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TOT ΙΛΙΣΟΥ ΑΝΛΣΚΑΦΗΣ

Ή έν τή κοίτη του Ίλισοΰ κατά την λεγομένην Καλλιρ- 
ρόην υπό την έμήν επιστασίαν άνασκαφή ήρξατο κατά τάς άρ- 
χάς ’Ιουνίου 1893 καί έ'ληξε περί τά μέσα Σεπτεμβρίου, έξετε- 
λέσθη δέ μετά πολλών δυσχερείων ώς έκ της ανάγκης της εξα
γωγής πλείστων όγκωδεστάτων λίθων έκ δύο βαθειών δεξαμενών, 
έν τη μι^ τών όποιων άνέβλυζε καί άφθονον ύδωρ μετά πολλής 
δυσκολίας έξαντλούμενον. Βραχεϊαν άνακοίνωσιν περί της άνα- 
σκαφης ταύτης έδημοσίευσα ήδη κατά την διάρκειαν αυτής έν 
Έφημερ. Άρχαιολ. 1893 σελ. 103.

Διά της άνασκαφής ταύτης έπεδιώκετο ή κατά το δυνατόν 
διευκρίνησις του προς τό παρόν λίαν διαμφισβητουμένου ζητήμα
τος περί τής τοποθεσίας τής ’Erreaxpovrov, προέκυψε δ’ έξ αυ
τής ότι κρήνη τις άπωσοΰν σπουδαία καί δη ή Έννεάκρουνος 
αδύνατον είνε νά ύπήρξεν αυτόθι, πάντα δέ τά άποκαλυφθέντα 
έργα τών άρχαίων ήσαν κατεσκευασμένα πρός,περισυναγωγήν του 
έκ τών βράχων άναβλύζοντος ύδατος καί διοχέτευσιν αύτοΰ πρός 
τον Πειραιά. Τό σπουδαιότατον δε τών πορισμάτων τής άνα
σκαφής είνε ότι έπειδή πολλά τών έν τη κοίτη του Ίλισοΰ έρ
γων τών άρχαίων δεν εχουσιν οΰδε'να λόγον έντός κοίτης ποταμού 
υπάρχοντα, πρέπει νά θεωρηθή ώς άποδεδειγμένον μετά μεγίστης 
πιθανότητος τουλάχιστον ότι ό ’Ιλισός άρχήθεν δεν έ'ρρεεν έν- 
τεΰθεν, άλλ’ ολίγον βορειότερον, μόλις δέ κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους ή μέν άρχική κοίτη αύτοΰ περιελήφθη εντός του περιβό
λου του Όλυμπιείου, τό δέ ρεύμα μετετράπη πρός την νυν κοί

την. Τό γεγονός δέ τούτο συσχετιζόμενον πρός τά ύπό τών άρ
χαίων περί τής παρά τό Όλυμπιεϊον χώρας μεμαρτυρημένα επι
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βάλλει νά δεχθώμεν πολλάς σπουδαίας μεταβολάς της παραδε
δεγμένης τοπογραφίας του μέρους τούτου, περί ών διέλαβον έν 
τη Έστίιγ της 17 ’Ιουλίου 1894 σελ. 289 έξ.(1). Την άπόδειξιν 
τώνήδη είρημένων θά παράσχη ή παρούσα περιγραφή της άνασκα- 
φής,χάριν της όποιας συνετάχθη καί ό έν Πίνακι Α'. χάρτης της 
παρά τό Όλυμπιεΐον κοίτης του Ίλισοΰ άπό της σημερινής γέ
φυρας της προς τό νεκροταφείου όδοΰ μέχρι σχεδόν των προπό- 
δων του Άρδηττού, συνταχθείς υπό τού άρχιτέκτονος κ. W.
Wilberg(2).

Πρό της άνασκαφης μόνον οί έν τφ βράχω της παρά την 
Αγίαν Φωτεινήν στεφάνης λελαξευμένοι οχετοί Μ,μ,μ',μ" ήσαν 
φανεροί, εκ τινων δ’ έξ αυτών καί ύδωρ ερρεε πρό τινων δεκαε
τηρίδων (3), των δέ ΰπό την στεφάνην άποκαλυφθεισών δύο μεγά
λων λαξευτών δεξαμενών Α καί Β οΰδέν ίχνος υπήρχε φανερόν, 
άλλ’ ή μεν πρώτη ήτο καθ’ ολοκληρίαν κατακεχωσμένη, έν δέ τη 
δευτέρερ υπήρχε παρά τόν βράχον της στεφάνης ίκανώς εύμέγεθες 
τέλμα βαθύτερου του ενός μέτρου, οπερ πρό τινων έτών ήτο πολύ 
ευρύτερου καί βαθύτερου, γνωστόν τοϊς έπιχωρίοις ΰπό τό όνομα 
Βούθουΐας. Εις δέ τάς έκ τών μνημονευθέντων οχετών καί αλλα
χού έκ τών βράχων έκρεούσας μικράς πηγάς άπεδίδετο ΰπό τών 
επιχωρίων ’Αθηναίων άπό πολλών εκατονταετηρίδων τό όνομα 
ΚαΑΛιρρόη, λαμβανόμενον πολλάκις καί έπί τού έκ τής στεφά
νης ταύτης καταρρέοντος ’Ιλισού (4)· αυτόθι δ’ έτοποθετεΐτο μέχρι

(1) Ή διατριβή αΰτη δπό τόν τίτλον ΣυμβοΧαΙ εις την ’Αθηναϊκήν τοπο
γραφίαν έξεδόθη καί είς ιδιαίτερον φυλλαδίου επί τή ογδοηκοστή έπετείω του 
Έρνέστου Κουρτίου.

(2) Χαρτογραφικόν σχεδίασμα τής κοίτης τοϋ Ίλισοΰ άπό τής γεφύρας τής 
προς το νεκροταφείου όδοΰ μέχρι τής στεφάνης τής Καλλιρρο'ης καί ολίγον πε
ραιτέρω παρέχει καί ό Ourtius, Stadtgesch. ν. Athen σελ. 87 σχεδιασθέν υπό 
τοΰ άρχιτέκτονος Herzog κατά τό 1890.

(3) Πρβ. Ziller, Mitthei 1 d. d. arch. Inst. Athen. II σελ. HO.
(4) Ό περί την μεσαιωνικήν άρχαιολογίαν τών ’Αθηνών διατριβών κ. Δ. Γ. 

Καμποόρογλους έγραψεν έν τφ φύλλω τής 20 ’Ιουλίου 1893 τής Ιφημερίδος 
'Αστείος οτι κακώς ημείς άπεδώκαμεν εις τήυ θέσιν ταΰτην τό όνομα Καλλιρρόη, 
ενώ το δημώδες όνομα αυτής είνε ΒονθονΧας, Καλλιρρόη δέ λέγεται άπας εν 
γένειό ΙΧισσός. Πρός άπόδειξιν τούτου έπάγεται τά |ξής· «Ό ’Αθηναϊκός λαός 
μεταξύ τών πολυπληθών παροιμιών του έχει καί τήν εξής: Κάθε μέρα δεν κατε
βάζει ή ΚαΧΧιρρόη κοντοονρια εννοεί δέ τό 'Ρέμμα τής ΚαΧΧιρρόης,τόν Ίλισ-
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προ μικρού ύπό πάντων των αρχαιολόγων καί ή ύπό τοΰ Πεισι- 
στράτου κτισθεϊσα Έννεάχροντος. Μέχρι των μέσων σχεδόν του 
παρόντος αίώνος είχον αυτόθι τα υπαίθρια εργαστήρια αυτών 
βυρσοδέψαι ίκανά ίχνη της εργασίας αυτών καί ραέχρι τοΰ νυν 
καταλιπόντες (βόθρους, πίθους, άσβεστον κ.τ.τ.).

Διά της σκαφης έξηρευνήθη κατά πρώτον ή κοίτη καθ ’ άπαν 
το πλάτος αύτης ύπό την παρά την εκκλησίαν της 'Αγίας Φω
τεινής βραχώδη στεφάνην, έξ ής κατακρηρ,νίζεται τό ύδωρ του 
ποταμού. Τά άποκαλυφθέντα αυτόθι υδραυλικά έργα άνηκουσιν 
εις δύο περιόδους καί είνε πρός δύο διαφόρους άλλήλων σκοπούς 
πεποιημένα. Καί της μέν άρχαιοτέρας περιόδου τά έργα είνε 
οχετοί (κ, Κ, Μ, μ, μ', μ") σκοπόν έχοντες την περισυναγω- 
γην του έκ τών βράχων πηγάζοντος υδατος καί την διοχέτευσιν 
αυτού εις τό κάτωθι της γεφύρας της πρός τό νεκροταφεΐον οδού 
διερχόριενον μέγα ύδραγωγεϊον τό κοινώς λεγόμενον τον Bovrov, 
όπερ διοχετεύει τό ύδωρ μεγαλύτερων έκ τού 'Υμηττού πιθανώς

σόν δηλ. ολόκληρον, δστις ενίοτε μετά ραγδαίαν βροχήν, πλημμυρών παρασύρει 
ξύλακα! ρίζας δένδρων (κούτσουρα),άτινα οι έπί τούτω προσερχόμενοι τών κατοί
κων εδρίσκουσιν οχι μο'νον κατά τόν Βούθουλαν, ένθα σήμερον Ινεργοΰνται αί 
άνασκαφαί, αλλά καθ’ άπαν τό μήκος τής κοίτης τοΰ Ίλισσοΰ.

«Εις τάνωτέρω προστίθεμεν έκ τών γραπτών πηγών προχείρως καί τό παρά 
τοΰ Έπισκο'που Ναζιανζοΰ εις τό Περιηγητικόν αύτοΰ τώ 1772 σημειούμενον : 
Ποταμοί δέ ό Κηφισσός καί ό Εϊλισσός κοινώς Καλλιρρόη, έφ’ ής καί γέφυρα 
προ τών Κιο'νων (Μνημ. Ίστ. Άθ. το'μ. Β'. σελ. 7). ’Εννοεί δέ τήν κατά 
τό στάδιον παλαιάν γέφυραν τοΰ Ίλισσοΰ σωζομένην τώ 1772».

'Ημείς νομίζομεν ότι ούτε ή λίαν δυσεξέλεγκτος προφορική παράδοσις τών νυν 
αύτοχθο'νων Αθηναίων, ούτε ή έκ τοΰ έτους 1772 προερχομένη σημείωσις τοΰ 
επισκόπου Ναζιανζοΰ δύνανται νά άποδείξωσιν άληθή τόν ισχυρισμόν τοΰ κ. Καμ- 
πούρογλου, διότι οχι μόνον Ευρωπαίοι περιηγηται παλαιότεροι τοΰ 1772, ώς δ 
Spoil (II σελ. 209 : le peuple l’appelle encore da mfeme nom) καί ό Stuart 
(I σελ. 7) εις τους εγχωρίους ’Αθηναίους άποδίδουσι τήν ονομασίαν τής Καλ
λιρρόης, άλλά καί αυτός ό Έλλην Βιενναΐος ’Ανώνυμος (δ υπό Leake, Το- 
pogr. V. Athen σελ. 346 καί άλλων έκδοθείς) ήδη έν τώ ΙΕ', αίώνι γράφει 
(§ 7) : «πρός νότον δέ τούτων (δηλ. τής Πύλης τοΰ Άδριανοΰ καί τών κιόνων 
τοΰ Όλυμπιείου) ’έστιν οικος βασιλικός πλήν ώραϊος, εις ον κατερχόμενος δ δοϋξ 
κατά καιρόν εις ευωχίαν έκινείτο· εκεί Ιστι καί ή Νεάκρουνος, πηγή ή Καλλιρ
ρόη, εις ήν λουόμενος άνήρχετο εις τέμενος τό τής Ήρας λεγόμενον καί προσηύ- 
χετο» Περί τής τοπογραφικής σημασίας τής μαρτυρίας ταύτης ΐδε όσα έγράψα- 
μεν Ιν τή Εστία 1894 σελ. 290.
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προερχόμενων πνιγών προς τον Πειραιά(Ι). Εις τήν νεωτέραν 
περίοδον δ* άνήκουσιν αί δυο λαξευταί δεξαμεναί Α καί Β, αί- 
τινες ούδεμίαν εκροήν έ'χουσαι ήσαν προωρισμένα,ι να συλλέγωσιν 

