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4. ΕΡΕΥΝΑ ΦΡΕΑΤΩΝ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Προ πεντηκονταετίας σχεδόν ειχεν εύρεθή έν Πάτραις κατά τό άνατο- 
λικομεσημβρινόν μέρος τής πλατείας των Υψηλών Άλωνίων, έμπροσθεν τοϋ 
σημερινού κινηματογράφου Ζενίθ, ενδιαφέρον, αν καί άκέφαλον, άντίγραφον 
τής χρυσελεφάντινης Άθηνάς τοϋ Φειδίου, δημοσιευθέν τό πρώτον υπό 
Cecil Smith έν B.S.A. III 1896- 7, σελ. 121 κ.έ.

Τό άντίγραφον τούτο, αν καί, ως διεσώθη, δεν παρουσιάζει την πληρό
τητα τής Άθηνάς τού Βαρβακείου, προεκάλεσε την προσοχήν έκτοτε, κατά 
τούτο: δτι εις τό έλάχιστον σωζόμενον κάτω μέρος τής άσπίδος τής θεάς 
έφαίνετο ή ανάγλυφος μορφή μιάς κτυπημένης καί κατακειμένης Άμαζόνος> 
έλάχιστον άπομεινάριον τής άμαζονομαχίας τής άσπίδος τοϋ πρωτοτύπου, 
ήτις, ως γνωστόν, λείπει έντελώς άπό τό άντίγραφον τού Βαρβακείου.

’Έτη άργότερον, κατά τό 1911, άνεγειρομένης τής έπι τής οδού Σισσίνη 
και πλατείας Υψηλών Άλωνίων άρ. 8 γωνιαίας οικίας Συναδινοϋ, ή θεμελίω- 
σις τού τοίχου τής προσόψεως έταμεν άρχαΐον φρέαρ, εις τά χώματα τοϋ οποίου 
ό άρχιτέκτων τής οικίας κ. Δ. Άνδρεόπουλος άνεΰρεν εύμέγεθες μάρμαρονι 
τμήμα μεγαλητέρου, μέ άνάγλυφον άμαζονομαχίαν και γοργόνειον κατά τό 
κέντρον. Ή θέσις τοϋ φρέατος τούτου — κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ ίδιου άρ- 
χιτέκτονος — εΐνε άκριβώς υπό τό παράθυρον, τό δεξιά τής κυρίας έξωτερι- 
κής εισόδου τής οικίας. Τό άνάγλυφον διεφύλαξε μετά πάσης στοργής ό 
κ. Άνδρεόπουλος έπί μακρά έτη καί τοϋ ειμεθα λίαν εύγνώμονες διά τούτο. 
Παρέμενεν δμως άγνωστον μέχρι τοϋ 1937, δτε ίδρυθέντος ύπ’ έμοϋ τοϋ 
Μουσείου Πατρών, άνεγνωρίσθη ως τμήμα τής άσπίδος τοϋ πατραϊκοϋ άντι- 
γράφου τής Άθηνάς και μεταφερθέν προσηρμόσθη τελείως εις τό προϋπάρ- 
χον λείψανον.

Οΰτω τό άντίγραφον τών Πατρών προσλαμβάνει ίδιάζουσαν σημασίαν, 
χάρις εις τήν άνάγλυφον άμαζονομαχίαν τής άσπίδος του. Δυστυχώς δμως, 
καί πάλιν ή άσπις δεν είνε πλήρης, λείπει δέ ιδίως τό προς τ’ άριστερά τού 
θεατού μέρος, τό οποίον λείπει κατά κακήν σύμπτωσιν καί άπό τήν άσπίδα 
Strangford τοϋ Λονδίνου. Ή ελπίς ν’άνεύρωμεν καί τό υπόλοιπον, ήτο δε
λεαστική. Τό διασωθέν τεμάχιον εύρέθη εις άπόστασιν 60 - 70 μέτρων άπό 
τοϋ σημείου εύρέσεως τοϋ άγάλματος εις τό όποιον άνήκει καί έντός άρχαίου 
φρέατος. Ήτο γνωστόν δτι εις τήν πλατείαν Υψηλών Άλωνίων υπάρχουν 
καί άλλα άρχαία φρέατα, τά όποια έπρεπε νά έρευνηθοϋν. Τά δέ σήμερον 
έρευνηθέντα δύο, άπέχουν περί τά 50 μέτρα, άπό τοϋ άποδόσαντος τήν άσπίδα 
καί πρός κατεύθυνσιν διάφορον έκείνης τοϋ μέρους τής εύρέσεως τοϋ άγάλ
ματος. Πλέον μεμακρυσμένα υπάρχουν άκόμη δύο ή τρία, άλλά ύπό τάς
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σημερινός συνθήκας ή ερευνά των απαιτεί πολλάς χιλιάδας δραχμών και ίσως 
θά εινε έξ ίσου άκαρπος προς την σημερινήν, διότι τά φρέατα ταΰτα, ανοι
κτά άλλοτε, φαίνεται δτι πολλάκις ήρευνήθησαν υπό περιέργων και τέλος 
κατεχώσθησαν τελείως.

Τά ύπ’ έμοΰ ερευνηθέντα δύο φρέατα εύρίσκονται εις την ΒΑ πλευράν 
τής πλατείας των Υψηλών 'Αλωνίων, άπέχοντα μεταξύ των 17 μέτρα. Τό 
πρώτον εξ αυτών απέχει 7,60μ. από τοϋ στηθαίου τοΰ κατά την γωνίαν ταύ-

Διάγραμμα τής πλατείας 'Υψηλών 'Αλωνίων και των πρός αυτήν φερουσών οδών.
+ Τό μέρος όπου εύρέθη τό άντίγραφον τής ’Αθήνας (1895)— Α τό μέρος όπου 
ευρέθη τό τμήμα τής άσπίδος (1911) εντός φρέατος. 1-2 τά ερευνηθέντα

φρέατα (1941).

