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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΗΡΙΑΣ ΠΥΛΑΣ 

ΕΙς μνήμην ‘Ιωάννον Χρ. Θρειμιάδη

Εις την έκπλήρωσιν τής άναληφθείσης προσ
πάθειας πρός δημοσίευσιν μέρους τών έν Άθή- 
ναις άνασκαφών τοϋ άειμνήστου διδασκάλου 
μου, Εφόρου άρχαιοτήτων Ί. Θρεψιάδη, συμ
βάλλει ή παρούσα εκθεσις, άφορώσα είς μικράν 
έρευναν διεξαχθείσαν έντός οικοπέδου εις 
σχετικώς βραχείαν άπόστασιν άπό τοϋ Κερα- 
μεικοϋ *.

Ή άνασκαφή άνελήφθη μετά τήν συμπτω- 
ματικήν άνεΰρεσιν άρχαιοτήτων έν τώ οίκο- 
πέδφ Γ. Κακαβά, παρά τήν συμβολήν τών 
όδών Ψαρομηλίγγου 9 καί Καλογήρου Σα
μουήλ, κατά μήνα Σεπτέμβριον τοϋ 1961 λ 
Ή ερευνά ήχθη είς πέρας τή συνεργασίρ τών 
βοηθών τοϋ Εφόρου, Εύαγγ. Πεντάζου, Χαρ. 
Λοϊσίου καί τοϋ γράφοντος.

Αί άρχαιότητες άνευρέθησαν παρά τήν 
πλατείαν Ελευθερίας, πρδς Βορράν τοϋ περι
βάλλοντος τήν άρχαίαν πόλιν τείχους καί έγ-

* Ή σύνθεσις τής άνά χεΐρας μελέτης άνελήφθη 
κατόπιν προηγηθείσης συνεννοήσεως μετά τής συζύ
γου του αειμνήστου ’Εφόρου αρχαιοτήτων ’Αθηνών 
κ. ’Αντιγόνης Ί. Θρεψιάδου. Τήν Καν Θρεψιάδου 
θερμώς ευχαριστώ διά τήν πολύτιμον συμπαράστα- 
σιν ήν μοι παρέσχε. Λίαν επωφελείς άπέβησαν αί 
υποδείξεις ΰπό τών αρχαιολόγων Homer καί Doro
thy Thompson, τοϋ Ε. Vanderpool, τοϋ F. Willem- 
sen καί τής V, Grace. Ή V. Grace εύγενώς 
παρέσχε νέα στοιχεία περί τήν παλαιάν ερευνάν 
τής όδοΰ Λένορμαν 28. Ευχαριστίας οφείλω καί είς 
τόν Δημ. Λαζαρίδην καί τήν Όλγαν Άλεξανδρή διά 
τάς διευκολύνσεις πρός μελέτην τών ευρημάτων’ 
είς τόν Γ. Μηλιάδην διά παρασχεθέντα στοι
χεία έξ άνασκαφών τοϋ αειμνήστου Θρεψιάδου καί 
ιδιαιτέρως είς τόν άρχιτέκτονα-άρχαιολόγον Ί. Τραυ
λόν διά τήν παραχώρησιν τοπογραφικοΰ διαγράμ
ματος πρός τοποθέτησιν τών μέχρι τοΰδε άνά τόν 
χώρον ’Αγοράς - Ίππίου Κολωνοΰ άποκαλυφθει- 
σών αρχαιοτήτων ως καί τήν ουσιαστικήν βοήθειαν 
κατά τήν διερεύνησιν ποικίλων πηγών πρός εντοπι
σμόν παλαιών άνασκαφών. Τέλος, εκφράζω τάς θερ- 
μάς μου ευχαριστίας καί πρός τόν σεβαστόν καθη
γητήν μου κ. Ν· Κοντολέοντα διά τό ενδιαφέρον του 
πρός άρτιυιτέραν άπόδοσιν τής παρούσης έκθέσεως.

γύς τής θέσεως τών άναζητουμένων Ήρίων 
πυλών.

Τά μελετηθέντα λείψανα συμποσούνται 
είς τέσσαρας τάφους, εν μαρμάρινον Μνη- 
μείον, εν κλασσικόν Οικοδόμημα, τρεις ύδατο- 
δεξαμενάς διαφόρων περιόδων καί είς άρι- 
θμόν τινα άγωγών ΰδατος2. Έκ τών τάφων 
δ ύπ’ άριθμδν III ύπέστη μερικήν καταστροφήν 
ύπά τών έργατών διανοίξεως θεμελίων γενο- 
μένης παρανόμως, ανευ τής άπαιτουμένης 
παρά τής Γ' Εφορείας άδειας. Καίτοι ή τυ
χαία άποκάλυψις τοϋ πλημμελήματος έγέ- 
νετο έγκαίρως άντιληπτή, άλλ’ δμως στρώ
σεις τινές έν τώ μέσφ τοϋ οίκοπέδου είχον 
ήδη διαταραχθή, ευτυχώς είς περιωρισμένην 
έκτασιν.

Τά πρώτα ευρήματα άνεφάνησαν κατά 
τήν 9ην Σεπτεμβρίου 1961 είς τήν βορείαν 
πλευράν τοϋ οίκοπέδου. Έκτοτε άνελήφθη 
συστηματική άνασκαφή, διεξαχθείσα είς τρεις 
περιόδους καί διαρκέσασα συνολικώς περί τάς 
έξ εβδομάδας3.

Α. ΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΑΙ ΤΑΦΑΙ

Ή άρχαιολογική σπουδαιότης τοϋ άνασκα- 
φέντος οίκοπέδου έγένετο άμέσως φανερά διά 
τής άποκαλύψεως τεσσάρων κλασσικών τάφων 
είς τήν ΒΑ. γωνίαν τοϋ οίκοπέδου. Ενταύθα

1 Τό οίκόπεδον κεΐται είς τήν ΝΔ. γωνίαν τής συμ
βολής τών προαναφερθεισών όδών. Σχήματος ορθο
γωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων 18.30χΐ9.80μ. 
μέ τήν βραχυτέραν πρόσοψιν επί τής όδοΰ Ψαρο- 
μηλίγγου, εμφανίζει μικράν ΒΔ. άπόκλισιν τοϋ άξο- 
νος, κατά τά 30° περίπου. Παρά ταϋτα, πρός άπλου- 
στέραν κατανόησιν τής έκθέσεως, κατά τήν παρεχο- 
μένην περιγραφήν, ουδόλως λαμβάνεται ύπ’ δψιν ή 
τοιαύτη άπόκλισις.

2 Μετά τό πέρας τής άνασκαφικής έρεύνης έκρίθη 
διατηρητέον έν τώ ύπογείφ τής οικοδομής τό κλασσι
κόν Μνημεΐον. Τοϋ Βορειοδυτικού οικοδομήματος, 
άφοΰ άφηρέθη ό άνώτατος δόμος, κατεχώσθη ύπό τό 
δάπεδον τοϋ υπογείου τό λοιπόν τμήμα.

8 Ή πρώτη περίοδος διήρκεσεν άπό 9 μέχρι 16 Σε
πτεμβρίου τοϋ 1961. Ή δευτέρα καθ’ όλον τόν μήνα 
Αύγουστον τοϋ 1962, ή δέ τρίτη κατά τό διάστημα 
άπό 4 μέχρις 11 ‘Οκτωβρίου τοϋ 1962. Ή κατά δια- 
κοπάς διεξαχθεΐσα έρευνα ώφείλετο είς τεχνικάς 
δυσχερείας προερχομένας άποκλειστικώς καί μόνον 
από τάς συνθήκας, ΰφ’ ας διενήργει τήν άνοικοδό- 
μησιν ό ιδιοκτήτης.
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ΤΟΜΗ A - A

ΤΟ Μ Η Β - Β

Είκ. 1. Κάτοψις των έν τφ οίκοπέδψ Γ. Κακαβά αρχαιοτήτων.

Τομή A - A : "Αποψις τής στρωματογραψικής διατάξεως τής βόρειας παρειάς τοϋ οικοπέδου.

Τομή Β - Β: Τομή πρό τής νοτίας δψεως τής πρωίμου Ρωμαϊκής δεξαμενής. Κάτωθεν ταύτης έτέρα δεξαμενή, 

άπιόσχημος.

Τομή Γ - Γ : Αί εντός τής κιμηλιάς λελαξευμέναι αύλακες καί οΐ υπεράνω μεταγενέστεροι αγωγοί.

”Ανω αριστερά : Σχεδιογράφημα εσωτερικής δψεως ανατολικού τοίχου τοΰ Βορειοδυτικού οικοδομήματος.
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δ Αργολιθικός σχιστόλιθος (κιμηλιά) σχηματί- j 
ζει μικράν έξαρσιν, διαγραφομένην εις την κά- 
τοψιν έν σχήματι παραλληλογράμμου —έφ οΰ 
καί οί τάφοι — καί δριζομένην κατά την δυ- j 
τικήν ταΰτης πλευράν διά τού εντός τής κι- 
μηλιάς λελαξευμένου λάκκου τής ταφής II.
Ή νοτία πλευρά τής έξάρσεως διαγράφεται 
ύπό βαθέος χάνδακος, κατευθύνσεως Απ’ ’Ανα
τολών προς Δυσμάς, περιέχοντος τους δακτυ
λίους πήλινου άγωγοΰ υδατος (είκ. 1, κάτοτβις).

Ταφή I Έκ τών ταφών άρχαιοτέρα είναι j 
ή τής παιδικής πηλίνης λάρνακος I, κατευθυν
σεως Β.-Ν. Άνευρέθη εις βάθος 3.15 μ. άπό τής j 
έπιφανείας τών κρασπέδων, άπέχουσα 0.40 μ. 
έκ τής οικοδομικής γραμμής τής όδοΰ Ψαρομη- J 
λίγγου καί 1.65 μ. έκ τής οικοδομικής γραμ
μής τής όδοϋ Καλογήρου Σαμουήλ. Ή λάρναξ, 
διαστάσεων 0.97X0.39 (έξωτ.) καί έσωτερικού 
βάθους έκάστου τών σκαφοειδών στελεχών 
0.23μ.,είχεν άπεστρογγυλωμένας γωνίας, εσω
τερικούς δ’έκαλύπτετο ύπό μελανός γανώμα- 
τος. Αυτή κατελάμβανεν όρυγμα έσκαμμένον 
έντός τής κιμηλιάς. Εντός τής λάρνακος άνευ- | 
ρέθησαν έλάχιστα, λίαν σεσαθρωμένα λείψανα j 
παιδικού σκελετού. Πλησίον τούτου άπέκειντο 
τέσσαρα μικρά αγγεία (βλ. λάρνακα έν κατό- 
ψει είκ. 1 καί πίν. Η β).

1. Λευκή λήκυθος νψ. 0.154. Διάμ. βά- 
σεως 0.041. Διάμ. χειλέων 0.033 μ. Άκεραία, 
έλαφρώς κατά την βάσιν άποκεκρουμένη. Τό 
διά λευκοκιτρίνου έπιχρίσματος πληρούμενον 
άνω τμήμα τής κοιλίας τού άγγείου, κεκοσμημέ- 
νον διά τριών μελανογράφων ανθεμίων, έκά
στου έντός αψιδωτού περιγράμματος. Αί λεπτο- 
μέρειαι τών άνθέων αποδίδονται διά χαρά- 
ξεως. Όμοίως διά χαράξεως φέρονται τρείς 
δριζόντιοι γραμμαί διαχωρίζουσαι τό θέμα 
τού άνω άπό τού κάτω τμήματος τής κοιλίας, 
ή όποια φέρει μέλαν γάνωμα. Έπί τού ώμου, 
είς διπλήν σειράν, άκτινοειδώς διηυθετημένα 
«ρόπαλα» μέλανος χρώματος. Ή βάσις κο
σμείται διά ιτελαίνης περιφερειακής ζώνης 
(πίν. Ε α, 1).

"Ομοιοι, άν καί μεγαλύτεροι (ύψ. 0.194 καί 
0.164), αί δημοσιευόμενοι έκ Λεγρενών ύπδ 
Β. Καλλιπολιτου καί Β. Πετρακου έν ΑΔ 18 
(1963): Χρονικά, σ. 44, λήκυθοι, Αποδιδόμε
νοι είς τό έργαστήριον τού γραφέως τής I

Beldam. Έτέρα λήκυθος δμοία προς την ήμε- 
τέραν, άν καί τά τόξα τά συνδέοντα τά Ανθέ
μια ούχί πλήρη, μέ Ακριβώς όμοιον σώμα, ή 
ύπ’ Αριθμ. 10 λήκυθος έκ τού τάφου XXVII 

τής Ανασκαφής Σεραφείμ I. Χαριτωνιδου παρά 
τήν πλατείαν Συντάγματος (ΑΕ 1958 ] 1961], 
σ. 75 - 76, είκ. 131).

Ή ήμετέρα λήκυθος, ώς περιθεομένη υπό 
εγχαράκτων γραμμών, Ασφαλώς Ανήκει είς τό 
έργαστήριον τού «γραφέως τής μεγαίρας» 
(Beldam painter), τό όποιον έκαμνε χρήσιν 
τής χαρακτηριστικής ταύτης διακοσμήσεως. Ή 
Haspels παρατηρεί ότι τοιαΰται λήκυθοι Α- 
παντώσιν Από τού 470 μέχρι τών μέσων τού 
5ου π.Χ. αίώνος λ Έν τούτοις δ Χαριτωνιδης 
διαπιστοί τήν ΰπαρξιν καί μεταγενεστέρου 
εργαστηρίου (κατά τό β' ήμισυ τού 5ου αί.) 
«διαδεχθέντος ίσως τό τού γραφέως τής 
Beldam2»· Έν συμπεράσματι ή λήκυθος πρέ
πει νά συσχετισθή μέ τά Αρχαιότερα προϊόν
τα τού έργαστηρίου, ώς δεικνύουν τά λοιπά 
έκ τής παιδικής ταφής κατωτέρω κτερίσματα.

2. Λήκυθος μετά μέλανος γανώματος. "Υψ. 
0.108, διάμ. βάσεως 0.028, χειλέων 0.026 μ. 
Άκεραία μέ έλαφρώς κατεστραμμένην γάνωσιν 
κατά τήν όπισθίαν όψιν τής κοιλίας. Διά μέ
λανος γανώματος πληρούται ή άνω έπιφάνεια 
τής βάσεως ώς καί ή κοιλία τού Αγγείου. 
Αύτη, κάτωθεν τής λαβής, έπί τού έρυθρω- 
πού χρώματος τού πηλού φέρει διακόσμησιν 
ζητοειδών μεταξύ ζεύγους γραμμών. Έπί τού 
διασώζοντος ίχνη πορφυρού χρώματος ώμου, 
Ακτινοειδώς διατεταγμένα, «ρόπαλα». Ιχνη 
τού ίδιου χρώματος καί έπί τού λαιμού (βλ. 
πίν. Ε α, 2).

’Ολίγον μικροτέρα ή λήκυθος Β6 τού τά
φου Β, τής Ανασκαφής τής δδού Λένορμαν 
(Cedric G. Boulter, Hesperia 32, 1963, 

σ. 113-137), Ανήκουσα ίσως είς τό έργαστή
ριον τής Beldam3, ώς καί ή ήμετέρα.

1 C. Η. EmiliE Haspels, Attic Black-figured 
Lekythoi, 1936, σ. 187. Μετά τής αυτής διακοσμή- 
σεως καίτοι άτρακτοειδεϊς τήν κοιλίαν, αί δημοσιευ- 
θεϊσαι ύπό Η. Thompson έν Hesperia, Suppl. 4, 
1940. The Tholos, σ. 31.

2 Σεραφείμ I. Χαριτωνιδου, Άνασκαφή κλασ
σικών τάφων παρά τήν πλατείαν Συντάγματος, 

ΑΕ 1958 (1961), σ. 23.

8 Hesperia 32, 1963, σ.119, πίν. 37, Β6.
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3. Λευκή λήκυθος μελανόγραφος. "Υψ. 
0.109. Διάμ. βάσεως 0.03, χειλέων 0.022 μ. 
Ελαφρώς άποκεκρουμένη κατά τα χείλη. Πρόσ- 
οψις κεκοσμημένη δι’ δριζοντίων διακοσμη- 
τικών ζωνών μελανός γανώματος. Είς τδ μέ
σον θαλλός κισσού μετ' άνθεμίων, πλαισιού- 
μενος υπό δύο λεπτών ζωνών. Ύπεράνω αυ
τού διπλούν κιγκλιδωτόν. “Απαντα τά ώς άνω 
έζωγραφημένα επί τού άνω τμήματος τής κοι
λίας, ή δποία πληρούται διά λευκοκιτρίνου επι
χρίσματος. Ή κάτω κοιλία κα! ή άνω έπιφάνεια 
τής βάσεως μέ μέλαν γάνωμα. ΈπΙ τού ώμου 
άκτινοειδής διακόσμησις «ροπάλων» μετά στι
γμών. ’Ίχνη πορφυρού χρώματος επί τού λαι
μού κα! τού ώμου. Έκ τού έργαστηρίου τής 
Beldam (πίν. Ε α, 3).

4. Χύτρα μικρά άκεραία. Ύψ. 0.075. Διάμ. 
χειλέων 0.053. Περιφέρεια κοιλίας 0. 263 μ. 
Χρώμα πηλού μελανόφαιον, φέρον ϊχνη τής 
έπι πυράς χρήσεως. Σώμα σφαιρικόν πεπιε- 
σμένον είς τό άνω τμήμα. Χείλη πρός τά εξω 
νεύοντα. Ή λαβή, μή ύπερυψουμένη τών χει- 
λέων, διαγράφει καμπύλην είς τό μέσον τής 
κοιλίας (πίν. Ε α, 4).

Τό άγγειον, δπωσδήποτε μεταγενέστερον 
τής μέ σφαιρικώτερον σώμα χύτρας Ρ. 23188 
τής ’Αγοράς (500-480 π.Χ.)1, δυνατόν τεχνο- 
τροπικώς νά άναχθή είς τό β' τέταρτον τού 
5ου π.Χ. αίώνος. Μεταγενεστέρα κα! μέ ίκα- 
νώς πεπιεσμένον σώμα ή χύτρα τού τάφου V 
ύπ’ άριθμ. 2, τής άνασκαφής παρά τήν πλατείαν 
Συντάγματος2.

Ή ταφή I, ώς έκ τών κτερισμάτων συνά
γεται, δυνατόν νά τεθή χρονολογικώς είς τό 
β' τέταρτον τού 5ου π. X. αίώνος, ίδια περ! 
τό 470-460 π. X. Τό αύτό έπιβεβαιούται κα! 
στρωματογραφικώς, έκ τής θέσεως είς ήν εΰ- 
ρέθη ή ταφή έν σχέσει πρός τόν μεταγενέστε
ρον τάφον III.

Ταφή II. Τάφος κεραμοσκεπής, εύρεθείς 
παρά τήν δυτικήν παρειάν τού προαναφερθέν- 
τος έξάρματος, προσανατολισμού Β.-Ν., ένα- 
ποτεθειμένος έντός δρύγματος διευρυνθέντος 
κατά τήν έπομένην έκατονταετηρίδα (4ος π.Χ.