ύδωρ προ; κατανάλωσιν έν αΰτφ τούτιρ τφ τόπιρ, προσέτι δέ 
καί άλλοι δευτερευούση; σημασία; οχετοί (η, γ, γ\ γ".). Κρή
νη; τινό; δέ οιασδήποτε οΰδέν ϊχνο; εΰρέθη- τουναντίον μάλιστα 
καί ή κατάστασις του τόπου, οπω; άπεκαλύφθη διά τη; άνα- 
σκαφή; καί έ'τι μάλλον ή γεωλογική κατασκευή αύτοΰ άποδει- 
κνύει μετά τη; μεγίστη; βεβαωτητο; ότι κρήνη τι; όπωσοΰν σπου
δαία ουδέποτε ύπήρξεν αυτόθι ούτε έντό; τη; κοίτη; του ποτα
μού ούτε παρά τήν άριστεράν όχθην υποκάτω τη; 'Αγία; Φω
τεινή;, ώ; ΰπετέθη ύπό τινων (2). Το ύδωρ ρέει ένταΰθα κατά 
τήν επιφάνειαν τη; επαφή; των δύο έπικρατούντων αυτόθι γεω
λογικών στρωμάτων,του ΰπερκειμένου άσβεστολίθου καί του υπο
κειμένου άδιαπόρου άργιλώδου; ύποστρώματο; του παραχθέντο; 
έξ άποσαθρώσεω; του σχιστόλιθου, τά στρώματα δέ ταΰτα εχουσι 
κλίσιν απότομον προ; τά ΒΔ, ώστε ή επιφάνεια τής επαφής 
αυτών έν τή βραχώδει στεφάνη κατά μέν τήν δεξαμενήν Β κεΐ- 
ται σχεδόν εί; άνδρόμηκε; ύψος υπέρ τήν επιφάνειαν τή; ΰπό τήν 
στεφάνην κοίτη; του ποταμού, κατά δέ τό φρέαρ π κατέρ
χεται περίπου εί; το αυτό δάπεδον καί τέλο; έντό; τή; δεξα
μενή; Α παρά μέν τον οχετόν κ κεϊται 1,60 μ. περίπου ανω
τέρω του πυθμένο; αυτή; (ή 3,20 μ. κατωτέρω τού δαπέδου τής 
κοίτης) κατά δέ τήν άντικρυνήν πλευράν αυτής κατέρχεται καί 
αύτοΰ του πυθμένο; τή; δεξαμενή; κατωτέρω. Ώ; έκ τή; τοιαύ- 1

(1) ’Ίδε Ziller έν Mittheil d. d. a. Inst. Athen II σελ. 108 εξ, Τό πρώ
τον γνωστόν τώ Ziller φρέαρ του υδραγωγείου τούτου εΤνε τό ευθύς πράς νο’τον 
της γέφυρας τοΰ νεκροταφείου κείμενον. Εκτός αύτοΰ όμως σημειοΐ έν πίνακι 
VIII καί δύο έτερα φρέατα πρός βορραν της γεφύρας παρά τήν δεξιάν όχθην 
του ποταμού καί οχετόν τινα διευθυνο'μενον πρός τήν ΝΑ γωνίαν τού Όλυμ- 
πιείου, περί ών οΰδέν λέγει. Ημείς καίτοι δέν έξηρευνήσαμεν τό μέρος τοϋτο 
καλώς, δέν πιστεύομεν οτι Οπάρχουσι φρέατα αυτόθι ούδ’ οχετός τις, πιθανώς δέ 
ό Ziller έσημείωσε ταΰτα οχι έξ αυτοψίας, άλλ' έξ άνακριβοΰς άνακοινώσεως 
εργατών, άφορώσης τά αλλαχού εΰρεθέντα φρέατα π"' καί π'"', άτινα καί πρό 
τής άνασκαφής δέν ήσαν άγνωστα ε’ις τούς χρησιμοποιοΰντας τό ύδωρ κηπουρούς. 
Ερωτηθείς περί τούτου ό κ. Ziller άπήντησεν οτι δέν ενθυμείται πλέον.

(2) Lolling. Topogr. ν. Athen σελ. 325.
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της κλισεως των γεωλογικών στρωμάτων τό ύδωρ συρρέει πρός 
τα ΒΔ, ήτοι εις την δεξαμενήν Α, καί κατά μέν το θέρος 
εύρίσκεται μόνον εντός τής δεξαμενής ταύτης κατωτέρω τοΰ 
δαπέδου τής κοίτης τοΰ ποταμού, μόλις δέ κατά τον χει
μώνα ανέρχεται ανωτέρω τοΰ δαπέδου αυτής ρέον καί έκ τοΰ 
κατά την δεξαμενήν Β μέρους τής στεφάνης. Προς κατασκευήν 
λοιπόν κρήνης ΰπεράνω τοΰ έδάφους ρεούσης μόνον τό ύδωρ τών 
οχετών μ, μ' καί μ” ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή, οπερ καί ολί
γον είνε καί εκλείπει όλοσχερώς κατά τό θέρος" βέβαιον δέ εινε 
ίτε ουδέ έχρησιμοποιήθη πρός τοΰτο ΰπό τών άρχαίων τό ΰδωρ 
τοΰτο, αλλά συλλεγόμ-ενον άπαν εντός τών οχετών διοχετεύετο 
ΒΔ κατά τήν κλίσιν τών γεωλογικών στρωμάτων πρός τό φρέαρ 
π' καί έκεϊθεν διά τών φρεάτων π'" καί π"" εις τό ΰδραγω- 
γεϊον τοΰ Βουνοΰ. Διοχέτευσις δέ υδατος έκ τοΰ μέρους τής δε
ξαμενής Α πρός τήν 'Αγίαν Φωτεινήν είνε παντάπασιν αδύνατος 
διά τήν κλίσιν τών γεωλογικών στρωμάτων.

Οί συλλέγοντες τό έκ τών βράχων έκρέον ΰδωρ οχετοί κεινται 
έπί δύο άλλεπαλλήλων δαπέδων, ήτοι οί μέν μ καί μ' (πάλαι 
ενα καί τόν οχετόν άποτελοΰντες, τανΰν δέ ένεκα αποκοπής μέ
ρους τοΰ βράχου διγιρημένοι) καί ό συγκοινωνών πρός αυτούς Μ 

καί ό άδηλον έ'χων τήν διεύθυνσιν μ" είνε διωρυγμένοι έπί τής 
καθέτου πλευράς τής στεφάνης μάλλον ή ήττον ύψηλότερον τοΰ 
δαπέδου τής ΰπ’ αυτήν κοίτης τοΰ ποταμοΰ. Οί δέ οχετοί Κ 
καί κ, κεινται 2-3 μ. κατωτέρω τοΰ δαπέδου τής ΰπό τήν 
στεφάνην κοίτης (1). Εις τό αυτό δάπεδον πρός τούς πρώτους 
άνήκουσι καί δύο μικρότατοι φυσικοί οχετοί, ών ό μέν εκβάλλει 
κατά τό άνώτατον μέρος τοΰ έν τή δεξαμενή Α. τοίχου α . ΰπό 
τήν καμάραν τοΰ βυζαντινοΰ θόλου, 6 δέ έν τή μεταξύ τοΰ άνα- 
λήμματος τοΰ προαυλίου τής 'Αγίας Φωτεινής καί τής στεφάνης 
γωνίιγ. Πάντες οί μείζονες οχετοί ώς έκ τής καλής κατασκευής 
αύτών φαίνονται έργα τών καλών τής Ελλάδος χρόνων. Η 
διεύθυνσις αύτών είνε πάντοτε κατά τό μάλλον η ήττον καμπύλη 
ή οφιοειδής, μόνου δέ τοΰ Κ σχεδόν εύθεϊα, ή δέ κατατομή αυ-

(1) Τό παρά τήν δεξαμενήν Β στόμιον τοΰ όχετοΰ Κ κεϊται 2,10 μ. κατωτέρω 

τοΰ δαπε'δου τής κοίτης.
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των διαφέρει κατά θέσεις ούσα συνήθως μέν κάτω επίπεδος καί 
άνω καμπύλη, ενιαχού δέ καί ελλειψοειδής. Και το μέγεθος δ’ 
αυτών εΐνε ωσαύτως διάφορον, διότι ό μέν μμ' έχει ύψος 0,90 
καί πλάτος 0,50, ό δέ Μ ύψος 1,10 καί πλάτος άνω μέν και 
κάτω 0,30 κατά δέ τό μέσον 0,50, οί δέ κ καί Κ ύψος 0,96 
καί πλάτος 0,65· ό δέ μ" λίαν έπιμήκους έλλείψεως έχων σχήμα 
έχει ύψος 1,30 πλάτος δέ 0,20-0,55. Έκ των εις τό κατώ
τερον δάπεδον άνηκόντων οχετών κ. καί Κ μόνος ό κ συνέλεγεν 
ύδωρ έκρέον κατά τάς πλευράς αύτοΰ έκ του βράχου, διότι ό 
πυθμήν αύτοΰ εΰρίσκεται έπί τής αυτής επιφάνειας, εν ή ό ασβε
στόλιθος έπικάθηται του αργιλικού σχιστόλιθου (1). Ό δέ Κ είνε 
ολόκληρος έσκαμμένος εντός του αυτόθι άνύδρου στρώματος του 
άργιλικοΰ σχιστόλιθου, έχρησίμευε δέ όχι προς συλλογήν ύδατος, 
αλλά μόνον πρός διοχέτευσιν τοΰ ύπό τών οχετών του άνωτέρου 

δαπέδου συλλεγομένου μέχρι του φρέατοςπ',έξ ού διωχετεύετο πε
ραιτέρω πρός νότον.Τό ύδωρ του όχετοΰ Μ εΐσέρρεεν εις τόν οχετόν 
Κ διά τοΰ φρέατος π κατακρημνιζόμενον έζ ύψους 3 μ. περίπου. 
*Ίνα δέ μή τό καταπίπτον ύδωρ βλάπτιρ τάς πλευράς τοΰ κάτω ό
χετοΰ, τό φρέαρ π είνε κατεσκευασμένον όχι έπ’ αύτοΰ τοΰ οχετού 
ώς πάντα τά άλλα, άλλ’ εις άπόστασίν τινα πλαγίως, έν δέ τφ 
πυθμένι αύτοΰ υπάρχει άναβαθμός τις κτιστός διά λίθων, έφ’ ού 
έπιπτε τό ύδωρ καί άποβάλλον την έκ τής καταπτώσεως ορμήν 
είσήρχετο ώς διά καταρράκτου εις τόν οχετόν Κ(2). Ό δέ οχετός 
μμ' κατά μέν τό μέρος μ'είνε τυφλός άπολήγων έντόςτοΰ βράχου, 
κατά δέ τό έτερον άκρον αύτοΰ έκβάλλει εντός τής δεξαμενής Β 
άδηλον ποΰ άπολήγων τό πάλαι,διότι τό πέρας αύτοΰ εΐνε κατε- 
στραμ,μένον άφ’ ετέρου όμως συγκοινωνεί καί μετά τοΰ οχετοΰ Μ. 1

(1) Τό αρχικόν άκρον αύτοΰ άπεκο'πη κατά τήν κατασκευήν τής δεξαμενής Α, 
ώστε νυν εΐνε άνοικτός αύτο’θι, επειδή όμως ό πυθμήν διατηρείται ολόκληρος μέ
χρι τοΰ τέρματος, φαίνεται ότι δεν προεχιόρει πλέον τών 0,80 μ. ένδοτέρω τής 
πλευράς τής δεξαμενής.

