
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΕ 

ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

Άφοομην ποός την όφ’ ημών έξαχολούθησιν των έν έτει 

1858 χ.αί 1871 διενεργηθεισών άνααχαφών ύπό τής ’Αρχαιολο

γικής Εταιρείας1), ποός Α μέν του Θησείου, προς Β δέ της

ΕΙκ. 1.

εκκλησίας της Παναγίας τνίς Βλασσαροϋς, καί δυτικώς τής 

Στοάς τοϋ Άττάλου έχει ένθα κατά την 'Ελληνικήν έπανά- *)

*) Πρακτικά ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας των έτων 1858 καί 1871 Arch. 
Zeitung 1872 s. 164 f.— IIανδιόρα 1852/3, 455.— v. Sybel Katalog d. 
Sculpturen 3793, 3796) W. Judeich, Topographic von Athen σ. 298
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92 Πρακτικά τοϋ 1912

στάσιν, άνεφάνησαν εις μέσον αί ήδη καί κατά τόν ύπερμε- 

σοϋντα ΙΕ' αιώνα (1465) γνωσταί μορφαί των Γιγάντων ως 

συνάγεται έκ τίνος χειρογράφου σημειώματος τής Βαρβερινείου 

Βιβλιοθήκης, έδωκεν ή ύπό τοϋ δημοσίου παραγώρησις τη 

’Αρχαιολογική Έταιρείρι τής πρός Α τής Στοάς τής καλούμενης 

των Γιγάντων κείμενης οικίας χάριν άνασκαφων (ποβ. εϊκ. 1 καί 2).

Είκ. 2.

Ιΐράγμ,ατι κατά το παρελθόν έ'τος, άναλώμασι τής ’Αρχαιο

λογικής Εταιρείας, προέβημεν εις την κατεδάφισιν τής έν 

λογφ οικίας επί τή έλπίδι δτι ή Στοά πιθανόν νά προεξετεί- 

νετο ε’τι πρός Α. "Απαξ δέ έπιληφθέντες τοϋ έργου τούτου 

άνωρυξαμεν τάφρον πρός Λ καί Μ ίνα βεβαιωθώμεν αν ή Στοά 

έξετείνετο καί κατά τάς διευθύνσεις ταύτας φθάσαντες μέχρι 

τοϋ στερεοΰ εδάφους. Έκ τών γενομ.ένων άνασκαφων άπεδείχθη 

ότι ή Στοά πράγματι προεξετείνετο πρός Α περί τά 3 μέτρα
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(πρβλ. Σχεδιάγραμμα) αλλά δυστυχώ; [/.όνον τά θεμέλια εύ- 

ρέθησαν αύτης έκ πώρου λίθου που καί που διακοπτόμενα. 

Είτα ή ανατολική πλευρά, καί αυτή ούχί συνεχής, αλλά 

διακοπτομένη, άφαιρεθέντων των λίθων των θεμελίων, τά 

όποια προχωροΰσι περί τά δέκα μέτρα περαιτέρω, χωρίς νά 

δυνηθώμεν νά ύπολογίσωμεν που έ'φθανε καί πόσον ποοεξετεί-

’ΑνασκαφαΙ έν rfj Στοά των Γιγάντων 93

Είκ. 3.

νέτο, διότι είναι ανάγκη της άπαλλοτριώσεως των έπιπροσθου- 

σών οικιών των πρός Ν καί ΝΑ τίίς Στοάς κειμένων.

’Επίσης εσωθεν της άποκαλυφθείσης άνατολικώς τίίς Στοάς 

πλευοάς εύρέθη ενιαχού στρώσις έκ πλακών πώρου καί άμμο

κονίας (beton) χρόνων πολύ μεταγενεστέρων, δτε άλλη χρίί- 

σις της Στοάς έγένετο υπό τών ’Αθηναίων (πρβλ. είκ. 3).

’Εν τφ χώρω τίίς κατεδαφισθείσης οικίας εϋρομεν επίσης 

αρχαία τινα λείψανα καί ταϋτα ανάξια λόγου, ούδ’ ύπηρχεν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:51 EEST - 13.56.182.168



94 Πρακτικά τον 1912

έλπίς νά εύρεθη τι σπουδαϊον καθότι τά θεμέλια της οικίας 

έφθασαν εις στερεόν έδαφος, ώς δεικνύουσιν αί παρατιθέμεναι 

εικόνες.