1 Agora Picture Book No i, B. Sparkes - 

L. Talcott, Pots and Pans of Classical Athens, 
1958, είκ. 62.

2 AE 1958 (1961), σ. 79, είκ 136.

αί.) πρός Δυσμάς, κατά τήν κατασκευήν τής 
κρηπ'ιδος τού έκε! άνεγερθέντος Μνημείου 
(βλ. είκ. 1, κάτοψις. Τομή Α-Α). Ότάφοςάνευ- 
ρέθη 2.25 μ. δυτικώς τής οικοδομικής γραμμής 
τής δδού Καλογήρου Σαμουήλ, βαίνων καθέ- 
τως κα! υποκάτω τής δδού Ψαρομηλίγγου, είς 
βάθος 3.15 μ. άπό τών κρασπέδων. Ό τάφος, 
διαστάσεων 1.98X0.55X0.30 μ., άπηρτίζετο άπό 
πήλινους κεράμους, στρωτήρας, άνά δύο εκα
τέρωθεν συναντωμένους είς δξεΐαν γωνίαν, 
τών στενών πλευρών έμπεφραγμένων διά κα- 
τακορύφως στερεωμένων όμοιων στρωτήρων. 
Έντός τού τάφου, δ όποιος λόγο) τών γεω
δυναμικών πιέσεων ειχεν ύποστή διάρρηξιν 
τών κεράμων, ύπήρχεν ικανόν γέμισμα έκ 
μαλακών κιμηλοχωμάτων, κάτωθι δέ τούτων 
έκειτο εκτάδην δ λίαν ικανοποιητικής διατη- 
ρήσεως σκελετός ωρίμου ανθρώπου, μέ τήν 
κεφαλήν πρός Νότον. Τό σχετικώς μέγα μή
κος τού σκελετού, ή ισχυρά διάπλασις τών 
όστών ώς κα! τά έλαφρώς ύπερέχοντα ύπερ- 
όφρυα τόξα, ενισχύουν τήν άποψιν περ! 
τής ενταύθα ταφής αρρενος άτόμου. Ή ταφή II 
είναι άναμφιβόλως άρχαιοτέρα τού έφαπτο- 
μένου ταύτης εύμεγέθους Μνημείου (βλ. είκ. 1, 
τομή Α-Α). Κατά τήν άνασκαφήν παρετηρήθη 
ότι τό διάστημα τό παρεμβαλλόμενον μεταξύ 
τής στενής τού Μνημείου πλευράς και τής μα- 
κράς τού τάφου είχε πληρωθή διά ριχτών κι- 
μηλοχωμάτων κα! άλλων υλών, αί δποίαι δεν 
θά ήτο δυνατόν νά έναποτεθούν κατ’ άλλον 
τρόπον, είμή μόνον έάν ό τάφος προύπήρχε, 
κατόπιν δέ, τυχών σεβασμού κατά τήν άνοι- 
κοδόμησιν τού Μνημείου, παρέμεινεν άθικτος, 
άφού έπληρώθη τό μεταξύ τής κρηπίδος και 
τών κεκλιμένων κεράμων διάστημα διά τού 
προαναφερθέντος υλικού. Έντός τού τάφου 
ούδέν κτέρισμα άπεκαλύφθη. Παρά ταύτα, 
έντός τού γεμίσματος τούτου συνελέγησαν 
ολίγα θραύσματα πήλινων αντικειμένων, πι- 
θανώτατα προσφορών είς τόν νεκρόν. Ή άνεύ- 
ρεσις τών θραυσμάτων έντός τού γεμίσματος 
είναι δύσκολος νά έρμηνευθή, δεδομένου ότι 
αί γνώσεις ημών σχετικώς πρός τήν διαδικα
σίαν ενταφιασμού κατά τήν έποχήν έκείνην 
είναι λίαν έλλιπεΐς3.

s ΑΕ 1958 (1961), σ. 138.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:36 EEST - 18.237.180.167



12 Δημητρίβυ «Ξύμβέρτβυ Σκιλάρντι ΑΕ 1968

1. Θραύσμα ληκύθου. Σωζ. ύψος 0.039 μ. 
Σωζ. μήκος περιφέρειας 0.068 μ. Σώζεται μέρος 
τοϋ άνω τμήματος τής κοιλίας τού άγγείου μέ 
κιτρινωπόν έπίχρισμα. Μελανόγραφος διακό- 
σμησις ζώνης έκ διπλού κιγκλιδωτού, υποκάτω 
δε στενής παραλλήλου πρός τούτο ζώνης, θαλ
λός κισσού. Έκ τού έργαστηρίου τής Beldam-

2. Θραύσμα ληκύθου. Σωζ. ύψος καί μή
κος περιφερείας 0.062 και 0.019 μ. άντιστοίχως. 
Τό θραύσμα, έκ τού δπισθίου άνω τμήματος 
τής κοιλίας τοϋ άγγείου. Ή επιφάνεια πληρού- 
ται διά καστανερύθρου στίλβοντος γανώματος.

3. Θραύσμα έκ τής κοιλίας ερυθρόμορφου 
άγγείου, διαστάσεων 0.042X0.30 μ. Έπι τής 
επιφάνειας σπειροειδές κυμάτιον (laufender 
Hund).

4. Μελαμβαφές θραύσμα χειλέων κα'ι κοι
λίας άγγείου (κύλικος). Διαστάσεις: 0.052X 
0.029 μ. Γάνωμα ήλλοιωμένον, κιτρινοφαίου 
χρώματος.

5. Λύχνος μελαμβαφής τεθραυσμένος. Σω- 
ζομένη μεγίστη διάμετρος 0.073. Ύψ. 0.022 μ. 
Διάμετρος δισκοειδοΰς βάσεως 6 έκατ. Λίαν 
ελλιπής κατά τά χείλη.

Παντελώς άποκεκρουμένος κατά την μύ
ξαν. Ό πυθμήν τού λύχνου έπίπεδος μετά 
μελαίνης γανώσεως μέτριας διατηρήσεως. 
Έξωτερικώς, πλήν τής βάσεως, ό λύχνος 
φέρει στιλπνόν μέλαν γάνωμα, άκόμη καί 
μεταξύ των δύο άποφύσεων τής έλλιπού- 
σης λαβής. Η βάσις επίπεδος καί έλαφρώς 
προεξέχουσα σώζει ίχνη πορφυρού χρώματος. 
Κατά τήν περιφέρειαν τού δίσκου έγγεγραμ- 
μένος κύκλος πεποιημένος πρό τής όπτήσεως. 
Έπι τής επιφάνειας τής βάσεως, πέρα τού 
κέντρου, τρία εγχάρακτα σύμβολα (graffiti), 
ύψους 0.011 μ. περίπου, πιθανώς άριθμητικά 
σύμβολα άπλού γραμμικού συστήματος 1 (πίν. 
Ε γ).

Ο τύπος τού λύχνου άνάγεται εις τήν 
όμάδα 21Β τής Αγοράς2, λίαν συχνός ιδίως 
κατα τα μέσα τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος. Μέ τάς

Τοιαΰτα σύμβολα βλ. Lucy Talcott, Pottery 
from a Fifth-Century Well, Hesperia 4, 1935, 
σ. 515-6, εϊκ. 28, άριθμ. δημοσ. 85-88.

Richard Hubbard Howland, Greek Lamps, 
The Athenian Agora, τ. IV, 1958, o. 46.

αύτάς άναλογίας, κατά τι μικρότερος (διάμ. 
0.070), δ λύχνος 165 (L3971)3 τής ’Αγοράς, 
τής περιόδου 490-460 π.Χ.

Ή χρονολόγησις τής ταφής II, ώς έπικυ- 
ροΰται διά τών ανωτέρω θραυσμάτων, άνάγε- 
ται εις τούς περί τά μέσα τοϋ 5ου αί. χρόνους.

Ταφή III. Ό άνατολικώτερος τών τάφων, 
ό κεραμοσκεπής III, Α. - Δ. κατευθύνσεως, 
άνευρέθη είς βάθος 3.10 μ. Άπέχων 0.40 μ. 
άπό τής βορείας οίκοδομικής γραμμής είσήρ- 
χετο κατά μικρόν αυτού τμήμα υπό τήν πα- 
ρακειμένην οδόν Καλογήρου Σαμουήλ. Κατά 
τήν έναρξιν τής συστηματικής άνασκαφικής 
έρεύνης ό τάφος είχεν ήδη παραβιασθή υπό 
τών εργατών. "Εν, υπό τήν Καλ. Σαμουήλ, 
παραμεΐναν άθικτον τμήμα τοϋ τάφου συνε- 
τέλεσεν είς τήν εξαγωγήν συμπερασμάτων (βλ. 
πίν. Η β κα'ι κάτοψιν είκ. 1). Ό τάφος άνή- 
κεν είς τον γνωστόν τύπον τών καλυβιτών, 
ήτοι, δύο έφ’ εκατέρας πλευράς λακωνικοί 
στρωτήρες συναντώμενοι κατ’ οξεϊαν γωνίαν. 
Στρωτήρες εφρασσον έπίσης τάς στενάς πλευ
ράς τοϋ τάφου, δ δποΐος έβαινεν έπι τής μα- 
λακής κιμηλιάς. Τό κατά προσέγγισιν μήκος 
τοϋ τάφου ύπελογίσθη είς 1.80 μ. περίπου. 
Πλάτ. 0.50 μ. καί ΰψ. 0.30 μ. περίπου. Ό σκε
λετός τοϋ νεκρού είχε παντελώς διαταραχθή 
υπό τών έργατών, ούτως ώστε νά στερούμεθα 
σχετικών λεπτομερειών. Παρά ταϋτα, διά τής 
άνευρέσεως θραυσμάτων τινών έρυθρομόρφου 
κρατήρος έντός τών έκ τοϋ τάφου προερχομέ- 
νων χωμάτων, διαπιστοΰται ή έναπόθεσις άρ- 
ρενος. Κτερίσματα, προερχόμενα έκ τοϋ έσω- 
τερικού τοϋ τάφου καί άνευρεθέντα έντός τών 
έξ αυτού προερχομένων χωμάτων, είναι τά 
άκόλουθα:

1. Δύο συνηρμολογημένα θραύσματα λευ
κής ληκύθου. Σωζ. ύψος 0.143, σωζ. μήκος 
περιφερείας 0.106 μ. Ή κάτω κοιλία φέρει κα
λόν μέλαν γάνωμα. Ύπεράνω, σχετικώς 
πλατεία ζώνη χρώματος καστανού χρυσί- 
ζοντος. ’Άνω, επί τής λευκής έπιφανείας 
τής κοιλίας τοϋ άγγείου, διά καστανοφαίου 
χρώματος (matt), ένδιαφέρουσα παράστασις 
νεκρικής στήλης έδραζομένης έπι κρηπϊδος έκ

8 Περί τοϋ λύχνου ύπ’ άριθμ. 165, ε.ά. R Η. How

land, σ. 47, πίν. 6 καί 34.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:36 EEST - 18.237.180.167



AE 1968 Άνασκαφαί παρά τάς «Ήρίας πύλας» καί τοπογραφικά προβλήματα τής περιοχής 13

δυο βαθμιδών (πίν. Ε β). Όλίγον άνωθεν τοϋ 
μέσου ναύτης διακρίνομεν δεδεμένην ταινίαν· 
Τά δύο αίωρούμενα έμπροσθεν τής στήλης 
άκρα άποδίδονται δι* έρυθροϋ χρώματος. Έτε- 
ρον ακρον τής αυτής ή έτέρας όλίγον ύψηλό- 
τερον δεδεμένης ταινίας (μη σωζομένης σήμε
ρον) χρώματος έξιτήλου Ιώδους πίπτει πλα- 
γίως τής δεξιάς πλευράς τής στήλης. ’Άνω
θεν τής βάσεως διακρίνονται δύο είσέτι προσ- 
δεδεμέναι ταινίαι χρώματος έρυθροϋ, ών πλα
τυτέρα ή ύψηλότερον εύρισκομένη. Ζεύγος 
άπολήξεως τών ταινιών, πίπτον κάτω, έλίσσε- 
ται επί τής έπιφανείας τών δύο βαθμιδών. 
"Απαντα τά ελεύθερα ακρα τών ταινιών φέ
ρουν θυσάνους έρυθροϋ καί μέλανος νήματος. 
ΕΙς τδ Αριστερόν μέρος τής στήλης διακρίνε- 
vaL κατά τό κάτω τμήμα δ ποδήρης χιτών 
ίσταμένης γυναικείας μορφής. Άπόληξις ται
νίας χρώματος ιώδους έκ τοϋ κανού δ έκρά- 
τει ή μορφή αΰτη διακρίνεται παρά τόν χι
τώνα. Πρέπει να τονισθή ή Αξιόλογος προσ
πάθεια τοϋ γραφέως όπως δημιουργήση έν- 
τύπωσιν προοπτικής παραστάσεως. Δι’ αυτό 
τάς επί τών βαθμιδών τοϋ μνημείου εύρισκο- 
μένας ταινίας Αποδίδει σκοπίμως κυματοειδείς. 
Θά ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι αί παρατηρού
μενοι καινοτομίαι πρός τονισμόν τοϋ βάθους 
συνδέουν τό θραύσμα πρός τό τελευταίον 
τέταρτον τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος καί νά άναχθώ- 
μεν είς τόν κύκλον τοϋ γραφέως τών «τετρα
γώνων» (Quadrate) ή, πιθανώτερον, είς τόν τοϋ 
γραφέως τών «πτηνών» (Bird), τόν οποίον εν
θυμίζει άβιάστως ό τρόπος προσδέσεως τών θυ
σανωτών ταινιών1 καί ή ένίοτε Ανά ζεύγη 
στερέωσις τούτων1 2. Σύγχρονα καί τά κατω
τέρω περιγραφόμενα θραύσματα λευκών λη
κύθων. Τό ύπ’ άριθμ. 2 πιθανώς προέρχεται 
έκ τής ήδη περιγραφείσης ληκύθου:

2. Θραύσμα, διαστάσεων 0.038X0.046 μ. 
τοϋ άνω τμήματος τής κοιλίας λευκής ληκύθου.

1 Βλ. λήκυθον α - α πίν. ΙΖ' έν τή δημοσιεύσει τού 
Γ. Α. Παπαβαςιλειου, Περί τών έν Εύβοια αρχαί
ων τάφων, 1910, στ. 72-73. Βλ. καί τάς ληκύθους 
’Αθηνών: έκ τάφου τοϋ Ίλισοΰ, ΠΑΕ 1950, 119, 
είκ. 40-41, καί έξ άνασκαφής Λένορμαν, Hesperia 
32, 1963, πίν. 44, λήκυθος D2.

2 Βλ. ληκύθους 111 (πίν. 41), D2 (πίν. 44) έν Hes
peria 32, 1963, σ. 120-121.

Παράστασις πρός τά άνω τεταμένης παλάμης 
δεξιάς χειρός διά καστανού ήραιωμένου χρώ
ματος. Ύπεράνω τέσσαρες πορτοκαλλόχροι δια- 
κοσμητικαί ζώναι.

3. Θραύσμα λευκής ληκύθου διαστάσεων 
0.068X0.045. μ. Τό θραύσμα, προερχόμενον έκ 
τής κοιλίας τοϋ Αγγείου, φέρει παράστασιν 
νεκρικής στήλης διά φαιού έξιτήλου χρώμα
τος. Ταινίαι έρυθροϋ καί Ιώδους χρώματος δε- 
δεμέναι έπί τής στήλης.

4. Όκτώ θραύσματα έκ δύο λευκών λη
κύθων. Έπί τών θραυσμάτων δυσκόλως δια- 
κρινόμεναι ταινίαι Ιώδους ή έρυθροϋ χρώμα
τος.

5. Θραύσματα έρυθρομόρφου κωδωνοει
δούς κρατήρος. Δύο μόνον τεμάχια σώζονται 
έκ τής κυρίας δψεως τοϋ Αγγείου, ένώ Αντι- 
θέτως ή έτέρα όψις, ή δπισθία, άπαρτιζομένη 
έκ συγκεκολλημένων θραυσμάτων σώζεται είς 
ικανόν τμήμα. Έτερα θραύσματα, μη συναπτό- 
μενα πρός άλληλα, προέρχονται επίσης έκ τής 
οπίσθιας οψεως τοϋ κρατήρος.

Τό Αγγείον ουδόλως ραδινόν κατά τό πε
ρίγραμμα, ή λαβή (μία περισωθείσα) άπομε- 
μακρυσμένη τοϋ σώματος, ή κατασκευή έπιμε- 
μελημένη διά καθαροϋ αττικού πηλού. Όπτη- 
σις πηλού έπιτυχής. Τό στιλπνόν βερνίκιον 
τοϋ κρατήρος εύρίσκεται είς άρίστην κατά- 
στασιν. Έπί τοϋ περιχειλώματος γλωσσωτόν 
κόσμημα, έπί τοϋ λαιμού έσχηματοποιημένος 
κλάδος δάφνης. Ή έσωτερική έπιφάνεια τοϋ 
αγγείου καλύπτεται υπό μέλανος γανώματος.

Α. Αί σωζόμεναι μορφαί τής κυρίας 
οψεως τοϋ κρατήρος είναι κατά πολύ μικρό- 
τεραι τών τής οπίσθιας. Περισωθέντα θραύ
σματα τής όψεως Α, τά κατωτέρω:

Θραύσμα τής κοιλίας τού κρατήρος, δια
στάσεων 0 032 X 0.024 μ. Ελλιπής Ανδρική 
μορφή έστραμμένη πρός τά Αριστερά: σώζεται 
μέρος κεκαμμένου γόνατος, έφ’ ού φέρεται μία 
τών χειρών καί πρό αύτοϋ προτεταμένη χειρ 
Ανήκουσα είς έτέραν έλλείπουσαν μορφήν 
(πίν. Τ' β, α).

Θραύσμα έκ τής κοιλίας τού κρατήρος. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψος 0.024, σωζ. πλάτος 
0.056 μ. Έλλιπώς σωζομένη γυναικεία μορφή 
βαδίζουσα πρός τά αριστερά : παρίσταται έν
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δψει τριών τετάρτων καί φέρει χιτώνα καί 
πέπλον μετ’ Αποπτύγματος. Διά τής μόλις δια- 
κρινομένης δεξιάς χειρδς βαστάζει έπιμηκές τι 
άντικείμενον (θύρσον;). Υποκάτω, ζώνη συνε
χομένων μαιάνδρων κα'ι άβακωτοϋ κοσμήμα
τος (πίν. Τ' β, ε).

Β. Ή δευτερεύουσα όψις τοϋ Αγγείου σώ
ζεται, συγκεκολλημένη έξ ευαρίθμων θραυσμά
των, είς ύψος 0.168 μ. Σωζομένη περιφέρεια 
κοιλίας 0.208 μ. Μέγιστον πάχος πηλού 0.007 μ. 
Τοϋ κρατήρος σώζεται τμήμα τών χειλέων, 
τής κοιλίας ώς καί μιας τών λαβών. ΈπΙ τής 
κοιλίας παράστασις τριών άνδρικών μορφών 
(πίν. Τ' α).