(2) Ό οχετός Μ. ένεκα αποκοπής τών βράχων είνε νΰν πολλαχοϋ άνοικτός 
καί ή ρύσις δ’ αύτοΰ ενεκα τής καταστροφής τοΰ πυθμένος άδηλος κατά τό πλεΐ- 
στον, κατωρθώθη δ’ όμως 6πό τοΰ Wilberg νά όρισθή άσφαλέστατα δι’ δδρο- 
σταθμικής καταμετρήσεως ότι ερρεε πρός τά φρέαρ π. 'Ομοίως προσδιωρίσθη 
καί τών άλλων οχετών ή ρύσις.
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Ή διπλή αΰτη Ικβολή δεν εξηγείται άλλως, νομίζω, η έάν δεχθή 
τις ότι τό πρώτον μέν εξέβαλλε πρός τό μέρος της δεξαμενής Β 
έντός φρέατος, όπως εκβάλλει καί ό Μ εντός τοΰ π, δι’ αύτοΰ 

δέ εΐσέρρεεν εις τόν οχετόν Κ' ριετά την κατασκευήν τής δεξαμε- 
μενής Β όριως, έπειδή κατεστράφη καί τό φρέαρ καί τό παρ’ 
αυτό μέρος τοΰ Κ, ήνοίχθη νέα εκβολή πρός τόν οχετόν Μ καί 
άπεφράχθη ή πρώτη (4). Άνευ τής ύποθέσεως ταύτης δεν δύ- 
ναται ουδέ ή κατασκευή τοΰ όχετοΰ Κ άπό τοΰ φρέατος π μέ
χρι τής δεξαμενής Β νά έξηγηθή, διότι ύδωρ αυτός δεν ήδύνατο 
να συλλέγη, ώς εΐπομεν καί ανωτέρω, ώστε έξ ανάγκης πρέπει 
νά δεχθώμεν ότι έδέχετο τό ύδωρ των οχετών τών άνωτέρου δα- 

πέδου καί κατά τοΰτο τό μέρος (2). Ό δέ οχετός μ'' είνε νΰν 
ολόκληρος πλήρης σκληροτάτου σταλακτίτου όλως άδύνατον κα- 
Θιστώντος τήν έξακρίβωσιν καί τής διευθύνσεως αύτοΰ καί τής 
ρύσεως- άναμφιβόλως όμως καί αυτός εξέβαλλε διά φρέατός τί
νος έντός τοΰ όχετοΰ Κ. Πάντες λοιπόν οί οχετοί ούτοι άκολου- 
Θοΰντες τήν κλίσιν τών γεωλογικών στρωμάτων έ'χουσι κλίσιν 
πρός τό φρέαρ π', έν ω συναγόμενον άπαν τό ύπ’ αυτών διοχε- 
τευόμενον ύδωρ έ'ρρεε πρός τά φρέατα π'" καί π"" καί τέλος 
υπό τήν γέφυραν τοΰ νεκροταφείου εις τά μέγα ύδραγωγεϊον τοΰ 

Βουνοΰ (3). 1

(1) Κατά τήν άνασκαφήν άμφο'τεραι αί έκβολαί αύτοΰ εδρέθησαν άπωκοδομη- 
μέναι δΓ οπτόπλινθων καί άμμοκονίας, καί μο'νον πρός τήν δεξαμενήν Β έξε'βαλλε 
μικρός πήλινος σωλήν διερχο’μένος διά τοΰ έξ οπτόπλινθων τοιχίου. Ή άπόφρα- 
ξις αΰτη εγένετο εξ άπαντος εν μεσαιωνικοΤς ή τουρκικοΐς χρο'νοις, άφοΰ κατε
στράφη ό οχετός Μ.

(2) Εις τό φρέαρ π" οΰδείς οχετός εκβάλλει.
(3) Κατά τήν άνασκαφήν έν μέν τή δεξαμενή Α τό ΰδωρ ήτο άφθονώτατον 

καταστήσαν τήν εξαγωγήν τών αυτή λίθων καί χωμάτων δυσχερεστάτην. Έν τή 
δεξαμενή Β ένεκα τοΰ θέρους μο'νον ολίγον ΰδωρ κατεστάλαζεν Ικ τών βράχων, 
οί δέ οχετοί τοΰ άνωτέρου δαπέδου ησαν πάντες ξηροί. Ή ποιο'της τοΰ ΰδατος 
ώς άπέδειξεν ή επομένη άνάλυσις τοΰ καθηγητοΰ τής Χημείας κ. Χρηστομάνου, 
εν συγκρίσει πρός τό ΰδωρ τής έν τώ Λυκαβηττω κεντρικής δεξαμενής τοΰ σημε
ρινού υδραγωγείου τών ’Αθηνών δέν εινε πολΰ καλή.

«"Τδωρ της er ζφ Λυκαβηζζφ δεξαμενής "Τδωρ ΚαΜ,ιρρύης

Στερεόν ΰπόλειμμα 1 λίτρου..................... 0,3675 0,7965

’Άσβεστος........................................................ 0,1162 0,1325
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Al δε δεξαμεναί Α καί Β είνε έσκαμμέναι εντός τοΰ βραχώ
δους εδάφους της ύπό την στεφάνην κοίτης τοΰ ποταμού μηδένα 
έ'χουσαι τοίχον κατά τάς πλευράς αυτών ούτε ύπεράνω του εδά
φους ούτε ΰπδ τδ έδαφος· ό δε πυθμην αυτών καί αί πλευραί δεν 
έ'χουσι κοπή κανονικώς, άλλ’ άνωμάλως, πολλαχοΰ δε προεξέ- 
χουσι μεγάλοι όγκοι έκ τοΰ βράχου άκοποι καταλειφθέντες. Τδ 
βάθος της δεξαμενής Α είνε 4,80-5,80, τδ μέγιστον δε μήκος 
αύτης έν τώ πυθμένι 21 μ, τδ μέγιστον δέ πλάτος 11 μ. της 
δέ δεξαμενής Β τδ μέγιστον μέν βάθος είνε 6,10 μ., τδ μέγι
στον δέ πλάτος 18,60. Ότι είνε μεταγενέστεραι τών ηδη περι- 
γραφέντων οχετών, είνε καί έκ τών ηδη είρημένων φανερόν, άπο- 

δεικνύει δ’ άλλως καί ό δχετδς κ έχων τδν πυθμένα 1,60 μ. άνω- 
τέρω τοΰ πυθμένας της δεξαμενής, διότι μετά την κατασκευήν 
αύτης κατεστράφη έν μέρει. "Οτι δέ τά κοιλώματα ταΰτα δεν 
ήσαν άλλο τι είμή δεξαμεναί ύδατος, άποδεικνύεται έκ τού
του, ότι εις την Α έκβάλλουσι τρεις μικροί οχετοί γ, γ' καί γ'' 
διοχετεύοντες ύδωρ πιθανώς έκ μικρών τινων πηγών παρά την 
δεξιάν όχθην’ έτερος δ’ δχετδς δ η διωχετεύει ύδωρ έκ της δε
ξαμενής περαιτέρω πρδς νότον (1).

Ό δχετδς η είνε μεταγενέστερος τών άλλων διότι τέμνει τδ ά- 
κρον ένδς έξ αυτών, τοΰ γ". ’Άξιον δέ παρατηρησεως είνε ότι 
έκ τών τριών μικρών δχετών γ, γ' καί γ" μόνος ό γ” φαίνεται 
ότι έξέβαλλεν εις την δεξαμενήν διά της συντομωτέρας όδοΰ ,

— 118 —

"Υδωρ της iv τΰ> Λυκαβηττφ δεξαμενής "Υδωρ ΚαΛΛιρρόης

Μαγνησία................................................... ... 0,0198 0,0827
Χλώριον......................................................... 0,0639 0,1803
Θεϊκόν οξύ.................................................... 0,0120 0,0420
Νιτρώδες όξύ............................................... 0 0
’Αμμωνία..................................................... 0 0
Όργανιχαί οΰσίαι έλεύθεραι άζώτου...,.. 0,0086 0,0201
Σκληρο'της................................................... 14,4» 24,8»

Καθ’ δλου ειπεΐν δεν δύναται νά θεωρηθή τό ΰδωρ τούτο ώς έπιβλαβές εις την 
δγείαν τών πινόντων αυτό, ούτε ώς οπωσδήποτε μεμολυσμένον δεν είνε όμως κα
λόν ού'τε άνώτερον του ΰδατος πολλών φρεάτων τών ’Αθηνών. Οί κάτοικοι του 
Πειραιώς πίνουσι προ πολλου πολύ χειρότερον».

(1) Παράβαλε τους αριθμούς τής Οδροσταθμικής καταμετρη'σεως εν τώ χάρτη.
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οί δ’ άλλοι κκίπερ παρ’ αυτό τό χείλος της δεξαμενής ρέον— 
τες δεν έκβάλλουσιν εις αυτήν εϊρ.η ριετά διάστημά τι' ό γ δε 
οΰδ’ εκβάλλει άπ’ ευθείας εις την ριεγάλην δεξαμενήν Α, άλλ’ εϊς 
έτε'ραν μικράν την ε, κειμένην όπισθεν του βυζαντινού τοίχου α, 
έκβάλλουσαν δε εις την μεγάλην διά πήλινου σωληνος διερχομέ- 
νου διά του τοίχου α. Ό πυθμην της μικράς δεξαμενής ε κεΐ- 
ται μόλις 2 μ. κατωτέρω του δαπέδου της κοίτης, αΐ δέ 
πλευραί αυτής είνε έπιμελώς κεχρισμέναι δι’ άμμοκονίας· ύψος 
αυτής μέχρι του στεγάζοντος αυτήν βράχου 0,95, πλάτος 0,50, 
τό δέ μήκος δεν σώζεται ολόκληρον. Τοΰ εις την ε έκβάλλοντος 
οχετού γ ό πυθμην δεν είνε βαθύτερος τοΰ δαπέδου τής κοίτης 
του ποταμού' οί δέ γ' καί γ” εις μικρόν βάθος έσκαμμένοι, είνε 
κατά πρώτον μέν κλειστοί μικροτάτην έ'χοντες χωρητικότητα 
καί επενδεδυμένοι πανταχόθεν δ^ οπτόπλινθων,μέχρις ού άπολή- 
γουσιν εις επιστόμια κτιστά διά λίθων καί άμμοκονίας εις μικρόν 
άπό τής δεξαμενής διάστημα, άπά δέ των κτιστών τούτων έπι- 
στομίων μέχρι τής δεξαμενής ησαν, ως φαίνεται, άνοικτοί άδη
λον διατί. 'Οπωσδήποτε βέβαιον είνε ότι οί μικροί ούτοι οχετοί 
είνε περίπου σύγχρονοι τών τοίχων α καί α', προερχομένων, ώς 
έκ τής κατασκευής είνε φανερόν εκ τών βυζαντινών χρόνων.

Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ή δεξαμενή Α έπεχώσθη άδη
λον Ικ τίνος αίτιας σχεδόν ολόκληρος διά παντοίων κατειργασμέ- 
νων λίθων Ικ πολλών άρχαίων οικοδομημάτων ειλημμένων (1),

(1) Ότι ή επίχωσις δεν εγένετο παλαιότερον τών βυζαντινών χρόνων, εινε 
βέβαιον, διότι οχι μόνον νομίσματα του Τσιμισκή ευρέθησαν επ αυτοΰ του πυθ- 
μένος, άλλα καί άρχιτεκτονικά τεμάχια βυζαντινών κτιρίων. Το μέγεθος δε τών 
εν τή δεξαμενή λίθων καί ή συνήθως καλή διατήρησις αυτών αποδεικνυουσιν οτι 
δέν παρεσύρθησαν υπό του ρεύματος του ’Ιλισού, άλλ’ ερρίφθησαν επίτηδες και 
μάλιστα άρτίως άπό άρχαίων οικοδομημάτων άποσπασθέντες, διότι μετ αυτών 
εύρέθησαν καί σίδηροι δεσμοί μετά τού περικεχυμένου μολύβδου. Ό αριθμός τών 
μεγαλυτέρων εξ αυτών άνήρχετο εις 200 περίπου. Οί αξιολογώτατοι δια το μέ
γεθος ήσαν οί έξης* μαρμάρινη παραστάς θύρας σωζομένη εις μήκος 3,30 μ., 
πάχος 0,60' σκληρός τιτανόλιθος μήκος 2 μ. πλ. 0,90, πάχος 0,45' σπόνδυλος 
κίονος πώρινος άκατάξεστος διαμέτρου 1,20, ύψους 0,80' κίων μαρμάρινος δωρι
κός σωζόμενος εις μήκος 2,10, διάμετρος 0,65' βάθρον μαρμάρου πεντελησίου 
μήκους 1,45, πάχους 0,70, ύψους 0,55* κροκαλοπαγής λίθος μήκους 1,30, πάχ. 
0,50, ύψ. 0,70*' μαρμάρινη παραστάς μήκ. 2,65, πάχ. 0,60, ύψ. 0,30. Εκ πο
λυγωνικών τοίχων μόνον ολίγοι λίθοι ευρέθησαν, ολίγοι δ ωσαύτως ησαν και ο\
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βραδύτερον δ’ ώς φαίνεται κατεσκευάσθη ό 1,70 μ. βάθος έ'χων 
οχετός η πρός εξαγωγήν ΰδατος πρός άρδευσιν καί έ'τι βραδύτε- 
ρον πιθανώς (1) έκτοπισθέντων τινών έκ των υποκάτω λίθων 
έκτίσθη θολωτή δεξαμενή, έξ ής μέχρι του νυν έσώθησαν οί πλά
γιοι τοίχοι α καί α'. Ή κτίστη βυζαντινή δεξαμενή δεν είχε 
πυθμένα στεγανόν, διότι τό ύδωρ άνέβρυε κάτωθεν, ήτο δέ έστε- 
γασμένη διά θόλου ήμικυλινδρικοΰ, ου τά ίχνη τής καμάρας 
είνε καί νυν ευδιάκριτα επί του πλαγίου τοίχου α', τό στόμιον 
δ’ αυτής υπήρχε πιθανώς κατά τό πρός τόν τοίχον α άκρον, 
διότι ούτος ό τοίχος φαίνεται ότι δέν συνεδέετο μετά τοϋ τοίχου 
τής πρόσθιας μακράς πλευράς αυτής. Έκ τών τοίχων αυτής ό 
μέν α’ είνε τεθεμελιωμένος έπί προεξέχοντος μέρους του βράχου 
τής στεφάνης, οί δέ τοίχοι τών μακρών πλευρών (2) καί έν 
μέρει καί ό α έπί τών παντοίων λίθων τής έπιχώσεως. Τό βάθος 
τής θολωτής δεξαμενής ταύτης είνε 2,90 κατωτέρω του δαπέδου 
τής κοίτης,ήτοι 2 μ. περίπου ανωτέρω του πυθμένος τής δεξαμε
νής Α, τό δέ πλάτος αυτής σχεδόν 2 μ. Ή δέ δεξαμενή Β φαί
νεται ότι ουδέποτε έπεχώσθη επίτηδες, διότι ήτο πλήρης άμμου 
καί χαλίκων καί βράχων άποκεκομμένων έκ τής άνωθεν στεφά
νης, ολίγοι δέ σχετικώς ήσαν οί κατειργασμένοι λίθοι καί πολύ 
μικρότεροι τών έν τή δεξαμενή Α, τινές δέ καί ύπό του ρεύ
ματος έφθαρμένοι.