Τά ευρήματα ταϋτα είσίν υδραγωγεία, αύλακες, λεκάναι 

στρογγύλαι μ.αρμάρινοι, κοιλότητες ένθα διωχετεύετο τό ΰδωρ 

έκ των έκεΐ εύρεθέντων φρεάτων έπί της ύψηλότερόν που 

κείμενης πηγης. Εύρέθησαν επίσης πίθοι παμμέγιστοι έν τη 

γη κεχωσμένοι εις άπόθεσιν ύδατος η χρωμάτων χρησιμ.εύον- 

τες, ώς συνάγομεν τούτο έκ πίθου διατηροϋντος εισέτι μέλαν 

χρώμα, έν ω έβαπτον ίσως τά υφάσματα καί κατόπιν συνέθλιβον, 

η άπέπλυνον έπί των κάτωθι αύτοΟ διπλών μαρμάρινων στοώ- 

σεων(πρβ.εΐκ.4 καί 5). Έκ του συνόλου τούτου του περιβάλλοντος 

άγεται τις εις τό συμπέρασμα, οτι τά εΰρεθέντα πρός Α τ*ης 

Στοάς των Γιγάντων άνηκουσι μάλλον εις ιδιωτικόν κτίριον, 

εις έργαστηριον κναφέως, η βαφέως υφασμάτων. Δέν αποκλείε

ται ομ.ως καί ή γνώμη οτι ταϋτα μετά της Στοάς αυτής είσί 

λείψανα αρχαίου λουτρώνος, ώς καί αυτός ό τ-ης ιστορίας των 

’Αθηνών συγγραφεύς. Curt Wachsmuth1) αναγράφει καί ό 
άρχιτέκτων κ. Όρλάνδος, ό καί τό σχέδιον της άνασκαφης 

ταύτης έκπονη®ας, αποδέχεται.

Την Στοάν των Γιγάντων, τινές θεωροΰσιν ότι άπετέλει 

μέρος της αρχαίας ’Αγοράς καί ίδρύθη έπί των Αύτοκοατοοι- 

κών ρωμαϊκών χρόνων, ώς οί Kaupert καί Curtius, άλλοι 

δέ ότι ίδρύθη έπί τών χρόνων του Άδριανοϋ καί τών Άντω- 

νίνων, ώς ή Στοά τ·ης ’Αγοράς, ώς ό Stark, (Orient σελ. 

327). Ο Milchhofer υποθέτει οτι άνηκεν εις θεατροειδές 

οίκοδόμημ-α καί τέλος ό Adler, οτι η Στοά άνηκεν είς τό 

Γυμνάσιον του Πτολεμ.αίου καί έχρησίμευεν ώς έπίσημος, τρό

πον τίνά, αΐ'θουσα έν η έτελοΰντο έορταί είς τιμήν τοΰ Πτο

λεμαίου, ώς γεγονότος Επωνύμου της Πόλεως τών ’Αθηνών, 

(Ross, Theseion, 63 Ε. Curtius, Attische Studien 2, 

49.J. ’Εντεύθεν καί ή Στοά τών ’Επωνύμων μέχρι τίνος έκα-

’) Curt Wachsmuth, Die Stadt Athen im Alterthum II, 
σελ. 527.
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ΆνασκαφαΙ έν rfj Στοά των Γιγάντων 9δ

λεΐτο καί ή αύτόθεν άρχοριένη νυν οδός των ’Επωνύμων αρ

χόντων καλείται (Milchhofer έν Baumeister Denkmaler 
έν Athen. σελ. 168.)

Ή Στοά αυτή έκσκαφεϊσα κατά την ανατολικήν πλευ

ράν τελεως έκ των ύφ’ ήριών γενοριένων έπ’ έσχατων άνασκα- 

φων έξηκριβώθη οτι έξετείνετο κατά τρία έ'τι ριέτρα στρός Α.,

Είκ. 4.