Αι δύο, έλλιπώς σωζόμεναι, φέρουν ίμά- 
τιον, ΐστανται δ’ εκατέρωθεν πεσσού γυμνα
στηρίου, έδραζομένου έπί χαμηλής βάσεως1. 
Ή δεξιά τοϋ πεσσού μορφή, προφανώς Ανή- 
κουσα είς γυμναστήν, στηρίζεται έπ'ι βακτηρίας, 
Πληρέστερον σώζεται ή μορφή έφηβου, ευρι
σκόμενη είς τά δεξιά τοϋ διδασκάλου. Ό έφη
βος παρίσταται έστραμμένος προς τούτον μέ 
την κεφαλήν έν καταγραφή τδ δέ σώμα έν 
δψει τριών τετάρτων, ένδεδυμένος δι’ ίματίου 
μετά χαλαρών πτυχών. Ή κόμη περιβάλλεται 
διά ταινίας χρώματος λευκού. Ό κορμός τοϋ 
νέου στρέφεται μετά χάριτος πρός τά δεξιά, ενώ 
τό δεξιόν τούτου πέλμα εκτείνεται όλίγον πλα- 
γίως καί όπίσω. Ό άριστερός βραχίων κεκαμ- 
μένος έμπροσθεν τού στήθους εύρίσκεται υπό 
τό ίμάτιον, ό δέ δεξιός, ελεύθερος τοϋ ένδύ- 
ματος, εκτείνεται παρά τό ίσχίον ήσύχως. "Εμ
προσθεν τής κεφαλής τούτου είς σφαιρικός 
άρύβαλλος κεκοσμημένος διά λευκών ταινιών 
καί έξηρτημένος έκ γνωστής κατά την χρήσιν 
δερμάτινης λωρίδος. ’Όπισθεν τοϋ εφήβου, 
όρθια επί τοϋ εδάφους, έναπόκειται μία ύδρία. 
Έπί ταύτης δι’ άραιού καστανού βερνικιού 
ύποδηλοΰνται φωτοσκιάσεις. Κάτωθεν τής 
παραστάσεως διακοσμητική ζώνη έκ τριών

1 Άνάλογον στήλην γυμνασίου έπί συγχρόνου άγ
γείου βλ. έν Gisbla Μ. A. Richtbr - L· F. Hall, 
Red-figured Athenian Vases in the Metropolitan 
Museum of Art, 1936, σ. 193 - 194, πίν. 152, όπου ή 
πελίκη 153 τοϋ Ζωγράφου τοϋ Δίνου (420 - 410 π.Χ.) 
μέ παράστασιν τριών αθλητών παρά τήν στήλην γυ
μνασίου.

συνεχ ών μαιάνδρων έναλλασσομένων πρός 
άβακωτόν κόσμημα.

Ή άνωτέρω σκηνή γυμναστηρίου2, Απο- 
διδομένη ένταύθα μετά τοσαύτης ζωηρότητος, 
κατά τόν έπόμενον αιώνα (4ον π.Χ. αιώνα) 
άπετέλεσε θέμα συχνότατα Απαντών είς τά 
εργαστήρια τής νοτίου ’Ιταλίας, καίτοι έκφυ- 
λισμένον3.

Είς τήν αυτήν δψιν τοϋ κρατήρος Αποδί- 
δονται μετά βεβαιότηιος τά κατωτέρω θραύ
σματα :

Τμήμα τών χειλέων, τού λαιμού καί τοϋ 
άνω τμήματος κοιλίας τοϋ κρατήρος, συγκεκολ- 
λημένον έκ τεσσάρων θραυσμάτων. Σωζ. μήκος 
0.116 μ. καί ύψος 0.06 μ. Γλωσσωτόν κόσμημα 
έπί τοϋ περιχειλώματος, κλάδος δάφνης έπί τοϋ 
λαιμοϋ. Έπί τοϋ σωζομένου άνω τμήματος 
τής κοιλίας έλλιπής παράστασις στλεγγίδος 
(πίν. ς' β, ν).

Θραϋσμα έκ τής κοιλίας τοϋ κρατήρος, δια
στάσεων 0.02X0.035 μ. Έλλιπής παράστασις 
Ανδρικής κεφαλής. Σφζονται οί δφθαλμοί καί 
μέρος τοϋ διά λευκής ταινίας περιβεβλημένου 
άνω τμήματος τής κεφαλής, ή όποια, είκονιζο- 
μένη έν κατατομή, βλέπει δεξιά (πίν. c' β, δ ).

Εκτός τών προαναφερθέντων τμημάτων 
τοϋ κρατήρος έναπομένουν τρία είσέτι θραύ
σματα, τών όποιων ή κεκοσμημένη επιφάνεια 
δεν παρέχει ένδείξεις πρός έξακρίβωσιν τής 
θέσεως έξ ής προέρχονται. Τά σωζόμενα Απο- 
τμήματα είναι:

Θραύσμα έκ τών χειλέων καί τού λαι
μού τοϋ κρατήρος. Σωζόμενον μήκος 0.07 μ., 
σωζ. ΰψος 0.032 μ. Έπί τού περιχειλώματος 
γλωσσωτόν κόσμημα. Ό λαιμός περιθέεται 
υπό κλάδου δάφνης (πίν. ζ" β, β ).

Θραϋσμα έκ τής κοιλίας τοϋ κρατήρος, 
διαστάσεων 0.040X0.026 μ. Έλλιπής παράστα- 
σις κίονος (;). Είς τά Αριστερά τούτου, όλίγον 
διακρινόμεναι πτυχαί ένδύματος (πίν. ζ" β, στ).

Θραϋσμα έκ τοϋ κάτω μέρους τής κοι-

2 Περί σκηνών έκ παλαίστρας βλ. Ssmni Karou- 
zou, Scenes de palestre, BCH 86, 1962, σ. 430 - 
466, είκ. XIII - XVIII.

3 Πλήθος άναλόγων παραστάσεων βλ. έν C.V.A. 
Italia (6) 248 - 299 = Lecce (2) IV, Dr, πίν. 9 - 28. 
(Stile Apulo).
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λίας τοϋ κρατήρος, διαστάσεων 0.038 X 0.029 μ. 
Ζώνη συνεχομένων μαιάνδρων καί άβακωτοϋ 
κοσμήματος. Ύπεράνω ελλιπής παράστασις. 
’Ίσως ε’ικονίξονται οί ακροι δάκτυλοι τού ποδδς 
μιας των παριστανομένων μορφών (πίν. ς' β, ς ).

Ή εύρεία κοιλία τοϋ κρατήρος καλύπτεται 
ύπδ εξαίρετου ποιότητος βερνικιού. Διά πλα
γίου φωτισμού διακρίνεται ή χρήσις παχύτε
ρου βερνικιού κατά τδ περίγραμμα τών μορ
φών. Αί πτυχαί τών ενδυμάτων καί αί φωτο
σκιάσεις έχουν άποδοθή δι’ ήραιωμένου καστα
νού βερνικιού. ’Ανάλογος, πρδς εμπλουτισμόν 
τής παραστάσεως, ή χρήσις λευκού χρώματος 
πρός δήλωσιν τών επί τής κεφαλής τών εφή
βων ταινιών. Ή σύνθεσις τοϋ άγγειογράφου, 
διακρινομένη διά την φυσικότητα καί την 
έπιμεμελημένην έκτέλεσιν τής άπεικονίσεως, ελ
κύει διά τής πραότητος καί εύγενείας τών 
παριστανομένων μορφών, αί δποίαι, ώς έξ άνα- 
λύσεως συνάγεται, έχουν δεχθή έπίδρασιν έκ 
τών γλυπτών άριστουργημάτων τής περιόδου 
καθ’ ήν είργάσθηό ζωγράφος. Ή πρόσθια δψις 
τοϋ άγγείου έκοσμείτο μέ μορφάς μικροτέρων 
διαστάσεων εκείνων τής όπισθίας οψεως (βλ. 
θραύσματα, πίν. Τ'β, α . ε). Γεγονός έπισΰρον 
την προσοχήν ημών είναι ή ελλιπής προοπτική 
άπόδοσις τοϋ περιγράμματος τών ποδών εις 
τάς παριστανομένας μορφάς τοϋ κρατήρος. Αΰτη 
εύρίσκεται εις προφανή ασυμφωνίαν πρός την 
υπόλοιπον σύνθεσιν, ή οποία αποδίδεται μετά 
πολλής προσοχής. Παράστασις τεχνοτροπικώς 
συγγενής κατά τήν χαλαράν άπόδοσιν τών πτυ
χών τών χιτώνων, προσέτι δέ καί τό άτελές 
περίγραμμα τών κάτω άκρων τών εφήβων, εΰ- 
ρηται εις πελίκην τού Μητροπολιτικού Μου
σείου1. Ή πελίκη, συνδεθεΐσα υπό τοϋ Beazley 

πρός τήν τεχνοτροπίαν τοϋ γραφέως τού Δίνου 
τού Βερολίνου, κατατάσσεται εις τήν δεκαετίαν 
τοϋ 420 - 410 π.Χ.

Έκ τής κυρίας οψεως τοϋ κρατήρος τό

1 Richter-Hall, έ. ά. πελίκη 153, σ. 193 - 4, 
πίν. 152, 173. Έτέρα πελίκη τοϋ 420 π.Χ. (Βεαζ- 

LΕυ «Art des Kleopkonmalers») εΐκονίζει έπί τής 
όπισθίας οψεως μορφήν φέρουσαν χιτώνα μετά ό
μοιων πτυχοίσεων καί άνάλογον πρός τό ήμέτερον 
σχέδιον προοπτικήν άπόδοσιν τών κάτω άκρων : 
C.V.A. Deutschland (1) 1 - 46 = Bonn (1) 1-46, 
III, σ. 15 - 16, πίν. 14, ι - 2.

θραύσμα ε τοϋ πίν. Τ' β παρουσιάζει τό μέγιστον 
ενδιαφέρον. Αί πτυχώσεις τοϋ έζωγραφημένου 
πέπλου διαγράφονται ένιαχοϋ διά γραμμώσεων 
σπειροειδών άλλαχοΰ δέ κυματοειδών. Ή τοι- 
αύτη έκτέλεσις εύρίσκεται εγγύς τοϋ έπί τοϋ 
κρατήρος τής Βοστόνης σχεδίου (95.25), τού 
άποδιδομένου είς τόν γραφέα τοϋ Κλεο- 
φώντος2. Πλέον διαφωτιστική άποβαίνει ή 
παρατηρουμένη όμοιότης τών πτυχώσεων τοϋ 
πέπλου τής μορφής τού θραύσματος ε πρός 
τάς άραιοτέρας όμως άναδιπλιόσεις καί έν γέ- 
νει τήν γραμμικήν άπόδοσιν, ή οποία ποικίλ
λει τάς χλαμύδας τών κυνηγών, είς παράστα
σή έπί τοϋ κρατήρος MS. 5682 ευρισκομένου 
έν Φιλαδέλφεια τής ’Αμερικής. Ή παράστα- 
σις, άνήκουσα είς τήν δεκαετίαν τοϋ 420 -410 
π.Χ., άποδίδεται είς τόν γραφέα τοϋ Δίνου3. 
Επίσης εις τόν αύτόν καλλιτέχνην έχει 
άποδοθή τό θραύσμα κωδωνοειδούς κρα
τήρος (24.97.38) τοϋ Μητροπολιτικού Μου
σείου Ν. 'Υόρκης μέ παράστασιν άνακλινο- 
μένου έφήβου 4. Ή κατατομή τούτου, λε- 
πτομέρειαι είς τήν άπόδοσιν τών όφθαλμών 
καί τήν ελκυστικήν διευθέτησιν τών βοστρύ
χων, ευρίσκουν παράλληλον είς τον έφηβον τού 
ήμετέρου άγγείου πίν. Τ' u. Πιθανώτατα ή σύν- 
θεσις τής κυρίας οψεως τοϋ κρατήρος σχετίζεται 
μέ σκηνήν Διονύσου καί τής άκολουθίας του. Ό 
κρατήρ δύναται νά χρονολογηθή είς τούς περί 
τό 430-420 π.Χ. χρόνους (Beazley δΓ έπι- 
στολής). Φαίνεται δτι τεχνοτροπικώς συνδέε
ται μέ τόν Ζωγράφον τοϋ Δίνου, καίτοι δέν 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι προέρχεται έκ τής 
σχολής τούτου.

Έκ τοϋ γεμίσματος τοϋ τάφου καί τής 
περί αύτόν έπιχώσεως προέρχονται καί τά επό
μενα θραύσματα:

6. Θραύσμα έρυθρομόρφου άγγείου, δια
στάσεων 0.037 Χ0.037 μ. Σοίζεται τμήμα έκ

2 J. D. Beazley, Attic Red-figured Vases in 
American Museums, 1918, σ. 181-2, είκ. 114.

3 J. D. Beazley, Attic Red-figure Vase-paint
ers, Oxford 1963, r. II, σ. 1154, Bell - kraters, 
37, όπου ό κρατήρ 5682 τοϋ Ζωγράφου τοϋ Δίνου.

4 J. D. Beazley, Attic Red - figure Vase - pain
ters, Oxford 1963, τ. II, σ. 1153, Bell - kraters, 
23, βλ. θραύσμα 24.97.38.
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χλαμύδος μετ’ άραιών πτυχώσεων. Έσωτερι- 
κώς μέλαν ήραιωμένον γάνωμα (πίν. Ε δ, 1).

7. Θραύσμα έκ τής κάτω κοιλίας έρυθρο- 
μόρφου άγγείου. Διαστάσεις 0.039X0.034 μ. 
Σώζεται τμήμα εκ τού κατωτέρου μέρους ίστα- 
μένης μορφής γυναικδς ένδεδυμένης δι’ ίμα- 
τίου, ύφ’ δ διαφαίνεται πολύπτυχος χιτών. Δεύ
τερον τέταρτον 5ου π.Χ. αίώνος (πίν. Ε δ, 2).

8. Θραύσμα έκ τής άνω κοιλίας έρυθρο- 
μόρφου άρυβαλλοειδοϋς ληκύθου. Σφζ. ύψος 
0.029, μήκος περιφερείας (σωζ.) 0.046 μ. Έκ 
τής παραστάσεως σώζονται ήνωρθωμέναι πτέ
ρυγες. Φαίνεται δτι αύται άνήκουν εις ίπταμέ- 
νην μορφήν ή είς σφίγγα. Τδ άρχαιότατον τού
το μυθολογικόν δν άπαντά πολλάκις είς την 
άγγειογραφίαν τού β' ήμίσεος τού 5ου π.Χ. αί
ώνος. ’Αγγεία καί δη λήκυθοι άρυβαλλοειδείς, 
χρησιμεύουσαι ιδιαίτατα ως νεκρικαί προσφο- 
ραί, κοσμούνται συχνότατα με σφίγγας, λόγω 
τού χθονίου αυτών χαρακτήρος.

9. Θραύσμα έκ τού κάτω μέρους τής κοι
λίας λευκής ληκύθου.

10. Έρυθρόμορφον θραύσμα άγγείου, δια- 
σώζον έλλιπώς άκαθόριστον παράστασιν.

11. Θραύσμα ληκυθίου μετ’ έφθαρμένου 
λευκοκιτρίνου έπιχρίσματος.

12. Θραύσμα άγγείου, κεκοσμημένον διά 
πλατείας μελαίνης ταινίας.

Ό τάφος III, χρονολογούμενος έπί τή βά
σει τών έν αύτώ περιεχομένων κτερισμάτων, 
τοποθετείται εντός τής δεκαετίας430 - 420 π.Χ.

Ταφή IV. Ό τάφος IV έδραζόμενος έπί 
τού προαναφερθέντος εδαφικού έξάρματος 
(πρβ. άνωτ. σ. 10) ύπήρξεν δ μόνος άνευρεθείς 
έξω τών δρίων τού οικοπέδου, κείμενος καθ’ 
δλοκληρίαν ύπό την παρακειμένην δδόν Ψαρο- 
μηλίγγου, μέ προσανατολισμόν Β.-Ν. καί έλα- 
φράν ΒΔ. άπόκλισιν. Άνευρέθη είς βάθος 
2.70 μ. άπό τού ύψους τών κρασπέδων, άπέ- 
χων 1.85 μ. άνατολικώς τού Μνημείου (περί 
τούτου διαλαμβάνομεν κατωτέρω έν σ. 19-21) 
καί 0.15 - 0.20 μ. πέραν τής βόρειας οικοδομι
κής γραμμής (βλ. κάτοψιν είκ. 1). Τό μή
κος τού τάφου δεν κατέστη δυνατόν να έξα- 
κριβωθή έπακριβώς, διότι ή έρευνα έγένετο 
διά διανοίξεως στενής σήραγγος έκ τής βό

ρειας παρειάς τού οίκοπέδου πρός την δδόν. 
Ή διερεύνησις τού τάφου έπετεύχθη είς μή
κος 1.70 μ. Πλάτος καί ύψος τάφου 0.50 καί 
0.40 - 0.45 μ. άντιστοίχως.

Ό τάφος, κεραμοσκεπής τού γνωστού τύ
που τών καλυβιτών, χάριν στερεωτέρας κατα
σκευής έστηρίζετο εκατέρωθεν ούχί διά μιάς 
μεμονωμένης, ως συνήθως, σειράς κεράμων, 
άλλά διά τριών έπαλλήλων. Άνά δύο κέραμοι 
έφρασσον καί έκατέραν τών στενών πλευρών 
τού τάφου.

Τό δάπεδον άπηρτίζετο έκ στρωτήρων τε
θειμένων κατά μήκος. Αί πλεϊσται τών κερά
μων έφερον έσωτερικώς μέλαν γάνωμα. Πάχος 
κεράμων 0.015 - 0.020 μ. Εντός τού τάφου, 
έκτάδην κείμενος, άνευρέθη σκελετός γυναι- 
κός μέ τήν κεφαλήν πρός Νότον, ώς δεικνύ
ουν τά κτερίσματα. Παρά τήν λεκάνην τής 
νεκράς άνευρέθησαν τεθραυσμένα, ένεκα ύπο- 
χωρήσεως τής δροφής τού τάφου, τά κάτωθι 
ευρήματα:

1. Σκύφος εξ ευαρίθμων θραυσμάτων συγ- 
κεκολλημένος, έλλιπής κατά τό χείλος καί μι
κρόν τμήμα άμφοτέρων τών λαβών. Ύψ. 
0.05. Διάμ. : βάσ. 0.065, χείλ. 0.103 μ. Σώμα 
σχετικώς βαθύ, λαβαί δριζόντιοι, βάσις δακτυ- 
λιόσχημος. Μέλαν γάνωμα έφ’ δλης τής έπι- 
φανείας, πλήν τού διά πορφυρού χρώματος 
κεκοσμημένου δίσκου τής βάσεως. Έπί ταύ- 
της, πέριξ τού διά μέλανος στίγματος σημειω
μένου κέντρου, τρεις δμόκεντροι κύκλοι. Τών 
αυτών περίπου διαστάσεων δ σκύφος LIX, 4, 
τής παρά τήν πλατείαν Συντάγματος έρεύνης, 
προερχόμενος έκ τάφου τού τέλους τού 5ου π.Χ. 
αίώνος1. Εγγύτερον πρός τόν ήμέτερον 
σκύφον, ώς πρός τήν βάσιν καί τό περίγραμμα 
τής κοιλίας, κεΐνται οί έν τή άνασκαφή τής 
Όλύνθου εύρεθέντες ύπ’ άριθμ. 660 καί δή 
665 σκύφοι, άμφότεροι χρονολογούμενοι είς 
τάς άρχάς τού 4ου π.Χ. αίώνος2, ώς καί δ 
περί ού δ λόγος σκύφος τού τάφου IV (πίν. 
Ζ α άριστερά).

2. Λεκανίς μετά πώματος έξ ευαρίθμων 
θραυσμάτων συγκεκολλημένη, έλλιπής κατά

1 ΑΕ 1958 (1961), σ. 93, είκ. 161.
2 Βλ. David Μ. Robinson, Excavations at 0- 

lynthus, t. XIII, 1950, σ. 330 - 331, πίν. 209.
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μικρόν τμήμα τής κοιλίας καί εν θραύσμα τού 
χείλους τού πώματος. Ύψος μετά πώματος 
0.075. Διάμ.: βάσ. 0.051, πώματος 0.041 μ. 
Ευρύ χαμηλόν σώμα μετ’ εύρείας δακτυλιο- 
σχήμου βάσεως (0.013 μ.). Πώμα μετά δισκο- 
ειδούς έπιπέδου λαβής, πεπιεσμένης έν τώ έσω- 
τερικώ. Μέλαν γάνωμα έφ’ δλης τής έπιφα- 
νείας, πλήν τής διά πορφυρού χρώματος κε- 
κοσμημένης δακτυλιοσχήμου βάσεως καί τής 
δισκοειδούς λαβής, δπου πέριξ τού κέντρου 
φέρονται επί τής έξηρημένης επιφάνειας δύο 
ομόκεντροι κύκλοι. Έκ τής Όλύνθου παρό
μοιοι λεκανίδες χρονολογούνται κυρίως είς τδν 
4ον π.Χ. αίώνα. Είδικώτερον ή λεκανίς 10101 
μετ’ εύρείας δακτυλιοσχήμου βάσεως, άλλ’ 
ύψηλοτέρα, χρονολογείται είς το α' ήμισυ τού 
αίώνος. Επίσης δμοιοι πρός την ήμετέραν λε- 
κανίδα, χρονολογούμενοι είς τδ τέλος τού 5ου 
π.Χ. αί., είναι οι τύποι 636 καί 636Β1 2. Ούτω 
ή ήμετέρα λεκανίς, πατά τι νεωτέρα τών δύο 
τελευταίων τούτων τύπων, χρονολογείται είς 
τάς άρχάς τού 4ου π.Χ. αίώνος (πίν. Ζ α δεξιά).