'Τπεράνω τής δεξαμενής Α είνε λελαξευμένη έν τφ βράχφ ή 
διώρυξ Δ, ήτις έξετείνετο μέχρι τοΰ πέρατος τής στεφάνης 
ΰπεράνω του φρέατος π', πιθανώτατα δέ καί ολίγον έξω- 
τέρω, διότι μέρος τι τοΰ βράχου έ'χει αποκοπή βεβαίως. ’Επειδή 
όμως ή δεξαμενή Α έσκάφη κατά τό πλεϊστον υποκάτω του βρά—

ακατέργαστοι οί Ικ της Οπερκειμένης στεφάνης άποκοπέντες, τινές εξ αυτών δμως 
ίιπερμεγέθεις. Μία πωρίνη πλίνθος άνεγνωρίσθη Ικ της κάτωθεν ήμικυκλικής εν
τομής ώς προερχομένη έκ τοΰ περίβολου τοΰ Όλυμπιείου. Ούδέν δμως τεμάχιον 
ήδύνατο νά άποδειχθή ώς άνήκον εις τόν παρά την δεξιάν όχθην άνασκαφέντα 
άρχαΐον ναόν.

(1) Δύναται δμως επίσης νά Οποτεθή καί δτι ο οχετός η κατεσκευάσθη μόλις 
μετά τήν καταστροφήν τής θολωτής δεξαμενής.

(2) Είς έκ τούτων άπεσπασμένος Ικ τής αρχικής θέσεως αύτοΰ εΟρέθη κατά 
μέγα μέρος σώος.
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χου της στεφάνης, ή άνευ επαρκούς υποστηρίγματος μένουσα 
βραχώδης οροφή αυτής ή φέρουσα την διώρυχα Δ κατέπεσεν, 
ώστε ηδη ολόκληρος ή δεξαμενή Α είνε ύπαιθρος, ένφ το πά
λαι ήτο σχεδόν άπασα έστεγασμ,ένη ύπό του βράχου (1). Ό 
Ιπιστεγάζων την δεξαμενήν βράχος δεν είχεν ’ίσως καταπέσει 
καί κατά τόν χρόνον τής κατασκευής τής θολωτής βυζαντινής δε
ξαμενής, ό δέ θόλος αυτής κατεσκευάσθη μάλλον προς ΰποστή- 
ριξιν του βράχου, διότι άλλως άν ό βράχος δέν υπήρχε, δυσκό- 
λως θά ήδύνατο νά άντίσχτ] εις την ορμήν του ρεύματος ό κτι
στός θόλος, έπ’ αυτής τής προχοής κείμενος. Ή κατασκευή τής 
διώρυχος Δ είνε περιεργοτάτη. Ή διεύθυνσις αυτής δέν είνε 
ευθεία, άλλά καμπύλη κάμπτουσα προς άριστεράν μέχρι του 
νυν σωζομένου τελευταίου άκρου αυτής ύπεράνω τοϋ φρεα- 
τος π', τό δε πλάτος αυτής βαίνει στενευόμενον καθ’ όσον 
προχωρεί τό ρεύμα. Πλάτος αυτής παρά τόν φραγμόν δ 4, 30, 
παρά δέ τήν δεξαμενήν A 3,60. Τό δέ κοιλον μέρος αυτής δέν 
εινε άπλοΰν, άλλ’ εις τρία μέρη ό βράχος τής άριστεράς πλευράς 
έχει άφεθή επίτηδες άκοπος καί προεξέχων, ώστε άποτελεΐ φραγ
μούς στενεύοντας έ'τι μάλλον τήν κοίτην (δ, δ', δ") (2). ’’Αλλος 
φραγμός κατωτέρω τοΰ δ δέν υπάρχει κατά τό σωζόμενον μέρος 
τής διώρυχος, ούδαμώς άπίθανον όμως είνε νάύπήρχεν έν τ<ρ ύπερ
άνω τής δεξαμενής Α κειμένω μέρει αυτής άρχόμενος έκ τής όλο- 
σχερώς κατεστραμμένης δεξιάς πλευράς, καίτοι ίσως ή βαθμηδόν 
προϊοΰσα στένευσις τής κοίτης ταύτης δυνατόν νά καθίστα άλλον 
φραγμόν περιττόν. Κατά τά σημεία σ όμως ύπάρχουσιν έν έκα- 1 2

(1) Ή βραχώδης οροφή τής δεξαμενής σχεδόν δέν θά ήτο ύψηλοτέρα τοΰ δα
πέδου τής ύπό τήν στεφάνην κοίτης τοΰ Ίλισοΰ.

(2) Έν τω φραγμω δ" προεξέχει καί ή δεξιά πλευρά τής διώρυχος,ώστε σχη
ματίζεται μεταξύ των δύο προεξοχών στενή έλικοειδής δίοδος, ίκανώς νΰν βεβλαμ- 
μένη. Μεταξύ δέ των φραγμών δ καί δ" στενή τις λωρίς έκ τής κοίτης παρά τήν 
δεξιάν πλευράν προεξέχει κατά τινα εκατοστόμετρα τοΰ πρός άριστεράν πυθμένος 
αυτής. Όμοια δ’ άνύψωσις άποτελουσα οιονεί βαθμίδα υπάρχει καί μεταξύ των 
φραγμών δ' καί δ" παρά τήν άριστεράν πλευράν (Σ) Καί ό μεν φραγμός δ I- 
χει τόσον ύψος, οσον καί αί πλευραί τής διώρυχος, οί δέ δ' καί δ" είνε ταπει
νότεροι. Πόθεν ά'ρχεται ή διώρυξ, δέν Ιγένετο γνωστόν, διότι δέν ήδυνήθην νά 
άνασκάψω αυτήν ολόκληρον. Τό άνασκαφέν μέρος έχει μήκος 46 περίπου μέτρων 
άπά τής δεξαμενής.

9
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τέρcjc πλευρά της τεχνητής κοίτης δύο [Λίκροοί στρογγύλαι όπαί 
άντικρίζουσαι προς άλλήλας, άδηλον εις τί χρησιριεύουσαι (1).

Εις τί έχρησίριευσεν ή διώρυξ Δ δεν είνε εύκολον νά ρηθίί, 
βεβαιότατον όριως είνε ότι δεν κατεσκευάσθη προς διευκόλυν- 

σιν του ρεύματος τοΰ ποταμού, όχι μόνον διότι ή κλίσις του 
φυσικού εδάφους της κοίτης πανταχοΰ ΰπερηρκει, ίνα ό ποταμος 

ρέν) άνευ οΰδενός κωλύματος, ώς δύναται τις νά ί'δγι έκ των αριθ
μών της ύδροσταθμικης καταμετρησεως έν πίνακι Α', άλλά και 

διότι ή καμπύλη διεύθυνσις αύτης καί οΐ εντός φραγμοί καθι- 
στώσι κατάδηλον OTt ή διώρυξ αύτη δεν έσκόπει την διευκόλυν- 
σιν τοΰ ρεύματος, άλλα τουναντίον την άναχαίτισιν της όρμης 
αϋτοΰ. Τοιούτου δ’ έργου, οϊα ή διώρυξ Δ, ό σκοπός αδύνατον 
είνε νά κατανοηθη, εάν δεν δεχθώριεν ότι υπό την βραχώδη στε
φάνην έξ ης κατακρηρινίζεται ό ’Ιλισός ύπηρχέ τι, όπερ ηδύ- 
νατο νά βλάψη τό ρεΰμα, επομένως ότι τό μέρος τούτο δεν ήτο 
άρχήθεν απόλυτος του ποταμοΰ ιδιοκτησία (2). Εις τό αυτό δέ 
συμπέρασμα άγουσι καί τά υποκάτω της στεφάνης έργα των αρ
χαίων, ιδίως αί δεξαμεναί Α καί καί Β. Αΰται μ,η εχουσαι εκ
ροήν μηδεμίαν (3) καταδεικνύουσιν ότι τό έν αύταϊς συλλεγόμε- 
νον ύδωρ ητο προωρισμένον νά καταναλίσκηται έν αύτώ τούτφ 
τφ τόπφ. ’Αλλά τις δύναται νά κατασκευάσω τοιαύτας δεξαμε- 
νάς, ίνα άρδεύ1/) στενήν καί ύπό υψηλών οχθών περιβαλλομένην 
κοίτην ποταμοΰ μη έπιτρέποντος μηδεμίαν έν αΰτη καλλιέργειαν 
τοΰ έδάφους ; Ωσαύτως δέ καί τό παλαιόν ΰδραγωγεϊον τοΰ 
Βουνοΰ κατωτέρω της γεφύρας τοΰ νεκροταφείου παρακολουθεί 1 2 3

(1) 'Ότι εις αΰτάς έστηρίζοντο τά άκρα ξύλινου τίνος φραγμού τιθεμένου, ίνα 
κράτη τά Οπό τοΰ ρεύματος φερο'μενα μικρά ξύλα καί τά τοιαϋτα, δεν είνε πιθα
νόν, διότι πρός τοΰτο ήσαν απαραίτητοι καί έτεραι δύο όπαί κατωτέρω αυτών,έκ
τος έάν ύποθέσωμεν ότι ύπηρχον !ν τω πυθμένι, καί έξηφανίσθησαν διά της Οπό 
τοΰ ΰδατος αποτριδης τοΰ βράγου. Έτέρα όπή πολύ μεγαλυτέρα, άλλ’ άβαθής 
υπάρχει κατα τό πέρας του βράχου Οπεράνω τού φρέατος π*.

(2) Πρός πρόληψιν πλημμυρών δέν δύναταί τις νά ύπολάβη τήν διώρυχαταύ- 
την κατεσκευασμένην, διότι κατωτέρω της στεφάνης άμφότεραι αί δχθαι εΐνε πολύ 
Οψηλαί εις μακράν διάστημα.

