein 
Gebiet kleiner Gewerbebetriebe. Die gleichen 
Feuerstellen, verputzten rechteckigen Becken 
ohne Abfluss, die Topferdfen finden sich hier 
wieder. Zwischen ihnen liegen verstreut eini- 
ge hellenistische und, besser besorgt, einige 
kaiserzeitliche Graber. Alteres wurde nicht im 
Zusammenhang gefunden, an Geometrischem 
bot das Gebiet wenige Scherben.

Eine Aufnahme vom Dach des benachbarten 
Hauses mit Blick nach Siidwesten ( T a f .  74 ) 
veranschaulicht die Reste. Durch Hire hohe La- 
ge, solide Bauweise und gleichmassige Erhalt- 
ung sind zwei nicht genau parallele Mauerziige 
In der Abbildung links ausgezeichnet, die an

einem Denkmalfundament im Siidwesten enden, 
bzw. unter ihm verschwinden. Es sind die im 
AA 1942 auf Beilage 4 gezeichneten Mauer
ziige. Bei dem ersten ist Kalkmdrtel verwendet; 
die Lehmziegel, die den zweiten nach oben 
fortsetzten, waren seit 1942 verschwunden. Ein 
weiterer Bau mit Verwendung von Kalkmdrtel 
liegt im T a f .  74 rechts. Erhalten ist nur 
das breite Fundament einer Frontmauer und 
die schwachere Fundamentierung zweier Sei- 
tenmauern. Der gesamte Aufbau wurde schon 
im Altertum wieder abgebrochen.

Alle drel Gebaude sind erst in der Kaiser
zeit erbaut worden. Zu der langgestreckten 
zweiten Mauer mit Verstarkungen nach der 
Grabenselte gehdren eine rechteckige Kammer 
und offenbar auch zwei Dachstiitzen aus wie
der verwendeten Materialien. Das Ganze ist 
mit Sicherheit in die Zeit des Augustus zu da- 
tieren und diirfte wirtschaftlichen Zwecken, 
etwa als Laden, gedient haben. In seinem In- 
nern finden sich zwei Feuerstellen, offenbar 
einfache Kochstellen. Aus einer der beiden wur- 
den beinahe luckenlos die Scherben der Kan- 
ne T a f .  75 b eingesammelt, dagegen scheint 
die auf hoherem Niveau errichtete Mauer hin- 
ter der « Laden » - Riickwand die Grenzmauer 
eines Grabbezirkes zu sein. In einer Ecke die
ses Bezirkes liegen die fruher freigelegten Gra
ber AA 1942 Beil. 4, und weitere Graber ha
ben sich beiderseits des in T a f .  74 sichtba- 
ren Mauerzuges gefunden. Aus einem von Ih
nen stammt die Amphora T a f .  75 d ein 
gelaufiger Typus der vorgeriickten und spa- 
ten Kaiserzeit. Nach solchen Beigaben ist der 
Bezirk nicht vor der mittleren Kaiserzeit an- 
zusetzen.

Die in der Mitte des Grabungsgelandes sicht- 
baren Mauer - Reste sind nicht nur anders 
gerichtet, sondern so stark zerstdrt, dass sich 
kein Bild dieser Bauten mehr ergibt, und liber- 
dies sind sie von den kaiserzeitlichen Mauerzii- 
gen durch ihre tiefe Lage, eine hohe Schicht 
braunen Lehms geschieden. Diese Reste gehen 
fiber zwei hellenistische Graber hinweg, sind 
aber von den kaiserzeitlichen Mauerziigen doch 
zu trennen und vermitteln uns nach alien An- 
zeichen ein Bild der sullanischen Zerstorungen 
im Jahre 86 v. Ghr. Der gleichen Zeit vor Sul
la sind offenbar alle tiefen, unter der Lehm- 
schicht liegenden Reste zuzuweisen: mehrere 
verputzte Becken, ein Topferofen nahe der an
tiken Strasse nach der Akademie und der von
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Ziegeln eingefasste Brunnen, dessen Lage in 
T  a f. 74 durch einen Kreis angedeutet ist.

Aber der gleiche Brunnen muss noch in der 
Kaiserzeit benutzt worden sein, da sonst die 
Menge der in seinem Umkreis gefundenen kai- 
serzeitlichen Amphoren schwer erklarlich ist. 
Einige von ihnen sind mit Masszahlen versehen 
( T  a f. 75 c ). W ahrend der Lehm nur we-
nige Scherben enthielt, waren die liber ilim 
liegenden Schichten an kaiserzeitlichen Scher
ben und ganzen Gefassen reich. Hauptfundstel- 
le war ausser dem Brunnen ein schon im Al- 
tertum  ausgenommener Graben hinter der 
« Laden » - Riickwand.

Im  Gebiet der Grabung wurden 8 Graber 
aufgedeckt, die zu gieichen Teilen der helle- 
nistischen und der Kaiser - Zeit angehoren.

Die wichtigsten sind das Kindergrab in einer 
wiederverwendeten M armorwanne und der 
Plattensarkophag mit einer Frauenbestattung 
gleich neben dem Kindersarkophag. tJber beide 
geht eine der beiden Seitenmauern des Mortel - 
baues hinweg, die unter der Psaromilingustras- 
se verschwinden. T  a f. 75 a zeigt die Schmuck- 
stiicke aus der M arm orw anne: einen Ohrring, 
einen Armreifen, einen Anhanger und vier 
einst aufgenahte oder aufgenagelte Masken, 
samtlich aus Gold, dazu ein vergoldetes Sii- 
berblech mit Eros im Relief, der aus einer Am
phora in einen Krater eingiesst. Den Fundum- 
standen nach sind beide Graber nicht genau 
zu datieren. Die mitgefundenen Tranenflasch- 
chen aus Glas und Ton scheinen den Ansatz 
in der friihen Kaiserzeit zu empfehlen.

FRANZ WILLEMSEN
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Γ  ΕΦΟΡΕΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Α ΝΛΣΚΑ ΦΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ

Ή  κατά τό έτος 1965 δράστηριότης τής Ε φο
ρείας ύπήρξε σημαντική εις σωστικού χαρακτή- 
ρος άνασκαφάς1 εις ολόκληρον την έκτασιν τής 
αρχαίας πόλεως και των παρυφών της ( Σ χ έ δ. 
1 ), κατά τάς οποίας ήλθον είς φως πλήθος εύρη
μάτων2.

Ή  κατά την χορήγησιν των οικοδομικών 
άδειων έπισήμανσις των άνασκαφησομένων χώ
ρων και ό ύπό των επιστημονικών ύπαλλήλων κα
θημερινός καί μετά ζήλου έλεγχος τών πάσης (ρύ
σεως σκαφικών έργασιών ( θεμελιώσεων οίκιών, 
κατασκευών δημοσίων έργων, ήτοι διαμορφώσεων 
όδών, κατασκευών οχετών, τοποθετήσεων ήλεκτρο
φόρων άγωγών, ύδραγωγών σωλήνων κλπ. ) συν- 
ετέλεσαν εις τήν κατά τό δυνατόν διάσωσιν τών 
άρχαίων καί τήν εξαγωγήν διαφωτιστικών συμ
περασμάτων.

Άπαντα τά κινητά εύ ρήματα μετεφέρθησαν εις 
τήν Μουσειακήν Συλλογήν τής Γ' Αρχαιολογι
κής Περιφερείας. Τών ακινήτων τά σημαντικώ- 
τερα διετήρήθησαν εν ύπογείοις καί κατέστησαν 
έπισκέψιμα, τά δε άλλα άπετυπώθησαν λεπτομε
ρώς, έφωτογραφήθησαν καί άρχειοθετή θη σαν.

1. Έρυσίχθονος 15 ( Σ χ έ δ .  1, 1)
Εις τό επί τής όδοϋ Έρυσίχθονος οίκόπεδον 

τοϋ Ε. Μαυρογιάννη άπεκαλύφθη τμήμα του οχυ
ρωματικού περιβόλου τής πόλεως τών Αθηνών 
τών κλασσικών χρόνων. Τό τείχος, διατηρούμε- 
νον είς ύψος τεσσάρων δόμων ( 0,95 μ. ) ( Π ί ν. 
76 α ), διήρχετο κατά τό άνατολικόν πέρας τοϋ 
οικοπέδου, 14 μ. περίπου από τής οικοδομικής

Ι .Α ί άνασκαφικαι έργασίαι διεξήχθησαν δι* ειδικευμέ
νων έργατών, ύπό τήν συνεχή έπίβλεψιν συνεργείου επιστη
μονικών βοηθών, άποτελουμένου έκ τών δδ. Φ. Δακορώνια, 
’Α. Δραγώνα, Φ. Καλούδη, Γ. Λαζανα, *Υ. Νικοπούλου, Μ. 
Σταυροπούλλου και τοϋ κ. Γ. Κορνελάκη. AI άποτυπώσεις 
και ή σύνταξις τών σχεδίων έγένοντο ύπό τής άρχαιολόγου 
δ. Έ. Σπαθάρη. "Απασαι αί έργασίαι διεξήχθησαν ύπό τήν 
άμεσον έποπτείαν και καθοδήγησιν κατά μέν τό Α' έξάμηνον 
τής ’Εφόρου δ. Βαρβάρας Φιλιππάκη, κατά δε τό Β' έξά
μηνον τής Εφόρου δ. ’Αγγελικής ’Ανδρειωμένου.

2. Θερμαι ευχαριστίαι όφείλονται προς τον μελετητήν 
τών άρχαίων ’Αθηνών άρχιτέκτονα κ.Ί. Τραυλόν, δστις παρη- 
κολούθησε και έφέτος άπάσας τάς έργασίας τής ’Εφορείας 
και προσέφερε και πάλιν τήν άνεκτίμητον βοήθειάν του, 
είς τήν όποίαν όφείλεται ή όρθή άντιμετώπισις τών έκάστο- 
τε έπιστημονικών προβλημάτων καί έξαγωγή πολυτίμων 
συμπερασμάτων διά τήν ιστορίαν τής πόλεως. Ή  ’Εφορεία 
εύηργετήθη έπίσης έκ τής πολυτίμου, μακροχρονίου πείρας 
τοϋ έπιτίμου ’Εφόρου Άρχ/των κ. Φ. Σταυροπούλλου, πρός 
τον όποιον έκφράζει καί έντεΰθεν θερμάς εύχαριστίας.

γραμμής καί μέ έλαφράν από ταύτης άπόκλισιν 
έκ ΒΑ.- ΝΔ. "Εχει πάχος 3 μ. καί σύγκειται έκ 
τριών είδών λίθων, ήτοι κατά μέν τό βορειότε- 
ρον αυτού τμήμα, τό καί καλύτερον σφζόμενον, 
έχει γίνει χρήσις όρθογωνίων κροκαλοπαγών 
λίθων ( Π ί ν. 76 β ), κατά δε τό νοτιώτερον, 
πολύ κατεστ ραμμένο ν έκ συγχρόνου βόθρου, 
έχρησιμοποιήθησαν ορθογώνιοι άσβεστόλιθοι καί 
πωρόλιθοι ( Π ί ν. 76 γ ). Τούτο τό τμήμα τοϋ 
τείχους φαίνεται νά είναι τό παλαιότερον, χρο- 
νολογούμενον εις τά τέλη τού 5ου αίώνος, πιθα
νώς Κονώνειον, ένφ τό βορειότερον, τό διά κρο
καλοπαγών λίθων έκτισμένον, είναι κατά ένα πε
ρίπου αίώνα νεώτερον. Κατά τήν έποχήν τής κα
τασκευής τοϋ νεωτέρου τούτου τμήματος τό έδα
φος εΐχεν ύψωθή προ τοϋ τείχους καί, ίσως, μό
νον ό ύψηλότερος δόμος νά ήτο ορατός, οι δε 
τρεις πρώτοι δόμοι θά άπετέλουν τό θεμέλιόν του, 
ώς δεικνύει ή αδρά έπεξεργασία των.

Τό τείχος είναι όλόλιθον, είς τό εσωτερικόν 
του, όμως, έχουν χρησιμοποιηθή καί διάφορα αρ
χιτεκτονικά μέλη έκ παλαιοτέρων κτηρίων, ώς 
καί μία ένεπίγραφος βάσις (Α έπί τοϋ Σ χ ε δ. 2 ). 
Πάντα τά αρχιτεκτονικά μέλη καί ή έπιγραφή 
ανήκουν εις τούς προ τών Περσικών χρόνους καί, 
ώς έγένετο καί είς άλλα σημεία τής γραμμής τοϋ 
τείχους είς τήν περιοχήν αυτήν τών Πετραλώ- 
νων ( άνασκαφή Πουλοπούλου 1922, άνασκα- 
φαί Έρυσίχθονος - Ήρακλειδών ύπό Τ. Θρεψιά- 
δου 1953 ), άρχικώς είχον ταϋτα έντειχισθή είς 
τό Θεμιστόκλειον, μετά δε τήν καταστροφήν τού
του έχρησιμοποιήθησαν έκ νέου είς τό τείχος 
τοϋ Κόνωνος.

Είς τό νοτιώτατον άκρον τοϋ οικοπέδου καί 
άκριβώς έπί τής μεσοτοιχίας, σχηματίζεται πα- 
ραστάς, ή όποια φαίνεται νά άνήκη είς Π ύ λ η ν  
ή Π υ λ ί δ α  ( Π ί ν. 76 δ ). Τό κατώφλιόν της 
εύρίσκεται είς βάθος 1.90 μ. Έρευνα καθ5 όλον 
τό μήκος τής νοτίου πλευράς έφερε, πράγματι, 
είς φώς στρώσεις αρχαίας όδοϋ είς βάθος 0,40 μ. 
καί κάτωθι ταύτης, είς βάθος 3 μ., οχετόν, έλλει- 
ψοειδοϋς τομής, λελαξευμένον έντός τοϋ βράχου.

Χαρακτηριστικόν είναι, ότι διά πρώτην φοράν 
είς τήν δυτικήν πλευράν τής πόλεως διεπιστώθη 
ή ϋπαρξις προτειχίσματος καί τάφρου ( Π ί ν. 
76 ε).

Τό π ρ ο τ ε ί χ ι σ μ α ,  πλάτους 4.20 μ., απέ
χει από τής δυτικής όψεως τοϋ τείχους περί τά 
6 μ., εύρέθη δέ είς βάθος 1.30 μ. άπό τοϋ πεζοδρο
μίου. Είς τήν βορείαν μεσοτοιχίαν τοϋ οικοπέ
δου όγκόλιθοί του έσφζοντο είς βάθος 0,46 μ. 
Είναι καί τοϋτο έκτισμένον έκ κροκαλοπαγών 
λίθοτν καί άρχιτεκτονικών μελών, ούχί όμως τού
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5ου, άλλα του 4ου π.Χ. αίώνος. Μεταξύ των αρχι
τεκτονικών τούτων μελών συγκαταλέγονται ή μι- 
τελείς σπόνδυλοι πωρίνων κιόνων, ώς και ώραία 
τρίγλυφος, ακέραια, διατηρούσα εις άρίστην κα- 
τάστασιν τα χρώματά της ( Β εις τό Σ χ έ δ. 2 ). 
Διαστάσεις της 1.31 x0,346x0,647 μ.

Τόσον ή Τ ά φ ρ ο ς ,  όσον και τό προτείχισμα, 
δεν έξετείνοντο καθ’ όλον τό μήκος τού τείχους,

την Π ύ λ η ν .  Δυστυχώς ούτε τό πλάτος τής τά
φρου, ούτε τό βάθος της κατέστη δυνατόν νά έ- 
ρευνηθοϋν, ένεκα τής ύπάρξεως άφθονων άναβλυ- 
ζόντων ύδάτων.

Προ του τμήματος του τείχους, του έκτισμένου 
διά κροκαλοπαγών λίθων, εύρέθησαν ερείπια πύρ
γου, τμήμα του οποίου ευρίσκεται ύπό την γει
τονικήν οικίαν.

Ο Δ Ο Σ  Ε Ρ Τ Σ Ι Χ Θ Ο Ν Ο Ι

Σχέδ. 2. Τό επί τής οδού Έρυσίχθονος άποκαλυφθέν τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου τών ’Αθηνών

άλλά διεκόπτοντο χαρακτη ριστικώς, ένεκα ά- 
κριβώς τής ύπάρξεως κατά τήν νοτίαν πλευράν 
των τής οδού, ήτις ώδήγει εις τήν πυλίδα ή πύλην 
τού τείχους και τής όποιας στρώσεις εύρέθησαν, 
ώς εΐδομεν άνωτέρω, καθ’ όλον τό μήκος τής νο
τίου πλευράς τού οικοπέδου. Τό προτείχισμα δΤ 
ένός σκέλους του προστατεύει τήν βορείαν πλευ
ράν τής οδού ταύτης και περιορίζει τήν τάφρον.

Μεταξύ τού τείχους και τού προτειχίσματος 
παρετηρήθη σκληρά στρώσις έτέρας οδού, πα- 
λαιοτέρας, ή οποία έβαινε παραλλήλως προς τό 
τείχος και συνήντα τήν οδόν, τήν άγουσαν εις

Ό  Π ύ ρ γ ο ς  ούτος είναι τετράγωνος ( πλευ
ράς 5 μ. ), έκτισμένος διά μικρών λίθων και ά
φθονου ασβεστοκονιάματος, έχει δέ πάχος 1.20 μ. 
Ίδιας κατασκευής και διαστάσεων πύργοι ύπάρ- 
χουν προ τού τείχους τής πόλεως και εις τήν πε
ριοχήν τής Πνυκός και τού Όλυμπιείου καί άνή- 
κουν εις τήν ίστορικώς γνωστήν επισκευήν τού 
τείχους επί Ιουστινιανού. Διά τού τελευταίου 
τούτου εύρήματος διαπιστοΰται, ότι καί εις τήν 
δυτικήν πλευράν έξηκολούθει ή πόλις νά έχη 
κατά τον 6ον μ.Χ. αιώνα τήν αυτήν προς τήν κα
τά τούς κλασσικούς χρόνους έκτασιν.

8
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2 .Μ .3Αλεξάνδρου91 καίΠ λαταιώ ν42 ( Σχέ δ .  1,2)

Κατά την διάνοιξιν των πέδιλων εις τό έπί 
της όδοϋ Μ. "Αλεξάνδρου 91 και Πλαταιών 42 
οίκόπεδον, ιδιοκτησίας X. Κοντοπάνου, άπεκα- 
λύφθησαν δύο αγωγοί, ώς καί ίχνη στρώσεων αρ
χαίας όδοϋ, προφανώς εκείνης, ήτις, άρχομένη 
έκ τοϋ Διπύλου, ώδήγει εις την Άκαδήμειαν του 
Πλάτωνος. Αί στρώσεις της διετήροϋντο μόνον 
εντός δύο πέδιλων ( βλ. Σ χ έ δ .  3 ). Εις μέν τό 
Α, τό όποιον άπεΐχε περί τά 5 μ. από της οικοδο
μικής γραμμής της όδοϋ Πλαταιων καί 7 μ. από

σεις της αρχαίας όδοϋ, αί όποΐαι έφθανον μέχρι 
των 8.80 μ. Πιθανώς εις τό σημείον τοϋτο νά ευ- 
ρίσκετο καί τό άνατολικόν άκρον της, διότι τά 
χώματα έχώριζον κανονικώς.

Εις άπόστασιν 2.50 μ. περίπου άπό τής οικοδο
μικής γραμμής τής όδοϋ Πλαταιών άπεκαλύφθη, 
εις βάθος 2.65 μ., τμήμα άγωγοϋ ( I ) ,  όστις έχει 
κατεύθυνσιν έκ Β. - Ν. καί σώζεται εις μήκος 2 μ. 
Ούτος άπετελεΐτο έκ πήλινων πλακών, τομής α
νάστροφου Π (στρωτήρων κορινθιακού τύπου )9 
έδραζομένων απ’ ευθείας έπί τοϋ μαλακού βρά
χου.

την τής όδοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου, διετήρεΐτο σαφώς 
εις βάθος 1.85 μ. σκληροτάτη στρώσις αρχαίας 
όδοϋ καθ’ ολην την έκτασιν τοϋ πέδιλου, δια
στάσεων 2.50x1.70 μ.Ταύτης διεκρίναμεν τέσσαρα 
στρώματα, τά όποια έφθανον είς βάθος 2.50 μ. 
άπό τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ, όπου καί ήρ- 
χιζεν ό φυσικός βράχος. Τό είς τό σημείον τοϋ
το διατηρηθέν τμήμα τής όδοϋ ήτο, δυστυχώς, παν- 
ταχόθεν κατεστραμμένον, ούτως ό)στε ούδέν ίχνος 
εύρέθη, δυνάμενον νά προσδιορίση την πορείαν 
της ή τό έν έκ των κρασπέδων της.