3. Έρυθρόμορφον άρυβαλλοειδές ληκύθιον, 
ελλιπές πατά τό πλεΐστον τού χείλους καί την 
λαβήν άπό τής άποφύσεώς της. "Υψος 0.097, 
διάμετρος βάσεως 0.048 μ. Γάνωμα είς πλείστα 
σημεία έφθαρμένον. ΈπΙ τής κοιλίας παρά- 
στασις κεφαλής γυναικός έν κατατομή πρός τά 
δεξιά. Ή παριστανομένη είκονίξεται βλέπουσα 
πρός τά άριστερά καί άνω. Ή κεφαλή της κο
σμείται διά κρηδέμνου μέ κομψόν δεσμόν κόμης 
όπίσω, κόρυμβον. Ή είκονιζομένη φέρει ένώτια 
καί περιδέραιον. Έπί τού κροτάφου ευμεγέθης 
δίσκος καί κυματοειδείς γραμμαί άποδίδουσι 
βοστρύχους. Μικρόν στίγμα έπί τής ρινός. "Εμ
προσθεν τής κεφαλής βλαστόσπειρα. Ή δλη πα- 
ράστασις περιορίζεται κάτωύπό λεπτής ταινίας 
διηκούσης κατά την προσθίαν έπιφάνειαν. "Ιχνη 
πορφυρού χρώματος έπί τής παραστάσεως ώς 
καί έπί τής βάσεως τού άγγείου (πίν. Ζ β άρι
στερά).

Θέματα παρεμφερή προτομών άμφοτέρων 
τών φίλων παρουσιάζονται έπί άρυβαλλοειδών 
Ιδία ληκύθων καί πωμάτων λεκανίδων πρός

1 David Μ. Robinson, Olynthus, τ. XIII, 1950, 
σ. 408 (1010), πίν. 207.

2 Αύιόθι σ. 322 (636 και 636Β), πίν. 211.
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τό τέλος τού 5ου καί κατά τόν 4ον π.Χ. αί.3. 
Ή ώς άνω λήκυθος χρονολογείται είς τό α' 
τέταρτον τού4ου π.Χ, αί.' τούτο έπιβεβαιούται 
έκ τών λοιπών κτερισμάτων τού τάφου. Είς 
τόν αυτόν αίώνα άνήκει άνάλογον εύρημα τής 
Όλύνθου: Ή άρυβαλλοειδής λήκυθος 251, 
ή όποια είναι σφαιρικωτέρα τής ήμετέρας, ή 
δέ παριστανομένη κεφαλή φέρει διάφορον κά
λυμμα 4.

4. Πυξίς έρυθρόμορφος, έξ ευαρίθμων 
θραυσμάτων συγκεκολλημένη. Ελλιπής κατά 
τινα μέρη τού σώματος ώς καί τού πώματος. 
"Υψος: μετά πώματος 0.06 άνευ πώματος 0.04. 
Διάμετροι: βάσεως 0.075, χειλέων 0.106, πώ
ματος 0.13 μ.

Τό σώμα, άβαθές κυλινδρικόν, προεξέχει 
έξωτερικώς καί ύπεράνω τής βάσεως όριζον- 
τίως καθ’ δλην τήν περιφέρειαν. Ή βάσις 
είναι δακτυλιόσχημος μέ αίσθητώς ήλαττωμέ- 
νην διάμετρον. Τό κυρτόν πώμα φέρει έν τώ 
κέντρω δπήν πρός στερέωσιν μεταλλικού κρί
κου. Έξωτερικώς τό κυρτόν τοίχωμα τής πυ- 
ξίδος περιθέεται υπό θαλλού δάφνης μετά 
λευκών άνθέων καί ή κάτωθεν προεξοχή υπό 
ιωνικού κυματίου. Έπί τής έξηρημένης έπι- 
φανείας τής δακτυλιοσχήμου βάσεως, πέριξ 
τού διά στίγματος σημειουμένου κέντρου, τρεις 
λεπτοί δμόκεντροι κύκλοι φαιού χρώματος ώς 
καί δύο μέλανες παχείς. Έσωτερικώς μέλαν 
γάνωμα. Όμοίως τό αυτό γάνωμα καί έπί 
τής έσωτερικής τού πώματος έπιφανείας.

Τό πώμα σώζεται είς καλήν κατάστασιν. 
Τούτο κοσμείται έξωτερικώς, άφ’ ενός ύπό 
δύο δμοκέντρων ταινιών, αί δποίαι φέρουν 
ιωνικόν κυμάτιον, έξ ών ή μία είναι πέριξ τής 
δπής τής έλλειπούσης λαβής, ή δ’ έτέρα περί 
τό χείλος, καί άφ’ ετέρου ύπό παραστάσεως 
γυναικωνίτου, έξ μορφών μεταξύ τών δύο ται
νιών (πίν. Ζβ δεξιά καί Ζγ).

Τόν πυρήνα τής παραστάσεως αποτελούν 
δύο καθήμεναι γυναικεΐαι μορφαί. Μεταξύ 
τούτων νεάνις, πιθανώτατα χορεύτρια, έάν 
κρίνωμεν έκ τής στάσεως τού σώματος καί τήν

8 Βιβλιογραφίαν βλ. έν ΑΕ 1958 (1961), σ. 80, 4 
(εϊκ. 138).

4 David Μ. Robinson, ε. ά. τ. V, 1933, σ. 147, 
πίν. 116.
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περιέλιξήν τοϋ χιτώνος περί τάς κνήμας, δρχου- 
μένη έγχειρίζει εις την καθημένην νεαράν άν- 
τικειμενόν τι. "Ισως ή δεχομένη τούτο είναι μέλ- 
λουσα νύμφη, ήτις φέρει χιτώνα μέ ζώνην περί 
την δσφύν καί κάθηται έπΐ ύφάσματος έρριμ- 
μένου επί έδρας, καλυπτομένης υπό τούτου. 
Περιδέραιου και ψέλια στολίζουν την παρι- 
στανομένην νεάνιδα' ταύτης ή κεφαλή κοσμεί
ται διά κομψού κορύμβου.

'Η έτέρα καθημένη γυναικεία μορφή γυμνή 
κατά τόν άνω κορμόν, μέ τδν χιτώνα περιβάλ
λοντα τόκάτω σώμα άπό τοϋ ύψους τής όσφύος, 
στρεφομένη δπίσω θεάται τήν σκηνήν. Ή εί- 
κονιζομένη φέρει ψέλια και ενώτια. Ή διευ- 
θέτησις τής κόμης δι’ όπισθοσφενδόνης δια
φέρει τής τών λοιπών γυναικών, αΐτινες φέ
ρουν κόρυμβον. Ή κοσμούσα τήν κόμην όπι- 
σθοσφενδόνη καί ή γυμνότης τοϋ άνω κορ
μού τής γυναικός είναι ένδείξεις βεβαιούσαι 
παράστασιν Αφροδίτης. Καί είς τάς δύο κα- 
θημένας μορφάς τής παραστάσεως παραλείπε- 
ται ή γραπτή άπόδοσις τοϋ καθίσματος.

Δεξιώτερον τών καθημένων μορφών παρί- 
σταται έτέρα νεάνις μεταξύ δύο Ερώτων. Ό 
είς έκ τών Ερώτων προτείνει στέφανον είς 
τήν νεάνιδα, ή δποία, κινουμένη ταχέως εμπρός, 
στρέφει τήν κεφαλήν της δπίσω πρός αυτόν. 
Ό δεύτερος Έρως, ευρισκόμενος μεταξύ τής 
νεάνιδος καί τής θεάς, περικλείει εντός τών 
δακτύλων τής δεξιάς ανυψωμένης παλάμης 
άκαθόριστον άντικείμενον.

Ή αίσθητική άπόδοσις τής παραστάσεως, 
μέ στενόν δεσμόν έξαρτήσεως έκ τών συχνά- 
κις κατά τά τέλη τοϋ 5ου π.Χ. αί. άπαντω- 
μένων παραστάσεων γυναικωνίτου επί πωμά
των πυξίδων, δέν στερείται χάριτος, καίτοι ή 
άνάλυσις τοϋ περιγράμματος καί άλλαι ίδιαί- 
τεραι λεπτομέρειαι τών μορφών παρέχουν τήν 
έντύπωσιν προχειροποιήτου σχεδίου. Σημειοϋ- 
ται χρήσις λευκού χρώματος πρός άπόδοσιν τού 
στεφάνου, τών ψελίων καί τών περιδέραιων.

Ή παράστασις ’Αφροδίτης έντός γυναικω- 
νίτου καί δή παρά τήν νύμφην ευρίσκει άντι- 
στοιχίαν είς παράστασιν τοϋ Μειδίου έπί θραύ
σματος τοϋ Λούβρου λ Αί πτυχαί είς τούς χι- 1

1 G. Nicole, Meidias, Geneve 1908, σ. 144, 
πίν. VIII, 2 καί IX.

τώνας τών γυναικών εμφανίζονται πλούσιαι διά 
τής σχεδιάσεως πολυαρίθμων παραλλήλων 
γραμμών, ώς καί είς τό ένδυμα καθημένης γυ- 
ναικόςέπί πυξίδος εύρισκομένης είς Toronto2. 
Ή παράστασις εντάσσεται είς τάς δεχθείσας 
Μειδιακήν έπίδρασιν έρυθρομόρφους άπεικονί- 
σεις καί Ανάγεται είς τά τέλη τοϋ 5ου πΧ. 
αίώνος. Έτερον χαρακτηριστικόν τής ήμετέρας 
πυξίδος, ή μή ζωγραφική άπόδοσις τών καθι
σμάτων, έφ’ ών κάθηνται αί κύριαι μορφαί. Ή 
έφθαρμένη πυξίς τής συλλογής Robinson 
(χρονολογούμενη περί τό 400 π.Χ.), συγκατα- 
λεγομένη μεταξύ τών έργων μεταγενεστέρας 
Μειδιακής τεχνοτροπίας, μέ γενικήν άπόδο- 
σιν σχημάτων καί πτυχώσεις ενδυμάτων δει- 
κνύοντα στενήν συγγένειαν πρός τά τής ήμε
τέρας, παριστά. ομοίως καθημένην γυναίκα έπί 
μή άπεικονισθείσης έδρας3.

Είς τήν κατάταξιν τής ήμετέρας πυξίδος είς 
σχολήν μεταγενεστέρας Μειδιακής τεχνοτροπί
ας καί τήν είς τό 400 π.Χ. περίπου χρονολό- 
γησιν ταύτης συντελούν καί έτερα στοιχεία, 
δπως ή άπόδοσις τών κινουμένων νεανίδων 
καί ή κόμμωσις τής νεωτέρας τών καθημένιον 
γυναικείων μορφών. Ή τοιαύτη διευθέτησις 
τής κόμης ευρίσκει Αντιστοιχίαν είς άνάλογον 
παράστασιν έπί πυξίδος εύρισκομένης είς ’Α
μερικήν4. Ή διάταξις τών μελών καί τού περι
γράμματος τοϋ χιτώνος τής τρεχούσης νεά
νιδος τής ήμετέρας πυξίδος ενέχει ομοιότητας 
πρός τάς κινουμένας γυναίκας τής πυξίδος τής 
ώς άνω συλλογής. ’Αναλογίας πρός τήν αυ
τήν νεάνιδα εμφανίζει ή μορφή τής Πειθοϋς 
έπί τής ύδρίας τοϋ Μειδίου 5. Ή Πειθώ, ν.αί- 
τοι κινουμένη άντιθέτως πρός τήν νεάνιδα τής 
ήμετέρας πυξίδος, δεικνύει πόσον έξαρτάται 
έκ τοϋ Μειδιακοΰ κύκλου δ γραφεύς τοϋ 
νϋν δημοσιευομένου ευρήματος. Τέλος ή Ανα
τομική άπόδοσις τών Ερώτων ένθυμίζει τήν

2 Robinson - Harcdm - Iliffe, Greek Vases at 
Toronto, 1930, r. I, σ. 180 (πυξίς ύπ άρ. 370), τ. II, 
πίν. LVIII.

3 C.V.A., The Robinson Collection, Baltimore, 
Md„ fasc. 3 (U. S. A. fasc. 7), σ. 21-22, πίν. XII,6.

4 C. V. A., Fogg Museum and Gallatin Collec
tions (U.S.A. fasc. 8), σ. 36-37 (πυξίς ύπ’ άρ. 5a-b), 
πίν. XX.

5 G. Nicole, ε.ά. σ. 60, πίν. II.
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βαδίζουσαν άνδρικήν μορφήν τής πυξίδος 
τοϋ Birmingham. Ή πυξίς αΰτη κατά τδν 
Beazley ανάγεται είς τάςάρχάς τοϋ 4ουπ.Χ. 
αίώνος 1.

Γενικώς ή σύνθεσις τής παραστάσεως τής 
πυξίδος είναι μάλλον χαλαρά. Ή τεχνοτροπία 
γνωστών έργων παλαιοτέρων ζωγράφων έχει 
έν μέρει άναμειχθή είς προσπάθειαν δημιουρ
γίας ελκυστικού συνόλου. Δικαίως ή Σεμνή 
Παπαςπυριδη - Καρουζου διείδε τάσιν «έκλε- 
κτισμοϋ» είς την σύνθεσιν.

Τά ανωτέρω κτερίσματα, άποτελοϋντα σαφή 
χρονολογικά δεδομένα τής ταφής IV, εντάσ
σουν ταύτην έντδς τής είκοσιπενταετίας 400 - 
375 π.Χ.

Β. ΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ

Έν συνδυασμώ πράς την προαναφερθείσαν 
συστάδα τάφων θά πρέπει νά έξετασθή καί 
ευμεγέθης κρηπίς άνήκουσα είς μνημεϊον τοϋ 
γνωστού τύπου j |, άνευρεθείσα είς άπόστασιν 
2.70 μ. άπά τής ανατολικής παρειάς τοϋ οικο
πέδου (είκ. 1, κάτοψις). Ή κρηπίς αΰτη άνήκεν 
είς την δπισθίαν δψιν Μνημείου, οπερ δέν κα- 
τωρθώθη νά άνασκαφή πλήρως, καθ’ δσον τά 
σημαντικώτερον τμήμα, τά άντιστοιχοϋν πράς 
την πρόσοψιν τούτου, έπεξετείνετο ύπά την 
βορείως διερχομένην δδάν Ψαρομηλίγγου. Τά 
είσέτι ασκαπτον τμήμα τού Μνημείου άναμένει 
μελλοντικήν πλήρη άποκάλυψίν του, αΰτη δέ 
άναμφιβόλως θά προσφέρη νέα σημαντικά 
στοιχεία εις τήν μελέτην τής σχηματικής έξε- 
λίξεως τών συναφών αρχιτεκτονικών έργων 
τής άρχαιότητος.

Τά έν τώ οίκοπέδω έρευνηθέντα ερείπια εμ
φανίζουν ουσιώδη σχέσιν πράς τά μέχρι τοΰδε 
άποκαλυφθέντα μνημεία τύπου | [, ήτοι μιάς
προσόψεως καί δύο καθέτων πράς αυτήν πλευ
ρών1 2. Ή σχέσις αΰτη έγκειται είς τάν προ-

1 A. Mbtzgbr, Les representations dans la ce- 
ramique attique du IVe siecle, 1951, a. 82 
πίν. VI, 2.

2 Τυπολογικώς εγγύτερον, κατά τήν μαρμαρίνην 
τοιχοδομίαν τοϋ Μνημείου τής πλατείας ’Ελευθερίας,
δύναται νά θεωρηθή εν άνάλογον κατασκεύασμα τοΰ
Κεραμεικοΰ, καίτοι ή κρηπίς τούτου δέν είναι παραλ
ληλόγραμμος άλλ’ έχει τά γνωστόν σχήμα Π, ώς καί 
ή ύπερυψουμένη έξ 'Υμηττίου μαρμάρου τοιχοδομία.

αναφερθέντα τρόπον οίκοδομήσεως, δ οποίος 
χαρακτηρίζει τάς δρατάς μαρμαρίνας πλευράς 
τοϋ κτίσματος τοϋ οικοπέδου Κακαβά. Παρά 
ταϋτα, ή θεμελίωσις τού Μνημείου παρέχει ώρι- 
σμένας Ιδιορρυθμίας. Συνίσταται έκ κρηπίδος 
σχήματος παραλληλογράμμου, ωκοδομημένης δΓ 
εύθρυπτων ερυθρών κροκαλοπαγών πλίνθων.

'Υπεράνω τών τριών πλευρών ταύτης βαίνει 
ή προαναφερθεΐσα μαρμάρινη τοιχοδομή μορ
φής δρθοστατών, έπικαθημένη χαμηλού τοιχο- 
βάτου τής αυτής ΰλης3 (πίν. Η α\ Μέρος τής 
τοιαύτης τοιχοδομίας άνευρέθη άμα τή ένάρ- 
ξει τής έρεύνης είς τήν δυτικήν πλευράν τής 
κρηπίδος. Άντιθέτως, ούδέν διεσιόθη επί τοϋ 
άποκαλυφθέντος τμήματος τής άνατολικής 
πλευράς, γεγονός δφειλόμενον είς μεταγενε- 
στέραν παραβίασιν τοΰ Μνημείου.

Πράς άπόκτησιν συνεπώς σαφεστέρας είκό- 
νος τής άρχιτεκτονικής διαρθρώσεως τοϋ Μνη
μείου ή έρευνα έστράφη ιδίως περί τά δυτικόν 
άσύλητον τμήμα τούτου. Έπεδιώχθη λοιπόν ή 
κατά 60 είσέτι εκατοστά, πέραν τής βόρειας 
οικοδομικής γραμμής, άποκάλυψις τής μαρμά
ρινης τοιχοδομίας. Ή ενταύθα διενεργηθείσα 
έρευνα έδειξεν, δτι έπί τής εύθυντηρίας ήδρά- 
ζετο δ τοιχοβάτης είσέχων κατά 50 έκ. άπά 
τής άκμής ταύτης (βλ. τομήν A — Α είκ. 1). 
Ό τοιχοβάτης συνίστατο έκ πλίνθων κυανο- 
τέφρου υμηττίου λίθου4, ώς καί ή έπί τούτου 
ύπερυψουμένη τοιχοδομία, ή οποία εύρίσκετο 
είς βάθος 1.80 μ. άπά τοϋ ύψους τών κρασπέ
δων. Ή τοιχοδομία είσεϊχε τής άκμής τοϋ 
τοιχοβάτου κατά 12 εκ. σχηματιζομένου τοιου
τοτρόπως έξέχοντος αναβαθμού υπεράνω τής 
εύθυντηρίας.