(3) Ό οχετός η εΐνε πολύ μεταγενέστερος της δεξαμενής Α καί πολύ άβαθέ- 
στερος αύτης. Ωσαύτως καί τά παλαιόν Οδραγωγεΐον κεΐται πολύ ανωτέρω τού 
πυθμένος των δεξαμενών τούτων, ιδίως της Β.
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πάντοτε την άριστεράν όχθην τοΰ ποταμοΰ, προδήλως ίνα μη 
τά εις αυτό άγοντα φρέατα βλάπτωνται ΰπό τοΰ ρεύματος' άνω- 
τέρω της γεφύρας όμως ό αρχαίος οχετός δεν διευθύνεται έκ του 
φρέατος π' διά της συντομωτέρας άδοΰ προς την δεξιάν όχθην, 
άλλ’ εξακολουθεί παραμένων έν αΰτώ τφ μέσιρ της κοίτης καί 
ύπ’ αυτήν την προχοήν μάλιστα της διώρυχος Δ, μέχρις οΰ ένοΰ- 
ται προς τό ύδραγωγείον του Βουνοΰ.'Ωσαύτως δε καί Ttva λα
ξεύματα τοΰ βράχου παρά την άριστεράν όχθην της διώρυχος 
Δ καί πλησίον τοΰ τοίχου Γ, άτινα φαίνονται ώς οικήματα ό
μοια πρός τά έν τοΐς παρά την Πνύκα λόφοις υπάρχοντα, καί 
διακόσια περίπου μέτρα άνωτέρω τοΰ ρεύματος έτερον λάξευμα 
ρ, όπερ ήτο πιθανώς τάφος κατεστραμμένος νΰν κατά τό ήμισυ 
τοΰ μήκους αϋτοΰ , ούδείς βεβαίως θά προσεδόκα νά απάντηση 
έντός της κοίτης τοΰ Ίλισοΰ.

Ταΰτα πάντα ημείς τουλάχιστον νομίζομεν ώς άναμφισβήτητα 
τεκμήρια άποδεικνύοντα ότι καί κατά τόν χρόνον της κατασκευής 
τοΰ παλαιοΰ υδραγωγείου καί κατά τόν χρόνον της κατασκευής 
των δεξαμενών Α καί Β ό ποταμός δεν έ'ρρεεν ένταΰθα, άλλ’ ότι 
ύπήρχον αυτόθι έργα χειρών άνθρώπων, άτινα οί άρχαίοι μη θέ- 
λοντες έγκαταλείψωσιν εις την διάκρισιν τοΰ ποταμοΰ, ότε εκεί
νος έξ αίτιας τινός έγένετο χρεία νά διέλθη έντεΰθεν, κατεσκεύασαν 
την διώρυχα Δ, ΐνα άναστέλλη την άρμην αύτοΰ καί περιορίζη 
τό ρεΰμα έντός στενωτάτων ορίων. Έξ όσων δ’ έγραψα άλλα- 
χοΰ (1) έρμηνεύων τό προοίμιον τοΰ πλατωνικοΰ Φαιδρού νομίζω 
ότι άποδεικνύεται άσφαλώς, ότι ένταΰθα έ'κειτο τό έκεΐ μνημο- 
νευόμενον ιερόν τών νυμφών καί τοΰ ’Αχελώου καί ή ποιητι- 
κώτατα περιγραφομένη σκηνή τοΰ διαλόγου τούτου, εΰλογώτα- 
τον δ’ είνε νά ύποτεθη ότι πρός προφύλαξιν τοΰ ίεροΰ τούτου 
κατεσκευάσθη ή διώρυξ Δ.

'Υπολείπεται νΰν νά δειχθή ότι ήτο δυνατόν νά διέρχηται δ^ 
άλλης κοίτης ό ’Ιλισός. Ούτος σήμερον προσπίπτων εις τούς 
βραχώδεις πρόποδας τοΰ Άρδηττοΰ καί άποκρουόμενος ύπ’ αυ
τών τρέπεται δεξιά πρός τά ΒΔ,μ.έχρις ού προσπίπτων εϊςτό πα
λαιόν πρόχωμα Φ καί μετ’ αυτό εις τόν βράχον Ρ άναγκάζεται νά

(1) Συρβολαί εις τήν ΆΟ. τοπ. σελ. 13-16 ( = Εστία, 1894 σελ. 292).
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τραπή προς άριστερέν καί να κατακρημνισθή εκ τής ύπερ τας δε
ξαμενές Α καί Β βραχώδους στεφάνης εις την κατά τινα μέτρα, 
χαμηλοτέραν κάτωθι της στεφάνης κοίτην,αφοΰ ολίγον πρότερον 

διαιρεθή εις δύο βραχίονας,έξ ών ό αριστερός ρέειπρός την δεξα
μενήν Β,ό δε δεξιός προς την Α.ΓΙρό ολίγων δεκαετηρίδων όμως 
έ'ρρεε διγρημένος εις δύο βραχίονας άπ’ αύτοΰ τοΰ Άρδηττού, 
περιβάλλων δι’ αυτών επίπεδον νησίδα,έν ή μετά μεγάλης πιθα- 
νότητος τοποθετείται τό ιερόν της έν Κηποις ’Αφροδίτης (1), ή 
δ’ άπεξηραμένη κοίτη τοΰ αριστερού βραχίονος είνε καί νυν ευ
διάκριτος μήπω συγχωθεΐσα. 'Ο νυν άπεξηραμένος άριστερός 
βραχίων του ποταμού ό άλλοτε παρ’ αυτούς τούς πρόποδας των 
πράς νότον της κοίτης λόφων ρέων έθεωρηθη ύπά πολλών ως ή 
παλαιέ κοίτη τοΰ ποταμοΰ, έξ ης έξετράπη κατά τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους (2). Άλλ’ όμως ότι μεν ό δεξιός βραχίων τοΰ πο
ταμοΰ ύπήρχεν έν τή άρχαιότητι, άποδεικνύει τρανότατα ή ύπαρ- 
ξις τοΰ έν ρωμαϊκοΐς χρόνοις κατεσκευασμένου προχώματος Φ, 
ετερα δε τεκμήρια βεβαιοΰσιν ασφαλώς ότι ό νΰν άπεξηραμένος 
άριστερός βραχίων όχι μόνον κατά την άρχαιότητα δεν ύπήρχεν 
άλλ’ ούδ’ έν αύτοϊς τοις μεσαιωνικούς χρόνοις, καί μόλις έν χρό— 
νοις τουρκικοΐς (ίσως κατά την παρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα) 
έπήλθεν ή διαίρεσις τοΰ ποταμοΰ εις δύο βραχίονας άπό τών 
προπόδων τοΰ Άρδηττοΰ. Περί τούτου ασφαλέστατου τεκμήριου 
είνε ό νότιος μακρός τοίχος τής έν τή νησϊδι έκτισμένης παλαιο- 
τάτης χριστιανικής εκκλησίας (3), διότι κείμενος παρ’ αυτήν την

(1) Lolling, Topogr. ν. Athen έν Muller, Handbuch d. Kl. Alt. Ill 
σελ. 323.

(2) 'Ως οίίτω ρε'ων σημειοϋται ό ’Ιλισός έν τοΐς γερμανικοΐς Χάρταις της 
Αττικής φύλλω II καί παρά Curtius Stadtgesch. πίνακι IV,

(3) Ή εκκλησία αίίτη καίπερ μέχρις εδάφους νΰν κατεστραμμένη, εινε διά τό 
ολως έκτακτον μέγεθος αυτής καί τήν έξαίρετον κατασκευήν έν τών σπουδαιότα
των χρηστιανικών μνημείων τών ’Αθηνών. Τό εν τή ’Ανατολή ασυνήθες σχήμα 
τών βασιΧικων, οπερ έχει, καί ή έν αυτή υπαρξις κρύπτης δΰνανται νά γεννή- 
σωσι τήν υπο’νοιαν οτι έκτίσθη υπό Φράγκων. Άλλ’ όχι μο’νον λίαν απίθανος 
είνε ή κατασκευή τοσοΰτον μεγάλης εκκλησίας έν φραγκικοΐς χρο'νοις, καί μάλιστα 
έν τόπο) λίαν άπομεμακρυσμένω τής Άκροπόλεως καί τών έν αυτή ανακτόρων 
τών Φράγκων δεσποτών, αλλά καί αυτή ή εξαίρετος κατασκευή τών θολών τής 
κρύπτης καί ή τέχνη τμημάτων τινών τοΰ ψηφιδωτού εδάφους τής εκκλησίας,
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δεξιάν όχθην της άπεξηραμένης κοίτης οΰδαμοΰ καθ’ άπαν αύτοΰ 
το μήκος φαίνεται έχων κανονικήν πρόσοψιν' άπ’έναντίας δέτο- 
σοΰτον άνώριαλος είνε κατεσκευασμένος,ώστε ούδεμίαν καταλείπει 
αμφιβολίαν, ότι κατεσκευάσθη άρχηθεν ώς θεμέλιον με'λλον να είνε 
κεκαλυμμε'νον διά παντός ύπό της γης, καί μόλις μετά μακράν 
χρόνον άπεκαλύφθη υπό του διελθόντος έκεϊθεν ποταμού άπά της 
καλυπτούσης αύτάν γης. Έκτος δέ τούτου καί έτέρα εκκλησία 
νεωτέρα ταύτης ή παλαιά 'Αγία Φωτεινή (1) εκειτο, ώς ηκουσα 
παρά των πρεσβυτέρων, έντός σπηλαίου κάτωθι της στεφάνης έν 
θέσει, ένθα εμελλεν άφεύκτως νά κατακλύζηται ύπο πάσης πλημ
μύρας του ποταμού,άν ούτος ερρεεν έκ τοΰ υπέρ την δεξαμενήν Β 
μέρους της στεφάνης. Ό δέ τοίχος Γ έν τουρκικοϊς χρόνοις προφα
νώς κατεσκευασμένος δεν δύναται νά είχεν άλλον σκοπόν η την 
προφύλαξιν της παλαιάς ταύτης έν τφ σπηλαίω εκκλησίας. “Οτε 
δέ ούτος άπεδείχθη ανίκανος νά αναχαίτιση την άρμην τοΰ ρεύ
ματος καί κατεστράφη όλοσχερώς κατά μέγα μέρος, ή παλαιά 
'Αγία Φωτεινή έγκατελείφθη κατ’ ανάγκην, φκοδομηθη δέ άντ’ 
αΰτης άνωθεν της στεφάνης ή νυν σωζομένη νέα εκκλησία. Τά 
γεγονότα ταΰτα λοιπόν οΰδεμίαν καταλείπουσιν αμφιβολίαν ότι 
μέχρις αυτών τών χρόνων της τουρκικής κυριαρχίας ό ποταμός 
δέν είχε διέλθει έκτου υπέρ την δεξαμενήν Β μέρους της στεφάνης 
καί έκ της άπεξηραμένης παρά τούς πρόποδας τών πρός νότον 
λόφων κοίτης.

Άφοΰ λοιπόν ό ’Ιλισός ούτε έκ τούτου τοΰ μέρους διηρχετό 
ούτε έκ τοΰ υπέρ την δεξαμενήν Α μέρους της στεφάνης, ώς άπε- 
δείξαμεν ανωτέρω, ούδέν άλλο υπολείπεται η νά δεχθώμεν ότι 
έ'ρρεε δεξκοτερον της νΰν κοίτης καί πλησιέστερον πρός τό Όλυμ- 
πιεΐον. Άλλ’ έντεΰθεν μέν τοΰ Όλυμπιείου καί οί βράχοι φαί
νονται πανταχοΰ αβλαβείς άπό έπηρείας ρεύματος καί ό κατά 
την δεξιάν όχθην υπάρχων βράχος Ρ έκώλυε τόν ποταμόν νά

άτινα ετυχε νά ί'δω άποκεκαλυμμένα φαίνονται άποδεικνύοντα δτι δλως τουναντίον 
ή κατασκευή αυτής δέν άπέχει πολύ τών ρωμαϊκών χρόνων καί επομένως δτι είνε 
ίσως ή παλαιοτάτη τών εν Άθήναις εκκλησιών.

(1) Σήμερον ή εκκλησία αυτή είνε άφανής, διότι άποκρύπτει αυτήν τό ανάλημμα 
τοΰ προαυλίου τής νέας εκκλησίας.
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διέλθϊ) εντεύθεν. Πρέπει να δεχθώμεν λοιπόν ότι εκεί ένθα ό πο
ταμός προσπίπτων προς τό ρωμαϊκόν πρόχωμα Φ εξαναγκάζεται 
ύπ’ αότοΰ να τραπή πράς άριστεράν, δεν ΰπήρχεν έν αρχή έμπό- 
διόντι,ώστε ουτος έξηκολούθει ρέων κατ’ευθείαν πρός τα εμπρός 
καταλείπων Ιν τή αριστερά όχθη τον βράχον Ρ. ’Επειδή δέ εις 
την τοιαύτην πορείαν τοΰ ποταμού έπιπροσθεΐ ό περίβολος τοΰ 
’Ολυμπιείου,εύλογώτατον εϊνε να ύποθέσωμεν ότι ούτος κεΐται έν 
μέρει επί της άρχαίας κοίτης τοΰ ποταμού, όστις μετά την κατα
σκευήν αότοΰ έξηναγκάσθη διά τεχνητών μέσων νά παρεκτραπώ έκ 
της αρχικής κοίτης αότοΰ.'Ως Ικ τούτων φαίνεται ότι τό Όλυμ- 
πιεΐον των χρόνων τοΰ Πεισιστράτου καί της μετ’ αύτόν ελληνι
κής άρχαιότητος ήτο σημαντικώς μικρότερον τοΰ νΰν σωζομένου, 
προεξετάθη δέ ό περίβολος αότοΰ κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους 
καί κατέλαβε την πρότερον οόσαν κοίτην τοΰ ποταμοΰ (1).