έκιγκλιδώθη καί περιετοιχίσθη καΙ|άποτελεϊ οίίτω ορθογώ

νιον σχήρια έν τφ ριέσω τοϋ οποίου επί βάσεων ρ,εταγενεστέ- 

ρων, αγνώστου χρήσεως οίκοδοριήριατος, ΐδρυνταε τρεις οφιοει

δείς ανδριάντες, τέως ριέν ακέφαλοι, άλλ’ ειτα εύρεθεϊσα κε

φαλή ενός αύτών έν Έλευσΐνι καί ταύτισθεΐσα προσεκολλήθη 

ύπό τοϋ αρχιτεχνίτου των Μουσείων Π. Καλούδη Χ).

*) Κεφαλή Γίγαντος κείμενη έν τω Έθν. Μουσείο» άπό του 1861 έξ 
Ελευσίνας κομισθεϊσα περιεγράφη 6π’ άοιθ. 374 ώς κεφαλή ΓΙοσειδώνος υπό
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Οΰτω δέ ό εις παρίσταται τέλειος καI ίσως εντός όλίγου 

έπικολληθη καί η κεφαλή τοΰ άλλου άνδριάντος εύρεθεΐσα καί 

αυτή έν Έλευσΐνι, ένθα έλπίζεται καί η εδρεσις τνίς τρίτης 

κεφαλής, δτε θά συριπληρωθη πλέον ή Στοά :).

'Ο αοίδιμος Λ. Καυταντζόγλου καί ό C. Wachsmuth 
[Λετέπειτα έπίστωσαν δτι οί ανδριάντες ουτοι δεν άνηκουσιν εις

Είκ. 5.

την Στοάν, ή'τοι εις τό άρχικόν κτίριον των ’Αθηνών, άλλ’ είς 

άλλο ίδρυμα, εντός τνίς πόλεως, ί'σως καί έν αύτΐ] τη πόλει 

κείμενον, άλλ’ δτι, εις άγνωστον εποχήν, ηρπάγησαν καί τέλος

τοΰ Π. Καββαδία. (Γλυπτά τοΰ Έθνιχοΰ Μουσείου υπδ Π. Καββαδία σελ. 
253 άριθ. 374).

*) "Αν οί Γίγαντες ουτοι σχετίζονται προς τά δμοια λείψανα τα εν 
Έλευσΐνι ευρεθέντα δεν δύναταί τις μετά βεβαιδτητος νά άποφανθτ). (ΙΙρολ.
Wolters, ’εν Α. Μ. XXI. 1896, 109).
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Άνασκαφαϊ έν xfj Στοά των Γιγάντων 9?

εύρέθησαν εν Έλευσΐνι, οπότε ριετακορ,ισθέντες ίδρύθησαν έν τη 

νϋν θέτει αυτών.

Οί ανδριάντες ούτοι καλώς έπεξειργασρ^νοι καί τέχνης 

ούχΐ κοινές ώς πάντα τα περιβάλλοντα αυτούς έκ των αρχιτε

κτονικών [/.ελών Γης Στοάς,άτινα εισί τέχνης ηττονος λόγου 

αξίας, φαίνεται οτι ησαν τέσσαρες τουλάχιστον. Δύο των βά

σεων των οίκρδοριηριάτων της Στοάς φέρουσι βάθρα ριαρριάρινα, 

άλλ’ εΐργασριένα φαύλως καί κοσριούριενα κατά την έριπροσθίαν, 

την Β. επιφάνειαν, ύπό τής ίεράς ελαίας τής ’Αθήνας, περι- 

βαλλορ.ένης ύπό όφεως καί άλλων άκόρ-ψων αναγλύφων. Έπί 

τοϋ βάθρου τούτου έπίκεινται τέσσαρες παραστάδες έκ διαφό

ρου ύλικοΰ συρ,πεπηγρ.έναι καί άκοριψοι καί προ αυτών τρία 

κολοσσιαία άγάλριατα, ών το ριέν κάτω ηρισυ είναι οφις τών 

ριέν, ιχθύς τοΰ δέ, το δ’ άνω ήριισυ άνδρες χρησιριεύοντες ώς 

στυλοβάται άγνωστου χρησεως αρχαίου οικοδομήματος τών 

τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων. Ή Στοά αυτή ύπ’ άλλων αρ

χαιολόγων καί ύπό τοΰ άοιδίρ.ου Κ. Πιττάκη ώς τόπος λα

τρείας τοΰ ήρωος Φόρβαντος θεωρηθείσα, διευθύνεται -πρός τα 

Β. ΒΑ. ριετά τριών στενών εισόδων ρ,εταξύ τών τεσσάρων παρα- 

στάδων άνοιγοριένων, ών τό ριεσαϊον άνοιγρια είναι μεγαλείτε- 

ρον τών δύο εκατέρωθεν. Κατά δέ τά στενά διάριεσα ΰπήοχον 

καί έπ’ άριφοτέρας τάς πλευράς θέσεις διά κρηνας καί κατά 

τάς γωνίας κλίρ,ακες άγουσαι εις τον άνω ό'ροφον τοϋ οικο

δομήματος.