Τά άποκαλυφθέν τμήμα τοιχοδομής έπί 
τής δυτικής δψεως τής κρηπίδος άπετελείτο έκ

Τό μνημεϊον κεΐιαι είς τήν αρχήν τής Ίερας όδοΰ 
(Ελληνιστικόν Μνημεϊον) καί άνεσκάφη υπό τοΰ 
Κ. KObi.br. Βλ. ΑΑ 47, 1932, Archaologische Fun- 
de, στ. 189, είκ. 2.

3 Ό τοιοϋτος τρόπος οίκοδομήσεως έ'δωκε λαβήν 
ϊνα τό Μνημεϊον χαρακτηρισθή κατ’ αρχήν ώς ιερόν 
ΑΔ 17, 1961/2, Χρονικά, σ. 25.

4 Τό έξ ‘Υμηττού μάρμαρον είναι τό ευρέως κατά 
τον 4ον π.Χ. αί. διαδεδομένων υλικόν πρός άνέγερσιν 
ποικίλων κτισμάτων. Παλαιοτέρα χρήσις τοϋ λίθου 
είς τήν Στοάν τοΰ Διός έν τή Άγορρί καί είς τό ΙΙομ- 
πεΐον παρά τό Δίπυλον.
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κανονικών δρθογωνίων λίθων μήκους 1.01 μ. 
κα'ι ύψους 0.65 μ., φκοδομημένων κατά τό ίσό- 
δομον σύστημα. Ή τομή των λίθων σχήματος 
τραπεζίου ένεφάνιζε κατά μέν την βάσιν πλά
τος 0.45 μ. κατά δέ την κορυφήν 0.16 μ. Οί 
αρμοί τής τοιχοδομίας εύρίσκοντο εν αρμονι
κή σχέσει πρδς τούς αρμούς τού τοιχοβάτου' 
τοιουτοτρόπως οί κατακόρυψοι αρμοί έδιχοτό- 
μουν τό μήκος τών κάτωθεν πλίνθων τοϋ τοι- 
χοβάτου. Ό τ οιχοβάτης συνέκειτο έκπλίνθων 
παραλληλεπιπέδων, ύψους 0.30 μ. καί πλάτους 
0.52 μ., τεθειμένων κατά μήκος καί άναθυ- 
ρουμένων κατά τάς στενάς παρειάς των. Τό 
μήκος έκάστης πλίνθου δεν κατέστη δυνατόν 
νά έπιβεβαιωθή άνασκαφικώς. Έν τούτοις, έκ 
τής άνωτέρω δομικής άναλογίας τών αρμών 
τής τοιχοδομής προς τούς τοϋ τοιχοβάτου, δύ- 
ναται νά όρισθή κατ’ εικασίαν εις 1.01 μ. 
περίπου. Τοϋ τοιχοβάτου έλειπε μία μαρμα- 
ρόπλινθος, δπερ άποδεικνύεται έκ τής άναθυ- 
ρώσεως, ή όποια εύχερώς διακρίνεται έπί τής 
νοτίας παρειάς τής εσώτερον κείμενης πλίν
θου (πίν. Η α). Άντιθέτως, ό πλήρως άποκε- 
καλυμμένος δρθογώνιος λίθος τής τοιχοδομίας, 
κατά τήν ορατήν βραχεϊαν παρειάν του, είχεν 
έπιφάνειαν αδρώς είργασμένην διά βελονιού 
κατά τό μέσον καί ελαφρώς προεξέχουσαν, ά- 
ποκλείουσαν παντελώς περαιτέρω πρός Νότον 
άναθύρωσιν.

Ή επιφάνεια τών μαρμαρολίθων παρουσιά
ζει έπιμεμελημένην εργασίαν. Έν συγκρίσει, 
αί όψεις τών λίθων τής τοιχοδομής έτυχον 
Ιδιαιτέρας προσοχής. Έκάστη τούτων είχε λα- 
ξευθή κατά τό μέτωπον μέ πλατείαν δδοντω- 
τήν ξοΐδα. Τό περιθώριον διατρέχει ταινία 
πεποιημένη διά γλυφάνου μέ ευθείαν ακμήν. 
Γενικώς αί πλίνθοι αρμόζουν πρός άλλήλας δι’ 
επιτυχών άναθυρώσεων, προσέτι δέ ή εφαρμο
γή των διησφαλίσθη έναντι άνεπιθυμήτων με
τατοπίσεων τή βοήθεια μεταλλικών συνδέ
σμων, ως συνάγεται έκ παρατηρηθέντος μο- 
χλοβοθρίου.

'Η κρηπίς τοϋ Μνημείου άπετελείτο έξ 
εύμεγέθων ερυθρών κροκαλοπαγών πλίνθων 
τεθειμένων είς δύο έπαλλήλους στρώσεις (δό
μους), άνευ τινός αντιστοιχίας τών κατακορύ- 
φων αρμών. Κατά τήν άνοικοδόμησιν ταύτης 
άνεσκάφη εύρεία τάφρος έντός τού άργολιθι-

κοϋ σχιστόλιθου, ή όποια περιέλαβε καί τό 
όρυγμα τοϋ παλαιοτέρου τάφου II (βλ. κάτο- 
ψιν είκ. 1). Στρώσις αργών λίθων μετά λά
σπης, πάχους 0.05-0.10 μ., παρενεβάλλετο με
ταξύ τοϋ φυσικού βράχου καί τής κρηπϊδος.

Ή κρηπίς παρέμενεν αθέατος υπό τό έδαφος 
κατά τόν κατώτερον δόμον, ένφ ό ύπερκείμε
νος, δ οποίος είναι ταυτοχρόνως καί εύθυντη- 
ρία, προεξείχε τουλάχιστον κατά τό ήμισυ τοϋ 
εδάφους (πίν. Η β).

Ή κρηπίς, μήκους 0.605 άπεκαλύφθη είς 
πλάτος 1.55 μ. κατά τήν ανατολικήν καί 1.60 μ. 
κατά τήν δυτικήν πλευράν. Τό ύψος ταύτης 
έβαινεν αύξανόμενον άπο Δυσμών (0.75 μ.) 
πρός Άνατολάς (0.95 μ.). Γενικώς αί πλίνθοι 
τής εύθυντηρίας είχον άνεπτυγμένον μέγεθος 
έν συγκρίσει πρός τάς βραχυτέρας τοϋ κάτω
θεν δόμου.

Έπί τής εύθυντηρίας ήδράζοντο έτεραι 
κροκαλοπαγείς πλίνθοι βαίνουσαι παραλλήλως 
πρός τήν έσωτερικήν παρειάν τής μαρμάρινης 
τοιχοδομίας (βλ. πίν. Η α, β καί τομήν A — A 
είκ. 1). Είς τό άποκαλυφθέν τμήμα μιας 
τούτων τό πλάτος άνήρχετο είς τά 0.50 μ. πε
ρίπου, μέ άντίστοιχον ύψος 0.45 μ. Ή πλίν
θος έβαινεν έπί στρώσεως χωμάτων καί τε
μαχίων κροκαλοπαγών λίθων, ύψους 0.30 μ. 
(όσον καί τό ύψος τοϋ έφαπτομένου τοιχοβά- 
του) καί πλάτους 0.50 μ. ’Ανάλογοι πλίνθοι 
ύπήρχον καί κατά τήν νοτίαν πλευράν τοϋ 
Μνημείου. Τούτων τέσσαρες, μή σωζόμεναι πλή
ρως, τεθειμέναι διάτονοι διεσώθησαν έπί τής 
εύθυντηρίας. Ή πληρέστερον σωζομένη είχε 
διαστάσεις 0.90 X 0.68 X 0.37 μ. Πρέπει νά 
σημειωθή ότι κατά τήν έναρξιν τής ήμετέρας 
έρεύνης οί ώς άνω κυβόλιθοι είχον ήδη άπο- 
κολληθή τής θέσεοός των ύπό τών έργατών 
έκσκαφής. Κατά μαρτυρίαν τών έργατών, συλ- 
λεγεϊσα ένεπίγραφος στήλη όρου προέρχεται 
έκ τής αυτής πλευράς τοϋ Μνημείου. Ή στήλη 
άνευρέθη στερεωμένη κατά χώραν έντός πα- 
ρεμβαλλομένων χωμάτων μεταξύ τών δύο άνα- 
τολικωτέρων κυβολίθων καί μάλιστα μέ μέ
τωπον πρός Νότον.

Ή κατασκευή τοϋ Μνημείου, έάν κρίνωμεν 
έκ τοϋ χρησιμοποιηθέντος οικοδομικού ύλικοΰ, 
άνάγεται είς τόν 4ον π.Χ. αιώνα. ’Ιδιαιτέρως 
χρήσιμος διά τήν άκριβεστέραν χρονολογικήν
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κατάταξιν τού Μνημείου αποβαίνει ή άνεύρε- 
σις τού δρου, δ οποίος, χρονολογούμενος εντός 
τού α ήμίσεος τού 4ου π.Χ. αί., περιορίζει 
την περίοδον άνεγέρσεως τοϋ χτίσματος έντός 
τής πεντηκονταετίας 400 - 350 π.Χ.

Γ. Ο ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Μικρά στήλη εκ κυανοτέφρου λίθου, σχήμα
τος παραλληλογράμμου μέ άπεστρογγυλωμένην 
την ανω δεξιάν γωνίαν (πίν. Θα). "Υψος 0.555, 
πλάτος βάσεως 0.146, κορυφής 0.166. Μέγι- 
στον πάχος 0.042 μ.

Ή στήλη άδρώς είργασμένη έπί τοϋ άνω 
προσθίου τμήματος φέρει δι’ δδοντωτής ξοΐδος 
γεγλυμμένην επιφάνειαν, έπΐ τής δποίας είναι 
κεχαραγμένη ή επιγραφή :

ΗΟΡΟΣ
ΜΕΛΑΙΝΙΣ (πίν. Θ β).

ΣΗί

"Υψος γραμμάτων στ. 1 : 0.02 - 0.022 (Σ), 
στ. 0.017 - 0.027 (Σ), στ. : 0.025 - 0.023 (Η). 
Τό υπό των τριών στίχων καθ’ ύψος κατει- 
λημμένον διάστημα άνέρχεται είς 0.07 μ.

Ή άνάγνωσις τής επιγραφής τοϋ έπ'ι τοϋ 
Μνημείου άνακαλυφθέντος δρου δυστυχώς πα- 
ρέσχε σημαντικάς δυσχερείας άναφυείσας κυ
ρίως λόγω αν μή τοϋ άτελοϋς, όπωσδήποτε 
δμως τοϋ άσαφοϋς τρόπου παραθέσεως τοϋ τρί
του στίχου ταύτης, ώς ευθύς συνάγεται έκ τών 
δημοσιευόμενων σχετικών εικόνων.

Ό χαράκτης έξ άγνωστου λόγου, πλήν τής 
άτάκτου, θά ήδυνάμεΰα νά εΐπωμεν, λαξεύ- 
σεως έκάστου ψηφίου έν σχέσει πρός τά ετερα 
προσκείμενα, έπεράτωσε ταύτην κατά τρόπον 
ελλιπή. Παρατηρείται λοιπόν ή έν τώ τρίτω 
στίχω λήξις τής παρεχόμενης συλλαβής, άφ’ 
ενός μέν διά μιας βραχείας καθέτου ευθείας 
άμέσωςμετά τό πλήρες ψηφίον Η, άφ’ ετέρου δέ 
διά τίνος λοξής κεραίας κεχαραγμένης μετά την 
προαναφερθεΐσαν ευθείαν. Ταϋτα στεροϋν την 
δυνατότητα οριστικής διασαφήσεως περί τού 
άν 6 τρίτος στίχος άποτελή κατάληξιν λέξεως 
τοϋ δευτέρου ή τουναντίον ούτος άνήκει είς 
έτέραν ημιτελή λέξιν.

Έκ τών προταθεισών μετ’ άκρας έπιφυλά- 
ξεως εικασιών πρός άνάγνωσιν τής επιγρα
φής ένδιαφέρουσα κρίνεται ή στρεφομένη πρός 
την άκόλουθον συμπλήρωσιν: δρος /Μελαιν'ις/

σήμ\ατος]. Ή κατ’ δνομαστικήν πτώσιν εκφορά 
τοϋ έπιθέτου Μελαινίς (-ίδος), καίτοι ασυμβί
βαστος συντακτικώς πρός τόν πρώτον στίχον, 
έπιτρέπει νά διίδωμεν σχέσιν τινά πρός την 
Άφροδίτην, την παρά τάφοις λατρευομένην έν 
Κορίνθω κα'ι άλλαχοΰ1, την φερομένην ύπό 
την έπωνυμίαν Μελαινίς, ’Επιτύμβια2 κ.α. Δυ
νατόν τό Μνημεϊον νά είχε καθοσιωθή είς την 
μεγάλην ταύτην θεάν τών γεννήσεων καί τοϋ 
θανάτου διά τής Αναγραφής τοϋ έπιθέτου ταύ
της έπί τής στήλης. ’Ανάλογοι περιπτώσεις, 
καθ’ ας εΐς τάφος καί δ έν αύτώ νεκρός ετί
θεντο ύπό την προστασίαν χθονίας θεότητος, 
τοϋ Έρμοϋ (βλ. την έπιτυμβίαν στήλην μετά 
τής έπιγραφής 'Ερμή χθονίω)3 ή τής εγχώ
ριας θεότητος Πασικράτης, ένεφανίσθησαν διά 
τής άνασκαφής τοϋ νεκροταφείου τής Δημη- 
τριάδος.

Παρά τά άνωτέρω, πρόσφατα έπιγραφικά 
δεδομένα ένισχύουν την άποψιν άναγνωρίσεως 
τής συλλαβής τοϋ τρίτου στίχου ώς καταλή- 
ξεως τής δεδομένης λέξεως τοϋ δευτέρου, σχη- 
ματιζομένου τοιουτοτρόπως τοϋ κυρίου όνόμα- 
τος Μελαίνισσα κατά πτώσιν γενικήν. Βε
βαίως, ύφίσταται ή μετά τό ψηφίον Η μικρά 
κάθετος ευθεία, ή δποία έμβάλλει υποψίας 
περί ενός προσγεγραμμένου ιώτα. Ώς έκ συ
νήθων περιπτώσεων δμως συνάγεται, κατά κα
νόνα, έν ή χρονική περιόδφ κατατάσσεται ή 
επιγραφή, τά προσγεγραμμένα ψηφία δεν στε- 
ροϋνται μεγέθους έν συγκρίσει πρός τά λοιπά 
γράμματα τοϋ κειμένου.

Ώς έκ τούτου, έκ τών πραγμάτων εΐμεθα 
ήναγκασμένοι, άπορρίπτοντες την λύσιν τής 
κατά πτώσιν δοτικής εκφοράς τοϋ δνόματος 
τούτου, νά στραφώμεν πρός παραδοχήν τής 
έτέρας πιθανής λύσεως, τής κατά πτώσιν γε
νικήν.’Ήδη δ Eugene Yanderpool είς πρόσ
φατον δημοσίευσίν του άναφέρεται είς δύο 
έπιτυμβίους λίθους μετ’ άναλόγων έπιγραφι- 
κών περιπτώσεων, ώς Ιιόρος ίιελίκης καί Κόρος 
Χσανθίου*, δπου παρά την ευρέως είς τοιαύ-

1 Παυσανίας II 2. 4 καί IX 27. Αθηναίος 

XIII 588 c.
2 Πλουτάρχου Ρωμ. Ζηιήμ. 23 (269 b).
8 Ν. Παγιαχατζης, Θεσσαλικά, σ. 52.
4 Eugene Vanderpool, Some Attic Inscrip

tions, Hesperia 35, 1966, σ. 276 · 277 un’ άρ 3,
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τας περιπτώσεις χρησιμοποιουμένην λέξιν h<5- 
ρος, τίθεται εν συνεχεία κατά γενικήν πτώσιν 
τό δνομα τοϋ νεκρού, δ τάφος τού όποιου δρί- 
ζεται διά τής ούτως έπιγεγραμμένης στήλης. 
Ή ήμετέρα λοιπόν έπιγραφή δυνατόν νά έχη 
οϋτω : Ιιόρος / Μελαινίσ / ση(ς). Ό σχημα
τισμός τού δνόματος δύναται νά λογισθή 
δόκιμος, καίτοι τούτο, δυστυχώς, ούδαμόθεν 
μαρτυρείται, ώστε στερούμενα στοιχείων περί 
τής τιμηθείσης διά τοϋ Μνημείου. 'Ένεκα τού
του θά πρέπει νά άναμείνωμεν την συστημα- 
τικωτέραν μελέτην τοϋ δλου νέματος, συμβαλ- 
λούσης βεβαίως πρός τούτο τής πλήρους άνα- 
σκαφής τοϋ Μνημείου.

Ή άνεύρεσις τής στήλης έμφανίζει Ιδιαίτε
ρον ενδιαφέρον ως στοιχείον έμμεσου χρονο- 
λογήσεως τοϋ μαρμάρινου Μνημείου τής πλα
τείας Έλευνερίας. Τυπολογικώς τά έγχάρακτα 
■ψηφία κα'ι δη τό Μ καί Σ, μέ άποκλινούσας 
κεραίας (σκέλη), συμβάλλουν είς την έντός τοϋ 
4ου π.Χ. αίώνος χρονολόγησιν τής επιγραφής. 
Χρήσιμος άποβαίνει και ή παρατηρουμένη χρή- 
σις τοϋ δασέος, εκλιπόντος ήδη είς τούς δύο 
ορούς τού Κεραμεικοϋ τοϋ 4ου π.Χ. αί.1, ή 
ή όποια καί άναβιβάζει την χρονολόγησιν τοϋ 
δρου έντός τοϋ α ήμίσεος τής 4ης π.Χ. εκα
τονταετηρίδας.

Δ. ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Παραλλήλως τής νοτίας δψεως τοϋ Μνη
μείου καί έντός καταλλήλως λελαξευμένης αϋ- 
λακος άπεκαλύφνη πήλινος άγωγός ϋδατος. 
Ό άγωγός έφαπτόμενος τής κρηπίδος εβαινεν 
είς μήκος 10 μ. περίπου μέ κατεύνυνσιν άπ’ 
’Ανατολών πρός Δυσμάς, είτα δε καμπτόμενος 
έστρέφετο πρός Βορράν, εισερχόμενος υπό την 
παρακειμένην οδόν Ψαρομηλίγγου (βλ. πίν. Η β).

Ό άποκαλυφνείς άγωγός άπηρτίζετο έκ σω
ληνώσεων δύο κατηγοριών. Έκ τούτων, ή 
έχουσα τομήν ρόμβου μέ κυρτάς πλευράς ((y) 
θεωρείται παλαιοτέρα τής έτέρας, ή δποία έμ- 
φανίζει τομήν έλλείψεως ({]). Άγωγός έλλει- 
πτικής τομής άνευρέθη καθ’ δλον τό μήκος 
τού Μνημείου- άπεκαλύφθη είς βάθος 0.38 μ.

1 ΑΕ 1958 (1961), σ. 127, σημ. 3.

άπό τής έπιφανείας τής εύθυντηρίας τούτου, 
έκάστου σωλήνος συνισταμένου έκ δύο στελε
χών τομής ήμιελλειπτικής2. Διαστάσεις έκάστου 
στελέχους: μήκος 0.63, άνοιγμα σκελών (έξωτ.). 
0.57, ύψος 0.83 μ. Πρός πρόληψιν καταστροφής 
τής πηλίνης σωληνώσεως δ άγωγός είχεν έπι- 
καλυφθή καταλλήλως διά λίθων, χωμάτων 
μετά οστράκων άγγείων καί άλλων υλών. 
Πάντα ταϋτα ένίσχυον τήν σταθερότητα τού
του καί προεφύλασσον τούς ώς έκ τής ύλης 
άσθενείς πήλινους σωλήνας. Διά τών ένταϋθα 
συλλεγέντων ευρημάτων 0.30 μ. ύπεράνω τοϋ 
άγωγοϋ χρονολογείται ή σωλήνωσις αϋτη είς 
τόν 3ον π.Χ. αίώνα. Έκ τών ευρημάτων άνα- 
φέρομεν :

1) Θραύσμα λύχνου κατεσκευασμένου διά μή
τρας, φέροντος έπί τού ώμου ζώνην άναγλύ- 
φων κυματοειδών ταινιών άκτινοειδώς διατε
ταγμένων. Έπί τής έπιφανείας έξίτηλον μέλαν 
γάνωμα. Ελληνιστικής περιόδου (πίν. Θ γ,Ι).