Είς την βορείαν πλευράν τοϋ πέδιλου Β, 
όπου καί ή οικοδομική γραμμή τής όδοϋ Μ. ’Α
λεξάνδρου, καί είς άπόστασιν 6.70 μ. άπό τής γω
νίας τών δύο οδών, εύρέθη σαν καί πάλιν αί στρώ-

Ό  έτερος αγωγός ( II ), ό όποιος άπεκαλύφθη 
εις άπόστασιν 12.20 μ. άπό τής οικοδομικής γραμ
μής τής όδοϋ Πλαταιών καί 8.20 - 10.20 μ. άπό 
τής οικοδομικής γραμμής τής όδοϋ Μ. ’Αλεξάν
δρου, ήτο λαξευμένος είς τον βράχον, είς βάθος 
2.14 μ. άπό τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ. Ούτος 
διέσχιζε τό οίκόπεδον έκ ΒΔ.- ΝΑ. Άπετελεΐτο 
έκ τμημάτων σωλήνων, τομής κυκλικής, προσαρ- 
μοζομένων κατά τά άκρα. Έ καστον τεμάχιον, μή
κους 0,65 μ. καί διαμέτρου 0,25 - 0,30 μ., διεκο- 
σμεΐτο δι’ ερυθρών δακτυλίων, δείγμα αρχαϊκής 
εποχής. Είς τό άνω μέρος έφερεν οπήν, διαμ. 0,13 
μ., ήτις έκλείετο διά τοϋ άφαιρεθέντος κατά τήν 
κατασκευήν της τεμαχίου. Αϋτη έχρησίμευε διά 
τον καθαρισμόν τοϋ άγωγοϋ.
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Ή  ϋπαρξις του αρχαϊκού αγωγού και ή άποκά- 
λυψις στρωμάτων άρχαίας όδοϋ, εντός των ό
ποιων άνευρέθησαν ολίγα γεωμετρικά όστρακα, 
δεικνύουν δτι ή διασχίζουσα τό οίκόπεδον οδός

Εις τό ανατολικόν πέρας των οί τοίχοι ή σαν πα
χύτεροι, σχηματίζοντες παρασπάδας εκατέρωθεν 
των εισόδων των, αϊτινες εύ ρίσκο ντο προς Α. 
Ό  κοινός τοίχος των δύο τάφων διετή ρει εις τό

ο

Ε>

Ο

Α Δ Ι Ε Ξ  Ο Δ Ο Σ

ο 5 Μ.

Σχέδ. 4. Κάτοψις των επί τής όδοϋ Μ. "Αλεξάνδρου 75 άποκαλυφθέντων τάφων

προς "Ακαδήμειαν ύπήρχεν από παλαιοτάτων 
χρόνων.

3. Μ. "Αλεξάνδρου 75 ( Σ χ έ δ .  1 , 3)

Εις τό έπι τής όδοϋ Μ. "Αλεξάνδρου 75 οίκό
πεδον και κατά μήκος τής δυτικής μεσοτοιχίας 
του άπεκαλύφθη συστάς παλαιοχριστιανικών τά
φων. Δυστυχώς, τμήματα μόνον εκ τούτων ήρευνή- 
θησαν, διότι άλλοι μεν εύρίσκοντο ακριβώς έπι 
τής μεσοτοιχίας και άλλοι είχον ήδη καταστραφή 
υπό τής παλαιάς οικοδομής ( Σ χ έ δ .  4).

Δύο τάφοι, οί VI και VII, εύρίσκοντο ό εις πλη
σίον τοϋ άλλου, εχοντες κοινάς τάς πλευράς.

άνω άκρον του, προς τήν πλευράν τοϋ τάφου VI 
την άρχήν άψΐδος. Οί ύπόλοιποι τάφοι ήσαν κα
τεστραμμένοι, αλλά ικανά στοιχεία των διεσφ- 
θησαν δικαιολογοϋντα τήν εικασίαν, ότι ήσαν ό
μοιοι προς τούς περιγραφέντας, ήτοι κτιστοί μέ 
είσοδον προς Α., κοσμουμένην διά παρασπάδων 
καί αψιδωτήν οροφήν. Κτερίσματα δεν εύρέθη- 
σαν, έκτος δύο αγγείων εις τον τάφον I, έξ ών 
τό έν έφερεν ίνδικτιώνα, πολύτιμον χρονολογι
κήν ένδειξιν διά τήν χρονολόγησιν τών απλών 
αυτών άγγείων ( Σ χ έ δ .  5 ). "Απαντες οί τάφοι 
έχουν κατεύθυνσιν από Α. προς Δ. καί εύ ρίσκο νται 
εις διαφορετικόν ύψος, άκολουθοϋντες τήν κλΐ-
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σιν του βράχου. Οι πρώτοι έξ αυτών, ευρισκόμενοι 
παρά την οικοδομικήν γραμμήν τής όδοϋ Μ. "Αλε
ξάνδρου, κεΐνται εις τό αύτό προς τό πεζοδρόμιον 
ύψος, ένφ οι τελευταίοι τής συστάδος εύρέθη- 
σαν εις βάθος 1.50 μ. από τής όδοϋ.

Οι πρώτοι "Αθηναίοι Χ ριστιανοί εθαπτον τούς 
νεκρούς των, συμφώνως προς τήν παράδοσιν των

Σχέδ. 5. Ή  επί αγγείου, 
έκ του τάφου I, ίνδικτιών

"Εθνικών, έκτος τής πόλεως, φαίνεται όμως, ότι, 
σύν τφ χρόνω, καθιερώθησαν καί νεκροταφεία 
εντός αυτής ( παρά τήν νοτίαν πλευράν τής "Α- 
κροπόλεως μόνον ).

Π αρόμοιοι τάφοι, ώς οί άνωτέρω, έχουν άπο- 
καλυφθή εις πολλά σημεία τής πόλεως των "Α
θηνών: 1) Τάφοι εις τήν νοτίαν κλιτύν τής Ά κρο- 
πόλεως, 2) εις τό Ώ δεΐον  του Περικλεούς, 3) εις 
τήν περιοχήν του Κυνοσάργους (BSA III (1896/7) 
σ. 114 κ.έ.), 4) παρά τον "Ιλισόν (ΠΑΕ 1897, σ. 73- 
85 πίν. I καί ΑΕ 1953 /54, σ. 315 είκ. 5), 5) εις τον 
Λυκαβηττόν, 6) εις τήν περιοχήν τής Παλαιάς 
Βουλής, παρά τήν οδόν Σταδίου (L . Ross, Arch. 
Aufsatze, Λειψία 1855, σ. 33 - 37), 7) εις περιοχήν 
Διπύλου (Α Δ 1 (1915) παράρτ. σ. 75 καί Τ. Νε- 
ροϋτσος εις ΔΙΕΕ III ( 1889 ) σ. 71), 8) εις νοτίαν 
πλευράν λόφου Φιλοπάππου.

4» "Ακομινάτου 13 ( Σ χ έ δ .  1, 4 )

Εις τό οίκόπεδον επί τής όδοϋ "Ακομινάτου 13, 
τό όποιον εύρίσκεται έκτος τής ύφ" ημών έλεγχο- 
μένης ζώνης, έπεσημάνθησαν κατά τήν διάνοιξιν 
πέδιλων λείψανα αρχαίου κτίσματος, εις βά
θος 1.70 μ. περίπου από τοϋ καταστρώματος τής 
όδοϋ. Συνεργεϊον έργατών, ίδικών μας καί τής 
οικοδομής, άπεκάλυψεν εντός έβδομάδος τμήμα 
λουτρικοΰ συγκροτήματος, τοϋ όποιου ή δεξα
μενή κατελάμβανε τον κεντρικόν χώρον τοϋ ο ι
κοπέδου. Κατ" άρχάς έφάνη τοίχος ( Α έπί τοϋ 
Σ χ  ε δ. 6 ), διασχίζων τό οίκόπεδον από Α. προς 
Δ., μέ έλαχίστην άπόκλισιν προς Ν. πλησίον 
τής δυτικής μεσοτοιχίας. Τό άποκαλυφθέν μή
κος του τοίχου τούτου ήτο 13.50 μ. περίπου καί

τό πλάτος του 0,65 μ., άποτελεΐ δέ κατά τά πρώτα 
7 μ. τον βόρειον τοίχον τής δεξαμενής αύτοϋ. Εις 
άπόστασιν 7.75 μ. από τής οικοδομικής γραμ
μής καί παραλλήλως προς ταύτην εύρέθη ό το ί
χος Β, σχηματίζων έν Τ προς τον προηγούμενον 
τοίχον Α. Κατά τήν εσωτερικήν πλευράν τοϋ το ί
χου Β, όστις άποτελεΐ τήν δυτικήν πλευράν τής 
δεξαμενής, ύπήρχον δύο άντηρίδες, άπέχουσαι άλ- 
λήλων περί τά 2.25 μ., διαστάσεων 0,65 χ 0,75 καί 
0,65 χ0,65 μ. Περί τό μέσον αύτοϋ καί κατά τήν βά- 
σιν του εύρέθη οπή τετραγώνου τομής, χρησιμεύ- 
ουσα διά τήν έξοδον τών ύδάτων. Εις άπόστασιν 
4.30 μ. από τοϋ τοίχου Α καί παραλλήλως προς 
αύτόν, άπεκαλύφθη, εις βάθος 1.90 μ. από τοϋ κα
ταστρώματος τής όδοϋ, ό τοίχος Γ, όστις σχημα
τίζει γωνίαν προς τον τοίχον Β καί άποτελεΐ τον 
νότιον τοίχον τής δεξαμενής. Κατά μήκος τής 
οικοδομικής γραμμής καί έφαπτόμενος προς ταύ
την, εύρέθη ό τοίχος Δ, όστις άποτελεΐ τον ανα
τολικόν τοίχον τής δεξαμενής. Αύτη έχει σχήμα 
τραπεζίου μέ άκανονίστους πλευράς διαφόρων 
διαστάσεων ( 7 χ 4.30 χ 6.50 χ 5.75 μ. ). "Απαν- 
τες οί το ίχο ι είναι έκτισμένοι διά μικρών καί με
γάλων άργών λίθων, συνεχομένων διά κονιάμα
τος. "Εσωτερικώς, το ίχο ι καί δάπεδον καλύπτον
ται διά κονιάματος, αί δέ γωνίαι είναι άπεστρογ- 
γυλωμέναι. Τό δάπεδον τής δεξαμενής εύρέθη 
εις βάθος 3.05 μ. από τοϋ καταστρώματος τής ό
δοϋ.

Περί τό μέσον τοϋ οικοπέδου καί πλησιέστατα 
προς τήν νοτίαν μεσοτοιχίαν άπεκαλύφθη, εις 
βάθος 2 μ., λίαν κατεστραμμένος τοίχος, ό Ε, όσ- 
τις συνεχίζεται κάτωθι τής νοτίου μεσοτοιχίας. 
Ό  τοίχος ουτος άποτελεΐ πιθανώς τό βόρειον ά- 
κρον κυκλικοΰ κτίσματος, εύρισκομένου ύπό τήν 
προς Ν. γειτονικήν οικοδομήν.

Τό κυκλικόν τοϋτο κτίσμα, τό όποιον έφάπτε- 
ται τής δεξαμενής, ώς καί ή προς Δ. συνέχισις τών 
τοίχων Α καί Γ, άποδεικνύουν, ότι εις τό άκρον 
τοϋτο τής πόλεως ύπήρχε κατά τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους λουτρικόν συγκρότημα, τοϋ οποίου μέ
ρος μόνον άπεκαλύφθη καί ότι ή ζωή τής άρχαίας 
πόλεως έπεξετείνετο μέχρι τών όρίων τούτων.

5* 'Αγ. Κωνσταντίνου 3 9 -4 1  ( Σ χ έ δ .  1, 5)

Εις τό έπί τής όδοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου 39 - 
41 οίκόπεδον, τό όποιον κεΐται έκτος τής ελεγ
χόμενης ζώνης, άπεκαλύφθη παρά τήν άνατ. με
σοτοιχίαν, καί έν μέρει έν αύτή έντετειχισμένος, 
το ίχος έκ κροκαλοπαγών ογκολίθων, έχων κατεύ- 
θυνσιν έκ Β. προς Ν. Τό βόρειον άκρον αύτοϋ, 
τό όποιον είχε καταστραφή ύπό τοϋ μηχανικού 
έκσκαφέως, άπεΐχεν άπό τής οικοδομικής γραμ-
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μής τής όδοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου περί τά 31 μ., 
τό δέ σωζόμενον μήκος του ήτο περίπου 5.50 μ. 
Θεμελιωμένος εντός τοϋ λελαξευμένου προς υπο
δοχήν του βράχου, διετή ρεΐτο εις ύψος 6 δόμων. 
Εις άπόστασιν 2 μ. από τής προς Ν. άποκαλυ-

είς δέ τό ύπόλοιπον οικόπεδον τό 1964 και 1965.
Αί δοκιμαστικά! τομαί, αϊτινες έγένοντο εις 

τον οικοδομήθέντα κατά τό 1963 χώρον, ουδέν 
άπεκάλυψαν ή μή μικρόν μόνον τοιχάριον εις 
τό ΒΔ. άκρον τοϋ οικοπέδου.

ο

Ο A 0 r Α Κ Ο Μ Ι  Ν Α Τ Ο Τ

Σχέδ. 6. Κάτοψις τμήματος λουτρικοϋ συγκροτήματος, 
άποκαλυφθέντος έπι τής όδοϋ "Ακομινάτου

φθείσης αρχής του, ό τοίχος έκάμπτετο προς Α. 
μέ έλαφροτάτην άπόκλισιν, προεξέχων κατά 
0,50 μ., όσον τό πλάτος δηλαδή ένός ογκολίθου.

6e Πειραιώς 68 (Πρώην "Ορφανοτροφείο ν Χατζή-
κώνστα) ( Σ χ έ δ .  1, 6)

Όσάκις κατά τό παρελθόν έγένοντο οδικά έργα 
κατά μήκος τής όδοϋ Πειραιώς άπεκαλύπτοντο 
σημαντικά συγκροτήματα τάφων, άποδεικνύοντα 
τήν κατά τήν πλευράν ταύτην έπέκτασιν τοϋ νε
κροταφείου τοϋ Κεραμεικοϋ. Αί ταφαι περιωρί- 
ζοντο, κυρίως, εις τον χώρον πέριξ τής Λαχανα
γοράς, έμπροσθεν τών μεγάλων κτηρίων τοϋ Ι.Κ.Α. 
και τοϋ πρφην "Ορφανοτροφείου Χατζήκώνστα.

Εις τό οικόπεδον Πειραιώς 68, ιδιοκτησίας Λέ- 
φα - Τετενέ, τό όποιον καλύπτει ολόκληρον τό 
οικοδομικόν τετράγωνον, τό όριζόμενον ύπό τών 
οδών Πειραιώς, Μυλλέρου, "Αγησιλάου και πλα
τείας 'Αγίου Γεωργίου, Θερμοπυλών, αί οικοδο
μικά! έργασίαι έγένοντο κατά διάφορα χρονικά 
διαστήματα, εις μέν τό δυτικόν τμήμα τό 1963,

Αί έκσκαφικα! έργασίαι εις τον ανατολικόν 
χώρον τοϋ τετραγώνου ήρχισαν περί τά τέλη τοϋ 
1964 κα! συνεχίσθησαν κατά τό 1965. "Επειδή 
ήτο γνωστόν, ότι παρά τήν οικοδομικήν γραμμήν 
τής όδοϋ Πειραιώς εΐχον άποκαλυφθή παλαιότε- 
ρον ( ΑΔ 17 (1961162): Χρονικά, σ. 22 ) σημαντικά 
αρχαιολογικά ευρήματα, αί έργασίαι αύται παρη- 
κολουθήθησαν άνελλιπώς, παρά τάς μεγάλας δυσ- 
χερείας, τάς οποίας παρουσίασαν. Τά χώματα — 
μαλακή κιμιλιά — ή σαν σαθρά ένεκα τών άνα- 
βλυζόντων ύδάτων, τά όποια συνεχώς κατέκλυ- 
ζον τον χώρον, ιδία άπό τοϋ βάθους τών 4 μ. Ό  
κίνδυνος κατολισθήσεως τών όγκων τών χωμά
των και τών τοιχαρίων, τά όποια συνεκράτουν 
τό πεζοδρόμιον τής όδοϋ Πειραιώς, ήτο συνεχής. 
Αί κατολισθήσεις μάς ήνάγκασαν τελικώς νά 
περιορισθώμεν εις τήν περισυλλογήν τών κινη
τών εύρημάτων κα! τήν ταχεΐαν άποτύπωσιν τών 
ύπολοίπων, έγκαταλείποντες τήν ιδέαν έκτετα- 
μένων άνασκαφικών έργασιών.

Εις άπόστασιν 58 μ. περίπου άπό τής οίκοδομι-
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κης γραμμής τής όδοϋ Μυλλέρου και 5 μ. από 
τήν τής όδοϋ Πειραιώς εύρέθη, εις βάθος 3.80 μ. 
άπό του καταστρώματος τής όδοϋ, ογκόλιθος, 
προς Δ. τοϋ οποίου ήρχιζον στρώσεις αρχαίας 
όδοϋ, τάς οποίας ήδυνήθημεν νά παρακολου- 
θήσωμεν είς μήκος 4 μ. Ή  θέσις τοϋ ογκολί
θου και ή στενή λωρίς των στρώσεων τής όδοϋ 
έδείκνυον τήν άπό Ν .-Β. κατεύθυνσίν της. Τήν 
πορείαν της ταύτην προσδιώριζε σαφέστερον 
έτερος ογκόλιθος, όστις εϊχεν εύρεθή επί τής οι
κοδομικής γραμμής τής όδοϋ "Αγησιλάου, είς 
άπόστασιν 48 μ. περίπου άπό τής γωνίας των οδών 
Μυλλέρου και "Αγησιλάου και ό όποιος θά ώρι- 
ζε, προφανώς, τό δυτικόν πέρας τής όδοϋ ταύ-

πεΐς, λακκοειδ εις ορθογωνίους, λάρνακας κλπ. 
Οί πλείστοι τών τάφων άνήκον είς τούς κλασσι
κούς χρόνους, τινές άνήρχοντο μέχρι τής γεωμε
τρικής εποχής καί άλλοι είς τήν ύστέραν άρχαι- 
ότητα.

"Ανατολικώς τής άρχαίας όδοϋ, ότε κατέρρευ- 
σαν οί τοίχοι τοϋ "Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα, 
άπεκαλύφθησαν τοίχοι τινες έκ μικρών λίθων ή 
μεμονωμένοι ογκόλιθοι. Ουτοι άνήκον, προφα
νώς, είς ταφικούς περιβόλους.

"Εντός τοϋ οικοπέδου άπεκαλύφθησαν περί τά 
8 φρέατα, τών οποίων ή έρευνα καί δυσχερής 
υπήρξε καί άτελής παρέμεινεν ενίοτε, ένεκα τών 
κατακλυζόντων τον χώρον ύδάτων. Εύρέθη σαν

Ο Δ Ο Σ  Π Ι Τ Τ Α Κ Η

Σχέδ. 8. Κάτοψις τής άνασκαφής οικοπέδου όδοϋ Πιττάκη 6

της. Αυτή άποτελεΐ ίσως συνέχειαν τής όδοϋ, 
ήτις, άρχομένη άπό τοϋ Βωμοϋ τών 12 Θεών, 
εν τή "Αγορά, κατηυθύνετο προς τον Ηππιον Κο- 
λωνόν ( Ή ριαι Πύλαι. Βλ. "I. Τραυλοϋ, Πολεοδο- 
μική έξέλιξις τών "Αθηνών, σ. 52).

Ταφαί συνηντήθησαν καθ" δλον τό μήκος τής 
οικοδομικής γραμμής τής όδοϋ Πειραιώς καί κυ
ρίως είς μίαν στενήν λωρίδα γής, ήτις είχε πλά
τος 5 μ. περίπου καί ήκολούθει τήν πορείαν τής 
οικοδομικής γραμμής. "Απεκαλύφθησαν δύο συ
στάδες τάφων ( βλ. Σ χ έ δ .  7, Α-Β ), οί πλείστοι 
ήμικατεστραμμένοι. Ή  κατεύθυνσίς των ήτο συν
ήθως, ιδίως είς τήν συστάδα Β, έκ Δ. προς Α., 
τό δε βάθος, είς τό όποιον εύρέθη σαν, έκυμαίνετο 
μεταξύ 3 καί 4.50 μ. Πρόκειται, προφανώς, περί 
τών τάφων τοϋ γνωστοϋ ήδη κατά τήν πλευράν 
ταύτην εκτεταμένου νεκροταφείου, τό όποιον 
άπετέλει συνέχειαν τοϋ έπισημοτέρου νεκροτα
φείου τής πόλεως. Συνηντήσαμεν άπαντα, σχεδόν, 
τά είδη τών ταφών, άπλάς καύσεις, ταφάς έντός 
άγγείων, καλυβίτας τάφους, κτιστούς κεραμοσκε-

είς βάθος 6 μ. άπό τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ. 
Τά ύπ" άριθ. 1, 6 καί 8 ή σαν έπενδεδυμένα διά πή
λινων δακτυλίων, οΐτινες έφερον μηνοειδή άνοί- 
γματα διευκολύνοντα τήν άνοδον καί κάθοδον. 
Τά φρέατα 2, 3, 4, 5 καί 7 ή σαν άπλοι λάκκοι έν
τός τής κιμιλιάς. "Εκ τών φρεάτων τούτων έξή- 
χθησαν πάμπολλα άγγεΐα καί όστρακα διαφόρων 
έποχών άπό τής μυκηναϊκής μέχρι τής ρωμαϊκής 
έποχής. Προς Δ. τοϋ τάφου IX, είς βάθος 4.50 μ. 
άπό τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ Πειραιώς, άπε- 
καλύφθη όρυγμα άκανονίστου σχήματος, τό ό
ποιον άνεσκάφη μέχρι βάθους 6 μ. καί άπέδωσε 
πολλά όστρακα, έκ τών οποίων ολίγα μεν ή σαν 
μυκηναϊκά, τά πλεΐστα δε άνήκον είς μινυακάς 
κύλικας.