Ταΰτα έν όλίγοις έκρινα σκόπιριον νά άναγράψω ένταΰθα 

έπί τη εύκαιρίιγ τής γενοριένης ύπ’ έριοΰ σκαφής πρός Α. τής 

Στοάς, παραπέριπω δέ τόν έπιθυριοΰντα πλείονας πληροφορίας 

εις τάς πρός τό Συριβούλιον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 

έκθέσεις τοΰ άρχιτέκτονος Λ. Καυταντζόγλου δημοσιευθείσας 

έν τοΐς Πρακτικοΐς αύτής τοΰ Ιτους 1871.

’Οφείλω νά αναφέρω ένταΰθα OTt έν τη άνασκαφγί ταύτη 

την διαχειριστικήν έπιμέλειαν είχεν ό κ. Χρ. Ήλιόπουλος οστις 

ριετά ζήλου διεξηγαγε τό έργον τό έμπιστευθέν αύτφ ύπό τής

7
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98 Πρακτικά τον 1912

’Αρχαιολογικές 'Εταιρείας, Ϋίτις καί είς άλλας άνασκαφάς άνέ- 

θετο αύτώ όριοίαν εργασίαν.

Εύρηριατα έσχοριεν ολως άχρηστα τεριάχιά τινα γλυπτών,

Είκ. 6.

ούχΐ κατά χώραν εύρεθέντα έν τοΐς Οεριελίοις τ·ης κατεδαφι- 

σθείσης οικίας δίκην κοινών λίθων έντετειχισριένα καί ξένα 

προς την Στοάν. ’Αξίαν λόγου ριόνον επιγραφήν ρινηριονεύω την
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Άνασκαφαι έν xfj Στοά των Γιγάντων 99

έξης έπιτυμβίαν στηλην άποκεκρουμένην τα κάτω υψ. 0,42 

ιτλ. 0,39 πάχ. 0,15. "Ανω έφερε γεισον καί άκράνθεμον άπο- 

κεκοουμένον νϋν (πρβλ. εικόνα 6). Ύπό το γεΐσον επιγραφή 

έξ έπτά στίχων έχοοσα ουτω:

ΚΥΔΙΜΑΧΟΣι . νΙΙ . ~>h . .

ΘΟΡΑΙΕ'

ΚΥΔΙΜΑΧΟΝΧΘΩΝ , ΙΛΙ ΡΑΤΡΙ*€ΤΕΡ. . . 

€ΙΚΑΛΥΡΤΕΙΟΛΒΌΝΕΥΑι ΩΝ A ΒΙ .. 

ΡΛΕΥ^ΑΝΤΑΡΡΟ^ΟΡΜΟΝΡΑΙΔΑ€ . .

ΡΑΙΔΩΝ ΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΗΡA £ Λ Λ . . .

ΤΗΝΡΑΝΤΩΝΚΟΙΝΗΝΜΟΙΡΑΝ

ΦΟΙΜΕΝΟΣ

Κυδίμαχος (τοΰ δεινός)

Θοραιεύς (;)

Κυδίμαχον χθων φίλη(;) πατρίς στέρ[νοι] 

σι καλύπτει όλβιον, εύαίωνα βί[ου] 

πλεύσαντα πρός δρροον* παϊδας (γάρ;)
u __ y

παίδο»ν έσιδών καί γήρας ΛΛ. . . / 

την πάντων κοινήν ριοΐραν 

φθίριενος.

Άποτελεϊται αΰτη έκ τεσσάρων δακτυλικών στίχων ριέ 

ριικράν άνωριαλίαν εις τον δεύτερον πόδα τοΰ πρώτου στίχου. 

'Ο τέταρτος στίχος εϊνε πεντάμετρος όχι τόσον εξαίρετος. » 

Έργον άλεξανδρινων χρόνων II.

Άΰήνησι. II. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ
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