2) ΤΗλος χαλκούς κατιωμένος, σωζομένου 
μήκους 0.066 μ. (πίν. Θ γ,2).

3) Μόνωτος κύαθος έλλιπής τήν λαβήν καί 
τήν περιφέρειαν τοϋ χείλους. Σωζόμ. ύψος 
0.067, διάμ. βάσεως 0.037 μ. Έπί τής μελαμ- 
βαφοϋς έπιφανείας δι’ ήραιωμένου πηλού άνά 
δύο παράλληλοι τοξοειδείς άνάγλυφοι ταινίαι 
μετά σειράς φύλλων καί λευκών κρεμαμέ- 
νων στιγμών, δίκην ζεύγους δρμου. Τοϋ τύ
που τής Δυτικής Κλιτύος, τής Ελληνιστικής 
περιόδου (πίν. Θ γ,3).

4) Νόμισμα χαλκοΰν ύποστάν σημαντικήν 
κατίωσιν. 'Υπό τής διευθυντρίας τού Νομι
σματικού Μουσείου άνεγνωρίσθη ώς άθηναϊ- 
κόν τού 3ου π.Χ. αίώνος.

Κατά τό ύπόλοιπον αυτού τμήμα δ άγωγός, 
έκτεινόμενος πέραν τής κρηπίδος, πρός Άνα- 
τολάς καί Δυσμάς, μετέβαλλε μορφήν, συγκεί
μενος έκ σωλήνων τομής ρόμβου3. 'Έκαστος 
τών σωλήνων τούτων συνέκειτο έκ τεσσά
ρων πήλινων κεράμων σχήματος παραλληλο-

3 'Ανάλογοι σωληνώσεις άπεκαλύφθη σαν είς τόν 
Κεραμεικόν καί τήν 'Αγοράν. Δυστυχώς, παρά τό εν
διαφέρον τό όποιον παρουσιάζουν, δέν έχουν άποτε. 
λέσει αΰται μέχρι τοΰδε θέμα συστηματικής μελέτης.

8 'Αγωγός τομής ρόμβου άνευρέθη ΒΑ. τοΰ Ίεροϋ 
τών Τριτοπατρέων καί χρονολογείται είς τόν 4ον π.Χ. 
αίώνα.
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γράμμου, συνηρμολογημένων κατά τάς βρα
χείας πλευράς των κατά τοιοϋτον τρόπον, 
ώστε έν καθέτω τομή νά προβάλλουν ρόμβον 
μέ καμπύλας πλευράς, έ'νεκα τοϋ σχήματος τών 
πήλινων πλακών, μεγάλης διαγώνιου 1.80 μ. 
περίπου και μικράς 0.50 μ. περίπου. Μήκος εκά- 
στου σωλήνος 0.55 μ. Παρόμοιαι πήλιναι πλά
κες, άνά τέσσαρες, σχηματίζουν δακτύλιον είς 
τά φρεάτια με εσωτερικήν έπένδυσιν τοΰ 4ου 
π.Χ. αίώνος1. Κατά την άποκάλυψίν της ή 
περιγραφεΐσα σωλήνωσις άνεψάνη μέ διερρη- 
γμένα τοιχώματα (βλ. πίν. Ηβ), ενιαχού μετα
τοπισμένα καί άλλαχοΰ παντελώς έλλείποντα. 
Έκ τής θέσεως εις ήν αύτη εΰρίσκετο, άλλά 
καί έκ τοϋ χαρακτηριστικού είδους τής κατα
σκευής της συμπεραίνεται δτι κατεσκευάσθη 
κατά τδν 4ον π.Χ. αιώνα, καταστραφείσα δέ 
κατά ένα αίώνα άργότερον άνενεώθη εις τινα 
σημεία διά τών σωληνώσειον ελλειπτικής το- 
μής.

Κατά την συνέχισιν τών άνασκαφικών έρευ- 
νών έμελετήθη ό δυτικώς τής κρηπΐδος χώ
ρος, δπου ό άγωγδς έκάμπτετο βαίνων προς 
Βορράν. Ή ταυτόχρονος έπέκτασις τής άνα- 
σκαφής κατά την ΒΔ. γωνίαν τοϋ οίκοπέδου 
εφερεν είς φώς τμήμα κλασσικής οικοδομής, 
τής όποιας είς τών τοίχων, δ άνατολικός, άπεί- 
χε 4.5 μ. τοϋ Μνημείου (είκ. 1, τομή A - A). 
Είς τόν ως άνω παρεμβαλλόμενον μεταξύ τών 
δύο κτισμάτων χώρον, δ δποίος άνήκεν εις 
άρχαίον δρόμον, άνευρέθησαν ελάχιστα τμή
ματα τής προαναφερθείσης άρχαιοτέρας σω- 
ληνώσεως. Καί ένεκα τής προς Βορράν κλί- 
σεως τοϋ εδάφους καί λόγω τής καταλήψεως 
τοϋ πρδς Δυσμάς χώρου υπό τής ΒΔ. οίκοδο
μής πιστεύεται δτι ή σωλήνωσις καμπτομένη 
έβαινε πρδς Βορράν. Ή έπακολουθήσασα κατά 
βάθος έρευνα δεν άπέδωκε τδ άναμενόμενον 
αποτέλεσμα. Έπιστεύετο δτι θά άνευρίσκοντο 
στρωματογραφικαί ενδείξεις περί τής άρχαιό- 
τητος τής οδού, τής όποιας ή ένταΰθα ύπαρ- 
ξις επεβεβαιούτο έξ ενός ήδη άναφανέντος λί
θινου κλασσικού άγωγού έν τώ νοτίω τμήματι 
τοΰ οίκοπέδου, δ άξων τού οποίου προεκτεινό
μενος διήρχετο διά τού χώρου τούτου. Έν 
τούτοις γενομένη τομή παρέσχε κατωτάτην

1 ΠΑΕ 1961, σ. 10- 13 (φρέαρ Α ’Ακαδημίας).

στρώσιν τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος ύπεράνω τής 
ισοπεδωμένης κιμηλιάς. Ή παρατήρησις αυτή 
δδηγεί είς τδ συμπέρασμα δτι κατά τδν 4ον 
αίώνα δ λίθινος κλασσικός άγωγδς (περί τού
του βλ. κατωτέρω) καταστραφείς είχεν άχρη- 
στευθή. Κατά την άνέγερσιν τοϋ Μνημείου, 
ώς φυσικόν, άπεμακρύνθησαν τοΰ χώρου αί 
υφιστάμενοι παλαιότεραι κατασκευαί καί έπι- 
προσθέτως άνεσκάφη καί έξωμαλύνθη ή κιμη- 
λιά πρδς άνέγερσιν τής κρηπΐδος. Ούτως ερμη
νεύεται ή έλλειψις τών στρώσεων τής άρχαίας 
οδού.

Τδ παρεχόμενον στρωματογραφικδν διάγραμ
μα (είκ. 1, τομή A - Α) τής βόρειας παρειάς 
τοΰ οίκοπέδου έμφανίζει έξ έπαλλήλους στρώ
σεις A - Α, έξ ών ή Α καί Β παρέσχον μετα
γενέστερα τεκμήρια, ή Γ όστρακα άνάμεικτα, 
έκ τών οποίων: θραύσματα Μεγαρικών σκύ- 
φων, λύχνων τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος, ώς καί άγ- 
γείων διακεκοσμημένων διά τών γνωστών θε
μάτων, ζατρικίου κλπ. τοϋ τύπου τής Δυτι
κής Κλιτύος (βλ. πίν. Ια.) Ή στρώσις Δ άπε- 
τελείτο έξ άναμείκτων χωμάτων, κιμηλοχωμά- 
των, όστράκων οικιακών σκευών καί Ανθρά
κων. Ή Ε περιεϊχεν άτρακτοειδή πηλίνην δα- 
κρυδόχον καί άλλα θραύσματα ήσσονος σημα
σίας. Τέλος ή διερεύνησις τής στρώσεως Α 
άπέδωκε πλήν οστράκων έκ βάσεων Αγγείων, 
λαβών, θραυσμάτων σκύφων με διακόσμησιν 
θαλλοϋ μετά μικρών φύλλων έξ ήραιωμένου 
πηλού καί έν μελαμβαφές φιαλίδιον σχεδόν 
άρτιον2 τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος (πίν. Θ δ). Εν
τός τής τελευταίας ταύτης στρώσεως Α άνευ- 
ρέθησαν παρά τδν πήλινον άγωγδν δύο έπι- 
τύμβιοι λήκυθοι έξ Ύμηττίου ύποκυάνου μαρ
μάρου, ίδρυθείσαι τή βοήθεια λιθαρίων καί 
έφαπτόμεναι άλλήλων. Αί λήκυθοι είναι έλλι- 
πείς κατά τάς βάσεις καί τούς λαιμούς των 
άπδ τοϋ ύψους τών ώμων. Ελαφρά φθορά 
κατά τήν δπισθίαν όψιν των. Ή έπιφάνειά 
των είναι καλώς είργασμένη. "Υψος: τής 
μιας 0.65 μ., τής έτέρας 0.60 μ. Άντιστοίχως 
ή διάμετρος κατά τδν ώμον έκατέρας 0.40 μ. 
καί 0.38 μ.

2 Τοιαΰτα φιαλίδια βλ. έν Olytithus XIII, 195ο., 
σποράδην. ’Ιδία βλ. τό ΰπ’ άριθμ. 914, πίν. 939 
τών αρχών τοΰ 4ου π.Χ. αίώνοξ,
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At λήκυθοι διασώζουν επί τής λείας έπιφα- 
νείας των ίχνη έξιτήλου εγχρώμου διακοσμή- 
σεως. Τά έπΙ τής μικροτέρας ληκύθου ευδιά
κριτα χρώματα είναι ελάχιστα, ενώ τά έπΙ τής 
μεγαλυτέρας είναι κατά πολύ σαφέστερα. ΈπΙ 
τών ώμων διακρίνεται εύχερώς ή διακόσμησις 
βλαστοσπειρών μετά φύλλων (βλ. πίν. I β). 
Δυσχερώς διακρινομένη ζώνη εκ συνεχών σπει
ρών περιθέει κάτωθι τής λαβής τό άνω μέρος 
τής κοιλίας τού άγγείου. Ύπδ τάς σπείρας 
ταινία. Έτέρα ταινία περιθέει τδ κάτω μέρος 
τής κοιλίας τής ληκύθου. Κάτωθεν τής ταινίας 
εξίτηλος διακόσμησις πλοχμών φύλλων άκάν- 
θου. Τδ περίγραμμα τών ληκύθων έμφανίζει 
ικανήν έξέλιξιν άπδ τού πρωίμου τύπου τών 
ραδινών παλαιοτέρων επιτύμβιων σημάτων μέ 
τάς άναλογίας 1:2. Τδ σχήμα τών ληκύθων 
διαγράφεται μέ την γνωστήν κατά τδν 4ον 
π.Χ. at. άναλογίαν πλάτους πρδς τδ ύψος 2 : 3 
(βλ. πίν. I γ)1.

Ή παρά τήν πηλίνην σωλήνωσιν άνεύρεσις 
τών ληκύθων ερμηνεύεται ως προσπάθεια δια- 
φυλάξεως τού άγωγοΰ έκ ζημιών δυναμένων 
νά προκληθοϋν έξ αμαξών ή άλλων τροχοφό
ρων, τών οποίων ή διέλευσις παρημποδίζετο 
άσφαλώς διά τοϋ ως άνω τρόπου. Φαίνεται 
δτι προέκυψε τό προσδοκώμενον Αποτέλεσμα, 
καθ’ όσον ή στρώσις Τ περιείχε χώματα μάλ
λον χαλαρός συνοχής. Έτέρα οδός, πλέον κα
τάλληλος, άντικαταστήσασα τήν προαναφερ- 
θείσαν κατά τδν 4ον π.Χ. αΙώνα, θά πρέπει 
νά άναζητηθή πρδς τά ΒΔ., ήτοι ύπδ τήν ση
μερινήν δδδν Καλογήρου Σαμουήλ.

Ή περιγραφή τών εντός τοϋ οικοπέδου άνευ- 
ρεθέντων άγωγών συμπληροΰται τέλος διά 
τριών είσέτι κατασκευασμάτων. "Ήτοι:

1) Μιας αύλακος, εκτισμένης διά λιθαρίων 
τή προσθήκη χωμάτινης λάσπης, έχούσης κά
θετα τοιχώματα τομής |__ |. Αϋτη έβαινεν έντός
τού παρθένου έδάφους μέ κατεύθυνσιν άπδ 
ΝΑ.—ΒΔ., έπΙ τής ελλειπτικής τομής σωλη- 
νώσεως, παρά τήν κρηπίδα (βλ. κάτοψιν είκ. 1). 
“Ίχνη ταύτης διεπιστώθησαν είς μικράν εκ- 
τασιν, άνάγοντα τήν κατασκευήν της είς πα-

' Ν. ΖΑΦΕ1ΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μηρμαρίνη λή xi'Hoc μετ’ 
έπιτι μβιοιι παραστάοεως, ΑΕ 1953/4, Μέρος Β', 
σ. 241.

λαιοτέρους τής άνεγέρσεως τοϋ Μνημείου χρό
νους.

2) ’Αγωγός, περί τοϋ όποιου έγένετο ήδη 
νύξις. Ούτος, άπέχων 9.50 μ. έκ τής Ανατολι
κής οίκοδομικής γραμμής, είσήρχετο καθέτως 
εντός τής νοτίας παρειάς τοϋ οίκοπέδου καί 
έκειτο είς βάθος 3.80 μ. άπδ τών κρασπέδων. 
Τά τοιχώματα τοϋ άγωγοϋ τούτου άπετελοϋν- 
το άπδ μεγάλας πλάκας μαρμαρολίθου, αιτινες, 
κείμεναι παραλλήλως, άφίσταντο άλλήλων κα
τά 0.83 μ. Είς τδ άποκαλυφθέν τμήμα τοϋ ά
γωγοϋ, ή μέν Ανατολική πλάξ είχε διαστάσεις 
1.40 X 0.60 X 0.23 μ., ή δέ δυτική 1.40 X 
0.63 X 0.34 μ., αύται δέ έστηρίζοντο επί λι- 
θαρίων συνδεδεμένων διά λάσπης καί σχημα- 
τιζόντων κατά τήν κοίτην δεύτερον Αγωγόν 
στενότερον, Ανοίγματος 0.45 μ. καί βάθους 
0.30 μ. περίπου, κατά δέ τήν κορυφήν των έ- 
καλύπτοντο ύπδ όριζοντίως τεθειμένων πλα
κών. Είς τήν τομήν Γ — Γ (είκ. 1) παρέχεται 
ή σχηματική άπεικόνισις τοϋ άγωγοϋ' μία τε- 
θραυσμένη πλάξ διακρίνεται μετατοπισμένη 
τής θέσεώς της. Κατά τήν διερεύνησιν τών 
λεπτογέων χωμάτων έκ τού έσωτερικοϋ τοϋ 
άγωγοΰ ήλθον είς φώς θραύσματα μελαμβα- 
φών Αγγείων. Δυστυχώς ταύτα δέν περισυνε- 
λέγησαν διά νά βοηθήσουν είς τήν άσφαλή 
χρονολόγησιν τής κατασκευής. 'Οπωσδήποτε 
τδ σχήμα τοϋ άγωγοϋ, τά ύλικά δομής ώς καί 
τά προαναφερθέντα όστρακα δέν έπιτρέπουν 
χρονολόγησιν παλαιοτέραν τοϋ τέλους τοϋ 
5ου π.Χ. αίώνος.

3) Τελευταίος τών άγωγών άναφέρεται δ 
άνευρεθείς 1.20 μ. δυτικώτερον τής άνωτέρω 
περιγραφείσης ύδραυλικής κατασκευής. Ό Α
γωγός ούτος, άποτελούμενος έκ πήλινων στελε
χών ήμιελλειπτικής τομής συνηρμολογημένων 
άνά δύο ([]) ούτως όίστε νά σχηματίζωνται δα
κτύλιοι έλλειπτικής τομής (βλ. τομήν Γ — Γ, 
είκ. 1), άπεκαλύφθη είς βάθος 3.80 μ., εισερ
χόμενος διά τής νοτίας παρειάς τοϋ οίκοπέδου 
έντδς τού χώρου τής άνασκαφής καί καμπτόμε
νος πρδς ΒΑ. (βλ. κάτσψιν είκ. 1). Διαστάσεις 
έκάστης κεράμου: μήκος 0.62 μ., εσωτερικόν 
άνοιγμα σκελών 0.52 μ., ύψος 0.48 μ. Σημειω- 
τέον ότι διά τής άνασκαφικής έρεύνης διεπι- 
στώθη ότι οί δύο προαναφερθέντες Αγωγοί 
είχον καταλάβει τήν θέσιν άρχαιοτέρων καί
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άπλουστέρων κατασκευών, ήτοι τάφρων βα- 
θειών μετά κοίλου πυθμένος, λελαξευμένων 
έντός τής βραχώδους κιμηλιάς.

Ή εν πίν. ΙΒ α δημοσιευόμενη πηλίνη ήγε- 
μών, ελλιπής κατά την κάτω άριστεράν βάσιν 
τοϋ μετώπου καί τό συνεχόμενον τμήμα τοϋ 
καλυπτήρος, προέρχεται έκ τής νοτίας πλευράς 
τού οικοπέδου, παρά τους άγωγούς. Πηλός 
πορτοκαλλόχρους. 'Η δπτησις ελαττωματική, 
καθ’ δσον ή κέραμος στερείται τής ένδεικνυο- 
μένης σκληρότητος. Σφζόμενον ύψος 0.224, 
σφζ. μέγιστον πλάτος 0.16, μήκος 0.155. μ.

'Η ήγεμών φέρει επί τοϋ μετώπου έκτυπον 
διακόσμησιν ραβδωτών βλαστοσπειρών. Αί βλα- 
στόσπειραι έκκινοϋσαι έκ τής άκάνθης καί 
πρός τά άνω έλισσόμεναι είναι άντωπαί, Απο- 
δίδουσαι τό γνωστόν σχήμα τής Ανεστραμμέ
νης λύρας1. Έτεραι σπείραι κατά πλάτος έκ- 
τεινόμεναι καταλαμβάνουν την βάσιν τής ή- 
γεμόνος, έκφυόμεναι έκ τής αυτής ακάνθου. 
Μεταξύ τούτων καί τών καθ’ ύψος έκτεινομέ- 
νων σπειρών τής «λύρας» έντάσσεται άνά εν 
οριζόντιον επτάφυλλον παραπληρωματικόν Αν- 
θέμιον. Ή άκανθα έκτείνεται καθ’ δλον το 
πλάτος τής συνθέσεως. Μεταξύ τών σπειρών 
τής «ανεστραμμένης λύρας» κρέμαται κάλυξ· 
’Άνωθεν τών σπειρών υπάρχει δ μικρός ρομ
βοειδής πυρήν τοϋ κορυφαίου Ανθεμίου, δπερ 
εμφανίζεται διπλοϋν, «φλογωτόν» καί ανευ 
κεντρικοϋ φύλλου. Τό μικρόν εσωτερικόν Αν
θέμιον Αποτελεΐται έκ δέκα φύλλων, ένφ τό 
έξωτερικόν εμφανίζεται ηύξημένον κατά δύο 
φύλλα. Τά φύλλα τοϋ ανθεμίου τούτου καμ- 
πυλοϋνται έλαφρώς πρός τά άνω μή συναπτό- 
μενα δμως πρός άλληλα κατά τήν κορυφήν. 
Λαμβάνοντες ύπ’ δψιν Ανάλογα παραδείγματα 
κεκοσμημένων Ακροκεράμων, συμπεραίνομεν 
δτι δ χώρος μεταξύ τών δύο ύψηλοτέρων άν- 
τωπών φύλλων κατελαμβάνετο υπό κάλυκος 
όμοιας πρός έκείνην τής «Ανεστραμμένης λύ
ρας»1 2. Βαθεϊαι αύλακώσεις διαχωρίζουν τά 
φύλλα, Ιδία τοϋ εύρυτέρου «φλογωτοϋ» Ανθε
μίου. Τό περίγραμμα τοϋ μετώπου περί τό «μέ-

1 Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ, Κορύφωμα επιτύμβιας σιή- 
λης έκ Μαρωνείας, Χαριστ. εις ’A. Κ. Όρλάνδον, 
τ. Α' 1965, σ. 49, σημ. 7.