7. Πιττάκη 6 ( Σ χ έ δ .  1,6)
"Ενδιαφέρουσα άνασκαφική έρευνα έπεχειρήθη 

καί είς τό έπί τής όδοϋ Πιττάκη 6 οίκόπεδον 
ιδιοκτησίας Εύρ. Φιλιππίδου ( Σ χ ε δ. 8 ). Κατά 
τάς έργασίας διανοίξεως θεμελίων πολυκατοι
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κίας, έπεσημάνθησαν εις διάφορα ύψη τμήματα 
αρχαίων τοίχων διαφόρων εποχών. Ή  ύφ3 ήμών 
έπιχειρηθεΐσα συστηματική ερευνά, ύπήρξε 
δυσκολωτάτη, ένεκα του μικρού του οικοπέδου 
και του έτοιμορρόπου των παρακειμένων οίκο-

τήν οδόν Υπάτης, εις έργα έκτελούμενα ύπό την 
έποπτείαν του Υπουργείου Δημοσίων Έργων 
διά των Εταιρειών ΓΕΚΜΟΑ και ΕΚΩ, εύρέθη- 
σαν, κατά τήν διάνοιξιν τάφρου προς τοποθέτη- 
σιν σωλήνων, εις άπόστασιν 1.20 μ. από τής δυτι-

δομών, άπέδειξεν όμως ότι εις ολόκληρον τό 
οίκόπεδον ευ ρίσκο νται υπολείμματα τοίχων οι
κιών, τών υστέρων ρωμαϊκών χρόνων κυρίως. Τά 
διαφορετικά βάθη, εις τά όποια εύρέθη σαν θε
μελιωμένοι ο! τοίχοι ούτοι, άποδεικνύουν, ότι ή 
περιοχή αύτη κατωκεΐτο συνεχώς και κατά τούς 
ύστέρους ρωμαϊκούς χρόνους καί κατά τούς βυ
ζαντινούς. Πλήν τών οικιών, συνηντήσαμεν φρέ- 
ατα καί δεξαμενήν. Μεταξύ τών κινητών εύρημά
των ύπάρχουν ενδιαφέροντα γλυπτά τεμάχια.

8e Λεωφόρος Μεσογείων ( Σ χ έ δ. 1, 8)

Κατά τήν διαπλάτυνσιν τής λεωφόρου Μεσο
γείων, είς τό ύψος τών άριθμών 72 έως 78, παρά

κής οικοδομικής γραμμής τής λεωφόρου, συγ
κεντρωμένα ταφικά σήματα ( Π ί ν. 77 β ), ή
τοι έπιτύμβιον άνάγλυφον, δύο στήλαι, μαρμάρι
νη λουτροφόρος ( Π ί ν. 77 α ) και κυκλικόν 
βάθρον. Ή  έρευνα περιωρίσθη άναγκαστικώς είς 
τήν έρευναν του χάνδακος καί είς μικράν μόνον 
έπέκτασιν κατά τήν άνατολικήν πλευράν του, προς 
άποκάλυψιν τοίχου, του οποίου εΐχεν άναφανή 
τό βορειότερον άκρον. Ούτος, βαίνων λοξώς προς 
τήν τάφρον, είχε κατεύθυνσιν από Β. - Ν. Ό  κα
τώτερος δόμος, εξ ορθογωνίων κροκαλοπαγών 
λίθων, είσειχε περί τά 0,15 μ. τών άνωτέρων δόμων, 
άποτελών ούτω τήν εύθυντηρίαν τού τοίχου. Ή  
άνωδομία συνίστατο, έπίσης, έκ μεγάλων κροκα
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λοπαγών λίθων, τά μεταξύ των οποίων κενά έ- 
πληροϋντο διά μικρών λίθων ( Π ί ν. 77 γ ). Ή  
χρήσις κροκαλοπαγών λίθων και ή επιμελής ερ
γασία επιτρέπουν την ύπόθεσιν, δτι ό τοίχος 
ούτος άνήκει εις τό β' ήμισυ του 4ου π.Χ. αί- 
ώνος.

Τό οικοδόμημα, εις τό όποιον άνήκεν ό τοίχος 
ούτος, δεν ήτο, δυστυχώς, δυνατόν νά έξακριβωθή, 
άφοϋ ούτε τά άκρα του ήδυνήθημεν νά άποκαλύ- 
ψωμεν, ένεκα τεχνικών δυσκολιών, κινδύνου κατο- 
λισθήσεως χωμάτων, ύπάρξεως καλωδίων κλπ. 
Φαίνεται όμως πιθανόν, ότι ό άποκαλυφθείς τοί
χος άπετέλει την πλευράν περιβόλου οικογενεια
κού τάφου* εις τούτο συνηγορούν: α)ή άποκάλυψις 
τών πλησίον αύτού συγκεντρωμένων πέντε ταφι- 
κών σημάτων, τής αυτής περίπου εποχής, β) τά 
παρά τήν εσωτερικήν πλευράν τού τοίχου ύπάρ- 
χοντα μεμονωμένα βάθρα ( Σ χ έ δ .  9* Π ί ν.
77 δ ) ποικίλων διαστάσεων, συγκείμενα έξ επαλ
λήλων μεγάλων κροκαλοπαγών λίθων. Τά βάθρα 
ταύτα, ώς γνωρίζομεν έξ οικογενειακών τάφων, 
εύρεθέντων εις τό νεκροταφεΐον τού Κεραμεικού, 
έφερον επιτύμβιους στήλας, ανάγλυφα, λουτρο- 
φόρους κλπ. Έκ τής άνωμάλου εσωτερικής επι
φάνειας τού τοίχου τού περιβόλου και τού τρό
που κατασκευής τών βάθρων, τά όποια είναι φα
νερόν ότι δεν ή σαν ορατά, άποδεικνύεται ότι τό 
έδαφος τού έσωτερικού τού περιβόλου ήτο ύπερ- 
υψωμένον. Ή  μέν εύθυντηρία εδράζεται εις βά
θος 2.46 μ., τά δε βάθρα κεινται εις βάθος 2 μ. 
( Σ χ έ δ .  9, τομαί).

Δυστυχώς, ώς έλέχθη, ή βαρεία κίνησις τής 
λεωφόρου ή μπόδισε τήν συνέχισιν τής έρεύνης 
προς Α., όπου θά πρέπει νά ζητηθή και ή οδός, 
ή τις διέρχεται, συνήθως, προ τών τάφων. Κατά 
τό έρευνηθέν τμήμα τής δυτικής πλευράς ούδέν 
ίχνος οδού άνευρέθη.

9. Όδος Πυθέου ( Σ χ έ δ .  1, 9)

Εις τον συνοικισμόν 'Αγίου Τωάννου, έναντι 
άκριβώς τής έκκλησίας, άπεκαλύφθησαν τάφοι 
κατά τάς υπό τού Δήμου γενομένας εργασίας δια» 
πλατύνσεως τής οδού Πυθέου. "Ακριβέστερον τό 
σημείο ν περιορίζεται κατά μέν τήν δυτικήν πλευ
ράν ύπό τού έκεΐ ύπάρχοντος λόφου ( Π ί ν. 78 α), 
προς Β. ύπό τής λεωφόρου Κασομούλη καί προς 
Ν. ύπό τής οδού Φιλομήλας ( Σ χ έ δ .  10). Ή  
ύπό τής Εφορείας άναληφθεΐσα έρευνα περιω- 
ρίσθη εις στενήν λωρίδα, πλάτους 3 μ. καί μή
κους 50 μ., εις τάς ύπωρείας τού λόφου ( Π ί ν.
78 α ). "Απεκαλύφθησαν έν συνόλφ 15 τάφοι, 
οι πλειστοι κατεστραμμένοι, καλύπτοντες τό 
από τών κλασσικών μέχρι τών παλαιοχριστιανι

κών χρόνων διάστημα. Ώ ς προς τον τύπον ή σαν
κεραμοσκεπεΐς - καλυβίται, λακκοειδεΐς, λαξευτοί 
έντός τού βράχου, έγχυτρισμοί καί είς κτιστός 
παλαιοχ ριστ ιανικός. Εύ ρίσκο ντο άπαντες είς 
τήν άνατολικήν πλευράν τού λόφου καί είς 
ύψος 1.50 - 2.50 μ. από τού καταστρώματος τής 
οδού.

10. Όδός Ιωσήφ τών Ρωγών ( Σ χ έ δ .  1,10)

Ή  διάνοιξις χάνδακος ύπό τού ΟΤΕ κατά μή
κος τού δυτικού κρασπέδου τής οδού Ιωσήφ τών 
Ρωγών ( περιοχή Ιλισού, νοτίως "Ολυμπιείου) 
( Σ χ έ δ .  11 ), προς τοποθέτησιν καλωδίων, έφε- 
ρεν είς φώς έν έκ τών πλέον περίπλοκων καί 
ένδιαφερόντων μερών τού τείχους τού περιβό
λου τής πόλεως ( Π ί ν. 78 ε ). Είς τό σημαν- 
τικώτατον τούτο σημείο ν έμφανίζεται τό τείχος 
είς τρεις χαρακτηριστικάς περιόδους τής ιστο
ρίας του, είς τήν έποχήν τού Κόνωνος, τού Λυ
κούργου καί τού Βαλεριανοΰ. "Αρχικώς, έντός 
τού χάνδακος, έναντι τής ύπ5 άριθ. 8 οίκίας, 
έφάνησαν, είς βάθος 1 μ. από τού καταστρώματος 
τής οδού, ογκόλιθοι ( Α - Α' είς τό Σ χ έ δ .  11 ), 
άλλοι έρριμμένοι καί άλλοι κτιστοί, έχοντες κα- 
τεύθυνσιν άπό ΒΑ. προς ΝΔ., σφζόμενοι είς ύψος 
δύο δόμων. Μεταξύ τούτων ήτο έντετειχισμένη 
σημαντική ένεπίγραφος κυλινδρική βάσις ( I έπί 
τού Σ χ έ δ .  11 ). Νοτιοδυτικώς ταύτης, κτιστός 
άγωγός έξ οπτόπλινθων διακόπτει τήν πορείαν 
τών ογκολίθων, μέ κατεύθυνσιν άπό ΒΔ. προς 
ΝΑ. ( Σ χ έ δ .  11, α ). Συνεχιζομένης είς βάθος τής 
άνασκαφής κατέστη σαφές ότι οι ογκόλιθοι καί 
τά μετ’ αύτών χρησιμοποιούμενα παλαιότερα ύλι- 
κά ( βάσις, μάρμαρα) άπετέλουν ισχυρόν τεί
χος, τό όποιον θά πρέπει νά χρονολογηθή είς 
τούς ρωμαϊκούς χρόνους καί δή τούς ύστέρους 
( Σ χ έ δ .  11, A - Α'* Π ί ν. 78 γ ). Προς Β. τού 
τμήματος τού ύστερορρωμαϊκού τούτου τείχους, 
είς βάθος 0,20 μ. άπό τού καταστρώματος τής οδού, 
άπεκαλύφθησαν, είς ύψος δύο έπίσης δόμων, δύο 
παράλληλοι σειραί κροκαλοπαγών ογκολίθων, 
μέ λοξήν προς τήν οδόν κατεύθυνσιν άπό ΒΑ. 
προς ΝΔ. Ή  ανατολική σειρά άπεκαλύφθη είς 
μήκος 7 μ. καί ή δυτική είς 4 μ. Αί δύο αύταί σει- 
ραί τών όγκολίθων αποτελούν τμήμα τού τείχους 
τού 4ου π.Χ. αί. ( Λυκούργειον ) ( Π ί ν. 78 δ ).

Είς τήν συνέχειαν τού χάνδακος προς Ν. τού 
τμήματος τού ύστερορρωμαϊκού τείχους, ύπό τήν 
δυτικήν παρειάν τού χάνδακος ( Σ χ έ δ .  11, Γ ) 
άπεκαλύφθησαν καί άλλοι ογκόλιθοι, εις ύψος 
τριών δόμων, σχηματίζοντες άμβλειαν γωνίαν. 
Έπί τών έξωτερικών έπιφανειών των φέρουν έπι- 
μήκεις έγχαράξεις ( Π ί ν. 78 β ), δείγμα Κο-

9
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Σχέδ. 11. Κάτοψις του άποκαλυφθέντος τείχους των αρχαίων ’Αθηνών 
επί της όδοΰ Τωσήφ των Ρωγών
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νωνείου εποχής. Τό λίαν έπιμεμελημένον τμήμα 
τούτο του τείχους παρηκολουθήθη υπό τό δυτι
κόν πεζοδρομίαν εις μήκος 2 μ. Μετά τον τε
λικόν καθαρισμόν διακρίνεται σαφέστατα ή παρ
εμβολή του τμήματος του ύστερορρωμαϊκοϋ τεί
χους εις μήκος 3.50 μ., ήτις δύναται νά έξηγηθή 
ώς παρένθετον τμήμα, φράσσον ύπάρχουσαν τυ
χόν κατά τό σημείον αυτό πύλην. Τό νότιον, του
λάχιστον, τμήμα του τείχους, σχηματίζον άμβλεΐαν 
γωνίαν εις τήν αρχήν του, άποδεικνύει ότι εις τό

2) Έξακριβοϋται ή θέσις μιας αγνώστου πύ
λης ( ; ).

3) Έξακριβοϋται σημαντική έπισκευή του τεί
χους, ήτις πρέπει νά άποδοθή εις τον Βαλεριανόν, 
δ όποιος γνωρίζομεν ότι έπεσκεύασε τό τείχος 
του περιβόλου τής πόλεως.

4) Εις τήν αυτήν εποχήν ανήκει και ό μεταγε
νέστερος πύργος, άν και είναι πολύ πιθανόν ό 
πύργος ούτος νά άνήκη εις τήν επισκευήν τοϋ 
τείχους ύπό τοϋ Ιουστινιανού, διότι έπικάθηται

Ο Δ Ο Σ  B C 1 &  Ο Υ A R  3 5

0 1 2  3 4 5

Σχέδ. 12. Κάτοψις άνασκαφής επί τής όδοϋ Βεΐκου 35

σημείον αυτό έσχηματίζετο άνοιγμα εις τό τεί
χος.

Προς Ν. τής αμβλείας γωνίας καί εις άπό- 
στασιν 7.25 καί 13.25 μ. από ταύτης, άπεκαλύ- 
φθησαν δύο τοίχοι, παράλληλοι μεταξύ των καί 
κάθετοι προς τήν δυτικήν παρειάν τοϋ χάνδακος. 
Έκτισμένοι διά μικρών λίθων καί άσβέστου, φαί
νεται ότι άνήκουν εις πύργον ύστερορρωμαϊκόν 
( Σ χ έ δ .  11, Δ - Δ' ). Ύ πό τούς τοίχους τούτους 
διέρχεται διαγωνίως υπόνομος, έχων κατεύθυνσιν 
από ΒΔ. προς ΝΑ. ( Σ χ έ δ .  11, β ).

Τά συμπεράσματα τής άνασκαφής ταύτης είναι 
τά έξής:

1) Βεβαιοϋται ασφαλώς ή πορεία τοϋ τείχους 
τοϋ 4ου π.Χ. αί. κατά τήν περιοχήν ταύτην.

καί έχει καταστρέψει τόν εις τό σημείον τούτο 
διερχόμενον αποχετευτικόν οχετόν τών ρωμαϊ
κών χρόνων.

11. Ό δ ο ς Φαλήρου (Έργα ΟΤΕ) ( Σ χ έ δ .  1, 11 )

Ε ντός τάφρου, άνοιχθείσης ύπό τοϋ ΟΤΕ κατά 
μήκος τής όδοϋ Φαλήρου, έναντι τής υπ άριθ. 54 
οικοδομής, άπεκαλύφθησαν, εις βάθος 0,75 μ. 
από τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ, δύο μαρμάριναι 
σαρκοφάγοι ( διαστ. 1.90 χ 0,52, ϋψ. 0,85 μ. ) έφα- 
πτόμεναι μεταξύ των καί μέ κατεύθυνσιν από Α. 
προς Δ. Ή  μία έξ αύτών περιείχε δύο σκελετούς 
καί ούδέν κτέρισμα, ή έτέρα έν χαλκοϋν άγγεΐον.

Εις άπόστασιν 12.30 μ. προς Ν. τών σαρκοφά
γων καί εις βάθος 1.47 μ. από τοϋ καταστρώματος
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τής όδοϋ, εύρέθη εντός τής τάφρου κτιστός τά
φος έξ ακανόνιστων λίθων και πήλινων πλακών, 
έχων ώς κάλυμμα μαρμαρίνην πλάκα ( διαστ.
2=60 χ 0,65 μ. ). Περιείχε τέσσαρα μικρά πήλινα 
άγγεια ( Π ί ν. 79 α ), τέσσαρα πήλινα ειδώλια 
του 2ου - 3ου μ.Χ. αΐ. ( Π ί ν. 79 β ) και δύο ύα- 
λίνας δακρυδόχους.

Εντός του βορείου τοιχώματος τής τάφρου διε- 
κρίνοντο υπολείμματα καλυβιτών τάφων.

13. Ό δός Βεΐκου 35 ( Σ χ έ δ. 1,13)

Εις τό έπι τής όδοϋ Βεΐκου 35 οικόπεδον ήνοί- 
χθη δοκιμαστική τομή κατά μήκος τής ανατολι
κής μεσοτοιχίας του, εντός τής οποίας εύρέθη, 
εις βάθος 2.74 μ. άπό του καταστρώματος τής όδοϋ, 
λακκοειδής τάφος, λελαξευμένος εν τώ βράχω, 
ούδέν περιέχων.

Εις άπόστασιν 1.70 μ. άπό τής άνατολικής μέσο-
--------------------------------------------1

9

Ο Δ Ο Ι  Ε Ρ Ε Χ Θ Ε  1 0  Τ '
0  1 2

Σχέδ. 13. ’Ανασκαφή έν οίκοπέδφ όδοϋ Έρεχθείου 9-11

12. Ό δός Φαλήρου 20 ( Σ χ έ δ .  1, 12 )

Εις τό έπι τής όδοϋ Φαλήρου άριθ. 20 οι
κόπεδον άπεκαλύφθησαν, κατά μήκος τής οικο
δομικής του γραμμής, στρώσεις αρχαίας όδοϋ, 
τής αύτής προς τήν σημερινήν κατευθύνσεως. 
Τό άνώτατον στρώμα της ήρχιζεν εις βάθος 1.70 
μ. άπό τοϋ πεζοδρομίου. Εις τό 2ον στρώμα, εις 
βάθος 1.80 μ., εύρέθη λεπτότατον φύλλον χρυ
σού.

Παραλλήλως προς τήν άρχαίαν οδόν, εις τό ΒΔ. 
τμήμα τοϋ οικοπέδου και εις βάθος 1.80 μ., άπε
καλύφθη τμήμα τοίχου κλασσικής δομής ( 4ου 
π.Χ. αί. ), σορζόμενον εις ύψος ένός μόνον δό
μου.

τοιχίας και 7.80 μ. άπό τής οικοδομικής γραμμής 
άπεκαλύφθη τοίχος (Α εις τό Σ χ έ δ .  12) κλασ
σικής δομής, σφζόμενος εις ύψος ένός μόνον δό
μου, έχων κατεύθυνσιν άπό Α. προς Δ. Σφζόμενον 
μήκος 1.40 μ. και πλάτος 0,50 μ. Ούδέν όστρακον 
εύρέθη προς άκριβεστέραν χρονολόγησίν του.

14. Ό δός Έρεχθείου 9 -1 1  ( Σ χ έ δ .  1,14)

Εις τό έπι τής όδοϋ Έρεχθείου άριθ. 9» 11 
( Σ χ έ δ .  13) οικόπεδον Α. Γιαμβρούλη και X. 
Δικοπούλου, εις άπόστασιν 4.50 μ. άπό τής 
νοτίου μεσοτοιχίας καί 5.80 μ. άπό τής οικο
δομικής γραμμής, άπεκαλύφθη σαν εις βάθος 1.20 
μ. άπό τοϋ πεζοδρομίου, δύο ογκόλιθοι έξ έρυθρω- 
ποϋ κροκαλοπαγούς λίθου, δρομικώς τεταγμένοι
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ό εις παρά τον άλλον, σχηματίζοντες καμπύλην. 
Εκατέρωθεν τούτων υπήρχε γέμισμα έκ μικρών 
άκανονίστων λίθων. Δεν κατέστη δυνατόν νά 
καθορισθή, τί ήσαν οι κυκλικώς τοποθετημένοι 
ογκόλιθοι. Πιθανώς μέρος βάσεως βάθρου (;).

"Ανατολικώς τών όγκολίθων, είς τον μεταξύ 
τούτων και της οικοδομικής γραμμής χώρον, ήλ- 
θον είς φως λελαξευμένοι είς τόν μαλακόν βρά
χον λάκκοι, διαφόρων μεγεθών, άκανονίστως τε- 
ταγμένοι, πιθανώς τάφοι παραβεβιασμένοι.

15. Όδός Έρεχθείου 21-23 ( Σ χ έ δ. 1, 15)
Εις τό έπί τής όδοϋ Έρεχθείου 21-23 οικόπε- 

δον ( Σ χ έ δ .  14) άπεκαλύφθησαν κατά τάς έρεύ- 
νας, τάς οποίας διεξήγαγεν ή Εφορεία έξ αφορ
μής άνεγειρομένης πολυκατοικίας, λείψανα τοϋ 
τείχους τής πόλεως και ταφικοϋ περιβόλου μετά 
ταφών γεωμετρικών χρόνων.