Τό παρεκτρέψαν τό ρεΰμα τοΰ Ίλισοΰ πρόχωμα Φ άναφέρει 
καθ’ όσον γνωρίζω, μόνος ό Lolling (2) όστις ζών ετι κατά τάν 
χρόνον της άνασκαφής καί μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος παρακο- 
λουθών αύτην μοί ελεγεν ότι έγνώριζεν αύτό καί προ της κατασκευής 
τοΰ έπ’ αότοΰ φκοδομημένου άναλημματος της σημερινής παρό
χθιου όδοΰ, ήτο δέ τότε εις πολύ μεγαλύτερον μήκος καταφανές, 
έφαίνοντο δέ καί άντηρίδες όπισθεν αότοΰ. Τό νΰν σωζόμενον μέ
ρος αότοΰ είνε ολόκληρον κάλλιστα κατεσκευασμένον opus incer- 
tum όμοιον πράς τό οπίσθιον παραγέμισμα τοΰ περιβόλου τοΰ 
Όλυμπιείου, ή νΰν έλλείπουσα πρόσοψις αότοΰ όμως ίσως άπε- 
τελεϊτο έκ μεγάλων λίθων. Ό Lolling έξέλαβεν αύτό ώς παρό- 
χθιον κρηπίδωμα (Uferquai), αλλά τό μέγα πάχος αότοΰ ένι- 
σχυόμενον καί ύπό των άντηρίδων άποδεικνύει OTt ήτο προωρι- 
σμένον νά άνθίσταται εις όλην τοΰ ποταμοΰ την ορμήν. Δέν δύ- 
ναται δέ νά ΰποτεθή ότι κατεσκευάσθη τοσοΰτον στερεόν, ϊνα 
ύποβαστάζγι έπίχωσιν έκ των όπισθεν, διότι ή παρ’ αύτό όχθη 
καί έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις ήτο μέχρι προ μικροΰ λίαν τα
πεινή, άναμφιβόλως δέ ούδ’ έν τή άρχαιότητι ήτο ΰψηλοτέρα, 
ώς άποδεικνύει ή διά τοΰ προχώματος διερχομένη θολωτή ΰπό-

(1) ’Ίδε καί Σιιμβολ. σελ. 5-6 (='Εστία 1894 σελ. 289).
(2) Badeker, Griechenland 2 σελ. 49.
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νομος φ έ'χουσα μόλις 0,65 ύψος υπέρ το δάπεδον της κοίτης 
του ποταμού.

Εις τον ρουν του Ίλισοΰ διά του Όλυμπιείου οΰδέν κώ
λυμα παρέχει τό έ'δαφος· άπ’ εναντίας μάλιστα ή σύστασις αΰ- 
τοΰ δεικνύει δτι έν τφ διαστήματι των αιώνων πολλάκις κατε- 
κλύσθη ύπό του ποταμού εις μ.έγα πλάτος. “Απαν το κοϊλον μέ
ρος άπό των προς βορράν υψωμάτων μέχρι της νυν κοίτης του 
ποταμ,οΰ πληροί στρώμα άμμ-ώδους χεράδος άναμεμιγμένης μετά 
έρυθροΰ αργιλώδους πηλού, δπερ χαλαρόν όν προς τά άνω συμ,- 
πήγνυται έπΐ μάλλον προς τό βάθος, μέχρις οΰ άποτελεϊ μιγάδα 
λίθον ευκόλως [διαλυόμενου (1). Τό ύπά του Ίλισοΰ έν παναρ- 
χαίοις χρόνοις κάτενεχθέν στρώμα τοΰτο έκτείνεται καί ΰπό 
τό Όλυμπιεΐον καί εκτός αύτοΰ ύπό τά θεμέλια του ύφ’ ημών 
άνασκαφέντος κατά την δεξιάν όχθην ρωμαϊκού ναοΰ. Τό 
πάχος αύτοΰ κατά τόπους τουλάχιστον είνε ίκανώς μέγα, διότι 
ημείς σκάψαντες ύπό τόν στυλοβάτην του εύρεθέντος ρωμαϊ
κού ναοΰ μέχρι 5 μ. βάθους δεν εύρομεν έτερον στρώμα. Κατά 
την ύδροσταθμικην καταμέτρησιν του κ. Wilberg τό σημερινόν 
έδαφος παρά την ΒΑ γωνίαν του περιβόλου του Όλυμπιείου 
κεΐται 78,63 υπέρ την επιφάνειαν της θαλάσσης, τό δέ ύπό την 
έπίχωσιν φυσικόν έ'δαφος εύρέθη κατά την έν έ'τει 1888 γενομέ- 
νην άνασκαφην ύπέρ τά 4 μ. βαθύτερον (2), ήτοι μόλις ολί
γον τι ύπέρ τά 5 μ. ύψηλότερον της κοίτης του ποταμού 
παρά τό πρόχωμα Φ, έχούσης ύψος 69,01 μ. Έκ της ΒΑ γω
νίας τοΰ Όλυμπιείου όμως μέχρι της νυν κοίτης του Ίλισοΰ τό 1 2

(1) Παρά τό Όλυμπιεΐον ο μιγάς οδτος λίθος σχεδόν δεν εινε συμπαγέστερος 
τεχνητής ώμης πλίνθου, άλλαχοΰ όμως ώς λ. χ. έν τη δεξιά όχθη αντίκρυ του 
Σταδίου είνε σκληρο'ς. Έκ τοΰ μαλακού τούτου λίθου ίσως ήτο κατεσκευασμένον 
καί τό παρά τό Όλυμπιεΐον παλαιόν τείχος της πόλεως. Πρβλ. Vitruv. II, 8, 
9: (latere structum) Athenis murum qui spectat ad Hymettum mon- 
tem et Pentelensem. Plin. Hist. Ν. XXXV, 14, 172, Ross, Arcaol. 
Aufs. A', σελ. 232. Έξ αύτοΰ εδρε κατεσκευασμένους καί τοίχους τινάς εντός 
τοΰ Όλυμπιείου ό Penrose.

(2) Την πληροφορίαν ταύτην οφείλω εις τούς κκ. Στέφανον Κουμανούδην καί 
Γ. Νικολαίδην Ιφορεύσαντας των κατά τό ’έτος 1888 άνασκαφών της ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας καί τόν επιστάτην των αυτών άνασκαφών ’Ελευθέριον Καμ- 
πάνην. Πρβλ. καί Πρακτ. της Άρχ. Έτ. 1888 σελ. 19.
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έδαφος αποκλίνει πολύ, ώστε οΰδεμία άμφιβολία ότι πολύ πρό 
της ΝΑ γωνίας του περιβόλου αυτού καθίσταται ταπεινότερου 
της παρά τό πρόχωμα Φ κοίτης' έν δέ τφ άνακαλυφθέντι 
μικρφ ναφ όχι ριόνον τό αρχικόν έδαφος, άλλα καί αυτό τό πο- 
ταμόχωστον κεϊται κατωτέρω του δαπέδου τής κοίτης παρά τό 
πρόχωρια Φ, ήτοι 68,88 μ. υπέρ την επιφάνειαν τής θαλάσσης. 
Πόσον μέρος του Όλυμπιείου κατεΐχεν ή κοίτη δεν δύναται να 
προσδιορισθή είμή δι’ εκτεταμένης άνασκαφής Ιν αΰτφ, τα βαθύ
τατα θεμέλια όμως των κιόνων του ναού τα κατά τάς άνασκα- 
φάς του Penrose άποκαλυφθέντα δεικνύουσιν ότι τό έ'δαφος είνε 
αυτόθι λίαν ταπεινόν, ώστε οΰδαμώς άπίθανον φαίνεται νά διήρ- 

χετο τό ρεύμα πλησίον αυτής τής ΝΑ γωνίας του προνάου' βε
βαίως όμως δεν έχώρει πολύ κατά μήκος εντός του περιβόλου, 
διότι τό ύψωμα τής γής τό έν τφ κατά τό έτος 1888 άνακαλυ- 
φθέντι προπύλω μέχρι του σημερινού δαπέδου φθάνον καί περαι
τέρω προς βορράν έτι μάλλον άνυψούμενον εκτείνεται καί πρός 
Ν δι’ άπαντος τού πλάτους τού ιερού, ώστε έξηνάγκαζε τον πο
ταμόν νά τραπή πρός άριστεράν χυνόμενος εις την νΰν κοίτην 
όχι πολύ κατωτέρω τής γέφυρας τού νεκροταφείου.

Τό ρεύμα τού ποταμού φαίνεται ότι ουδέ μετά την κατα
σκευήν τής δκυρυχος Δ έπιπτεν εντός τής δεξαμενής Α, 
διότι αν ή δηϋρυξ αύτη Ισώζετο μέχρι τού φαινομένου πέ- 
ρατος αυτής υπέρ τό φρέαρ π', τό ύδωρ μόλις θά έπιπτεν εν
τός τής δεξαμενής πλήττον αυτά τό χείλος αυτής. ’Εάν δε- 
χθώμεν όμως ότι έν τή άρχαιότητι ό βράχος τής στεφάνης 
προεϊχεν ολίγον τι (δύο μέτρα περίπου) εντεύθεν τού φρέατος π', 
ώς είνε πιθανώτατον καί σχεδόν είπεϊν βέβαιον (1), ή διώρυξ Δ 
προεκτεινομένη καί ένταυτφ ακολουθούσα την καμπύλην διεύθυν- 
σιν αυτής εκβάλλει έξω τής δεξαμενής. Καί έκ τού χείλους δέ 
τής δεξαμενής έχουσιν άναμφιβόλως άποκοπή τεμάχια, άφ’ ότου 
ό ποταμός είσέρρευσεν εις αυτήν καταπεσόντος μέρους τού πυθμέ-

(1) Βράχοι ύπερμεγέθεις έκ της στεφάνης άποκεκομμένοι ύπηρχον πρό της άνα- 
σκαφης ικανοί καλύπτοντες τά κάτωθι έργα των αρχαίων,συνετρίψαμεν 8’ αυτούς 
ήμεΐς πρός έξερεΰνησιν του εδάφους. Σημειοΰνται έν τω χαρτογραφικω σχεδιά- 
σματι παρά Curlius Sladtgesch. σελ. 87.
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νος της διώρυχος. Κτίρια Οπό την στεφάνην δεν εύρέθησαν πλήν 
του ριακροΰ καί ίσως καθ’ άπαν τό πλάτος της κοίτης εκτεινό
μενου τοίχου Ζ, όστις ’ίσως είνε τεχνητός καταρράκτης'ή κατα
σκευή αύτοΰ είνε κακή καί ίσως δεν είνε παλαιός. Τό δέ παρά 
τό φρε'αρ π'" γωνιώδες όρυγμα Λ βάθους 1,60 μ. δεν είνε φα
νερόν προς τί έσκάφη έν τφ βράχιρ,κεΐται όμως τόσον πλησίοντοΰ 
φρέατος π"', ώστε πρε'πει να ΰποτεθή ότι άτοϋτο άνορύξαςή δεν 
έγνώριζε τό φρέαρ π"', η δεν έφρόντιζε να μη καταστρέψη αυτό.

Έν τη άριστεργ όχθη ήρευνήθη διά σκαφης τό παρά την έκ- 
λησίαν της 'Αγίας Φωτεινής μέρος άνωθεν της στεφάνης. Τό καί 
πρό της άνασκαφής γνωστόν λαξευτόν οίκημα Ο καθαρισθέν ού- 
δέν άπεκάλυψε πλην τάφου έσκαμμένου κατά την ΝΑ γωνίαν 
αύτοΰ καί οΰδέν περιέχοντος. ’Ανωτέρω τοΰ οικήματος τούτου 6. 
βράχος είνε ώμαλισμένος καί έχει τετράγωνόν τινα οπήν πρός έν- 
θεσιν αναθήματος πιθανώς (1). Έν τισι δέ μικραΐς τάφροις, άς 
άνωρύξαμεν κατωτέρω τοΰ οικήματος τούτου πρός την γέφυραν, 
τοΰ νεκροταφείου εύρέθησαν μόνον τοιχία τινά τουρκικών χρόνων.