2 Ernst Buschor, DieTondacher der Akropolis,
II, 1933, a. 60, είκ. 80, 25.

γα» Ανθέμιον ώς καί τά όριζόντια παραπλη
ρωματικά μικρότερα τοιαϋτα είναι έστερημένα 
περιθωρίου.

Ή χρονολόγησις τών Ακροκεράμων πρέπει 
νά γίνεται μετά σχετικής έπιφυλάξεως, διότι 
ή κεκοσμημένη έπιφάνεια τοϋ μετώπου των 
έξελίσσεται κατά τρόπον ’ιδιότυπον, ένίοτε έμ- 
φανιζομένων καί τάσεων Αναχρονισμοϋ.

Χαρακτηριστικόν τοϋ ήμετέρου ανθεμίου 
είναι τό «φλογωτόν» σχήμα καί ή έλλειψις 
τοϋ κατακορύφου. μεσαίου φύλλου. Παρά ταϋ- 
τα τό Ανθέμιον — καί τό μεγαλύτερον καί τό 
μικρότερον — εκφύεται έκ τίνος ρομβοειδούς 
πυρήνος. ’Έτερον γνώρισμα είναι ή ΰπαρξις 
Ανθεμίου μικρού, τοϋ αυτού πυρήνος μετά 
τοϋ κυρίου καί ύψηλοτέρου Ανθεμίου. Άνά- 
λογον παράδειγμα εις τά μαρμάρινα γλυπτά εί
ναι τό τμήμα τής βοιωτικής στήλης, τής είκονι- 
ζομένης εν Mobius, Die Ornamente der 
Griechischen Grabstelen, είκ. 45b, τών κλασ
σικών χρόνων.

Αί βλαστόσπειραι Αποδίδονται μέ ραβδώ
σεις. Τοιαύτη Απόδοσις μίσχων λεπτών καί 
παραλλήλων παρατηρείται κατά τήν ελληνι
στικήν περίοδον Αλλά καί είς δλίγον παλαιο- 
τέρους χρόνους3. 'Ως πρός τό κεκοσμημένον 
μέτωπον, έκ τών πλησιεστέρων περιπτώσεων 
θά ήδυνάμεθα νά προσκομίσωμεν δύο παρα
δείγματα. Τό έν Αφορά είς ηγεμόνα έλλιπή 
κατά τό κορυφαϊον Ανθέμιον, Ανευρεθέντα είς 
τάς Ανασκαφάς τής Περγάμου4. Ούτος εμφα
νίζει κατά τό μέτωπον μικροτέραν έναλλαγήν 
σκοτεινών καί φωτισμένων έπιφανειών. Κατά 
τό σχήμα καί τό περίγραμμα ή δμοιότης είναι 
γενικώς αξιοσημείωτος. Τά όριζόντια παρα
πληρωματικά Ανθέμια έχουν τον αυτόν Αρι
θμόν φυλλαρίων Αλλά τό περίγραμμά των προ
βάλλεται τεθλασμένον. Όμοια είναι ή τοπο- 
θέτησις τών βλαστοσπειρών υπό τό Ανθέμιον. 
Τό σφζόμενον τμήμα τού ανθεμίου περιέχει 
καί έτερον μικρότερον μετά τοϋ πυρήνος. Τά

s Βλ. μίσχους άναλόγους είς πηλίνας ακροκερά
μους έκ Δελφών έν Christian Le Roy, FdD II, 
Les terres cuites architecturales, Paris 1967, a 83, 
πίν. 74 καί 75.

4 A'kos von Szalay - Erich Boehringkr, Die 

Hellenistiscben Arsenale, Altertiimer von Per- 
gamon X, 1937, πίν. 26b.
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φύλλα των πλαγίων ανθεμίων μέ έπιφάνειαν 
κατά μήκος κοίλην. Ή άκανθος, έξηρημένη 
όλιγώχερον τής ήμετέρας. Περί τής χρονολο- 
γήσεως ταύτης βλ. Altertiimer von Pergamon, 
Die Hellenistisohen Arsenale, σ. 29. Ή ή- 
γεμών τής άνασκαφής Κακαβά δύναται κάλ- 
λιστα νά ένταχθή εντός τής ιδίας περιόδου, αν 
καί φαίνεται ολίγον αρχαιότερα.

Μεταγενέστερα, περ'ι τό 200 π.Χ., είναι έ- 
τέρα άκροκέραμος έκ τής Σαμοθράκης. Αύτη 
προέρχεται έκ τής Στοάς τοΰ 'Ιερού, έχει δέ 
τό αυτό γενικώς σχήμα προς τάς άνωτέρω πε- 
ριγραφείσας. Ενταύθα όμως επικρατεί ή κατά 
κατά πλάτος έκτασις' ή ραδινότης τών παλαιο- 
τέρων έργων δεν ύφίσταται1. Τό άνθέμιον 
είναι κοίλον μέ εννέα φύλλα. Τά φύλλα τού 
Ανθεμίου είναι ευρύτερα, μέ καμπυλόγραμμα 
άκρα καί έξέχοντα περιγράμματα. Τά οριζόν
τια παραπληρωματικά ανθέμια είναι μεγαλυ- 
τέρων διαστάσεων τού περιεχομένου κορυφαί
ου ανθεμίου.

Ε. ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ

Κατά τό θέρος τού 1962 ταυτοχρόνως πρός 
την άνασκαφήν τής άρχαΐας οδού Απεκαλύ- 
φθησαν δυτικώς ταύτης τά λείψανα κλασσικού 
οικοδομήματος έχοντος εμφανή τά ίχνη έπε- 
νεχθεισών επεμβάσεων καί μετατροπών έκ 
διαφόρων χρονικών περιόδων.

Διά τής διενεργηθείσης έπιστημονικής έρεύ- 
νης προέκυψαν ίκαναί ενδείξεις πιστοποιούσαι 
δύο οίκοδομικάς φάσεις κατά την άνέγερσιν 
τού κτίσματος. Έξ αυτών ή παλαιοτέρα φάσις 
ανάγεται εις τόν δον π.Χ. αί. ή δέ νεωτέρα 
τοποθετείται έντός τού αμέσως επομένου αί- 
ώνος.

Έκ τής οικοδομής τού 5ου π.Χ. αίώ- 
νος (αύτη λόγω τής έν τώ οίκοπέδω θέσεώς 
της ώνομάσθη «Βορειοδυτικόν οικοδόμημα») 
άνεσκάφη έν μόνον τμήμα, όσον άκριβώς έπέ- 
τρεπεν ή έκτασις τής ήμετέρας έρεύνης. Τό 
τμήμα τούτο άνήκον εις την ΝΑ. γωνίαν εύρυ- 
τέρου οικοδομικού συνόλου έπεξετείνετο πρός 
Βορράν υπό την οδόν Ψαρομηλίγγου καί πρός 
Δυσμάς υπό έτερον οίκόπεδον τού αυτού Ιδιο

1 Karl Lehmann, Samothrace, Guide, Ν. York 
I960, σ. 74, είκ. 38.

κτήτου. Τής άρχαιοτέρας ταύτης οικοδομής 
άπεκαλύφθη ό Ανατολικός τοίχος εις βάθος 
2.60 μ. από τού ύψους τών κρασπέδων τής πα- 
ρακειμένης οδού Ψαρομηλίγγου, έκτεινόμενος 
εις μήκος 2.60 μ. καί βαίνων μέ κατεύθυνσιν 
Από Νότου πρός Βορράν ύπό την προαναφερ- 
θεΐσανόδόν. Τού ετέρου τοίχου, τού νοτίου, ό 
οποίος συμβεβλημένος μετά τού Ανατολικού 
κατ’ δρθήν γωνίαν έσχημάτιζε τό περίγραμμα 
τού οικοδομήματος, ούδέν ίχνος Ανευρέθη> 
καθόσον ούτος παρεβιάσθη κατά την Ανέγερ- 
σιν μεταγενεστέρας δεξαμενής τών Αρχών τής 
Ρωμαϊκής περιόδου. Ή δεξαμενή, Ανεγερθεϊ- 
σα κατά τό πλεΐστον έξ υλικού τού Βορειο
δυτικού οικοδομήματος, έξηφάνισε παντελώς 
τόν νότιον τοίχον τού παλαιοτέρου κτίσματος 
διά τής έπ’ αυτού Ανεγέρσεοις της.

'Ώς πρός τόν διασωθέντα Ανατολικόν τοί
χον (ούτος Απεκαλύφθη εις ύψος 1.21 μ.) συγ
κείμενον έκ δύο δόμων, τοΰ κατωτέρου μέ ύ
ψος 0.78 μ. τού δέ ύπερκειμένου σωζομένου 
εις μέγιστον ύψος 0.43 μ., ούτος ήδράζετο επί 
τού Αργολιθικοϋ σχιστόλιθου, ό όποιος είχε 
πρότερον λαξευθή καταλλήλως (βλ. άποψιν 
τών Αρχαιοτέρων δόμων έν σχέσει πρός τόν 
ύπερκείμενον τρίτον δόμον τής β' οικοδομικής 
φάσεως έν είκ. 1 άνω Αριστερά). Ό σχιστόλι
θος έκάλυπτεν έξωτερικώς τό ήμισυ τού ύ
ψους τοΰ κατωτέρου δόμου (βλ. τομήν Α-Α 
είκ. 1). Ό δόμος ούτος έπέχων θέσιν θεμελίου 
συνέκειτο έκ κροκαλοπαγών λίθων διά λάσπης 
συνδεδεμένων κατά τό ίσόδομον σύστημα· 
Έπί τής θεμελιώσεως ταύτης πλάτους 1.15 μ. 
ύψοΰτο ό δεύτερος δόμος είσέχων 0.25 μ. περί
που τοΰ υποκειμένου, έκτισμένος κατά τό 
ίσοδομικόν Ακανόνιστον σύστημα (βλ. είκ. 1, 
άνω Αριστερά). Πλάτος δόμου 0.97 μ. Ή κατα
σκευή τοΰ δόμου, έπιμεμελημένη, συνίστατο έξ 
υποκίτρινων πωρολίθων φερόντων κατά τό 
μέτωπον άδράν διά σφυρός λάξευσιν. Βύσματα 
έπλήρουν τά μεταξύ τών πωρολίθων υφιστά
μενα διαστήματα κατά τήν πρόσοψιν ώς καί 
κατά τό εσωτερικόν τοΰ κορμού τοΰ δόμου 
(βλ. πίν. ΙΑ β κατώτερον δόμον).

Κατά τήν Ανατολικήν παρειάν των καί καθ’ 
ύψος οί δύο δόμοι έκαλύπτοντο υπό λάσπης 
μετά λιθαρίων καί πήλινων οστράκων, Απάν
των συνιστώντων ισχυρόν μανδύαν προστα-
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τευτικοϋ χαρακτήρος (βλ. τομήν Α-Α είκ. 1). 
Έκ τών αρμών τού τοίχου συνελέγησαν με- 
λαμβαφή όστρακα' έκείθεν προέρχονται έπίσης 
βάσεις σκΰφων φερόντων έπί τοϋ πυθμένος 
έμπίεστα άνθη λωτοΰ ή ύπδ την βάσιν έγχα- 
ράκτους κυκλίσκους μικράς διαμέτρου (είκ. 2)

Είκ. 2. "Οστρακα έκ τών αρμών τοΰ Βορειοδυτικού 
οικοδομήματος.

άναλόγους προς εύρεθέντας έν τή ’Αγορά τών 
’Αθηνών. Σχετική ή διακόσμησις τής βάσεως 
άγγείου ύπ’ άριθ. 1601 τής ’Αγοράς, ή όποια 
κατατάσσεται έντδς τοϋ τελευταίου τετάρτου 
τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος.

Είς τήν οίκοδομήν ταϋτην τοϋ 5ου π.Χ. αί
ώνος ανήκει καί μία μεσοτοιχία πλάτους 0.65 μ., 
ήτις έβαινεν είς άπόστασιν 2.30 μ. παραλλήλως 
τοϋ άνατολικοϋ τοίχου. Μέρος ταύτης άπεκα- 
λϋφθη είς βάθος 3.42 μ. έκ τοϋ ύψους τών 
κρασπέδων τής δδοϋ Ψαρομηλίγγου. Ή ερευνά 
έφερεν είς φώς τδ κατώτερον τμήμα τής μεσο
τοιχίας, όπερ διεσώζετο είς ύψος 0.14-0.30 μ· 
Ή μεσοτοιχία ήδράζετο έπί τοϋ άργολιθικοΰ 
σχιστόλιθου καί συνέκειτο έξ άργών λίθων μι
κρών διαστάσεων έκτισμένων τή προσθήκη 
λάσπης. Οί οϋτω πως σχηματιζόμενοι δύο 
θάλαμοι έπεκοινώνουν πρδς άλλήλους διά θύ- 
ρας άνοίγματος 0.85 μ. (βλ. πίν. ΙΑγ καί κά- 
τοψιν είκ. 1).

Ή νεωτέρα οικοδομική φάσις τοΰ 4ου π.Χ. 
αίώνος άναγνωρίζεται δι’ όλιγωτέρων λειψά

1 Attic Pottery of the Later Fifth Century 
from the Athenian Agora, Hesperia 18, 1949, 
σ. 344, πίν. 94 και 9δ, δπου καί τό άγγεΐον ύπ’ άρ. 160.

νων έξ όσων άπέδωκεν ή προαναφερθείσα άρ- 
χαιοτέρα κατασκευή, ήτοι τριών λίθων δι’ ών 
έσχηματίζοντο δύο τοίχοι κεκαμμένοι κατ’ όρ- 
θήν γωνίαν. Οί λίθοι ούτοι είναι οί μόνοι δια- 
φυγόντες τήν παραβίασιν κατά τήν άνέγερσιν 
τής δεξαμενής τών πρωίμων Ρωμαϊκών χρό
νων. Έκ τούτων ό είς, έρυθροκίτρινος πωρόλι
θος μήκους 1.32 μ., ήδράζετο έπί τοϋ άνατολι- 
κοϋ τοίχου τής παλαιοτέρας οικοδομικής φά- 
σεως. 'Ύψος κυβολίθου 0.61 - 0.78 μ., μέγι- 
στον πλάτος 0.42 μ. Ό κυβόλιθος διά τής πρδς 
Νότον άπολήξεώς του έσχημάτιζεν όρθήν γω
νίαν μεθ’ ετέρου τοίχου τοϋ αυτού ύψους) 
κατευθύνσεως άπδ Δυσμών πρδς Άνατολάς, 
συγκειμένου έκ δύο μαρμαροπλίνθων μεγίστου 
πλάτους 0.50 μ. καί συνολικού μήκους 0.93 μ. 
Έκ τών προαναφερθέντων μαρμαροπλίνθων ό 
είς έβαινεν έπί τού άρχαιοτέρου πολυγωνι
κού δόμου ό δ’ έτερος, ό δυτικώτερος, έπί χοτ 
μάτων περιεχόντων πήλινα μελαμβαφή θραύ
σματα στρωτήρων, απάντων συναποτελούντων 
μάζαν ΐσχυράς συνοχής.

Έξωτερικώς ό άνατολικδς τοίχος έφερε καθ’ 
ύψος έπένδυσιν λιθαρίων μετά λάσπης, παρό
μοιας μορφής έκείνης τοϋ κάτω δόμου τής 
παλαιοτέρας φάσεως. Υφιστάμενον διάκενον 
κατά τήν έσωτερικήν γωνίαν τών σκελών έ- 
πληροϋτο διά βυσμάτων έπαλλήλως τεθειμένων 
(πίν. ΙΑ β). Έκ τών δύο λίθων τοϋ νοτίου 
σκέλους ό δυτικώτερος έπείχε θέσιν όρθοστά- 
του. Παρά τήν βάσιν τούτου άπεκαλύφθη σει
ρά άργών λίθων διά λάσπης συνδεδεμένων καί 
σχηματιζόντων κατώφλιον, τού όποιου τδ ά
νοιγμα παρέμεινεν άπροσδιόριστον λόγω έλ- 
λείψεως επαρκών ενδείξεων (βλ. πίν. ΙΑ β δε
ξιά).

Ή έντδς τοϋ οικοδομήματος γενομένη έ
ρευνα συνετέλεσεν είς τήν συναγωγήν στρω
ματογραφιών παρατηρήσεων, τών οποίων σχε
τικά στοιχεία παραθέτομεν ένταϋθα. Αί διε- 
ρευνηθεΐσαι στρώσεις κατά τήν μελέτην των 
άνευρέθησαν παραβεβιασμέναι κατά τήν βο- 
ρείαν παρειάν τοΰ Ρωμαϊκού κτίσματος, είς 
λωρίδα πλάτους 0.30 μ. περίπου. Προφανώς ή 
παραβίασις όφείλεται είς τήν διάνοιξιν τάφρου 
πρδς θεμελίωσιν τής μεταγενεστέρας δεξαμε
νής. Διά τής έπεμβάσεως έθίγησαν αί παλαιαί 
στρώσεις μερικώς, άναμειχθείσαι μάλιστα μετά
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νεωτέρων υπολειμμάτων διαφόρων υλών, έν 
οϊς διεκρίνοντο ευμεγέθη τεμάχια κατιωμέ- 
νου σιδήρου. Πλήν τής τοιαύτης παραβιάσεως 
ή υπόλοιπος έκτασις τών στρώσεων παρέμενεν 
άθικτος άποδώσασα συμπληρωματικά στοιχεία 
εις την μελέτην του οικοδομήματος.

Τδ στρωματογραφικδν διάγραμμα τής είκ. 1 
(τομή A — Α),τό είκονίζον την διά τής βόρειας 
οικοδομικής γραμμής κάθετον τομήν, εμφαίνει 
τάς διά τών αιώνων έπισυσσωρευθείσας έπαλ- 
λήλους στρώσεις Α' — Η'. 'Υψηλότερου εύρί- 
σκεται ή στρώσις Α' συγκείμενη εκ σχετικώς 
προσφάτου έπιχώσεως χαλαρών χωμάτων μετ' 
άλλων υλών. Όμοίως ή σύνθεσις τών χωμά
των τής στρώσεως Β' χαλαρά καί περιέχουσα 
πληθυν θραυσμάτων άγανώτων αγγείων, λα
βών κα'ι βάσεων άμφορέων Ρωμαϊκών χρόνων.