Τά λείψανα ταϋτα αποτελούν την συνέχειαν 
τών έλθόντων είς φως κατά Μάρτιον τοϋ 1955 
(ΠΑΕ 1955 σ. 36- 52). Τότε εΐχεν άποκαλυφθή 
μία νέα πύλη τοϋ τείχους τής πόλεως, ακριβώς 
προ τής ύπ5 άριθ. 25 οικίας τής όδοϋ Έρεχθείου, 
τής όποιας τό δυτικόν σκέλος, καθώς και την 
πορείαν τοϋ τείχους,συνηντήσαμεν είς τό ήδη άνα- 
σκαφέν τό 1964 προς άνέγερσιν πολυκατοικίας 
οίκόπεδον τούτο (ΑΔ 20( 1965): Χρονικά, σ. 
84 κ. έ.). Νοτίως τοϋ τείχους, όπου ή προαναφερ- 
θεΐσα πύλη, και είς άπόστασιν 6 μ. μέν προς Δ., 
9 μ. δέ προς Α. εΐχεν άποκαλυφθή μεταγενέστερον 
τείχος τοϋ 2ου π.Χ. αί., καταλαμβάνον δλον τό 
πλάτος τής όδοϋ. Την συνέχειαν τούτου προς Δ. 
συνηντήσαμεν εντός τοϋ άνασκαπτομένου οικο
πέδου, είς άπόστασιν 2.65 μ. από τής βόρειας με
σοτοιχίας και άκριβώς έπι τής οικοδομικής γραμ
μής· προφανώς παλαιότερον είχε καταστραφή 
κατά τήν κατασκευήν τοϋ υπογείου τής παλαιας 
οικοδομής. Κατόπιν τούτου έκρίθη σκόπιμος ή 
παραβίασις τοϋ πεζοδρομίου και τοιουτοτρόπως 
κατέστη δυνατή ή άποκάλυψις τμήματος τείχους, 
συνολικοΰ μήκους περί τά 2 μ., τό όποιον απο
τελεί, ώς ήδη έλέχθη, τήν προς Δ. συνέχειαν τοϋ 
εύρεθέντος κατά τό 1955 ( Σ χ έ δ .  14 ). Τό νεω- 
στί άποκαλυφθέν τμήμα, σαφώς πορευόμενον προς 
ΝΑ., άποτελεϊται έκ μιας σειράς μεγάλων κροκα
λοπαγών πλίνθων, δρομικώς τεταγμένων είς ύψος 
δύο δόμων (νοτιά πλευρά) καί έκ γεμίσματος 
έξ άκανονίστων λίθων, οπτόπλινθων καί τεμαχίων 
μαρμάρου ( Π ί ν .  79 γ ). Τό συνολικόν πλάτος 
αυτού ήτο 3 μ. και τό σωζόμενον ύψος του 1 μ., 
εύρέθη δέ είς βάθος 0,45 μ. από τοϋ πεζοδρομίου.

"Ακριβώς πλησίον τής βορείου μεσοτοιχίας 
καί τής οικοδομικής γραμμής εύρέθη, τό 1964,

τμήμα υδαταγωγού, τοϋ όποιου ή συνέχεια, στρε- 
φομένη προς ΒΔ., διέσχιζε τό γειτονικόν οίκόπε
δον (ΑΔ 20( 1965): Χρονικά, σ. 87). Προς Α. 
ό άγωγός οΰτος εΐχεν εύρεθή τό 1955 επί τής όδοϋ 
μεταξύ τοϋ κλασσικού τείχους καί τοϋ τείχους 
τοϋ 2ου π.Χ» αί.

Προ τής πύλης, προς Ν., καί επί άρχαιοτάτης, 
ώς φαίνεται, όδοϋ εΐχεν άποκαλυφθή τό 1955, ύπό 
τοϋ κ. Μηλιάδη ταφικός περίβολος τού 4ου π.Χ. 
αί. περικλείων παλαιοτάτους τάφους ύπομυκηναϊ- 
κών καί πρωίμων γεωμετρικών χρόνων. "Ακριβώς 
τήν συνέχειαν αύτοΰ τού περιβόλου άπεκάλυψεν 
ή έφετεινή άνασκαφή. Καί εις τό μέρος αυτό τό 
οίκόπεδον ήτο κατεστ ραμμένο ν έκ παλαιοτέρων 
σκαφών, ώστε εύρέθη μόνον ή θέσις τής θεμε- 
λιώσεως τοϋ περιβόλου επί τοϋ βράχου. Τοιου
τοτρόπως προσδιορίζεται ή ΒΔ. γωνία του, ώς καί 
τό μήκος τής βόρειας πλευράς του ( Σ χ έ δ .  14 ). 
Ό  ταφικός ούτος περίβολος τοϋ 4ου π.Χ. αί. περι
έβαλλε ταφάς κατά πολύ παλαιοτέρας, ώς εΐπο- 
μεν. Τό δτι δμως εύρέθη άκριβώς κάτωθι τής θε- 
μελιώσεώς του ( βόρειος τοίχος αυτού ) ταφή ύπο- 
μυκηναϊκή ( τάφος Δ ), δεικνύει δτι οι κατασκευά- 
σαντες αυτόν δεν έγνώριζον καλώς τά δρια τοϋ 
παλαιοτέρου νεκροταφείου, ώστε νά συμπεριλη- 
φθοϋν όλοι οί τάφοι εντός αύτοΰ καί νά μή θι- 
γοϋν κατά τήν κατασκευήν του. Εντός τοϋ τα- 
φικοΰ τούτου περιβόλου εύρέθη σαν καί πάλιν 
πρωτογεωμετρικοί τάφοι, λελαξευμένοι έντός τοϋ 
βράχου, οϊτινες έξετείνοντο καί κάτωθι τοϋ πε
ζοδρομίου· χάριν τούτων έπεξετάθη ή άνασκαφή 
μέχρι τοϋ δρόμου. Ό  μαλακός βράχος είς τό ση- 
μεΐον τούτο εύρίσκετο είς βάθος 1 μ. Έν συνόλω 
άπεκαλύφθησαν 4 τάφοι ( Σ χ έ δ .  14 A, Β, Γ, Δ ), 
τρεις γεωμετρικοί καί εις ύπομυκηναϊκός. Μικρά 
παιδική ταφή εύρέθη πλησίον τής βόρειας μεσο
τοιχίας (0,40 μ. από ταύτης καί 1.85 μ. άπό τής 
οίκοδομικής γραμμής), λελαξευμένη έντός τοϋ 
βράχου καί κεκαλυμμένη υπό λίθινων πλακών 
( ταφή Ε ). Κατά μήκος τής βόρειας μεσοτοι
χίας καί πλησιέστατα προς αυτήν παρετηρήθη- 
σαν ασαφή λαξεύματα έπί τοϋ βράχου, άγνώστου 
προορισμού.

16.Παρθενώνος καί Ροβέρτου Γκάλλι (Σχέδ. 1,16)
Είς τό έπί τής όδοϋ Παρθενώνας καί Ροβ. Γκάλ- 

λι οίκόπεδον, είς βάθος 0,88 μ. άπό τοϋ καταστρώ
ματος τής όδοϋ Γκάλλι, έντός μικράς φυσικής 
κοιλότητος τής κιμιλιάς, κατά τό μέσον περίπου 
τοϋ οικοπέδου, εύρέθησαν τρία πήλινα ειδώλια, 
τοϋ Του π.Χ. αίώνος, ακέραια, ώς καί τεμάχια άλ
λων μικροτέρων.

ΒΑΡΒΑΡΑ Φ ΙΛΙΠ Π ΑΚ Η
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17. Ό δο ς 9Άμφικτύονος 14 ( Σ χ έ δ .  1,17)  
Ε ντός του ώς άνω οικοπέδου άνευρέθη κτίσμα 

αγνώστου χρήσεως, άποτελούμενον εκ δύο κυ
ρίων δωματίων και διαδρόμου, έστρωμένων διά 
μωσαϊκού ή πλακών έκ μαρμάρου ( Σ χ έ δ .  15 ). 
Οϋτω, εις άπόστασιν 7 μ. από τής οικοδομικής 
γραμμής του οικοπέδου και εις βάθος 1.60 μ. από 
τής επιφάνειας του πεζοδρομίου, άπεκαλύφθη μω
σαϊκών δάπεδον, διαστάσεων 3.60 χ 3.25 μ., άνή- 
κον εις δωμάτιον ( A ), του οποίου εϋρομεν και

ψηφιδωτά είναι του τέλους του 4ου μ.Χ. αίώνος.
Κάτωθεν του δευτέρου μωσαϊκού δαπέδου καί 

εις βάθος 2.30 μ., άνεφάνη τοίχος εξ άργολιθο- 
δομίας, σχηματίζων εις τό νότιον άκρον του ορ
θήν γωνίαν μεθ’ ετέρου τοίχου, κατευθύνσεως άπό 
ΒΔ. προς ΝΑ. Ό  δεύτερος ούτος τοίχος άποτελεΐ 
τον βόρειον άναλημματικόν τοίχον άρχαίας οδού, 
έχούσης κατεύθυνσιν άπό Α. προς Δ. καί διατη- 
ρηθείσης κατά μικρόν της τμήμα.

Δυτικώς τού διαδρόμου καί εις τό αύτό με τό

Σχέδ. 15. Κάτοψις τής επί τής οδού "Αμφικτύονος 14 άνασκαφής

τον άνατολικόν καί τον νότιον τοίχον, άμφοτέ- 
ρους κατεσκευασμένους έκ μεγάλων άργών λί
θων καί ένδιαμέσως μικροτέρων. Σφζόμενον μή
κος άντιστοίχως 2.50 καί 5.05 μ. Εις τό δυτικόν 
τμήμα τού δωματίου καί εις βάθος 2.04 μ. άνεφά
νη τρίτος τοίχος, έπίσης έξ άργολιθοδομίας, δια
φόρου όμως ή οι προηγούμενοι εποχής. Τό μωσαϊ- 
κόν δάπεδον είναι κατεσκευασμένον έκ φυσικών 
ποικιλοχρώμων ψηφίδων, σχηματιζουσών γεω
μετρικά σχέδια. Τεμνόμενοι κύκλοι, ρόμβοι μετά 
κοίλων πλευρών, τρίγωνα, ρόδακες, άβακωτόν 
κόσμημα είναι τά κυριώτερα τών γεωμετρικών 
θεμάτων τού μωσαϊκού, τού οποίου τό κεντρικόν 
έμβλημα διαιρείται εις έννέα διάχωρα, περιβαλ
λόμενα ύπό πλοχμού ( Π ί ν. 80 α ).

Δυτικώς τού δωματίου Α καί εις τό αύτό με τό 
προηγούμενον ψηφιδωτόν ύψος, εύρέθη έτερον μω- 
σαϊκόν δάπεδον μετά φολιδωτού διακόσμου, άνή- 
κον όμως εις στενόν διάδρομον. Άμφότερα τά

τών προηγουμένων δαπέδοον έπίπεδον, άνεφάνη 
τρίτον δάπεδον, έστρωμένον διά μεγάλων μαρμάρι
νων πλακών καί άνήκον εις έτερον δωμάτιον ( Β ). 
Τό δάπεδον τούτο έχει καταστραφή άπό τήν διά- 
νοιξιν κατά τούς νεωτέρους χρόνους φρεάτων 
άποχετεύσεως. Μετά τήν άφαίρεσιν τμημάτων τής 
πλακοστρώσεως άνεφάνη, περί τά 0,10 μ. βαθύ- 
τερον, έτερον δάπεδον, έστρωμένον διά μικροτά- 
των ψηφίδων έκ κεράμων.

Με τον άνατολικόν τοίχον τού δωματίου Β 
σχηματίζει ορθήν γωνίαν καί ό μήκους 2.44 μ. 
βόρειος τοίχος τού αύτού δωματίου. Ό  δυτικός 
τοίχος τού δωματίου τούτου σχηματίζει ορθήν 
γωνίαν μετά τού άναλημματικού. Έ π ί τού άναλημ- 
ματικού τούτου τοίχου καί εις άπόστασιν 2 μ. 
άπό τής δυτικής μεσοτοιχίας ύπάρχει μέγας πω
ρόλιθος (1 .15x0,50 μ.),  δστις, καλύπτων όλον 
τό πλάτος τού τοίχου, έξικνεΐται μέχρι τού στο
μίου τού προς Β. κειμένου φρέατος, τό όποιον
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διατηρεί και τμήματα τής πηλίνης έπενδύσεώς 
του ( Π ί ν. 80 β ).

Κατά μήκος τής ανατολικής παρειάς του δυ
τικού τοίχου τού δωματίου Β και εις βάθος 2.15 
μ., εύρέθησαν δύο μικρά τοιχία, τα όποια ύπεστή- 
ριζον την πηλίνην έπένδυσιν τού δΤ αυτών διερ-

διαμέτρου 0,70 μ., έκτισμένον διά μικρών οπτό
πλινθων. Εις τό φρεάτιον τούτο, τού οποίου έχει 
άποκαλυφθή μόνον τό ήμισυ τής περιφέρειας — 
τό ύπόλοιπον εύρίσκεται ύπό την δυτικήν μεσο
τοιχίαν — καταλήγει εις αγωγός, τομής σχήματος 
άναστρόφου Π, έκτισμένος διά μεγάλων όπτο-

Σχέδ. 16. Κάτοψις των επί τής οδού Πουλοπούλου άποκαλυφθεισών άρχαιοτήτων
χομένου άγωγοΰ, όστις συνέχιζε και κάτωθεν τού 
άναλημματικού τοίχου προς Ν. Περί τά 0,60 μ. 
νοτίως τού άναλημματικού τοίχου και παραλλή- 
λως προς αυτόν βαίνει έτερος τοίχος, επίσης εκ 
μεγάλων άργών λίθων, έπιμελεστέρας όμως κα
τασκευής. Ούτος, άρχόμενος από τής δυτικής με
σοτοιχίας τού οικοπέδου, διατη ρεΐται εις μήκος 
4.15 μ. Μόνον εις άπόστασιν 1.05 μ. από τής με
σοτοιχίας ταύτης έχει καταστραφή άπό τήν διά- 
νοιξιν ενός αποχετευτικού φρέατος, διαμέτρου 
0,83 μ. Περί τό 1.40 μ. ΝΔ. τού νεωτέρου τούτου 
φρέατος καί εις βάθος 2.10 μ. άπό τής επιφάνειας 
τού πεζοδρομίου, άπεκαλύφθη άρχαιον φρεάτιον,

πλίνθων. Μετά τού φρεατίου τούτου επικοινωνεί 
καί ό (πλάτους 1.20 μ.) πήλινος ύπόνομος τής αρ
χαίας οδού. Ούτος εύρίσκεται περί τά 0,75 μ. χα
μηλότερο ν ταύτης.

Εντός τού οικοπέδου ύπάρχουν καί πολλοί άλ
λοι άγωγοί. Οϋτω, ό μέγας άναλημματικός τοί
χος διακόπτεται ύπό δύο άγωγών μεταξύ των δω
ματίων Α καί Β. ’Ανατολικώς τού δωματίου A 
ύπάρχουν έτεροι δύο άγωγοί, πέμπτος δέ άγωγός 
άνεφάνη παρά τήν βόρειον μεσοτοιχίαν. Ύπό τήν 
οικοδομικήν γραμμήν τού οικοπέδου καί εις βά
θος 1.20 μ., τέλος, εύρέθη ογκόλιθος, λελαξευμέ- 
νος εις τό μέσον, άποτελών στόμιο ν φρέατος.

ίο
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18. Ό δός Πουλοπούλου 43 ( Σ χ έ δ. 1,18) 
Εντός του έπι τής όδοϋ Πουλοπούλου άριθ. 43 

οικοπέδου και εις άπόστασιν 30 μ. περίπου Δ. του 
κατά τό παρελθόν υπό του αειμνήστου Ίω. Θρε- 
ψιάδου άποκαλυφθέντος τμήματος του αρχαίου 
τείχους ( ΠΑΕ 1953 σ. 61 κ.έ. ), ήλθον εις φως, 
κατόπιν γενομένης άνασκαφικής έρεύνης, αί α
κόλουθοι αρχαιότητες ( Σ χ έ δ. 16 ).

Εις τό βόρειον τμήμα του οικοπέδου και εις 
βάθος 2.40 μ. άπό τής επιφάνειας του πεζοδρο
μίου, άνεφάνη κυκλικόν ψηφιδωτόν δάπεδον (Π ί ν. 
81 β ), φέρον κατά τό κέντρο ν του στρογγύλην 
εκ μαρμάρου βάσιν, διαμέτρου 0,75 και ύψους 0,10 
μ. Εις ακτίνα 4.80 μ. άπό τής στρογγύλης βάσεως 
τό ψηφιδωτόν δάπεδον βαθύνεται περί τά 0,02 μ., 
σχηματίζον στενόν αγωγόν, πλάτους 0,08 μ., προ
φανώς χρησιμεύοντα διά την ρύσιν των ύδάτων. 
Προς Ν. τό ψηφιδωτόν συνεχίζεται, κεΐται όμως 
εδώ περί τά 0,10 μ. ύψηλότερον του κυκλι
κού τμήματός του. Έ ξ ιχνών ψηφιδωτού, εύρεθέν- 
των έκειθεν τού στενού αγωγού, εις τό βορειοδυ
τικόν τμήμα τού οίκοπέδου, συνάγομεν, ότι πι
θανώς τό κυκλικόν ψηφιδωτόν συνεχίζετο προς 
όλας τάς κατευθύνσεις. Τά έπι τού δαπέδου ό
στρακα μάς οδηγούν εις τούς ελληνιστικούς χρό
νους ( δάπεδον βαλανείου ; ).

Νοτίως τού ύπερυψωμένου ψηφιδωτού δαπέ
δου και έν μέρει καλυπτόμενοι ύπ" αύτού εύρέθη- 
σαν δύο ορθογώνιοι λίθοι, συγκλίνοντες κατά τόν 
βορράν προς άλλήλους και άπέχοντες μεταξύ των 
περί τά 2.20μ. Μήκ. έκάστου περίπου 0,78, πλάτ. 
περίπου 0,64 μ. Μεταξύ τών λίθων τούτων τοίχος έκ 
τριών επαλλήλων σειρών πλίνθων, μήκους 2.35, 
πλάτους 0,37 και ύψους 0,40 μ. Νοτίως τού τοί
χου και έν έπαφή προς αυτόν εύρέθη δάπεδον έκ 
τετραγώνων πλίνθων, πλευράς 0,39 και πάχους 
0,08 μ. Διεπιστώθησαν έξ σειραί πλίνθων, εις την 
έπιφάνειαν τών οποίων ύπάρχουν καταφανή ίχνη 
πυράς. Είς τό ανατολικόν άκρον τού δαπέδου εύ
ρέθη ή εστία πυροδοτήσεως, άποτελουμένη έκ 
δύο όρθιων παραλλήλων πλακών έκ σχιστόλιθου, 
ύψους 0,58 μ., και έκ μιάς τρίτης, έπίσης έκ σχι
στόλιθου, χρησιμευούσης ώς δαπέδου αυτής 
( τής εστίας ). Ή  πλάξ αύτη, μήκους 0,68, πλά
τους 0,55 καί πάχους 0,11 μ., διακρίνεται άπό τού 
πλινθίνου δαπέδου, ώς κειμένη χαμηλότερον τού
του. "Εφάπτεται τής προς Β. όρθιας πλακός καί 
άποτελεί τό ύπόστρωμα διά την νότιον. Κατά 
τήν διάλυσιν μιάς πλίνθου τού πλινθίνου δαπέδου 
διεπιστώθη, ότι κάτωθεν αυτής υπήρχεν είς θραύ
σματα καί έτέρα, τών αυτών διαστάσεων, κάτωθεν 
δ9 άμφοτέρων άραιά λιθάρια έπι τής κιμιλιάς, ώς 
ύποθεμελίωσις.

Παρά τήν δυτικήν μεσοτοιχίαν καί είς βάθος 
2.60 μ., άπεκαλύφθη τμήμα κτιστού αγωγού, μή
κους 1.03 μ. καί κατευθύνσεως άπό ΒΔ. προς ΝΑ. 
Είναι έκτισμένος διά μικρών λιθαρίων καί φέρει 
έπάλειψιν άμμοκονιάματος.

Είς τό νότιον τμήμα τού οίκοπέδου ήλθεν είς 
φώς ό βόρειος άναλημματικός τοίχος άρχαίας 
οδού, φκοδομημένος έκ μεγάλων πελεκητών λί
θων καί ένδιαμέσως μικρών. Ή  όδός, κατευθύν
σεως άπό ΒΔ. προς ΝΑ., συνεχίζει καί είς τά προς 
Α. καί Δ. οικόπεδα. Τών κλασικών χρόνων.
19. "Άνασκαφή όδοϋ Κωνσταντινουπόλεως

( Σ χ έ δ .  1,19)
Κατά μήκος τής όδοϋ Κωνσταντινουπόλεως καί 

είς τό τμήμα της, τό περιλαμβανόμενον μεταξύ 
τής Τεράς Όδοϋ καί τής όδοϋ Μεγ. "Αλεξάνδρου, 
κατά τήν διάνοιξιν ύπό τής ΕΕΥ χάνδακος προς 
τοποθέτησιν υδαταγωγών σωλήνων, εύρέθη σαν άρ- 
χαία ύπολείμματα. Μεταβάντες έπι τόπου διεπι- 
στώσαμεν τήν ύπαρξιν ταφών, καταστραφεισών 
ύπό τού έκσκαφέως. Ήρευνήθησαν, έν συνόλω, 
είκοσι οκτώ ταφαί ( Σ χ έ δ .  17).
Α. Δυτική συστάς

I. Είς τό δυτικόν όριον τού σκάμματος, είς ά- 
πόστασιν 6 μ. άπό τού σημείου, ένθα ή πρός Α. 
οικοδομική γραμμή τής οδού Κωνσταντινουπό
λεως τέμνεται ύπό τής όδοϋ Μεγ. "Αλεξάνδρου 
καί είς βάθος 2.30 μ. άπό τής έπιφανείας τής όδοϋ, 
εύρέθη ό πρώτος τάφος ( Π ί ν. 81α) .  Τμήμα 
πώρινης σαρκοφάγου μετά καλυπτήριου πλακός, 
κατευθύνσεως άπό Δ. πρός Α. Ελάχιστα οστά 
εύρέθησαν καί είς μίαν γωνίαν αύτού έν ληκύθιον.