Έν δέ τη δεξιγ όχθη τό μέν καί πρότερον γνωστόν εντός τοΰ 
κτήματος Τσαουσοπούλου φρέαρ Θ, οπερ πιθανώς είνε στόμιον 
υδραγωγείου παλαιοΰ πολύ μετασκευασμένον έν μεταγενεστέροις 
χρόνοις, δέν κατωρθώθη δυστυχώς νά άνασκαφή (2).

'Ο δέ πλησίον τής διώρυχος Δ οχετός Ε είνε ολόκληρος έσκαμ- 
μένως έν τώ βράχω έπί λίαν κατωφερούς έδάφους. Τον χρόνον 
τής κατασκευής αύτοΰ δεικνύει σαφώς μικρόν τμήμα αύτοΰ (ε), 
δπερ εινε κατεσκευασμένον κτιστόν έν τοϊς Ισχάτοις ρωμαϊκοΐς 
ή τοϊς βυζαντινοΐς χρόνοις. Κατά πρώτον ΰπέλαβον ότι ήτό οχε
τός ακαθάρτου ΰδατος καί ότι έπίτηδες ή διεύθυνσις αύτοΰ δέν 
εινε εύθεΐα, ΐνα μη έκβάλλη εις την δεξαμενήν Α- καθαρισθείς 
όμως άπεδείχθη ότι έχει τόν πυθμένα έστενωμένον διά μικρών

(1) ’Ίδε καί τό παρά CurtlUS ενθ. άνωτ. σελ. 87 σχεδιαγράφημα.
(2) "Οσα λέγει ό Stark (παρά Wachsmuth, Stadt Athen I σελ. 275) 

δέν άρριόζουσιν εις τό φρέαρ τοΰτο, καίτοι δέν δόναταινά Ιννοη ά'λλο, διότι τοιοΰ- 
τον τι, όποιον τό δπ’ αύτοΰ περιγραφόρ,ενον δέν όπάρχει ενταύθα. Φαίνεται οτι 
εκ σφάλματος της ρ.νήρ.ης συγχέει αυτά πρός άλλο τι.
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τοιχίων έκατέροθεν έκτισμένων, όπερ δεν συμβιβάζεται προς οχε
τόν ακαθάρτου ΰδατος. "Ενεκα της μεγάλης κλίσεως του εδά
φους ό πυθμήν αύτοΰ δεν εϊνε επίπεδος, άλλ’ έχει ακανόνιστους 
αναβαθμούς.

’Ολίγον άνωτέρω τούτου ύπήρχον προ της άνασκαφής φα
νερά λείψανα ερειπίου τινός έκ μεγάλων πωρίνων λίθων, άτινα 
ένομίζοντο υπό των άρχαιολόγων ώς λείψανα του τείχους της 
πόλεως. Ταΰτα άνασκαφέντα άπεδείχθησαν ότι ήτο μικρός ναός 

έν ρωμαϊκοϊς χρόνοις κτισθείς, μεταβληθείς δε εΐτα εις εκκλησίαν. 
Τό κατά τό πρός δεξιάν άκρον του πίνακος Α σχεδιαγράφημα 
τοΰ κ. Wilberg παριστ^ί αυτόν έν μείζονι μεγέθει. Τά θεμέλια 
αύτοΰ είνε έκτισμένα διά μικρών λίθων μετ’ άμμοκονίας συνδεδε- 
μένων (opus incertum), ολόκληρον δέ τό έμβαδόν αύτοΰ εΐνε 
πεπληρωμένον καί αυτό διά μικρών λίθων καί άμμοκονίας· οί 
τοίχοι τών θεμελίων όμως είνε έπιμελέστερον κατεσκευασμένοι καί 
ΐκανώς ευδιάκριτοι άπό τοΰ παραγεμίσματος τούτου πρό πάντων 
παρά την δυτικήν πλευράν. Τά άνώτερα μέρη είνε έκτισμένα διά 
πωρίνων λίθων ειλημμένων έκ παλαιοτέρων κτιρίων (1), δθεν καί 
ή πληθυς τών τόρμων καί τών οπών της ύπομοχλεύσεως. Ή όλη 
κατασκευή αύτοΰ είνε ήμελημένη, οια έν χρόνοις παρακμής. Ό 
ναός ήτο περίπτερος, έκ τοΰ στυλοβάτου τής περιστάσεως όμως 
σώζεται μόνον ή πρός βορράν μακρά πλευρά, καί αυτής όχι 6 
άνώτατος ύπ’ αυτούς τούς κίονας κείμενος δόμος τών λίθων, άλλ’ 
ό ύπ’ αυτόν (Α). Ή πέριξ στοά ήτο έπεστρωμένη διά πλακών 
πάχους 0,23 μ. περίπου, ώς είνε φανερόν έκ τής λαξεύσεως τών 
λίθων τοΰ σηκοΰ, καίτοι ούδέν ίχνος τών πλακών τούτων διε- 
σώθη. ’Οπισθόδομος δεν υπάρχει. Ή πρός νότον πλευρά τοΰ ση
κοΰ είνε ολόκληρος κατεστραμμένη, αΐ δ’ άλλαι σώζονται μόνον 
μέχρις έδάφους. ’Εκ τών έπί τής πλευράς Ε σωζομένων γραμ
μών α φαίνεται ότι ό τοίχος τοΰ σηκοΰ,είχε πάχος 0,59. Ό- 
ποΐαι ήσαν αί παραστάδες τοΰ προνάου δεν είνε σαφές, διότι αί 
έπί τοΰ δαπέδου γραμμαί β καί β' είνε συγκεχυμέναι, υπάρχει 
δέ πλησιέστατα τοΰ τοίχου τοΰ σηκοΰ καί τετράγωνος βαθεΐα

(1) Όχι όμως καί πολύ παλαιοτέρων, ώς είνε φανερόν Ικ τοΰ σχήματος τών 
δεσμών. Τινές έκ τών λίθων δέν εινε πώρινοι, άλλ’ έκ μιγάδος πέτρας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:05 EEST - 13.56.182.168



— 131 —

όπή ε προς στερέωσιν άναθήματός τίνος ίσως, ήτις όμως άναμ- 
φιβόλως προέρχεται, έκ παλαιοτέρας χρήσεως τοΰ λίθου προ του 
νά χρησιμοποιηθή είς την οικοδομήν του ναοΰ. ’Εάν έκλάβωμεν 
τάς γραμμάς β ώς ασφαλή ίχνη της παραστάδος, αΰτη θα ήτο 
άσυμμέτρως βραχεία, τδ δέ πάχος αυτής θά ήτο 0,70. Πόθεν 
προέρχονται δέ αί έν τή πλευρά Η δύο γραριριαί δ, αγνοώ.

Έν τφ στυλοβάτιρ του προνάου διεσώθησαν τά ίχνη τριών 
κιόνων διαμέτρου 0,80, ή δέ θέσις του τετάρτου δύναται νά εύ- 
ρεθή έξ άναλογίας τών άλλων. 'Ως έκ τής πλημμελούς κατα
σκευής τού κτιρίου τινές έκ τών κιόνων τούτων δεν στηρίζονται 
ολόκληροι έπΐ τοΰ στυλοβάτου, άλλα καί έ'ξω αυτού κατά 0,10. 
’Επειδή δέ έν τή αντιστοιχώ δυτική πλευρά μεταξύ τού τοίχου 
τοΰ σηκού και τού θεμελίου τού στυλοβάτου τής στοάς ή άπό- 
στασις είνε μεγαλυτέρα ή μεταξύ τοΰ έ'χοντος τά ίχνη τών κιό
νων στυλοβάτου του προνάου καί τοΰ πρό αυτού στυλοβάτου τής 
στοάς, και προσέτι έπειδή τό μεταξύ τοΰ οπισθίου τοίχου τοΰ 
σηκοΰ καί τοΰ πρό αύτοΰ στυλοβάτου τής στοάς διάστημα δεν 
πληροΰται απλώς διά τοΰ είρημένου έκ μικρών λίθων καί άμμο
κονίας παραγεμίσματος, άλλά διακρίνεται ιδιαίτερος τοίχος έν 
τφ μεταξύ ό Κ, πρέπει νά δεχθώμεν ότι καί έν τφ όπισθίφ μέ- 
ρει τοΰ σηκοΰ υπήρχε δευτέρα ένδοτέρα κιονοστοιχία άντίστοιχος 
τή έν τφ προνάφ. Ό δέ κίων, ού τά ίχνη φαίνονται έν τφ δα- 
πέδφ τού οπισθίου τοίχου τοΰ 
σηκοΰ έστήθη αυτόθι άναμφιβό- 
λως καθ’ οΰς χρόνους ό ναός με· 
τεβλήθη είς χριστιανικήν εκκλη
σίαν. Τής θύρας τοΰ σηκοΰ τό 
πλάτος δέν δύναται νά όρισθή 
άκριβώς, καίτοι ευδιάκριτοι είνε 
οϊ τόρμοι τών παραστάδων αυ
τής έν τφ τοίχφ Ζ. Έξαιρου- 
μένων λοιπόν τών παραστάδων 
τοΰ προνάου καί τοΰ πλάτους τής θύρας τοΰ σηκοΰ ή κατά δάπεδον 
κατατομή τοΰ ναοΰ δύναται νά όρισθή κατά τά λοιπά άσφαλώς, 
ώς δεικνύει τό άνωθεν διάγραμμα.
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Περί της καθ’ ύψος κατασκευής αυτού ούδέν δύναται να ρηθή 
ασφαλώς, διότι οϋδεν βέβαιον λείψανον διεσώθη. Μικρότατα τινα 
τεμάχια μαρμάρινου δωρικού γείσου μετά σταγόνων εύρεθέντα 
έντός του ναού έφαίνοντο δεικνύοντα ότι ήτο δωρικού ρυθμού, 
ένόμισα μάλιστα κατά πρώτον ότι ήδύναντο νά άποδοθώσιν εις 
αυτόν καί τεμάχιά τινα μικρών δωρικών κιόνων μετά είκοσι ρα
βδώσεων εύρεθέντα έντός της δεξαμενής Α μετά τών άλλων λί
θων, καίτοι ούδενός αυτών ή διάμετρος υπερβαίνει τά 0,65, 
καθ’ όσον σώζονται. Βραδύτερον όμως παρετήρησα ότι τά εύρε- 
θε'ντα τεμάχια δωρικού γείσου προε'ρχονται έκ δύο διαφόρων οι
κοδομημάτων, ώστε δεν δύνανται μετ’ απόχρωσης πιθανότητος 
νά άποδοθώσιν εις τούτον τον ναόν.

“Οτε ό ναός μετεβλήθη εις εκκλησίαν, ή στοά του προνάου 
φαίνεται ότι άπψκοδομήθη μεταβληθεΐσα εις άγων βήμα, διότι 
ό βόθρος Γ, έν ώ άναμφιβόλως ΰπήρχον τά υπό την αγίαν τρά
πεζαν κατά τά εγκαίνια τών εκκλησιών κατατιθέμενα άγια λεί
ψανα, υπάρχει έν τώ προνάω. Τά άγια λείψανα ΰπηρχον κατα
τεθειμένα έντός παλαιάς ελληνικής νεκροδόχου κάλπης γ έκ λίθου 
μελανός έχούσης τέσσαρα ώτα. Λείψανά τινα κάκιστα ώκοδημέ- 
νων τοίχων Β. καί Β' ίσως άνήκον εις τάς αψίδας του άγιου 
βήματος. Ή εξωτερική κιονοστοιχία έν μέρει τουλάχιστον θά 
ήτο έ'κτοτε κατεστραμμένη, διότι αδύνατον θά ήτο νά άνορυχθή 
ό κατά την μεσημβρινήν μακράν πλευράν τάφος ώς άνωρύχθη, 
αν ΰπεράνω ΐσταντο κίονες. Τάφοι χριστιανικοί έκτος τών έν τφ 
σχεδιαγραφήματι σημειουμένων εϋρέθησαν καί άλλοι, ήτοι τρεις 
μέν πρός βορράν του στυλοβάτου Α δύο δέ κατά την νοτίαν 
πλευράν. Πάντες ούδέν άλλο περιεΐχον πλήν οστών μόνον έν τώ 
έντός του σηκού εΰρισκομένφ εΰρισκομένω εύρέθησαν δύο αργυρά 
ένώτια καί δύο μικροί οστέινοι σταυροί.