την κηπαρίου τής πλατείας. Άμφότερα μετρούν εις βάθος περί τά 14μ., οπού 
παρουσιάσθη ύδωρ δυνάμενον ν’ άντληθή. Προϋπάρχουσα αόριστος υπόνοια 
ότι πιθανόν νά μη πρόκειται περί πραγματικών ποτιστικών φρεάτων, άλλά 
περί αεραγωγών καί φωταγωγών υπογείου σύριγγος, άπεδείχθη άβάσιμος. 
Εις την άνω πόλιν τών Πατρών καί δή μεταξύ τοΰ αρχαίου ’ξίδείου καί τοΰ 
νέου Νοσοκομείου, υπάρχει πράγματι υπόγειος σΰριγξ ρωμαϊκών χρόνων, μή 
έρευνηθεϊσα, δυστυχώς, έπιμελέστερον, άλλ’ αΰτη προφανώς δεν έφέρετο πρός 
πρός την πλατείαν τών Υψηλών 'Αλωνίων, άλλά μάλλον πιθανώς πρός την 
πλατείαν Όμονοίας.
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Άμφότερα τα έρευνηθέντα φρέατα έχουν άνοιγμα στομίου περί τά 0,50μ· 
και τό μέν πρώτον καλύπτεται υπό πλακός 1,20 X1,45μ. εις τό κέντρον τής 
οποίας ή οπή τοΰ στομίου καλυπτόμενη ύπ’ άλλης πλακός 0,85χ0,50μ., τό 
δε δεύτερον καλύπτεται υπό άλλης πλακός 0,80χ0,70μ., χωρίς να εχη ιδιαί
τερον λίθινον στόμιον. Άμφότερα είνε άδελφά καί σύγχρονα, αναγόμενα 
εις τούς αΰτοκρατορικούς ρωμαϊκούς χρόνους, ή δε στενότης τοΰ ανοίγματος 
αυτών οφείλεται εις την θαυμασίαν έπένδυσιν διά πήλινων σωληνοειδών 
κυλίνδρων την οποίαν έ'φερον, διήκουσαν από τοΰ στομίου μέχρι τοΰ πυθμέ- 
νος καί σφζομένην έν πολλοΐς ακόμη σήμερον, ιδίως εις τό δεύτερον φρέαρ.

Οί πήλινοι αυτοί κύλινδροι, μήκους 0,50, τοποθετούνται εκ τών κάτω 
προς τά άνω, προσαρμοζόμενοι εις τό τοίχωμα τοΰ φρέατος καί δίδουν την 
έντύπωσιν ενός ενιαίου συνόλου. “Εκαστος δακτύλιος φέρει εντομήν διά νά 
τοποθετή τον πόδα του εκείνος δστις δΤ οίονδήποτε λόγον πρόκειται νά 
κατέλθη εντός τοΰ φρέατος. Εις τό άνω δμως μέρος υπάρχει προς τά μέσα 
παχυτέρα προεξοχή, ήτις, έν σχέσει μέ τό έπικαθήμενον λεπτότερου κάτω μέ
ρος τοΰ έπικειμένου δακτυλίου, άφίνει έ'να γείσωμα — μίαν «πατούραν», 
δπως λέγεται εις τήν τεχνικήν γλώσσαν—τό όποιον δίδει ό'ψιν κλιμακωτήν 
εις τό εσωτερικόν τοΰ φρέατος. Ή «πατούρα» δέ αύτη υπάρχει έν αναλογία 
προς τήν άναφερθεΐσαν έντομήν, διά νά έξαρτάται έξ αυτής διά τών χειρών 
ό κατερχόμενος. 'Οπωσδήποτε ή πηλίνη αύτη έπένδυσις τών φρεάτων — έπι- 
χωριάζουσα, καθώς γνωρίζω, εις τά βόρεια παράλια τής Πελοποννήσου — 
εινε τεχνικόν έργον θέας άξιον. Φαίνεται δμως δτι δεν ήτο εύκολον νά 
κατασκευασθοΰν τοιοΰτοι σωλήνες ίκανώς μεγαλυτέρας διαμέτρου. Εις τήν 
γειτονικήν τών Πατρών κωμόπολιν τής Κάτω Άχαΐας, τήν άρχαίαν Δύμην, 
εΐδον άλλοτε τοιαύτης Ιπενδύσεως φρέαρ μεγαλυτέρου ανοίγματος, άλλ5 έκει 
οί πήλινοι δακτύλιοι δεν ήσαν μονοκόμματοι, άλλ5 άπετελοΰντο από δύο τε
λείως προσαρμοζόμενα ήμικυλινδρικά πέταλα.

Τά καθαρισθέντα δύο φρέατα δεν εϊχον — δυστυχώς — νά μάς προσφέ
ρουν τίποτε ενδιαφέρον. Έξήχθησαν τέσσαρα σχεδόν ακέραια οικιακής χρή- 
σεως ασήμαντα ρωμαϊκά αγγεία, θραύσματα τριακοντάδος άλλης όμοιων, 
τμήματα δύο χαλκών αρκετά μεγάλων αγγείων, θραύσματα ρωμαϊκών λύχνων> 
αλλά τό ποθητόν μάρμαρον δεν υπήρχε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ
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