II. Είς άπόστασιν 0,10 μ. βορείως καί παραλλή- 
λως πρός τήν σαρκοφάγον I, έτέρα πωρίνη σαρ
κοφάγος μετά καλυπτήριου πλακός ( Π ί ν .  81α) .  
Ούδέν εύρέθη έντός αυτής.

III. Είς άπόστασιν 23.70 μ. νοτίως τής σαρκο
φάγου I καί είς τήν άνατολικήν παρειάν τού χάν
δακος, εύρέθη μικρά έπιτύμβιος πλάξ καί όπι
σθεν ταύτης διεπιστώθη λάξευμα άρχαίου τάφου 
άπό ΝΔ. πρός τά ΒΑ. Τούτο, εύρισκόμενον είς 
βάθος 2.80 μ. άπό τής έπιφανείας τής όδοϋ, 
περιεϊχεν έν μόνον όστοϋν, όστρακά τινα καί έν 
πώρινον λαγωβόλον.

IV. Περί τά 14.20 μ. νοτίως τής σαρκοφάγου I 
εύρέθη κατεστραμμένος καλυβίτης τάφος, περιέ- 
χων μόνον συσσωρευμένα οστά.

V. Είς άπόστασιν 7.20 μ. βορείως τής σαρκο
φάγου II καί είς βάθος 2 μ. άπό τής έπιφανείας 
τής όδοϋ, άνεφάνη ταφικόν άγγεΐον, περιέχον 
οστά κεκαυμένα.

VI. Βορείως τού ταφικοΰ άγγείου V καί είς μι-
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κράν απ’ αύτοϋ άπόστασιν, εϋρομεν έτερον άγ- 
γεΐον, περιέχον επίσης οστά κεκαυμένα.

ΥΠ. Πλησίον των δύο ταφικών αγγείων εύρέ- 
θη πηλίνη παιδική λάρναξ ( Π ί ν. 81 γ ), κατευ-

φάγου II έδράζεται τάφος καλυβίτης, του οποίου 
ό πυθμήν είναι αυτή αυτή ή καλύπτουσα τον τά
φον II πλάξ ( Π ί ν .  81α).  Μόνον τό δυτικόν 
του άκρον, ώς κείμενον πέραν του ορίου του χάν-

Σχέδ. 17. Αΐ έπι τής όδοϋ Κωνσταντινουπόλεως άποκαλυφθεισαι συστάδες ταφών

θύνσεως από Δ. προς Α., φέρουσα εις τό εσωτερι
κόν της ίχνη καύσεως και τρία μικρά αγγεία. 
Ούδέν όστοΰν εύρέθη. "Ανωθεν τής λάρνακος ίχνη 
πυράς, εξ ής συνελέγησαν όστρακα.

VIII. Όλίγον νοτιώτερον τής παιδικής λάρνα
κος εύρέθη πυρά, μήκους 1 μ., και κάτωθεν ταύτης 
ταφή κατεστραμμένη. Έκ τής πυράς συνελέγησαν 
όστρακα.

IX. Έπι τής καλυπτήριου πλακός τής σαρκο-

δακος, έσώθη έκ τής καταστροφής. Ούδέν εύρέ
θη έντός αύτοϋ.

X. Περί τά 10.20 μ. νοτίως του τάφου I και εις 
βάθος 2.10 μ. ύπό τήν άσφαλτον συνηντήσαμεν 
λάξευμα τριγωνικόν, τμήμα τάφου, καταστρα- 
φέντος ύπό τοϋ έκσκαφέως. Μήκος λαξεύματος 
1.70 μ. Έντός αύτοϋ οστά κεκαυμένα και ίχνη 
καύσεως καθ’ όλην τήν έκτασίν του. Περί τά 0,40 
μ. άνωθεν τοϋ πυθμένος τοϋ λαξεύματος εύρέθη-
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σαν όστρακα. Έ ναντι του λαξεύματος, εις τήν 
άνατολικήν παρειάν του χάνδακος, παρετηρήσα- 
μεν έτερον λάξευμα τριγωνικόν, τό όποιον πιθα
νόν νά άπετέλει συνέχειαν του προηγουμένου. Και 
εντός αύτοϋ ίχνη καύσεως ( X' ).

XI. Βορείως τής παιδικής λάρνακος VII και εις 
βάθος 1.37 μ. ύπό τήν επιφάνειαν τής όδοϋ, άπε- 
καλύφθη όξυπύθμενος άμφορεύς, άνευ λαιμού, 
τοποθετημένος όριζοντίως. "Ανωθεν τής βάσεώς 
του εύρέθη ληκύθιον μελαμβαφές, φέρον κατά 
τό άνω μέρος τής κοιλίας ταινίαν έξηρημένην.

XII. Εις άπόστασιν 17.40 μ. βορείως τής τα
φής II και εις βάθος 1.74 μ. άπό τής επιφάνειας 
τής όδοϋ, άνεφάνη παιδική λάρναξ, κατευθύνσεως 
άπό Δ. προς Α., σφζουσα μόνον τό δυτικόν της 
άκρον. Εντός αυτής ολίγα οστά τεταραγμένα καί 
έξωθεν, παρά τήν βόρειον πλευράν της, μελαμ- 
βαφής σκύφος.

XIII. Εις άπόστασιν 1.60 μ. βορείως τής προ- 
ηγουμένης ταφής εύρέθη ήμικατεστραμμένη πώ
ρινη σαρκοφάγος μετά καλυπτήριου πλακός, 
κατευθύνσεως άπό Δ. προς Α. Εντός του σορζο- 
μένου δυτικού τμήματος οστά ποδων, οστέινα 
άντικείμενα καί χαλκά άποτμήματα. Ό  νεκρός 
συνεπώς θά « έβλεπε» προς Δ.

XIV - XV. Εις άπόστασιν 1.60 μ. προς Β. τής 
παιδικής λάρνακος VII καί εις βάθος 1.60 μ. άπό 
του επιπέδου τής άσφάλτου, εύρέθη πυρά, μή
κους 1.70 μ., εξ ής συνελέγησαν όστρακα κεκαυ- 
μένα. Εις τό άκρον τής πυράς καί εις τό αύτό 
έπίπεδον ϊστατο δίωτον ?τιθοειδές ταφικόν άγ- 
γεΐον εξ έρυθροϋ πηλού, ύψους 0,25 μ., καί παρ’ 
αύτό εν άλάβαστρον εξ έρυθροϋ πηλού, άκόσμη- 
τον, εις σκύφος ( Π ί ν. 82 α ) καί έτερον άγ
γεΐον μελαμβαφές. Ή  πυρά έξετείνετο περαιτέ
ρω προς ΒΑ., δεν κατέστη όμως δυνατή ή διερεύ- 
νησίς της λόγω φόβου κατολισθήσεως των χω
μάτων τού δρόμου. Ό  τάφος XV είναι καλυβίτης.

XVI. Έ ναντι τής παιδικής λάρνακος XII καί 
εις τό αύτό έπίπεδον μέ αύτήν (1.80 μ. ύπό τήν 
έπιφάνειαν τής άσφάλτου) άνεφάνη τμήμα τά
φου καλυβίτου, άνευ ούδενός κτερίσματος.

XVII. Εις άπόστασιν 0,30 μ. βορείως τού προ
ηγουμένου τάφου καί παραλλήλως προς αύτόν, 
εύρέθη, εις βάθος 1.80 μ., έτερος τάφος καλυβί
της, έλλιπής μικρόν μόνον μέρος προς ΒΔ. Ό  
έντός αύτοϋ σκελετός έχει τήν κεφαλήν έστραμ- 
μένην προς ΝΑ. Ούδέν κτέρισμα εύρέθη έντός 
τού τάφου.

XVIII - XIX. Εις άπόστασιν 0,20 μ. νοτίως τού 
τάφου XVI εύρέθη πυρά, μήκους 0,90 μ. Νοτίως 
ταύτης καί έν έπαφή προς αύτήν έτέρα πυρά, μή
κους 0,40 μ.

XX ( α - β ). Ό πισθεν τής πυράς XIV διακρί- 
νονται αί κέραμοι δύο τάφων καλυβιτών, οι όποιοι 
όμως λόγω τεχνικών δυσχερείων δέν κατέστη δυ
νατόν νά άνασκαφώσι.

XXI. Ό  τάφος ούτος ή το έν άγγεΐον περισυλ- 
λεγέν εις όστρακα.
Β. "Ανατολική συστάς

Νοτίως τής συμβολής τής Ίεράς Όδοΰ μετά 
τής όδοϋ Κωνσταντινουπόλεως, άπεκαλύφθη έ
τέρα συστάς τάφων.

XXII. Ούτος ήτο έκτισμένος διά μέτριου με
γέθους λίθων, άνευ κονιάματος, καί έστεγασμένος 
ύπό διπλής σειράς κεραμίνων πλακών. Εύρέθη 
πλήρης χωμάτων καί οστών άναμεμιγμένων, με
ταξύ τών οποίων πολλά κρανία. Τούτο δεικνύει 
ότι ό τάφος είχε χρησιμοποιηθή δΓ άνακομιδήν. 
Έντός αύτοϋ μικρόν άβαφες άπιόσχημον δακρυ- 
δόχον άγγεΐον.

Προς Β. τοϋ τάφου XXII εύρέθη έπιτύμβιος 
τράπεζα έκ μαρμάρου, έν σχήματι ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου, φέρουσα καί έπί τών δύο στε
νών πλευρών της τήν έπιγραφήν:

Φ Ι Λ Ι Ω Ν
Διαστάσεις τραπέζης: Μήκος 1.60, πλάτος 0,72 

καί ύψος 0,53 μ.
Βορείως τής τραπέζης καί εις βάθος 1.80 μ. 

άπό τής έπιφανείας τής όδοϋ άνεφάνη έκτεταμέ- 
νον στρώμα τέφρας, έντός τοϋ οποίου ύπήρχον 
οστά ζώων καί κέρατα. "Ισως πρόκειται περί χώ
ρου θυσιών.

XXIII - XXV. "Οπισθεν τής ένεπιγράφου τρα
πέζης καί μετά τήν άνέλκυσίν της, άνεφάνη τάφος 
καλυβίτης. Ούτος, ώς καί οι γειτονικοί καλυβΐται 
XXIV καί XXV, λόγφ φόβου κατολισθήσεως τής 
όδοϋ, δέν κατέστη δυνατόν νά έρευνηθώσι.

XXVI. Τάφος, μήκους 1.97, πλάτους 0,50 καί 
ύψους 0,72 μ., έκτισμένος εις μεν τάς μακράς 
πλευράς του δι’ άργών λίθων καί κονιάματος, εις 
δέ τάς στενάς δΓ οπτόπλινθων, εις έπαλλήλους 
σειράς, καί κονιάματος. Εύρέθη πλήρης χωμάτων 
άναμεμιγμένων μετ’ οστών.

XXVII. Έ ναντι τοϋ προηγουμένου τάφου άπε
καλύφθη τάφος έπίσης κτιστός, κατευθύνσεως άπό 
Α. προς Δ. Αί πλευραί του, πλήν τής νοτίου, έκτι- 
σμέναι δΓ έπαλλήλων σειρών κεραμίνων πλακών, 
έφερον έσωτερικώς έπίχρισμα κονιάματος. Ή  νό
τιος πλευρά έφράσσετο ύπό κεράμου, έξωθεν τής 
όποιας ύπήρχον λίθοι προς στήριξιν. Ό  τάφος, 
καλυπτόμενος ύπό πλακός, ούδέν κτέρισμα έφερε.

Προς Β. τής Τεράς Όδοϋ, κατά τήν συνέχειαν 
τοϋ χάνδακος, εύρέθη τμήμα άρχαίας όδοϋ καί 
εις τό βόρειον άκρον της, πέραν τοϋ δυτικού ορίου
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του χάνδακος, άπεκαλύφθη έν τεμαχίοις έπιτύμ- 
βιον άνάγλυφον παριστών δεξίωσιν.

XXVIII. Βορειότερον του αναγλύφου εύρέθη 
τάφος καλυβίτης, περιέχων τον σκελετόν του νε
κρού και λεκανίδα μετά πώματος παρά τούς πό- 
δας του ( Π ί ν. 82 α ). Εντός της λεκανίδος 
ύπήρχεν αστράγαλος.

20» Άνασκαφή οικοπέδου επί τής οδού Σπύρου 
Πάτση άριθ. 57 και Ίεράς Όδοϋ ( Σ χ έ δ. 1,20)

Εντός του επί τής όδοϋ Σπ. Πάτση άριθ. 55 σί

τος τής Τέρας Όδοϋ και ή σαν άπασαι των κλασ- 
σικών χρόνων.

Οί πλειστοι των τάφων εύρέθη σαν ήμικατε- 
στραμμένοι, είτε λόγφ διανοίξεως κατά τούς νεω- 
τέρους χρόνους φρεάτων άποχετεύσεως, είτε εκ 
τής χ ρήσεως μηχανικών έκσκαφέων. Διά τοϋτο 
καί τά κτερίσματα ή σαν έλάχιστα. Δύο πυξίδια, 
ών τό έτερον άνευ πώματος, τέσσαρα ληκύθια, 
δύο μελαμβαφεΐς σκύφοι, δύο άρυβαλλοειδεΐς λή
κυθοι, ών ή έτέρα μετ5 ερυθρόμορφου παραστά- 
σεως σφιγγός, χαλκοϋν κάτοπτρον, στλεγγις εις

UI

Ο

<
Ο

CL

Ε .Γ .
1965

Σχέδ. 18. Κάτοψις καί τομή των επί τής όδοϋ Σπ. Πάτση καί Τέρας όδοϋ εύρεθέντων τάφων

κοπέδου εύρέθησαν προσφάτως πέντε τάφοι ( ΑΔ 
19 ( 1964 ): Χρονικά, σ. 62 ). Εφέτος διηρευνήθη 
τό προς Ν. οίκόπεδον ( Σπ. Πάτση άριθ. 57), 
όπου έπεσημάνθησαν καί άνεσκάφησαν δέκα 
τρεις τάφοι, ήτοι έπτά λάρνακες, άπασαι μετά 
πώματος, δύο πώριναι σαρκοφάγοι, εις λακκοει- 
δής, μία πυρά, εις καλυβίτης καί εις εντός πήλι
νου άγωγοΰ ( Σ χ έ δ .  18 ). Αί ταφαί εύ ρίσκο ντο 
εις βάθος περίπου 1.50 μ. άπό τοϋ καταστρώμα-

τεμάχια κλπ. Εντός τοϋ λακκοειδοϋς τάφου πε- 
ρισυνελέγησαν τεμάχια κεκαυμένου ξύλου. Α 
σφαλώς προέρχονται έκ τοϋ εντός τοϋ λάκκου 
τοποθετηθέντος ξυλίνου φερέτρου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή έντός τοϋ πήλινου 
κυλινδρικοϋ άγωγοϋ ταφή. Ό  σωλήν, όστις άπε- 
τελεΐτο έκ δύο τεμαχίων, εΐχεν έσωτερικήν διά
μετρον 0,36 μ. καί έφράσσετο εις τά δύο άκρα του 
διά πωμάτων, διαμέτρου 0,38 μ. Πρόβλημα είναι,
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εάν ούτος κατεσκευάσθη έξ ύπαρχής διά ταφικήν 
χρήσιν ή αϋτη είναι δευτερογενής. Εντός του 
τάφου εύρέθησαν τά οστά του νεκρού ( τό κρα- 
νίον εις τό βόρειον άκρον ), εις μελαμβαφής σκύ-

φος καί εν ληκύθιον, άμφότερα του 4ου π.Χ. αιώ- 
νος.

21. Σωκράτους 1 και Σοφοκλέους ( Σ χ έ  δ. 1, 21 )
Κατά την έκσκαφήν του υπογείου τής εντός του 

κατά την διασταύρωσιν των οδών Σοφοκλέους 
καί Σωκράτους οικοπέδου άνεγειρομένης οικοδο
μής, ήλθον εις φως ογκόλιθοι, οιτινες μετά την 
άνασκαφήν διεπιστώθη ότι άνήκον εις τό προ-

τείχισμα, τμήμα του όποιου άπεκαλύφθη εντός 
του οικοπέδου εις δύο σημεία ( Σ χ έ  δ. 19): 

α) Παρά την ανατολικήν μεσοτοιχίαν, εκκι
νούν έκ ταύτης καί έκτεινόμενον μέχρι μήκους

3.40 μ. προς Δ. ( Π ί ν. 82 β ). Τό άνω μέρος αυ
τού κεΐται εις βάθος 1.10 μ. από τής έπιφανείας 
τής ασφάλτου. Τό τμήμα τούτο τού προτειχίσμα- 
τος σφζεται εις ύψος έπτά δόμων, των δύο τε
λευταίων μη άποκαλυφθέντων τελείως λόγω δυσ
χερείων καί κινδύνου πτώσεως των παρακειμένων 
χωμάτων. Οι δόμοι αποτελούνται έκ κροκαλοπα
γών όγκολίθων, τοποθετημένων δρομικώς καί 
μπατικώς εναλλάξ. Τό κάτω μέρος τού προτειχί-

Σχέδ. 19. Κάτοψις καί τομαί τού επί τών οδών Σωκράτους καί Σοφοκλέους 
άποκαλυφθέντος προτειχίσματος
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σματος ακολουθεί την διαμόρφωσιν του έδάφους, 
ήτοι εις τό σημεΐον, δπου ή κιμιλιά εύρίσκεται 
ύψηλότερον, οί δόμοι ή σαν τέσσαρες, εις δέ τό 
άκρον, όπου ή κιμιλιά κατέρχεται, οί δόμοι είναι 
περισσότεροι.

Βορείως του τμήματος τούτου έγένετο τομή 
προς εϋρεσιν τής τάφρου. Ταύτης έφάνη ή οδόν- 
τωσις και άνεσκάφη μέγα μέρος μέχρι τής οικοδο
μικής γραμμής. Ό  πυθμήν της εύρέθη εις βάθος

των θεμελίων τής παρακειμένης οικοδομής. Εις 
εν σημεΐον εντός τής μεσοτοιχίας ό τοίχος του 
ενός τάφου έσφζετο ύψηλότερον καί έσχημάτι- 
ζεν εις τό άνω άκρον του έλαφράν καμπύλην. Έ κ  
τούτου εικάζεται ότι ή στέγη των τάφων ήτο α
ψιδωτή .

"Ανωθεν του δυτικού τμήματος τού προτειχί- 
σματος επίσης διακρίνονται ίχνη δύο κατεστραμ
μένων κεραμοσκεπών τάφων.

Σχέδ. 20. Κάτοψις των επί των όδών Σταδίου καί Ό μήρου άποκαλυφθέντων τάφων

2.70 μ. από τού επιπέδου γενικής εκσκαφής τού 
οικοπέδου.

β) Παρά την οικοδομικήν γραμμήν τής οδού 
Σωκράτους καί εις βάθος 0,55 μ. από τής έπκρα- 
νείας τού πεζοδρομίου, άνεφάνη έτερον τμήμα 
τού προτειχίσματός, έκτεινόμενον πέραν τής οι
κοδομικής γραμμής προς Δ. Σφζεται εις ύψος 
τριών δόμων καί αποτελεί συνέχειαν τού προη
γουμένου. Τό μεταξύ των τμήμα έλλείπει, κατα- 
στραφέν κατά τήν διάνοιξιν τού υπογείου τής προ- 
γενεστέρας οικοδομής.

Εις τήν άνατολικήν μεσοτοιχίαν διεκρίνοντο 
έν τομή δύο τάφοι παλαιοχριστιανικοί, έδραζό- 
μενοι επί τού άνω δόμου τού προτειχίσματος. Ού- 
τοι ή σαν έκτισμένοι δι3 άργων λίθων καί κονιά
ματος ισχυράς προσμίξεως ( κουρασάνι), έσω- 
τερικώς δέ έπικεχρισμένοι δι3 άπλοϋ κονιάματος. 
Οί τάφοι έφήπτοντο προς άλλήλους κατά τοιοϋ- 
τον τρόπον, ώστε τήν μίαν των μακρών πλευρών 
των είχον κοινήν. Εύρέθη σαν πλήρεις χωμάτων, 
μετά του άνω αυτών μέρους κατεστραμμένου υπό

Τό έδαφος έντός τού οικοπέδου είναι σκληρά 
βραχοκιμιλιά, παρουσιάζουσα εις πολλά σημεία 
λαξευτά άνοίγματα άγωγών.

22. Σταδίου καί Όμήρου γωνία ( Σ χ έ δ .  1, 22 )
Τό κατά τήν διασταύρωσιν τών ώς έν έπικεφα- 

λίδι όδών οικόπεδον, ιδιοκτησίας τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, άνεσκάφη τμηματικώς κατά τά έτη 
1963, 1964 ( βλ. ΑΔ 20 ( 1965 ) : Χρονικά, σ. 98 ) 
καί 1965, λόγω έπανειλημμένων διακοπών τών 
ένταϋθα οικοδομικών έργασιών.