Εις τινα θεάν άνήκεν ό ναός ούτος, δεν δύναται νά γνωσθή, 
διότι ούτε υπό τίνος τών αρχαίων μνημονεύεται,ούτε ή άνασκαφή 
παρέσχε τεκμήριόν τι. Μετά τίνος μόνον πιθανότητος ήδύνατό 
τις νά άναφέριρ εις αυτόν την μαρτυρίαν τού ύπό Leake (1) καί 
άλλων έκδεδομένου Βιενναίου ’Ανωνύμου, ότι προς νότον τού

(1) Topogr. von Athen σελ. 346 Ιξ.
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Όλυμπιείου «,εστιν οϊχος βασιλικός πΐήν ωραίος, εις Sr κάτερ
γό μ ενός ό όονζ εις ευωχίαν έκινεΐτο' εκεί έοτι κάί ή Νεάκροννος 
πηγή, ή ΚαΙ.Ιιρόη, εις ήν Λουόμενος άνήρχετο εις τέμενος το 
τής "Ηρας Λεγόμενον καί προΰηύχετο ». Ύπό τά θεμέλια αύτοΰ 
παρά την ΝΑ γωνίαν υπάρχει ίκανώς εΰρεϊα υπόνομος διωρυγ- 
μένη εντός του έξ άμμώδους χεράδος στρώματος, περί ού έγένετο 
λόγος ανωτέρω. Διευθύνεται πρός άνατολάς, ή δέ χρήσις αύτής 
είνε άδηλος· οχετός ΰδατος όμως δεν ήτο, διότι τό στρώμα της 
χεράδος, έν φ είνε διωρυγμένη, καίπερ ϊκανώς συμπαγές διαλύε
ται εύκολώτατα ΰπό του ΰδατος. Φαίνεται δέ ότι είνε παλαιο- 
τέρα του ναοΰ, διότι ύπ’ αυτά τά θεμέλια είνε κατεστραμμένη.

Κάτωθι του ναοΰ τούτου εύρέθη τμήμα τι του ρωμαϊκού τεί
χους τής πόλεως. Είνε φκοδομημένον στερεώτατα έκ παντοίων 
λίθων καί άμμοκονίας· έν αύτφ δέ εύρέθη ένιρκοδομημένον καί 
τεμάχιον έκ γείσου δωρικού οικοδομήματος πολύ παλαιού, ού 
παρέχομεν άπεικόνισιν έν πίνακι Α’. Είνε κατεσκευασμένον έκ 
μαλακού πώρινου λίθου καί σώζει είσέτι καί χρώματα έπ’ αύτοΰ 
τοΰ λίθου άνευ επιχρίσματος έπιβεβλημένα, ήτοι βαθέος μέν κυα
νού επί των έχουσών τάς σταγόνας πινακίδων, άλλαχοΰ δέ έρυ- 
θροΰ. Αί σταγόνες είνε έκ τοΰ αύτοΰ λίθου πεποιημέναι (1).

Ή πρόσοψις τοΰ τείχους φαίνεται ότι ήτο έκ μεγάλων λίθων,, 
οΐτινες έχουσιν άφαιρεθή, φαίνεται όμως τό ύπ’ αύτούς βραχώδες 
έδαφος ώμαλισμένον. Προέχει δέ τοΰ τείχους πύργος τις ού σώ
ζονται μόνον αί πλάγιαι πλευραί, έχουσαι παραδόξως πάχος πολύ 
μικρότερον τοΰ τείχους (2). Τοΰτο προέρχεται πιθανώς έκ τού
του, ότι οΐ την πρόσοψιν άποτελοΰντες λίθοι ίσως έν μέν τω 
πύργιρ ήσαν τεθειμένοι φορμηόόν (γερμανιστί Binder), ενώ έν 
τφ τείχει παρά μήκος (γερμ. Laufer). Όπισθεν τοΰ πύργου 
ύπάρχει κοϊλός τις χώρος άδηλον εις τι χρησιμεύων,παρά δέ την 
δυτικήν πλευράν αύτοΰ καί λεπτόν τι τοιχίον π' έπίσης άνεξή- 
γητον.

(1) Καί τοΰτο χαί πάντα τά παρά τόν ναόν εδρεθέντα αρχιτεκτονικά τεμάχια 
κατεχώσαμεν μετά την άνασκαφήν έν τω βόθρω Γ, άλλα Sί τινα τεμάχια ανάξια 
λόγου έν τω ορύγματι Λ έντός της κοίτης.

(2) Νά υποτεθή οτι δέν ήτο πύργος δεν φαίνεται πιθανόν.
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Κινητοί αρχαίοι έκτος τινων αναξίων λόγου άρχιτεκτονικών 
καί γλυπτών τεμαχίων εύρέθησαν τα εξής-

Τέσσαρα άνάγλυφα καλής τέχνης έκδοθέντα ήδη Ιν τη ’Αρ

χαιολογική Έφημερίδι (1894, σελ. 133 εξ.)· τά δύο είνε ανα
θηματικοί καί καλώς όπωσοΰν διατηρούμενα,τά δ’ έ'τερα δύο άνή- 
κουσιν εις βάθρα καί είνε λίαν έφθαρμένα.

Δύο ευμεγέθη τεμάχια λίαν έκτύπων άναγλύφων καλής τέ
χνης τό μέν Ικ τών σκελών νεανίου, τό δέ έκ του ώμου γυναι- 
γείας μορφής ένδεδυμένης.

Εικονική κεφαλή ρωμαϊκού άνδριάντος.
Έπιγραφαί αί έξης·

1. Μάρμαρον άνηκον εις μεγάλην βάσιν φέρον άνωθεν τά ’ίχνη 
τών ποδών δύο ανδριάντων του μέν μεγαλυτέρου προς δεξιάν, 
του δέ μικρού προς άριστεράν. Πλάτος αυτού 1,72, ύψος 0,29, 
πάχος μέχρι 0,82. Άμφότεραι αί προς τά όπισθεν γωνίαι είνε 
άποκεκομμέναι, φέρει δέ καί άλλας βλάβας. Προς δεξιάν ό λίθος 
έ'χει άναθύρωσιν, αν δέ καί προς άριστεράν είχεν άναθύρωσιν η 
όχμ δέν είνε φανερόν. Ή επιγραφή υπάρχει έπί τής μακράς πλευ
ράς ίκανώς οϋσα άποτετριμμένη καί λίαν δυσανάγνωστος πολ- 
λαχού.

-_.ΑΙΟΚΛ.ΣΔι..ΛΙ-...Ι.ΟιιΙΛι.ΜιΙΕ£ΕΝιιΑτΣ...........ιι.,.ΔΙΟ
ΣΥΠΑλΗΤΤΙΟΣ ' ΟΛιΛΙΣΔΙΟΚΛΗΓΊΔΙΟΚΛΕΟΥ_ . . ΣΥΤΤΑ

ΤΟ ΝΥΟΝΔιΟΚΛΗΝ ΣΥΙΤΑΛΗΤΤΙΟ Ν ΝΛΥΑ°ΧΗΣΛ..........ΛΥΤΟ
ΑΙ.ΟΗΚΕΝ ΑΝΕΘΗ.ΑΝ ΟΝΣ.

ΟΛΣ. .

Έν τη βάσει ύπήρχον ώς φαίνεται, τρεις έπιγραφαί άντιστοι- 
χούσαι εις τρία άγάλματα, ίστάμενα έπ’ αυτής. Τά χάσματα 
έπληρώσαμεν διά στιγμών πρός δήλωσή τής μεταξύ τών σωζο- 
μένων γραμμάτων άποστάσεως καί διότι ένιαχοΰ δέν είνε φανε
ρόν πόσα γράμματα ύπήρχον καί ήφανίσθησαν. Άναμφιβόλως 
όμως θέσεις τινές μεταξύ τών τριών έπιγραφών ήσαν κεναί. Έν 

τώ πρώτω στίχφ έπειδή τά γράμματα τής πρώτης επιγραφής 
πλησιάζουσι πολύ πρός τά τής δευτέρας, φαίνεται ότι έτέθη κά
θετος γραμμ-ή πρός χωρισμόν αυτών, διότι αύτη δέν φαίνεται νά 
είνε γράμμα.
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Στ. 1. Έν άρχη της δευτέρας επιγραφής δεν δύναται νά άνα- 
γνωσθη Ή Βου2ή, άριφίβολος δε θα ήτο καί ή άνάγνωσις [\4]- 
($?/Ka«)[<y](r) δια την δυσκολίαν της άναγνώσεως τών έπομένων. 
Μετά την κάθετον γραμμήν δύνανται νά ύπηρχον δύο γράμματα, 
διακρίνεται όμως πρό τοϋ Ο εν μόνον άμφίβολον Ιχνος ώςΛ.Τό 
Μ λίαν άμφίβολον. ΕΣΕΝ βέβαια. Έπειτα δύναται νά άνα- 
γνωσθίί οχι άπιθάνως παίς γ πιθανώ ιερόν ό σύνδεσμος καί

α'. β'. ν'.

Διοκλ[η]ς Δ[ιοκ] λέ[ους] ------ - - - Διο[χλ. .
Συπαλϊ{ττιος - - Διοκλην Διοκλέου[ς] Συπα[λτίττ ..

τον υιόν Διοκλην Συπαλ?[ττιον ν(α)υ(αρ)χϊ{σ[αντα] - -
ά[νέ]θηκεν άνέθηκ[α]ν - -

2. Τεμάχιον επιτύμβιου κιονίσκου, ύψους 0,50, διαμέτρου 
0,42

Φ Λ Α Β I Ο Σ Φλάβιος
\ Α Μ Η Δ Η Σ [Πα](λ)αμήδης

I Μ Ο Σ 
ΟΥ 
ΙΟΣ

-ψ,ος 
■ ου 
-ιος

Οΐ τρεις τελευταίοι στίχοι είνε μεταγενέστεροι τών άλλων τά 
δέ γράμματα αυτών πολύ μικρότερα.

3. Τεμάχιον εΰμεγέθους έπιτυμβίου^κιονίσκου ύψους 0,50.

ΑΛ / Ο Σ - αλ[λ]ος
ΟΛΛΟ.ΑΝΟΥ [Άπ]ολλοφάνου

I I Θ Ρ Α . . Ο Σ [Τε]ιθράσιος

Τό πρώτον γράμμα πιθανώς ητο Ε.
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4. ’Επιτύμβιος κιονίσκος ύψους 1,10, διαμέτρου 0,35

\ΕΟ ΚΡΑΤΕΙ A 
ΥΚΛΕΟΥΣ 
'ΝΕΜΕΕΩΣ 
ΘΥΓΑΤΗΡ 
ΑΜΦΙΟΥ 
ΑΦΙΔΝΑΙΟ Υ 

ΓΥΝΗ

[Κλ]εοκράτεια
[Ε]ΰκλε'ους
[Τρι]νεμεέως
θυγάτηρ
’Αμφίου
Άφιδναίου

γυνή.

5. Τεμάχιον μαρμ,αρίνης πλακός έκ δεξιών μέν φαινόμενον 
άκέραιον, τα δ’ άλλοθεν ελλιπές. “Υψος μέχρι 0,15, πλάτος μέ
χρι 0,12. Τά γράμματα ύπάρχουσι προς το άνω μέρος, τό δε 
κατώτερον άγραφον.

\ΝΩΟ -(α)νώ(Θ). ..
• ΠΙΩ [ Άσκλη]πιώ (;).

6. Μάρμαρον έκ τής γωνίας βάσεως βάθρου ελληνικών χρό
νων. Πλάτος μέχρι 1 μ. ύψος μέχρι 0,25, πάχος μέχρι 0,57. 
’Επί τής μικράς πλευράς ύπάρχουσι τά εξής σημεία μεγέθους 
0,09-0,10 έν χριστιανικοϊς χρόνοις προστεθειμένα:

C -p· A

"Αξιόν αναγραφής εύρημα είνε προσέτι καί πρόσθιον ήμίτομον 
κεφαλής πήλινου ειδωλίου έξ έρυθράς γής άνευ γανώσεως παρι- 
στώντος αίθίοπα.

Ανδρεας Ν. Σκιάς
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ΠΙΝΑΞ A.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΤΑΙ ΡΙΑΣ 1893 .

07.10ο,
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