Τό τμήμα, τό όποιον άνεσκάφη κατά τό έτος 
1965, περιλαμβάνει τό νοτιοανατολικόν άκρον 
τού οικοπέδου καί έχει πρόσοψιν 22 μ. έπί τής 
οδού Σταδίου καί 5 μ. έπί τής οδού Όμήρου. Συν- 
ολικώς άπεκαλύφθησαν είκοσι τάφοι ποικίλης 
κατευθύνσεως, εύρισκόμενοι εις βάθος περίπου 
4 -4 .5 0  μ. άπό τού καταστρώματος τής οδού Στα
δίου. Ούτοι ήριθμήθησαν άπό I μέχρι XX κατά 
σειράν εύρέσεως ( Σ χ  έ δ. 20 ) καί άνήκουν άπαν- 
τες εις τον 5ον π.Χ. αιώνα.
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Τάφος I. Κεραμοσκεπής - κιβωτιόσχημος, έξ 
επιπέδων κεράμων και εις τάς έξ πλευράς. Εντός 
αύτοϋ εύρέθησαν τά οστά του νεκρού κεκαυμένα 
καί τά έξης κτερίσματα: Πήλινα πτηνά ( έν ακέ
ραιον καί τεμάχια άλλων), έν ληκύθιον, μικρά 
πυξίς, μικρά οίνοχόη μετ5 ερυθρόμορφου παρα- 
στάσεως παίζοντος παιδιού, ειδώλιον γυναικός εις 
τεμάχια.

Τάφος II. Παιδική λάρναξ. Κατά τήν ερευνάν 
της εύρέθησαν ολίγα τετριμμένα οστά, πήλινόν 
ειδώλιον παιδός εις τεμάχια, ειδώλια πτηνών 
( Π ί ν. 83 β ) καί δύο μελαμβαφή φιαλίδια.

Τάφος III. Αακκοειδής, λαξευτός εις τήν κιμι- 
λιάν. Εντός αύτοϋ εύρέθησαν ολίγα οστά τετριμ
μένα ( τό κρανίον εις τό ανατολικόν άκρον ) τέσ- 
σαρες λήκυθοι καί μία ερυθρόμορφος πυξίς (Π ί ν. 
83 α ), ύψους μετά του πώματος 0,20 μ.

Τάφος IV. Αακκοειδής. Εύρέθη ήμικατεστραμ
μένος καί μόνον ολίγα οστά ύπήρχον εντός αύ
τοϋ.

0 ί τάφοι Vx καί V2 ή σαν λάρνακες, εύρεθεΐσαι 
ή μικατεστ ραμμέναι. Εις τά πλησίον τής δευτέρας 
λάρνακος χώματα εύρέθη λήκυθος άκεραία τοϋ 
πρώτου ήμίσεος τοϋ 5ου π.Χ. αί.

Τάφος VI. Αακκοειδής. Εντός αύτοϋ εύρέθη
σαν τά οστά τοϋ νεκροϋ ( τό κρανίον εις τό ανα
τολικόν άκρον ) καί δύο λήκυθοι μετά γραπτών 
φύλλων κισσοϋ, τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ 5ου 
π.Χ. αιώνος.

Τάφος VII. Ούτος ήτο καλυβίτης* εύρέθη σεσυ- 
λη μένος.

Τάφος VIII. Κεραμοσκεπής - κιβωτιόσχημος. 
Εύρέθησαν τά οστά τοϋ νεκροϋ ( τό κρανίον εις 
τό βόρειον άκρον ), έν έρυθρόμορφον ληκύθιον 
καί τεμάχια άλλων.

Τάφος IX. Αακκοειδής. Εντός αύτοϋ εϋρομεν 
λήκυθον μετά γραπτών φύλλων κισσοϋ, όστρακά 
τινα, άλάβαστρον εις τεμάχια καί τά οστά τοϋ νε
κροϋ ( τό κρανίον εις τό βόρειον άκρον ).

Τάφος X. Αακκοειδής. Περιείχε τά οστά τοϋ 
νεκροϋ ( τό κρανίον εις τό ανατολικόν άκρον ) 
καί μίαν λήκυθον μετ9 ερυθρόμορφου παραστά- 
σεως, σωζ. ϋψ. 0,115 μ. ( Π ί ν. 83 γ ).

Οι τάφοι XI - XIII ή σαν καλυβϊται καί περιεΐ- 
χον ελάχιστα οστά. Ό  τελευταίος περιείχε καί 
έν μικροσκοπικόν μελαμβαφές ληκύθιον.

XIV - XV. 'Ο λακκοειδής τάφος XIV είχε πα- 
ραβιασθή κατά τό βορειοδυτικόν του άκρον από 
τον ύπερκείμενον επίσης λακκοειδή τάφον XV. 
Κατά τήν έρευναν δεν κατέστη δυνατός ό διαχω
ρισμός τών κτερισμάτων. Συνελέγησαν όστρακα 
λευκών ληκύθων, κεκαυμένα οστά καί τινα άλλα 
όστρακα. Επίσης θρύμματα χαλκοϋ.

XVI. Καί ό τάφος ούτος είχε παραβιασθή πα- 
λαιότερον, δι9 ο ή ερευνά του ούδέν άπέδωκεν.

Ό  τάφος XVII ήτο ταφικός άμφορεύς εύρεθείς 
εις πλαγίαν θέσιν. Εντός αύτοϋ χώματα καί τε
τριμμένα οστά. Ύψος άμφορέως 0,60 μ.

Κατά τήν έρευναν τοϋ λακκοειδοΰς τάφου XVIII 
συνελέγησαν ολίγα όστρακα. Έπί τοϋ αύτοϋ τά
φου πυρά.

Ό  τάφος XIX ήτο λελαξευμένος εις τον μαλα
κόν βράχον καί κεκαλυμμένος διά διπλής σειράς 
ελαφρώς καμπύλων κεράμων. Περιεΐχεν ολίγα οστά 
τετριμμένα καί όστρακα τοϋ 5ου π.Χ. αιώνος.

Ό  λακκοειδής τάφος XX ήτο σχεδόν τελείως 
κατεστραμμένος. Τό νότιον άκρον του έκειτο έπί 
μέρους τοϋ τάφου XIX. Έ π9 αύτοϋ πυρά καί ολί
γα όστρακα λευκών ληκύθων.

23. Ό δός Όθωνος 4 ( Σ χ έ δ. 1,23)

Εντός τοϋ έπί τής όδοϋ "Οθωνος άριθ. 4 οικοπέ
δου καί περί τό κέντρον αύτοϋ, κατά τήν διάνοι- 
ξιν πέδιλου, εύρέθημεν προ ενός βόθρου τοϋ 
παλαιοϋ οικήματος, δθεν έξ αρχής έξηγάγομεν 
όστρακα καί αγγεία ελληνιστικά. Σύν τή προόδω 
τών έργασιών τά έξαγόμενα όστρακα καί αγγεία 
έπληθύνοντο. Ούτως άντελήφθημεν, ότι εΐχομεν 
προ ήμών άρχαΐον άποθέτην, λελαξευμένον έν- 
τός τοϋ μαλακού βράχου ( κιμιλιάς ), κατόψεως 
ορθογωνίου, διαστάσεων 2.25x 1.25 μ.

Τούτον άνεσκάψαμεν μέχρι βάθους 9.50 μ. 
από τής έπιφανείας τοϋ οικοπέδου. Παρ9 όλον 
ότι καί πέραν τοϋ σημείου τούτου τό έδαφος ήτο 
μαλακόν καί περιεΐχεν όστρακα, δεν κατέστη δυ
νατή ή συνέχισις τής σκαφής του, άφ9 ένός μεν 
λόγω τών συνεχώς άναβλυζόντων άφθονων ύδά- 
των, άφ9 ετέρου δε λόγω τών έξ αιτίας τοϋ μεγά
λου βάθους δη μιου ργη θεισών ρωγμών εις τά τοι
χώματα τοϋ άποθέτου καί τής κατολισθήσεως 
τμήματος αύτών.

Τελικώς συνελέγησαν στρωματογραφικώς περί 
τά εκατόν δέκα πέντε κιβώτια οστράκων καί αγ
γείων ή μικατεστ ραμμένων. "Απαντα είναι τοϋ 
τέλους τών ελληνιστικών ή τών πρώτων ρωμαϊ
κών χρόνων ( Π ί ν .  84 α - β ). Μεταξύ τούτων 
ύπήρχον πολλαί μήτραι ( Π ί ν .  84 γ - δ ), ώς καί 
αρκετοί λύχνοι. Λόγω τών άφθονων μητρών, τής 
ποσότητος τών άγγείων καί τών άτελειών περί 
τήν κατασκευήν πλείστων τούτων, εικάζεται, ότι 
ίσως πρόκειται περί άποθέτου γειτονικού έργα- 
στηρίου.

’Εντός τοϋ οικοπέδου ύπήρχε μία έκ μαρμάρου 
σαρκοφάγος, χρησιμοποιουμένη ύπό τών ένοι
κων ώς δεξαμενή ϋδατος. Πιθανόν προέρχεται 
έκ τοϋ αύτοϋ χώρου.
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24. Όδος Ή π ίτου  7 ( Σχέδ .  1 , 2 4 )

Εντός του έν έπικεφαλίδι οικοπέδου και εις 
βάθος 1.70 μ. από τοΰ καταστρώματος τής όδοΰ, 
μέ κατεύθυνσιν από Β. προς Ν., άπεκαλύφθη τοί
χος, μήκους 5.05 μ., έκ μεγάλων πωρίνων όγκολί-

Άμφότεροι οΐ τοίχοι έχουν πλάτος 0,60 μ. και 
εδράζονται έπι τής κιμιλιάς. Ό  τοίχος β εις τό 
άνατολικόν του άκρον κάμπτεται κατ’ ορθήν γω
νίαν προς Ν., έλάχιστον όμως τμήμα τοΰ σκέλους 
τούτου διεσώθη. Παραλλήλως προς τον τοίχον 
β, και δή εις τό άνατολικόν του άκρον και προς

θων, φερόντων ίχνη άσβεστοκονιάματος ( Σ χ έ δ .  
21, α). Ό  τοίχος οδτος είς τό νότιον άκρον του
κάμπτεται κατ’ όρθήν γωνίαν πρός Δ., μέχρι μή
κους 1.50 μ. Είς τό σημείο ν τοΰτο φαίνεται, δτι 
προσετέθη άργότερον έτερος τοίχος ( Σχ έ δ .  
21, β ) έκ μικροτέρων άκανονίστων λίθων και α
σβεστοκονιάματος, δστις συνεχίζει έπίσης πρός 
Δ., μέχρι μήκους 5.10 μ. έντός του οικοπέδου καί 
άπροσδιορίστως πέραν τής δυτικής μεσοτοιχίας.

Β. περί τά 0,50 μ. χαμηλότερον τούτου, ύπάρ- 
χει τμήμα ετέρου τοίχου (γ),  εύτελοΰς κατα
σκευής. ’'Αγνωστος τυγχάνει ήμΐν ή χρήσις τοΰ 
κτηρίου.

25. ‘Οδός Μακρή 12 ( Σχ έδ .  1,25)
Είς τό έπι τής όδοΰ Μακρή άριθ. 12 οίκόπεδον 

ήρευνήσαμεν έπισταμένως, καθ’ δτι είς τό παρα
πλεύρους οίκόπεδον ( άριθ. 8 τής αυτής όδοΰ ) εΐ-

11
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χεν εύρεθή κατά τό 1962 μέγα οικοδόμημα. Δοκι
μαστικά! τομαί έγένοντο εις πολλά σημεία του 
οικοπέδου μέχρι βάθους 3.60 μ. Αί έπιχώσεις 
ή σαν πλούσιαι και ποικίλαι. Ρωμαϊκαί εις τά ά- 
νώτερα στρώματα, παλαιότεραι, κυρίως γεωμετρι- 
καί, χαμηλότερον, τό κατώτατον δε στρώμα εξ 
άμμου μετ’ ολίγων μυκηναϊκών οστράκων. Τό κυ- 
ριώτερον εύρημα ήτο τό εύρύ θεμέλιον, τό όποιον 
εύρέθη εις την βορειοανατολικήν γωνίαν του οι
κοπέδου, πλησίον τής οικοδομικής γραμμής. 
Τούτο εύρίσκεται εις άμεσον σχέσιν προς τό δλον 
κτηριακόν συγκρότημα τής οδού Μακρή άριθ. 8 
( Σχέδ. 22 ). Κατεύθυνσις θεμελίου άπό ΒΑ. προς 
ΝΔ. Πλάτος 1.75 μ., άποκαλυφθέν μήκος 6 μ. 
Εύρέθη εις βάθος 2.40 μ. άπό τής έπιφανείας. Εις 
τό αύτό βάθος εύρέθη και ή συνέχειά του προς 
Ν., εις άπόστασιν τριών περίπου μέτρων άπό τού 
προηγουμένου. Λόγφ τεχνικών δυσχερειών δεν 
κατέστη δυστυχώς δυνατή ή συνέχισις τής άνα- 
σκαφής.

26. * Οδός Τυρταίου ( Σ χ έ δ .  1,26)
Κατά τήν διάνοιξιν υπό τού ΟΤΕ χάνδακος 

κατά μήκος και εις άπόστασιν 2.35 μ. άπό τής 
δυτικής οικοδομικής γραμμής τής οδού Τυρταίου 
και είς τό μεταξύ τών οδών "Αναπαύσεως και Περ- 
ραιβοϋ τμήμα αυτής, ήλθον εις φώς εις πολλά ση
μεία ύπολείμματα τοίχων, άνηκόντων εις δύο κτη
ριακά συγκροτήματα ( Σ χ έ δ .  23).

α) Βόρειον συγκρότημα:
Τό συγκρότημα τούτο, τό όποιον είναι τό πλέον 

κατεστραμμένον, συνηντήσαμεν είς τό παρά τήν 
οδόν "Αναπαύσεως τμήμα τής οδού και τά άνώ- 
τερα σωζόμενα μέρη του είς βάθος 0,10 - 0,40 μ. 
άπό τής έπιφανείας της. Οί τοίχοι, άπαντες εκ 
μικρών άργών λίθων και ίλύος, ήδράζοντο έπι 
στρώματος έρυθρωπού χώματος, έφθανον είς βά
θος 1.30- 1.65 μ. και εϊχον κατεύθυνσιν, άλλοι 
μεν άπό Α. προς Δ., άλλοι δε άπό Β. προς Ν. Έ- 
νούμενοι έσχημάτιζον δύο μικρά διαμερίσματα 
κτίσματος άγνώστου χρήσεως, ελληνιστικών μάλ
λον χρόνων.

β) Νότιον συγκρότημα:
Τό νότιον συγκρότημα άνεσκάφη μετά πολλής 

προσοχής, λόγφ όμως τού εκ τών πραγμάτων περι
ορισμένου πεδίου έρεύνης ούδέν συγκεκριμένον 
άπέδωκεν. Εύρέθη σαν και πάλιν τοίχοι, όμοιοι 
τοΐς προηγουμένοις, κατευθύνσεως άπό ΝΔ. προς 
ΒΑ., και είς βάθος 0,14 μ. τμήμα θεμελίου εκ με
γάλων πελεκητών λίθων, άνήκον πιθανώτατα είς 
κτήριον κλασσικών χρόνων. Τήν ύπόθεσιν ταύτην 
ένισχύει καί ή πλησίον εύρεσις κλασσικών οστρά
κων. Τό έπι τής κιμιλιάς έδραζόμενον θεμέλιον,

Σχέδ. 23. Κάτοψις τοίχων άποκαλυφθέντων 
επί τής οδού Τυρταίου
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άποτελούμενον έξ ένός μακροϋ τοίχου, κατευ- 
Θύνσεως άπό Β. προς Ν. καί τριών μικρότερων, 
καθέτων πρός αυτόν, έσχημάτιζε τρία διαμερί
σματα. Είς τό βόρειον άκρον, λόγω της κλίσεως 
του εδάφους, τό θεμέλιον διετή ρήθη εις ύψος

27. Ό δός Μητσαίων και Ζήτρου ( Σ χ έ δ. 1, 27 )

Εντός του κατά την διασταύρωσιν των οδών 
Μητσαίων και Ζήτρου οικοπέδου καί είς τό δυτι
κόν τμήμα αύτοϋ άπεκαλύφθη αρχαία όδός έκ
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Σχέδ. 24. Κάτοψις τής επί τών οδών Ζήτρου καί Μητσαίων άποκαλυφθείσης αρχαίας όδοϋ

1.15-1.30 μ. καί ήτο κατεσκευασμένον κατά τό 
πολυγωνικόν σύστημα.

Ή  άποκάλυψις τών κτηρίων τούτων είναι δλως 
σημαντική διά τήν επιστήμην, διότι είς τον χώ
ρον τούτον, τον εύρισκόμενον έξω τών πυλών 
του αρχαίου Άστεως, τοποθετείται τό Κυνόσαρ- 
γες. Κατά τον κ. Ί. Τραυλόν μάλιστα ( Πολεο- 
δομική Έξέλιξις τών ’Αθηνών, σ. 91 - 92 ) τούτο 
έξετείνετο κατά μήκος τής άριστεράς όχθης του 
Ίλισοϋ, παρά τήν εκκλησίαν του 'Αγίου Παντε- 
λεήμονος, εδώ δέ καί μέχρι τής 'Αγίας Φωτεινής 
πρέπει νά ζητηθούν τά ερείπιά του. Είς αυτήν τήν 
περιοχήν καί άλλοτε εύρέθησαν λείψανα οικοδο
μημάτων [ BSA 111 ( 1896/97) σ. 232-233 (C. 
Smith), AM XXI ( 1896) σ. 463 ( W. Dorp- 
feld ) ]. Πολύ πιθανόν λοιπόν τά σημερινά υπο
λείμματα νά άνήκον είς παραρτήματα του περι
φανούς Γυμνασίου.

πεπατημένου χώματος, πλάτους 2.40 μ. και κατευ- 
θύνσεως από ΒΔ. πρός ΝΑ. Φέρει εκατέρωθεν 
άναλημματικούς τοίχους έξ ερυθρωπών όγκολί
θων είς μίαν σειράν, δρομικώς τεταγμένων (Σχέδ.  
24’ Π ί ν .  85α) .  Τό πλάτος έκάστου άναλημμα- 
τικοϋ τοίχου είναι περίπου 0,60, τό άνώτατον σφ- 
ζόμενον ύψος του περί τά 0,70 μ. Ό  δυτικός τοί
χος έχει συνολικόν άποκαλυφθέν μήκος 14.70, 
ό δέ ανατολικός 16.20 μ. Άμφότεροι εύρίσκονται 
είς βάθος 2 μ. περίπου από τού καταστρώματος 
τής όδοϋ Ζήτρου καί βαίνουσι παραλλήλως. Ύπό 
τούς ογκολίθους ύπόστρωμα πάχους 0,22 μ. έκ 
μικρών άκανονίστων λίθων πρός ύποστήριξιν 
καί ύπ3 αύτό στρώμα μελανών χωμάτων, πάχους 
0,38 μ. Έ ν συνεχείμ κιμιλιά. ’Αμφότεροι οί άνα
λη μματικοί τοίχοι φέρουν κονίαμα είς τήν έσω- 
τερικήν των πλευράν. Κατά τον κ. Τω. Τραυλόν, 
ίσως πρόκειται περί υπολειμμάτων κτηρίων, τά
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όποια έφήπτοντο τών έσωτερικών πλευρών τών 
τοίχων τούτων.

Είς διάφορα σημεία τοϋ άνατολικοϋ τοίχου 
έφάπτονται, σχεδόν καθέτως προς αύτόν, τμήματα 
τοίχων ευτελούς κυρίως κατασκευής έκ μικρών 
άκανονίστων λίθων και λίαν έλλιπώς διατηρουμέ- 
νων. Ό  σημαντικώτερος τών τοίχων έφάπτεται 
τοϋ άναλημματικοΰ εις τά 11.05 μ. από τής βο
ρείου οικοδομικής γραμμής και σφζεται εις ύψος 
ένός μόνον δόμου, άποτελούμενος όμοίως έξ έρυ- 
θρωπών όγκολίθων. Εις τά 8.10 μ. από τοϋ ση
μείου, είς τό όποιον έφάπτεται τού ανατολικού 
άναλημματικοΰ τοίχου, οδτος κάμπτεται πρός Ν. 
κατ’ όρθήν γωνίαν και συνεχίζει είς μήκος 3.60 μ.

Κατά μήκος τής νοτίου μεσοτοιχίας άπεκαλύ- 
φθησαν καί έτερα, ελλιπέστατα διατηρούμενα, 
τμήματα τοίχων, ευτελούς κατασκευής.

Είς τό νότιον τμήμα τής άποκαλυφθείσης άρ- 
χαίας όδοϋ άνεφάνη αγωγός ( α ), διατηρούμενος 
είς μήκος 2.56 μ. "Αποτελεΐται έκ μεγάλων καμ
πύλων κεράμων, τοποθετημένων άντιστρόφως. 
Εξωτερικόν πλάτος άγωγοϋ 0,49 μ. Εσωτερικόν 
πλάτος 0,39 μ. Εντός τοϋ άγωγοϋ ρέει και σήμερον 
ύδωρ.

Ό λίγον δυτικώτερον τού άγωγοϋ τούτου καί 
κατά 0,60 μ. ύψηλότερον, άπεκαλύφθη έτερος ά- 
γωγός ( β ). Ούτος έχει έπιπέδους πλευράς καί 
καλύπτεται υπό κεράμων έν σχήματι Π.

Ύπό τό δάπεδον τής άρχαίας όδοϋ καί είς βά
θος 3.50 μ. άπό τοϋ καταστρώματος τής σημερι
νής, άπεκαλύφθη σαν τρεις γεωμετρικοί τάφοι, είς 
μικράν άπ9 άλλήλων άπόστασιν ( Σ χ έ δ. 24, Α1, 
Β, Γ ). "Απαντες ή σαν λακκοειδείς, λαξευτοί 
έντός τής κιμιλιάς.

Τάφος Β

Έντός αύτοΰ εύρέθησαν είκοσι οκτώ πήλινα 
άντικείμενα ήτοι: άγγεΐα, ζεύγος μικρών ύποδη- 
μάτων, μικροί τροχοί, σφαιρίδια κλπ. Ό  τάφος 
φαίνεται, δτι άνήκεν είς νήπιον.

Τάφος Γ
Μόνον τμήμα τούτου σφζεται, τοϋ ύπολοίπου 

καταστραφέντος ύπό τοϋ πρώτου άγωγοϋ. Τό λά
ξευμα περιέκλειε τμήμα πίθου, έντός τοϋ όποιου 
εύρέθη κύπελλον άνευ λαβής καί μικρά οίνοχόη.

28. Ό δος Αημητρακοπούλοΐ) 50 ( Σ χ έ δ. 1, 28 )

Έντός τοϋ έπί τής όδοϋ Δημητρακοπούλου άριθ. 
50 κειμένου οίκοπέδου, κατά τήν διάνοιξιν θε
μελίων οικοδομής, άπεκαλύφθη σαν έξ τάφοι ύστε-

1 .Ό  γεωμετρικός τάφος Α θά περιληφθη είς τήν εκθε- 
σιν τοϋ δτους 1966.

pop ρωμαϊκών χρόνων ( Σ χ έ δ. 25 II, III, IV, 
V, IX καί X ), τών όποιων αί κάθετοι πλευραί ή» 
σαν έκτισμέναι δι9 άργολιθοδομής καί έπικε- 
χρισμέναι δι9 έρυθρωποϋ κονιάματος. Τό δάπεδόν 
των ήτο έκ πεπιεσμένου χώματος, εις τινας δέ 
τούτων έσφζετο μέρος τής καμαρωτής, δι9 όπτο» 
πλίνθων κατεσκευασμένης, στέγης των. Οΰδέν 
κτέρισμα εύρέθη έντός αυτών. Είς τον τάφον είσ- 
ήρχετό τις δι9 αψιδωτής, έξ οπτόπλινθων κατε
σκευασμένης θύρας. Παρά τούς τάφους τούτους 
άπεκαλύφθη φρέαρ κυκλικόν, κτιστόν έξ όπτο- 
πλίνθων καί κονιάματος. Λόγφ τοϋ ότι ήτο πλή
ρες άκαθαρσιών κατέστη άδύνατος ή άνασκαφή 
του.

Έ ν συνεχεία άπεκαλύφθη σαν τρεις τάφοι κλασ
σικών χρόνων ( Σ χ έ δ .  25, I, VII, VIII). Είς 
τούτων ήτο λακκοειδής, περιείχε δέ δύο ληκύθους 
κεκαυμένας, είς τεμάχια, έν χαλκούν κάτοπτρο ν 
καί όστρακα μελανόμορφων ληκύθων. Οί άλλοι 
δύο ή σαν κτιστοί, εις σχήμα όρθογωνίου παραλ
ληλεπιπέδου, καλυπτόμενοι ύπό λίθινων πλακών. 
Ό  έτερος τούτων περιεΐχεν έν άλάβαστρον καί 
μίαν έρυθρόμορφον άρυβαλλοειδή λήκυθον.

Πλησίον τών ύστερορρωμαϊκών τάφων άνε
φάνη είς θαλαμοειδής μυκηναϊκός τάφος ( Σ χ έ δ .  
25, V I), λαξευτός έντός τής κιμιλιάς. Ό  θάλαμος 
είναι τετράπλευρος, μέ καμπυλουμένας τάς γω
νίας, πρό τής είσόδου δέ, ή οποία είναι καμαροει
δής, φέρει δρόμον επίσης καμαροειδή, λελαξευ- 
μένον έντός τής κιμιλιάς ( Σ χ έ δ .  26). Εις 
τήν άρχήν τοϋ δρόμου, έναντι τής είσόδου, δια- 
κρίνονται ίχνη βαθμιδών, λελαξευμένων είς τήν 
κιμιλιάν. Τό δάπεδον τοϋ θαλάμου εύρίσκέτο είς 
βάθος 4 μ. άπό τοϋ καταστ ρώματος τής όδοϋ Δη
μητρακοπούλου. Έ π9 αύτοΰ έκειντο έξ σκελετοί 
καί έξ άγγεΐα μυκηναϊκά, έκ τών όποιων δύο ψευ- 
δόστομοι άμφορεΐς καί μία οίνοχόη είς άρίστην 
κατάστασιν. Ό  τάφος είχε συληθή, ίσως είς τούς 
γεωμετρικούς χρόνους, διότι έντός αύτοΰ εύρέ
θησαν όστρακα γεωμετρικά.

Πλήν τών τάφων, είς διάφορα σημεία τοϋ οί
κοπέδου, « ριχτά » έντός τών χωμάτων, εύρέθη
σαν: πέντε έπιτύμβιοι λήκυθοι έκ μαρμάρου, τοϋ 
4ου π.Χ. αίώνος ( Σ χ έ δ .  25, 1 - 5),  τμήματα 
δύο ένεπιγράφων κιονίσκων έκ μαρμάρου καί αί 
εξής τρεις έπιτύμβιοι στήλαι, έπίσης τοϋ 4ου 
π.Χ. αίώνος, έξαιρέτου τέχνης:

Α. Στήλη ναόσχημος, διατηρουμένη σχεδόν 
άκεραία. Τό άνω δεξιόν τμήμα συγκεκολλημέ- 
νον ( Π ί ν. 86 α ). Μέγ. σωζ. ϋψ. 1.80, πλάτ. 
0,97 μ. Είς τό δεξιόν μέρος ή νεκρά, καθημένη 
έπί δίφρου, άνασύρει τεμάχιον ύφάσματος, καλύ- 
πτον άνοικτήν πυξίδα, προσαγομένην ύπό ίστα-
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Σχέδ. 25. Κάτοψις των έπι οικοπέδου τής όδοϋ Δημητρακοπούλου εύρεθεισών Αρχαιοτήτων
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μένης θεραπαινίδος. Έπι τοϋ επιστυλίου ή έπι- 
γραφή:

ΦΕΙΔΥΛΛΑ ΑΡΕΣΙΟ ΑΛΩΠΕΚΗΘΕΝ

Β. Στήλη έλλιπής τό άνω μέρος ( Π ί ν. 86 β ). 
Ύψος 1.95, πλάτος 1.24 μ. Φέρει τρεις μορφάς, 
των όποιων αί δύο λίαν έκτυποι. Ή  είς τό άριστε-

έντός τοϋ έπί τής όδοϋ Έρεχθείου άριθ. 9-11 
οίκοπέδου.

Γ. Επιμήκης στήλη, έλλιπής τό κάτω δεξιόν 
τμήμα ( Π ί ν. 86 γ ). Μέγ. σωζ. ϋψ. 0,95, πλάτ. 
0,62 μ. Φέρει έν προστύπφ άναγλύφφ παράστασιν 
νεανίου μετά χιτωνίου, φέροντος τήν δεξιάν έπι

Σχέδ. 27. Κάτοψις και τομαί τοϋ έπι τής όδοϋ Έρεχθείου 25 άποκαλυφθέντος κτίσματος

ρόν μέρος έπι δίφρου καθημένη νεκρά δεξιοΰται 
ίσταμένην ανδρικήν μορφήν, τήν δεξιάν τής 
όποιας κρατεί διά τής άριστεράς της χειρός. 
Ή  νεκρά πατεΐ έπι ύποποδίου. Είς τό βάθος, με
ταξύ των δύο κεντρικών μορφών, δευτέρα γυναι
κεία μορφή έν προστύπφ άναγλύφφ, έλλιπής τήν 
κεφαλήν. ”Αξιόν μνείας είναι, ότι τμήμα τοϋ ώμου 
και τοϋ στήθους τής νέκρας εΐχεν εύρεθή τον Φε
βρουάριον τοϋ 1965 ( δηλαδή προ τριμήνου)

τοϋ άριστεροϋ ώμου και κρατοϋντος διά τής άρι
στεράς στλεγγίδα και άρυβαλλοειδή λήκυθον.

29ο Ό δός Έρεχθείου 25 ( Σ χ έ δ .  1, 29 )
Εντός τοϋ άκαλύπτου χώρου τής έπί τής όδοϋ 

Έρεχθείου άριθ. 25 οίκοδομής άπεκαλύφθη μικρόν 
τμήμα κτίσματος κλασσικών χρόνων. Πρόκειται 
περί τετραγώνου σχεδόν δωματίου, άνήκοντος 
είς μεγαλύτερον συγκρότημα. Σφζόμενον μήκος
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βορβίου πλευράς συγκροτήματος 2.40, μήκος δυ
τικής πλευράς 2.10 μ. ( Σ χ έ δ. 27 ). Ένφ αί σορ- 
ζόμεναι έξωτερικαί έπκράνειαι τής βορείου και 
:ής δυτικής πλευράς παρουσιάζουν λίαν έπιμε- 
μελημένον κτίσιμόν έκ πολυγωνικών λίθων με-

μ. κατά τήν βορειοδυτικήν του γωνίαν. Οί τοίχοι 
των άλλων πλευρών διατηρούνται λίαν έλλιπώς. 
Τό πάχος των είναι 0,45 μ. περίπου. Τό δάπεδον 
τοϋ κτίσματος άποτελεΐται έκ πεπιεσμένων χω
μάτων. Εις γενομένην δοκιμαστικήν τομήν εντός

Σχέδ. 28. Κάτοψις και τομαι τοϋ έπι τών όδών Ρατζιέρι και Γαριβάλδη άποκαλυφθέντος θαλάμου

τρίου μεγέθους ( Σ χ έ δ .  27, δψις Α-Β), τών εσω
τερικών επιφανειών ή κατασκευή είναι ευτελής, 
έκ μικρών άκανονίστων λίθων. Τό μέγιστον σω- 
ζόμενον ύψος τοϋ κτίσματος είναι περίπου 1.60

αύτοϋ εύρέθησαν οστά και άνθρακες. Ή  χρήσις 
τοϋ κτίσματος δεν κατέστη δυνατόν νά προσδιο- 
ρισθή. Τσως νά είχε ποιάν τινα σχέσιν με τήν 
ύπό τοϋ κ. Τω. Μηλιάδου τό 1955 προ τοϋ αύτοϋ

12

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:54 EEST - 52.53.217.230



90 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 21 (1966): ΧΡΟΝΙΚΑ

οίκοπέδου άνασκαφείσαν πύλην τού τείχους 
(Π Α Ε  1955, σ. 43 -45) .

30. Ρ. Γαριβάλδη καί Ρατζιέρι ( Σ χ  έ δ. 1,30)
Κατά τό κέντρον περίπου τού έπί τών ώς άνω 

όδών οικοπέδου, άπεκαλύφθη θάλαμος λελαξευ- 
μένος είς τόν βράχον. Δεν έξηκριβώθη είσέτι, 
εάν πρόκειται περί μυκηναϊκού τάφου ή οίκίας. 
Ή  οροφή του, ήτις εύρίσκετο ολίγον χαμηλότε- 
ρον του καταστρώματος τής όδοϋ, είχε καταρρεύ
σει. Ό  θάλαμος είς την κάτοψιν έχει σχήμα τε-

υπάρχει έτέρα άναβαθμίς, πλάτους 0,30 και μή
κους 0,80 μ.

Είς τό εσωτερικόν του τάφου εύρέθησαν μό
νον όστρακα, άναμεμειγμένα μετά των καταπε- 
σόντων χωμάτων. Έξωτερικώς, έκατέρωθεν τής 
εισόδου, δεν έχομεν συμπαγή βράχον, άλλα 
« μπαζώματα ».

31. Ό δός "Ανταίου 19 ( Σ χ έ δ. 1, 31 )
Είς τό μέσον περίπου του ώς έν έπικεφαλίδι 

οίκοπέδου καί είς βάθος 1.07 μ. από του καταστρώ-

Σχέδ. 29. Κάτοψις των δύο ταφικών περιβόλων των άποκαλυφθέντων έπί τής όδοϋ "Ανταίου

τράπλευρον, μέ έστρογγυλωμένας τάς γωνίας. 
Διαστάσεις εσωτερικού: Ύ ψος ( από τοϋ δαπέ
δου μέχρι τής όροφής) 2.20, πλάτος 2.20, μή
κος 2.60 μ. ( Σ χ έ δ. 28 ).

Είς τόν θάλαμον είσή ρχετό τις δι" εισόδου από 
Α., πλάτους 0,97, κατήρχετο δέ διά τριών βαθμι
δών, λελαξευμένων είς τόν βράχον, ύψους 0,22 μ. 
έκάστης.

Είς την βόρειον πλευράν υπάρχει λελαξευμένη 
είς τόν βράχον άναβαθμίς, πλάτους 0,73 μ., ίσως 
διά την έναπόθεσιν αφιερωμάτων, εάν βεβαίως 
πρόκειται περί τάφου. Είς τήν νότιον πλευράν 
άντιστοίχως υπάρχει κόγχη, λελαξευμένη εντός 
τοϋ βράχου, πλάτους 0,25 καί μήκους 0,62 μ., 
ίσως διά τήν τοποθέτησιν οστών. Προ τής κόγ
χης ταύτης, είς ολίγον χαμηλότερον έπίπεδον,

ματος τής όδοϋ, άπεκαλύφθη στρώμα άρχαίας ό
δοϋ, πάχους 0,30 μ. Ή  όδός συνεχίζεται καί είς τά 
προς Δ. και Α. γειτονικά οίκόπεδα. Νοτίως τής 
όδοϋ ταύτης άπεκαλύφθη συγκρότημα τοίχων, 
σχηματιζόντων δύο τετραπλεύρους περιβόλους, 
ών ό προς Α. περιέκλειε δύο ταφάς καί ό προς Δ. 
μίαν. Δύο τάφοι ύπήρχον επίσης και έκτος των 
περιβόλων ( Σ χ έ δ. 29* Π ί ν. 85 β ).

Οί τοίχοι των περιβόλων, οί όποιοι άπεκαλύ
φθη σαν είς τό αυτό βάθος μέ τούς τάφους I καί II 
( 0,40 μ. από τοϋ καταστρώματος τής σημερινής 
όδοϋ), αποτελούνται έκ μικρών αργών λίθων, 
έκτισμένων λίαν έπιμελώς. Τό πλάτος των είναι 
0,45 μ.

" Α ν α τ ο λ ι κ ό ς  π ε ρ ί β ο λ ο ς .  "Εντός τοϋ 
περιβόλου τούτου εύρέθησαν δύο κιβωτιόσχημοι
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τάφοι, παράλληλοι προς άλλήλους. Ό  τάφος I 
ήτο κατεσκευασμένος εξ άσβεστολιθικών πλακών, 
ύψους 1 περίπου και πάχους περίπου 0,18 μ. Πε
ριείχε δύο κρανία εις τό βόρειον άκρον του, δύο 
δακρυδόχους και έτερον μικρόν άγγεΐον. Ό  τά
φος II ήτο άμελεστέρας κατασκευής. Ώ ς ανατο
λική πλευρά του έχρησίμευεν ή δυτική τού τά
φου I, ώς δυτική του, πώρινη πλάξ, μήκους 1.37 μ., 
συμπληρουμένη υπό τοιχίου, μήκους 0,60 και 
πάχους 0,28 μ. Βορείως και νοτίως ό τάφος έ- 
κλείετο επίσης ύπό τοιχίων έξ άκανονίστων λι- 
θαρίων. Κατά τήν ερευνάν του τάφου εύρέθησαν 
δύο κρανία εις τό βόρειον τμήμα του, δέκα τέσ- 
σαρες δακρυδόχοι, έτερον μικρόν άγγεΐον και 
εις σιδηροϋς ήλος.

Δ υ τ ι κ ό ς  π ε ρ ί β ο λ ο ς .  Εντός τοϋ πε
ριβόλου τούτου εύρέθη εΐς μόνον τάφος (IV ). 
Πρόκειται περί λαξεύματος εις τον φυσικόν βρά
χον, άναφανέντος ε!ς βάθος 1.80 μ. και άπέχοντος 
περί τά 0,18 άπό τού νοτίου τοίχου και περί τά 
0,60 μ. άπό τοϋ άνατολικοϋ τοίχου τοϋ περιβόλου. 
Τό βάθους 0,26 μ. λάξευμα έχει στόμιον κυκλικόν, 
διαμέτρου 0,285 μ. και ευρύνεται προς τά κάτω.

Έκαλύπτετο ύπό τού άνω ήμίσεος ένεπιγράφου 
έπιτυμβίου στήλης τοϋ 1ου μ.Χ. αίώνος και πε- 
ριεΐχεν όλίγα οστά και δακρυδόχον, ύψους 0,155 μ.

Τάφοι έκτος τών περιβόλων:

Ό  τάφος III, ό όποιος ευ ρίσκέτο έν έπαφή μετά 
τοϋ δυτικού περιβόλου, είναι κτιστός έκ μικρών 
άκανονίστων λιθαρίων, έπιμελώς τοποθετημένων. 
Εντός αύτοϋ εύρέθη εΐς σκελετός, « βλέπων» 
προς Β., και τέσσαρες μικροί κρίκοι ( πιθανόν 
έκ τοϋ φερέτρου). Τό κέντρον τοϋ τάφου έκά- 
λυπτον πέντε μαρμάρινοι ένεπίγραφοι έπιτύμ- 
βίοι κιονίσκοι.

Ό  κιβωτιόσχημος τάφος V άπεΐχε περί τά 0,35 μ. 
άπό τού άνατολικοϋ τοίχου τού άνατολικοϋ πε
ριβόλου. Εύρέθη τεταραγμένος, διά τούτο μόνον 
αί πλάκες τής δυτικής καί βορείου πλευράς του 
διετήρήθησαν. Ούδέν κτέρισμα περιείχε.

Τά έντός των τάφων κτερίσματα ώς καί οί εις 
δευτέραν χρήσιν έπιτύμβιοι κιονίσκοι καί ή έπι- 
τύμβιος πλάξ μάς όδηγοΰν εις τούς μετά τον Ιον 
μ.Χ. αιώνα χρόνους

Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Η  ΑΝΔΡΕΙΩΜ ΕΝΟΥ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πλούσια και κατά την παρούσαν χρονικήν πε
ρίοδον τού έτους 1965, ύπήρξεν ή δρασις τής Ε 
φορείας ’Αρχαιοτήτων Β' Περιφερείας είς άνα- 
σκαφάς και περισυλλογάς τυχαίων εύρημάτων. 
Το έπιτελεσθέν εργον έν γενικαϊς γραμμαΐς συνο
ψίζεται εις τά έξης: Διεξήχθη μακρά άνασκαφή, 
αποτελούσα συνέχειαν και συμπλήρωσιν τής πέ- 
ρυσιν άναληφθείσης μικράς έρεύνης έν Άνα- 
βύσσφ, άνεσκάφη μέρος τού νοτίου μακρού τεί
χους Πειραιώς παρά τό Νέον Φάληρον, άνεσκά
φη ταφικόν μνημεϊον έν Βάρη, διεξήχθη άνα- 
σκαφική έρευνα οικοπέδων έντός των άρχαίων 
τειχών Ερέτριας, άνεσκάφη σαν θαλαμοειδείς 
κλασσικοί τάφοι έν Αιγίνη, ομοίως άνεσκάφη σαν 
θαλαμοειδείς μυκηναϊκοί τάφοι είς θέσιν Αα- 
πούτσι Βραυρώνος. Συνεχίσθησαν έπίσης αί 
έκτεταμέναι άνασκαφαί έν Θορικώ με τήν συνερ
γασίαν Βέλγων αρχαιολόγων καί έν ’Ερέτρια έν 
συνεργασία μετά Ελβετών άρχαιολόγων, τέ
λος δέ ό συνήθης είς τήν περιοχήν τών ’Αθηνών 
οίκοδομικός οργασμός καί ή έκτέλεσις παντοίων 
έργων δδοποιΐας, ύδρεύσεως, άποχετεύσεως, έγ- 
καταστάσεως τηλεφωνικών δικτύων κλπ., έφερεν 
είς φώς σημαντικάς είς ώρισμένας περιπτώσεις 
αρχαιότητας καί έγένετο άφορμή μικρών συναφών 
προς αύτάς άνασκαφικών έρευνών.

Κατά τήν διάρκειαν τού έτους προΐστατο τής 
Εφορείας ό Έφορος ’Αρχαιοτήτων Νικ. Βερδε- 
λής, παρ’ αύτώ δέ συνειργάσθησαν ώς έπιστημο- 
νικοί βοηθοί ό ’Επιμελητής Κ. Δαβάρας, κατά 
μικρόν διάστημα ό Επιμελητής Ή λίας Τσιριβά- 
κος, ώς έπίσης καί οι πτυχιούχοι τής ’Αρχαιο
λογίας Έλ. Θεοχαράκη, Έλ. Κουμρόγλου, Ν. Με- 
ταξά, Έξ. Κουλοπούλου, Παναγ. Παρθένης καί 
Άθ. Παπαδόπουλος, άπασχοληθέντες κατά περι
πτώσεις άναλόγως τών άναγκών τής Υπηρεσίας 
είς διοικητικόν καί έπιστημονικόν έργον. Ήσκή- 
θησαν, τέλος, παρά τή Έφορείμ επί δίμηνον έκα
στος, οι δόκιμοι Έπιμεληταί καί Έπιμελήτριαι, 
Ά γγ. Δεληβορριάς, Ί. Κουλεϊμάνη, Ήώς Ζερ- 
βουδάκη, Εύ. Πεντάζος, Κωνστ. Τσάκος καί 
Γεώργ. Χουρμουζιάδης.

Ή  ένταύθα δημοσιευομένη έκθεσις άνασκαφών 
συνετάχθη έπί τή βάσει τών τη ρουμένων υπό τού 
έπιστημονικού προσωπικού ή με ρολογιών άνα
σκαφών καί περισυλλογών, ώς καί τών σχετικών 
έκθέσεων άνασκαφών. Άτυχώς ό όλως άδόκητος 
καί πρόωρος θάνατος τού κατά τό έτος τούτο 
προϊσταμένου τής Εφορείας Νικολάου Βερδε-

λή δεν έπέτρεψε τήν ύπ’ αύτού πλή ρη έπεξεργα- 
σίαν τού ύλικοΰ τούτου. Οδτος έπρόλαβε νά έπε- 
ξεργασθή μόνον τό κείμενον τών άνασκαφών: 
α) τού ταφικού μνημείου Βάρης, β) τής άνασκα
φή ς Άναβύσσου καί γ) τής μελέτης τής άνασκα- 
φής οικοπέδων ’Ερέτριας τής δ. Ingrid Metzger.

Διά τήν τελικήν σύνταξιν τών λοιπών έκθέ
σεων, ώς ήδη δημοσιεύονται, έπεφορτίσθησαν 
οι έπιστημονικοι βοηθοί τής ’Εφορείας: 1) Έλ. 
Θεοχαράκη διά τήν άνασκαφήν τάφων είς Λα- 
πούτσι Βραυρώνος, 2) Έλ. Κουμρόγλου διά 
τήν άνασκαφήν τού τείχους Πειραιώς καί 3) 
Άθ. Παπαδόπουλος, διά τήν άνασκαφήν τά
φων Αίγίνης καί διά τήν έπεξεργασίαν τής έκ- 
θέσεως τυχαίων εύ ρημάτων, έπιφορτισθείς έπί 
πλέον, έν συνεργασία μετά τού νύν προϊσταμέ
νου Έφορου, με τήν γενικήν έπιμέλειαν όλης 
τής παρούσης έκθέσεως.

Ή  διάσπασις τής συντάξεως τών έκθέσεων, ώς 
είναι φυσικόν, έπέφερε κάποιαν άνομοιογένειαν 
είς τήν όλην μορφήν τής έκθέσεως καί εις τό 
γλίοσσικόν αύτής ύφος, γενικώτερον δέ ό άδό
κητος θάνατος τού Νικ. Βερδελή έσχεν ώς συνέ
πειαν τήν καθυστέρησιν τής ύποβολής τής έκ
θέσεως έπί μακρόν χρόνον, μέχρις ότου συγκεν- 
τρωθή τό εις χεϊρας του υλικόν καί έπιτευχθή 
ή έπεξεργασία του, διά τον λόγον δέ αύτόν, συν- 
ομαρτούσης καί τής σπουδής τής συντάξεως τής 
έκθέσεως, παρουσιάζει αυτή άναποφεύκτως είς 
ώρισμένας περιπτώσεις έλλείψεις καί άνωμαλίας.

ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ Λ Α Ζ Α Ρ ΙΔ Η Σ  

Λ ;  Α Ν Α Σ Κ Α Φ Α Ι

1. Άνασκαφή τμήματος τού νοτίου μακρού τείχους

Κατά τήν διάρκειαν άνεγέρσεως νέου παραρ
τήματος τού έργοστασίου « Έλαΐς » έπί μεγάλου 
οικοπέδου, διαστάσεων 32 x 67 μ., κειμένου είς 
τήν περιοχήν τού Νέου Φαλήρου, άπεκαλύφθη 
κατά τήν διάνοιξιν τών πέδιλων τμήμα τείχους. 
Τό οίκόπεδον ορίζεται προς Α. υπό τής οδού Κα- 
ραολή - Δημητρίου, ή οποία καταλήγει είς άπό- 
στασιν 250 μ. περίπου είς τό Μνημεϊον τού Κα- 
ραϊσκάκη, προς Ν. υπό τής οδού Σουλτάνη, προς 
Β. ύπό τής οδού Κανελλοπούλου, ένώ προς Δ. 
συνορεύει μέ άλλας ιδιοκτησίας.

Λόγφ τής σπουδαιότητος τού εύρεθέντος τμή
ματος τού άρχαίου τείχους, τήν όποιαν ιδιαιτέ
ρως έπεσήμανεν ό άρχιτέκτων κ. ’Ιωάννης Τραυ
λός, άπεφασίσθη ή διεξαγωγή άνασκαφικής έ
ρεύνης. Αυτή διενηργήθη κατά τρία μικρά χρο
νικά διαστήματα άπό 11 Ίανουαρίου μέχρι 19
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Ιουνίου 1965. Έκ της θέσεως1 της εύρέσεως του 
τείχους έθεωρήθη έξ άρχής δτι ανήκε τούτο εις 
εν έκ των σκελών των μακρών τειχών2 3 και συγ
κεκριμένος εις τό νότιον ή « διά μέσου τείχος »λ

Κατά τό πρώτον στάδιον της έρεύνης έγένετο 
διεύρυνσις των πέδιλων ( Π ί ν. 87 α )» εντός των 
οποίων άνεφάνη τό τείχος, ώστε νά άποκαλυφθή 
έκτασις 8.50 x 7.50 μ. εις τό νότιον τμήμα του οι
κοπέδου, παρά την οικοδομικήν γραμμήν τής εκεί- 
θεν διερχομένης όδοϋ Σουλτάνη και εις άπόστα- 
σιν 4.65 μ. από τής δυτικής μεσοτοιχίας ( Σ χ έ δ. 
1 )4. Εις βάθος 0,85 μ. από τής επιφάνειας άπε- 
καλύφθη ή στρώσις των λίθων6 ούτοι δεν έξετεί- 
νοντο εις δλον τό σκάμμα ( Π ί ν. 87 β ). Πολ
λοί των λίθων τής στρώσεως ταύτης ή σαν μετα
κινημένοι και έφαίνετο δτι δεν εύ ρίσκο ντο εις 
την αρχικήν των θέσιν, διότι έπεκάθηντο έπΐ 
έπιχώσεως στρώματος λατύπης πωρολίθου και 
χώματος. Ή  άφαίρεσις των μετακινημένων λί
θων και των κάτωθι αυτών χωμάτων άπεκάλυψε 
τό πραγματικόν τείχος.

Προς τό δυτικόν άκρον του σκάμματος έξηκρι- 
βώθη τό πλάτος του τείχους, τό όποιον έφθανε 
τά 3.90 μ. ( Σ χ έ δ .  Ια,  β). Γενικώς τό τείχος 
κατευθυνόμενον από Α. προς Δ. βαίνει παραλλή- 
λως προς την οικοδομικήν γραμμήν τής όδοϋ 
Σουλτάνη. Κατά την πρόοδον δμως τής έρεύνης 
άπεδείχθη, δτι εις ώρισμένα σημεία τό πάχος τοϋ 
τείχους αίσθητώς ήϋξανε. Οΰτω, εις τό ΒΔ. τμήμα 
τής άνασκαφής τό τείχος κάμπτεται καθέτως κατά 
1.40 μ., σχηματίζον γωνίαν είς άπόστασιν 5.40 μ. 
από τής δυτικής μεσοτοιχίας τοϋ οίκοπέδου 
( Σχ έ δ .  1 ). Ή  αυτή κάμψις τοϋ τείχους πάρε- 
τηρήθη εις τό νότιον τμήμα τής άνασκαφής είς 
άπόστασιν 7.30 μ. άπό τής δυτικής μεσοτοιχίας. 
Τό γεγονός τούτο ώδήγησεν είς τό συμπέρασμα, 
δτι εύρισκόμεθα προ ένός έκ των πύργων τοϋ 
τείχους.

Έξ άλλου, έτέρα δοκιμαστική τομή προς Α. 
του άνασκαφέντος τμήματος τοϋ τείχους και είς 
άπόστασιν 14 μ. άπό τής δυτικής μεσοτοιχίας

1. Είς την θέσιν αύτήν τοποθετείται ύπό τών άρχαίων τό 
'Αλίπεδον, πρβλ. Ξενοψώντος Ελληνικά, 2, 3, 30. Άρποκρα- 
τίων, λ. 'Αλίπεδον, τό ό π ο ιον  κεΐται μεταξύ τοϋ Φαληρικοϋ 
δρμου και τοϋ 'Αγ. Ίωάννου Ρέντη, περιλαμβάνον και τον 
σημερινόν λιμένα τών 'Αλών.

2. Karlen von Attika, Karten Bl. II, II a. Judeich ( 1931 ), 
σ. 155 κ.έ. αύ. είκ. 13, πίν. III. Ίω. Τραυλοΰ, Πολεοδομική 
έξέλιξις των 'Αθηνών (I9 6 0 ), σ. 49, είκ. 19.

3. Πλάτωνος Γοργίας 455 Ε.
4. Τό σχέδιο ν της άνασκαφής έγένετο παρά του άρχιτέ-

κτονος κ. Ίωάννου Τραυλοΰ, ό όποιος καί παρηκολούθησε
την δλην άνασκαφικήν έργασίαν, αί δέ ύποδείξεις του άπ-
έβησαν πολύτιμοι, δι5 δ καί θερμότατα τον εύχαριστοϋμεν.

έπεβεβαίωσε τό ηύξημένον πάχος τοϋ τείχους 
τούλάχιστον μέχρι τοϋ σημείου τούτου, ένω προς 
Δ. ερευνά παρά την δυτικήν μεσοτοιχίαν έβεβαί
ωσε τό σταθερόν πάχος τοϋ τείχους 3.90 μ. Ή  
έρευνα συνεχίσθη προς την βορείαν δψιν τοϋ τεί
χους μέχρι τής εύθυντηρίας, ύπεράνω τοϋ μέσου 
τής όποιας έφθανεν ή στάθμη τοϋ ϋδατος. ’Απεκα- 
λύφθησαν τρεις δόμοι μέχρι τής εύθυντηρίας.

Μετά την πρώτην φάσιν τής έρεύνης συνεχί
σθη σαν αί οικοδομικά! έργασίαι, ύπό δέ την οι
κοδομήν άφέθη ελεύθερον τό άποκαλυφθεν τμή
μα τοϋ τείχους, προσιτόν προς έπίσκεψιν5 ( Πί ν .  
88 α) .

Κατά τό τρίτον στάδιον τής έρεύνης άνεσκάφη 
μικρόν τμήμα έκτος πλέον τοϋ οικοπέδου, παρά 
τήν οικοδομικήν γραμμήν τής όδοϋ Σουλτάνη, 
προς έξακρίβωσιν των διαστάσεων τοϋ πύργου. 
Έξ αυτών διεπιστώθη μόνον τό πλάτος 10.20 μ., 
μέ εξοχήν τοϋ πύργου προς Ν. 4.90 μ., ένω προς 
Β., ώς έλέχθη άνωτέρω, 1.40 μ. ( Σ χ έ δ .  1 ). Δυσ
τυχώς λόγφ έξαντλήσεως τής σχετικής πιστώσεως 
δεν κατέστη δυνατόν νά έπεκτείνωμεν προς Α. 
τήν έρευναν προς έξακρίβωσιν και τοϋ μήκους 
του πύργου. Ή  έρευνα όμως είς τό σημεΐον τούτο 
είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή είς τό μέλλον, 
καθ5 όσον τό σημεΐον τούτο εύρίσκεται είς ελεύ
θερον χώρον.

Σ τ ρ ω μ α τ ο γ ρ α φ ί α 8
Μέχρι βάθους 0,85 μ. έπιχωμάτωσις πρόσφατος.
1.20 μ. στρώμα κατά τό πλεΐστον έκ λατύπης, 

προερχόμενης έκ τής οίκοδομίας τοϋ τείχους.
1.55 μ. στρώμα λατύπης έκ διαφόρων λίθων.
1.95 μ. συμπαγές στρώμα άπό κιμιλιάν, πουρί 

καί σκληροτέρους λίθους.
2.50 μ. χώμα έρυθρωπόν μετά λατύπης, κάτω

θεν δέ αύτοϋ άμμος λεπτόκοκκος. Είς τό στρώμα 
τούτο τής άμμου καί είς βάθος 3.10 μ. άνεφάνη ή 
επιφάνεια τοϋ ϋδατος.

Κ α τ α σ κ ε υ ή  τ ο ϋ  τ ε ί χ ο υ ς
Τό τείχος είναι όλόλιθον, έκτισμένον διά μεγά

λων όρθογωνικών πλίνθων έκ τοϋ μαλακού καί τοϋ 
σκληρού λίθου τής Ακτής. Κατά τάς έξωτερί
κας όψεις έχρησιμοποιήθη ό σκληρός πωρόλι
θος. Ή  τοιχοδομία του άκολουθεΐ τό ίσόδομον 
σύστημα7. Αί στρώσεις είναι ισοϋψείς, κυμαινό
μενα! μεταξύ ύψους 0,40 καί 0,50 μ. Είς πολλά

5. Τήν δαπάνην κατά τό πρώτον στάδιον τής άνασκαφι- 
κής έρεύνης, ώς καί τής διαμορφώσεως τοϋ χώρου τοϋ δια» 
τηρηθέντος τείχους, κατέβαλεν ή Εταιρεία «Έλαΐς», προς 
τήν όποιαν έκφράζονται εύχαριστίαι.

6. Αί μετρήσεις έγένοντο άπό τής σημερινής έπιφανείας 
τοϋ έδάφους.

7. *Α. Όρλάνδου, Υ λικά  Δομής 2, σ. 223.
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Σχέδ. 1. Κάτοψις καί τομή τοϋ είς Νέον Φάληρον άποκαλυφθέντος τμήματος 
τοϋ « διά μέσου τείχους »
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σημεία κατά την όριζοντίαν στρώσιν παρατηρεί- 
ται σύμπτωσις των αρμών. Κατά τάς όψεις τοϋ 
πύργου ό έκάστοτε ανώτερος δόμος είσέχει του 
ύπ3 αυτόν, ώστε ό πύργος νά παρουσιάζη μείωσιν 
τοϋ πλάτους του προς τά άνω. Ή  μείωσις αυτή 
παρουσιάζεται μεγαλυτέρα προς την νοτίαν όψιν. 
Προς τήν τελευταίαν ταύτην πλευράν τοϋ πύργου 
παρετηρήθη παρά τήν άκμήν των λίθων έγχάρα- 
κτος γραμμή, χρησιμεύουσα ώς όδηγός διά τήν 
τοποθέτησιν των ύπερκειμένων δόμων. ΕΙς τούς 
προς τά άνω τοποθετημένους λίθους των όψεων 
τοϋ πύργου παρετηρήθη απεργόν ( Π ί ν .  88 β ).

"Οσον αφορά εις τήν χρονολόγησιν των μακρών 
τειχών, γνωρίζομεν έκ τών φιλολογικών πηγών 
διά τήν κατασκευήν και τήν δυσκολίαν θεμελιώ- 
σεως αυτών περί τό 460 π.Χ. ύπό τοϋ Κίμωνος8.

Κατ3 άρχάς, ώς γνωρίζομεν έκ τοϋ χωρίου τοϋ 
Θουκυδίδου9, κατασκευάζονται τό βόρειον και 
τό Φαληρικόν, άργότερον δέ, επειδή ή άπόστασις 
μεταξύ τών δύο σκελών, τοϋ βορείου και τοϋ Φα- 
ληρικοϋ, ήτο μεγάλη, προς μεγαλυτέραν άσφά- 
λειαν, κατασκευάζεται τό 445 τό νότιον ή « διά 
μέσου τείχος » μεταξύ αυτών καί περί τά 160 μ. 
νοτίως καί παραλλήλως πρός τό βόρειον10.

Μετά τήν καταστροφήν τών τειχών ύπό τοϋ 
Λυσάνδρου, άνακατασκευάζονται ταϋτα — πλήν 
τοϋ Φαληρικοϋ — τό 395/4 ύπό τοΰ Κόνωνος, ώς 
συνάγεται καί έκ τής έπιγραφής τής έπισκευής 
τών τειχών11.

Εις τό άποκαλυφθέν τμήμα τοϋ τείχους διασφ- 
ζεται, κατά τήν γνώμην μας, ή άρχική κατασκευή 
αύτοϋ μέ τούς βαθυτέρους τρεις δόμους, είς τούς 
οποίους ή έπεξεργασία καί τοποθέτησις τών λί
θων είναι λίαν έπιμεμελημένη. Τής έπισκευής 
αύτών ύπό τοϋ Κόνωνος διεσώθη μικρόν δείγμα, 
μέ τάς λιθοπλίνθους τής πρώτης άποκαλυφθεί- 
σης στρώσεως, αι όποΐαι έδράζονται έπί τής έπι- 
χώσεως τής λατύπης.

Τά εύρήματα είναι όλίγα καί άνευ μεγάλης ση
μασίας. Ταϋτα περισυνελέγησαν έκ τών έκτος 
τοΰ τείχους πέδιλων τής οίκοδομής, έκ τοϋ γε
γονότος δέ ότι εύρισκόμεθα είς τό άρχαϊον 'Α- 
λίπεδον, τό όποιον έχει ύποστή μεγάλας προσχώ-

8. Πλουτάρχου Κίμων 13.
9. Θουκυδίδου I, 107· «ήρξαντο δέ κατά τούς χρόνους τού

τους και τά μακρά τείχη ές θάλασσαν Αθηναίοι οίκοδομεΐν, 
τό τε Φαληρόνδε και τό ές Πειραιά ». Κατά μέν τον Kruger 
ή οίκοδομή έγένετο τό 459/8, κατά δέ τον Schofer τό 460/56.

10. *1. Τραυλού έ .ά . σ. 48.
Τμήμα τοϋ βορείου τείχους άνευρέθη τό 1958. Πρβλ. Με

γάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια ( συμπλήρωμα) λ. Τεί
χη, Ε. Μαστροκώστα.

11. IG II - IIP  463. F. G. Maier, Griechische Mauerbauin-
schriften, σ. 48 κ.έ.

σεις, δέν δυνάμεθα νά συσχετίσωμεν αύτά πρός 
τό τείχος. "Οστρακα χονδροειδών άγγείων, άγνύς, 
μικροσκοπική δακρυδόχος, έλάχιστα όστρακα 
μελαμβαφή καί τεμάχιον, προερχόμενον άπό κά
λυμμα πυξίδος, φέρον μορφήν Έρωτος.

Χρονικώς κατατάσσονται είς τό α τέταρτον 
τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος.

2* 9Αναακαφή Βάρης 

Τομεύς Α '

Είς τήν παροΰσαν άνασκαφήν ώδήγησε πλη
ροφορία, καθ3 ήν πλησίον τοϋ είς άπόστασιν 300 
μ. άνατολικώς τής Βάρης καί άριστερά τής δημο
σίας όδοΰ, τής άγούσης έκεΐθεν πρός Βούλαν, 
όρατοϋ μνημείου12 ( Π ί ν .  89 ) έκρύπτετο τό άνω 
ήμισυ τής είς τό Metropolitan Μουσείον τής Ν. 
Ύόρκης έκτεθειμένης ύπ9 άριθ. 36.11.13 στήλης 
( G. Richter, The Archaic Gravestones of Attica, 
σ. 32, είκ. 126). Ή  άνασκαφή ήρχισε τήν 25-1- 65  
καί διήρκεσε μέχρι τής 16 - 3 - 65. Κατ’ αύτήν 
είχον ώς βοηθόν μου τήν άρχαιολόγον κ. Ελένην 
Θεοχαράκη - Σπανοπούλου.

Ή  έρευνα περιωρίσθη κατ3 άρχάς πέριξ τών 
τριών πλευρών τοϋ μνημείου, ήτοι τής βόρειας, 
ανατολικής καί δυτικής. Παραπλεύρως τών πλευ
ρών τούτων έγένοντο τομαί, τών οποίων τό βά
θος έφθασε μέχρι τοϋ στερεοϋ. Έκάστη τών το
μών απέδωσε τά κάτωθι αποτελέσματα:

1) Τομή παραπλεύρως τοϋ βορείου τοίχου τοϋ 
μνημείου

Ήνοίχθη έπί μήκους 14.50 καί πλάτους 4.50 μ. 
Είς μικρόν βάθος άπό τής έπιφανείας τοϋ έδά- 
φους καί παραπλεύρως τοϋ τοίχου τοϋ μνημείου 
εύρέθησαν τεμάχια προερχόμενα άπό τήν έπί- 
στεψιν μαρμάρινης στήλης. Τά τεμάχια ταϋτα 
χρονολογούν τήν στήλην εις τον 4ον π.Χ. αί., 
είς τόν όποιον έπίσης άνήκει καί τό έπιτύμβιον 
μνημείο ν ( βλ. Wrede έ. ά. ). Είναι έπομένως πι
θανόν, ότι ή είρημένη στήλη άπετέλει τό « σή
μα » τοϋ έν λόγφ μνημείου. Ή  ύπόθεσις αυτή 
ένισχύεται καί έκ τοϋ γεγονότος, ότι είς τό ση- 
μεΐον τής άνευρέσεως τών τεμαχίων ό τοίχος τοϋ 
μνημείου παρουσίαζε μεγαλύτερον πάχος διά τής 
προσθήκης έσωθεν τοιχαρίου έν εΐδει βάθρου. 
Πλήν τών άνωτέρω έντός τής προκειμένης τομής 
άπεκαλύφθησαν ώσαύτως τρεις πυραί είς διαφο
ρετικά βάθη. ’Εντός τής πρώτης (διαστάσεων 
1.30 χ 1.15 μ.), άποκαλυφθείσης κατά τήν ΒΑ. 
γωνίαν τής τομής, είς βάθος 0,40 μ., ούδέν άντικεί- 
μενον εύρέθη. Είς τήν δευτέραν, άποκαλυφθείσαν

12. W. W rede, Attische M auern, σ. 36, 98-99, A bb. 9.
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