Ή στρώσις Γ' συνισταμένη έκ μπαζώματος 
πρασίνων χωμάτων κιμηλιάς. Ή στρώσις Δ' 
περιείχε θραύσματα πήλινων αγγείων καί ύα- 
λίνων δακρυδόχων. Ή κάτωθεν στρώσις Ε' 
συνδεόμενη μετά τής β' οικοδομικής φάσεως 
τοποθετείται χρονολογικώς έντός τοϋ β' ή- 
μίσεος τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος. Έκ ταύτης προ
έρχεται ποικιλία δστράκων, εν οϊς θραύσματα 
μελαμβαφών πινακίων φερόντων εν τώ πυ- 
θμένι έντυπα άνθέμια1 προσέτι δέ μικρόν 
θραύσμα επιχρίσματος τοίχου κεχρωσμένον 
δι’ έρυθράς βαφής κ.ά. Ή στρώσις C' εξ 
ύποπρασίνων χωμάτων θά πρέπει νά άναχθή 
εις τάς άρχάς τοϋ αύτοϋ αίώνος. Εντεύθεν 
προέρχονται πλεϊστα θραύσματα άγγείων ήτοι 
βάσεις σκύφων, θραύσματα λαβής έξ άγανώ- 
του υδρίας, προσέτι δέ καί λαβή μετά τμήμα
τος έκ τού χείλους μαρμάρινου άγγείου (κάλ
πης), διασώζουσα έσφηνωμένον τεμάχιον σιδη
ρού συνδέσμου τοποθετηθέντος πρός έπανα- 
στερέωσιν τής κατά την αρχαιότητα θραυσθεί
σης λαβής. Άνευρέθη έπίσης τμήμα άνεπιγρά- 
φου μολυβδίνης πλακός καί δύο θραύσματα 
μωσαϊκού δαπέδου έκ μικρών θαλασσίων ψη
φίδων, συνδεδεμένων διά κονιάματος άνευ α
σβέστου, διαστάσεων 0.175 x 0.10 X0.07 μ.

1 Περίτών έμπιέστων ανθεμίων τοϋ 4ου π.Χ. αί. 
βλ. Peter Ε. Corbett, Palmette Stamps from 
an Attic Black-Glaze Workshop, Hesperia 24, 
1955, σ. 172 - 186, πίν. 66-71.

του ενός καί 0.095 X 0 06 X 0.035 μ. τοϋ έτέ- 
ρου.

Εντός τής αυτής στρώσεως άπεκαλύφθη 
κανονικός όρθογώνιος λίθος πλάτους 0.35 μ. 
καί ύψους 0.17 μ. έδραζόμενος έπί τής κάτω
θεν στρώσεως Ζ'. Ή μία τών στενών πλευ
ρών τούτου έφήπτετο τής βόρειας οικοδομικής 
γραμμής ενώ τό λοιπόν τούτου τμήμα είσεχώρει 
ύπό την δδόν Ψαρομηλίγγου (πίν. ΙΑγ) εις 
μήκος απροσδιόριστον. Ή άνωτέρω στρώσις 
άνάγεται εις περίοδον μεταγενεστέραν τοϋ 
χρόνου καταστροφής τής μεσοτοιχίας τού αρ- 
χαιοτέρου οικοδομήματος.

Ή στρώσις Ζ', άμέσως ύπεράνω τοϋ δαπέ
δου τής κατασκευής τοϋ 5ου π.Χ. αί., ένείχεν 
ύποπράσινα χώματα λόγω προσμείξεως κιμηλο- 
χωμάτων, κατελάμβανε δέ καθ’ ύψος τό κα
τώτερον τμήμα τού πρώτου δόμου τοϋ οικο
δομήματος τής α' φάσεως. Εντός τής στρώ
σεως Ζ' άνευρέθη ή προαναφερθείσα μεσο
τοιχία, ή οποία διεχώριζε τον άνατολικόν άπό 
τοϋ δυτικού θαλάμου. Τά σημαντικώτερα έκ 
τών ένταϋθα συλλεγέντων ευρημάτων είναι 
θραύσματα μελαμβαφών άγγείων μετ’ έξαιρέ- 
του ποιότητος στιλπνού βερνικιού, δύο θραύ
σματα έρυθρομόρφων άγγείων, έξ ών τό εν 
έξ άρυβαλλοειδοϋς ληκυθίου μετά σωζομένης 
έλλιπούς παραστάσεως κανού προσφορών (;) 
καί έν κατά τό ήμισυ σωζόμενον φιαλίδιον 
ύψους U.021 μ. Διάμετροι: χειλέων 0.85 μ. βά- 
σεως 0.056 μ. (βλ. είκ. 3). Τό φιαλίδιον, φέ- 
ρον μέλαν γάνωμα, ενέχει έπί τοϋ πυθμένος 
έμπίεστον κόσμημα κυκλίσκου μετ’ άνθους 
έντός αυτού, περιβαλλομένου ύπό τεσσάρων 
σταυροειδώς διατεταγμένων άνθεμίων. Τεχνο- 
τροπικώς τό άγγεΐον τούτο συνδέεται μετά τοϋ 
έν Hesperia 18, 1949, σ. 328, άρ. δημ. 63, 
είκ. 5 φιαλιδίου τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών, 
καίτοι διαφέρει κατά την βάσιν, ή όποια είναι 
επίπεδος, άναγόμενον ούτως έντός τών τελευ
ταίων δεκαετιών τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος.

Έπί τού δαπέδου τοϋ δυτικού θαλάμου έν
τός τής αυτής στρώσεως Ζ' άνευρέθη έλλιπής 
πηλίνη πλάξ δαπέδου σχήματος παραλληλεπι
πέδου, σωζομένων διαστάσεων : μήκος 0 303 μ., 
πλάτος 0.303 μ., πάχος 0.046 μ. Έπί τής 
μιας τών εύρειών επιφανειών ταύτης ύφίσταν- 
ται έγχάρακτοι γραμμώσεις γενόμεναι πρό τής
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όπτήσεως. Παράλληλοι εύθεΐαι τέμνονται υπό 
τεθλασμένων (πίν. ΙΒβ). Ό πηλός ενέχει κόκ
κους άμμου, Απολεπίζεται δέ ευκόλως λόγω ε
λαττωματικής όπτήσεως.

Διά τής άφαιρέσεως τής έπιχώσεως Ζ' ή έ
ρευνα έψερεν εις φώς τό δάπεδον τοϋ Βορειο
δυτικοί οικοδομήματος. Τό δάπεδον δ' άνεφά- 
νη εις βάθος 3.58 μ. άπό τοΰ ύψους τών κρα-

Είκ. 8. Μελαμβαφές φιαλίδιον καί λοιπά θραύσματα 
έκ της στρώσεως Ζ'.

σπέδων τής όδοΰ Ψαρομηλίγγου. Τοϋτο ά- 
πετελειτο έκ βαθυπρασίνων κιμηλοχωμάτων 
πεπατημένων και ισχυρός συνοχής πάχους 
0.05 μ. Μικρά θραύσματα Αγάνωτων Αμφορέ
ων ιός επίσης κα'ι μελαμβαφής λαβή έκ τριφυλ- 
λοσχήμου οίνοχόης, Απάντων άναγομένων είς 
τον δον π.Χ. αΙώνα, Απέκειντο Αναμίξ μετά 
τών χωμάτων τοϋ δαπέδου.

Τό δάπεδον δ' ώριζοντιούτο έπ'ι μιας εισέτι 
στρώσεως, τής Η', ή όποια έκάλυπτεν έν κοί
λωμα τοϋ Αργολιθικοϋ σχιστόλιθου. Ή έπίχω- 
σις έξ Αμιγών κιμηλοχωμάτων μετ’ ολίγων 
πήλινων δστράκων προήρχετο πιθανώς έκ τής 
λαξεύσεως τοϋ βράχου, όπου ήδράσθη ή θε- 
μελίωσις τοϋ Ανατολικοί τοίχου τοϋ Οικοδο
μήματος.

'Υπό τό δάπεδον τού δυτικοί θαλάμου ανε-

φάνη λάξευμα έντός τοϋ βράχου, αϋλακος μετά 
κοίλου πυθμένος, κατευθύνσεως Από Βορρά πρός 
Νότον, πλάτους 0.70 μ. καί βάθους 0.50 μ. 
Έπί τής κοίτης ταύτης Ανευρέθη έπίχωσις έκ 
λεπτών χωμάτων Αμμώδους συστάσεως, έπι- 
καθημένη συνήθως έπί τού πυθμένος Αρχαίων 
Αγωγών. Έν τή έπιχώσει ούδέν ένδεικτικόν 
χρονολογικόν στοιχείων Ανευρέθη. Παρά ταύτα, 
ώς έκ τής θέσεώς της, δυνατόν νά λογισθή δ 
χρόνος κατασκευής της προγενέστερος έκείνου 
τοϋ Οικοδομήματος. Συγκεφαλαιοϋντες τάς 
ώς ανω Ανασκαφικάς παρατηρήσεις συμπεραί- 
νομεν, ότι ή παλαιοτέρα φάσις τοϋ Βορειοδυ
τικοί ο’ικοδομήματος, ή οποία ανάγεται είς 
την περίοδον τοϋ τελευταίου τετάρτου τοϋ 5ου 
π.Χ. αί., Αντιπροσωπεύεται υπό κτίσματος Ι
σχυρός δομής, διηρημένου είς δύο θαλάμους. 
Έκ τών τοίχων τούτου 6 νότιος έχει παρα- 
βιασθή περιληφθείς ύπό την βορείαν πλευράν 
τής μέχρι τούτου έκτεινομένης πρωίμου Ρω
μαϊκής δεξαμενής. Ό Ανατολικός σώζεται εις 
ικανοποιητικήν κατάστασιν συνιστάμενος έκ 
δύο δόμων, τοϋ κατωτέρου έκ κροκαλοπαγούς 
λίθου (breccia), τοϋ δέ ύπερυψουμένου έκ 
πωρολίθου, έκτισμένου κατά τό Ακανόνιστον 
Ισοδομικόν σύστημα. Βεβαίως ή χρήσις τοϋ 
κροκαλοπαγούς λίθου δημιουργεί ώρισμένας 
ύπονοίας ώς πρός την χρονολόγησιν τοϋ κτί
σματος. ’Ήδη επικρατεί ή Αντίληψις τής κατ’ 
Αποκλειστικότητα έντός τοϋ 4ου π.Χ. αι. χρή- 
σεως τοϋ λίθου breccia πρός Ανοικοδόμησιν 
κτισμάτων. Τό θέμα χρήζει Ιδιαιτέρας προσο
χής, έφ’ όσον δεν δυνάμεθα νά Αποκλείσωμεν 
εξαιρέσεις τινάς. Γνωστόν είναι έπίσης, ότι 
χρήσις όμοιων λίθων παρετηρήθη εις κατα- 
σκευάς τοΰ τέλους τού 5ου ή τών Αρχών τοΰ 
4ου π.Χ. αίώνος1.

Ή νεωτέρα φάσις τοϋ Οικοδομήματος, το- 
ποθετουμένη έντός τού β' ήμίσεος τοϋ 4ου π.Χ. 
αίώνος, Αντιπροσωπεύεται ύπό λειψάνων πι- 
στοποιούντων την πρός Νότον σμίκρυνσιν 
τοϋ κτίσματος μετά ταυτοχρόνου διανοίξεως 
θύρας πρός την πλευράν ταύτην, ώς έπεβε- 
βαιώθη διά τής άποκαλύψεως τών προανα- 
φερθέντων λειψάνων κατωφλιού (βλ. σ. 27). 
Ή διαπίστωσις αΰτη οδηγεί είς την Αναζήτη-

1 ΑΕ 1958, σ. 14 κέ. καί 121, σημ. I.
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σιν άρχαίας όδού διερχομένης όπισθεν τού 
Μνημείου καί προ τής νοτιάς πλευράς τοϋ 
κτίσματος τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος.

ΣΤ. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Διά τής έν τώ οίκοπέδω Κακαβά άποπερα- 
τωθείσης άνασκαφικής έρεύνης συνεκεντρώθη- 
σαν ευάριθμα στοιχεία συντελοΰντα εις τήν 
έξακρίβωσιν τής διαρθρώσεως τού χώρου άπδ 
τής Γεωμετρικής περιόδου μέχρι καί τών ε
σχάτων Ρωμαϊκών χρόνων. Ή έρευνα έστράφη 
κατά κύριον λόγον περί τήν άπωτέραν ιστο
ρίαν τοϋ χώρου καί τήν μορφολογικήν έξέλι- 
ξιν τούτου διά τής οικοδομικής δραστηριότη- 
τος τών διαρρευσάντων αιώνων.

Λείψανα, άναγόμενα είς τούς Ελληνιστικούς 
καί τούς Ρωμαϊκούς χρόνους, υδραυλικών κα
τασκευών, δεξαμενών καί άλλων κτισμάτων 
άποσκοπούντων είς τήν άποθήκευσιν ΰδατος 
παρέχουν εναργή εικόνα τών εκάστοτε οικο
δομικών φάσεων τοϋ χώρου.

Κατά τήν άνασκαφήν τής δυτικής πλευράς 
τού οίκοπέδου άπεκαλύφθη είς βάθος 3.40 μ. 
από τοϋ ύψους τών κρασπέδων τής παρακεί
μενης όδού Ψαρομηλίγγου τό δάπεδον εύρυ- 
χώρου δεξαμενής κατευθύνσεως από Βορρά 
πρός Νότον. Ή δεξαμενή διά τής μιας τών 
στενών πλευρών της, τής βόρειας, έβαινεν επί 
τοϋ προγενεστέρου Βορειοδυτικού οικοδομή
ματος (βλ. κάτοψιν, είκ. 1). Τμήμα άγωγοϋ το
μής πεταλοσχήμου, πλάτους 0.55 μ. καί σωζ. 
ύψους 0.45 μ. άπεκαλύφθη συνδεδεμένον μετά 
τής βόρειας πλευράς τής δεξαμενής. Ό κοίλος 
πυθμήν τοϋ άγωγοϋ έφερεν εσωτερικόν έπί- 
χρισμα ύπολεύκου υδραυλικού άσβεστοκονιά- 
ματος. Ή δεξαμενή εΐχεν έν κατόψει σχήμα 
τραπεζίου, εσωτερικών διαστάσεων βόρειας 
στενής πλευράς 2.65 μ. νοτίας 2.55 μ., έκά- 
στης δέ τών μακρών πλευρών 5.80 μ.

Ή δεξαμενή έφερε καλώς σωζόμενον δάπε
δον έστρωμένον δΓ ύδραυλικοϋ κονιάματος 
μετ’ ενσωματωμένων πήλινων ψηφίδων χρώ
ματος άνοικτοτέφρου ή ενίοτε καί πορτοκαλ- 
λόχρου, σχηματιζουσών θέματα σπειρών, κύ
κλων κ.ά. λ Επικλινής ταινία κονιάματος 1

1 Τοιαύτην κατασκευήν έχει καί τό άνευρεθέν Ιν τή 
άνασκαφή Συντάγματος κτίσμα, χαρακτηριζόμενον ώς

συνέδεε τό δάπεδον πρός τούς περιβάλλοντας 
κεκονιαμένους τοίχους. Οί τοίχοι έσώζοντο είς 
μέγιστον ύψος 0.30 μ., ένώ τό πλάτος τούτων 
δεν ύπερέβαινε τά 0.50 μ. Έξωτερικώς ούτοι 
διέσωζον πορφυροΰν χρωματισμόν, Ιδία έπί 
τής ύπδ τήν γήν κρυπτομένης κεκονιαμένης 
θεμελιώσεως. Τά έντετοιχισμένα έντός τής δε
ξαμενής όστρακα άνάγονται είς τήν υστέραν 
Ελληνιστικήν περίοδον 2.

Ύπδ τήν θεμελίωσιν τής νοτίας πλευράς 
ταύτης διά γενομένης τομής άπεκαλύφθη έ- 
τέρα δεξαμενή, άπιοειδής, καλυπτομένη κατά τό 
εκ διαμέτρου 0.71 μ. χείλός της υπό πλακός 
πωρολίθου, διαστάσεων 0.85X0.70X0.20 μ. 
Ή πλάξ είχε τοποθετηθή έπιμελώς έπί τοϋ 
άνω στομίου τής δεξαμενής, ούτως ώστε νά 
έδραιωθή άσφαλώς ή θεμελίωσις τοϋ ύπεράνω 
Ρωμαϊκού κτίσματος. Κατά τόν έπακολουθή- 
σαντα καθαρισμόν τοϋ άνω ήμίσεος ταύτης (ά- 
νυπέρβλητοι τεχνικαί δυσχέρειαι έματαίωσαν 
τήν πλήρη έκκένωσιν τής δεξαμενής) ούδέν ο- 
στρακον άνευρέθη. Πάντως ό πυθμήν της ένε- 
τοπίσθη είς τά 5 μ. περίπου άπό τοϋ στομίου. 
Ή κάτωθεν διανοιγομένη κοιλία συνέτεινεν είς 
τήν άναγνώρισιν τοϋ είδικοϋ ταύτης σχήματος

ϊηιρίιινπιιηή δεξαμενή. Βλ. ΑΕ 1958, σ. 122, είκ. 201.

2 ’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει έν έκ τής θέ- 
σεως ταύτης περισυλλεγέν πήλινον θραύσμα αγγείου, 
όπερ καί αποτελεί στοιχεΐον χρονολογήσεως τής περι
όδου άνεγέρσεως τοϋ κτίσματος. Τό θραύσμα έξ α
γάνωτου υδρίας (;) σώζεται είς τμήμα τού λαιμού 
καί τών χειλέων. Ό λαιμός εμφανίζει διεύρυνσιν 
πρός τά άνω, δπου καί τά χείλη τού αγγείου. Ταΰτα 
διχάζονται είς δύο διακοσμητικά μέλη, έξ ών τό έν όρ- 
θοΰται ακολουθούν τήν εσωτερικήν επιφάνειαν τοϋ 
αγγείου, ένψ τό έτερον καμπτόμενον νεύει ελαφρώς 
πρός τά έξω. Ό πηλός τού θραύσματος, υπέρυθρος 
πορτοκαλλόχρους, περιέχει κόκκους γύψου, ένδειξις 
δηλοΰσα τήν έκ Νότου εισαγωγήν τού αγγείου, έξ ’Α
λεξάνδρειάς ή καί Κυρηναϊκής. Τεχνοτροπικάς ομοιό
τητας παρέχουν τά χείλη λεκανίδων έκ τής ’Αγοράς 
τού 2ου π X. αίώνος μετά χειλέων πρός τά έξω νευόν- 
των. Τά παλαιότερα παραδείγματα ανάγονται είς τόν 
4ον π.Χ. αίώνα, μέ τύπους χειλέων έπιπέδους άνω, 
κεκοσμημένων δι’ έμπιέστων κυματοειδών γραμμώ- 
σεων (βλ. Hesperia 3, 1934, σ. 468 - 470. Βλ. ίδίφ 
τά θραύσματα C 65, C 66 καί D 67 έν είκ. 122). Ή 
έντός τού 2ου π. X. αί. χρονολόγησις τού θραύσματος 
μάς ύποχρεοΐ, ώς φυσικόν, νά καταβιβάσωμεν τήν 
χρονικήν τοποθέτησιν άνεγέρσεως τής δεξαμενής είς 
τούς πρωίμους ρωμαϊκούς χρόνους.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:36 EEST - 18.237.180.167



AE 19G8 Άνασκαφαι notpot τα; «Ήρία; πύλας» και τβπογραφικά ηρββλήματικ τής περιοχή; 31

(είκ. 1, τομή Β - Β). Δύο σήραγγες συνέδεον 
ταύτην μέ αλλας όμοιου σχήματος δεξαμενάς. 
Επίχρισμα έξ υπόλευκου υδραυλικού κονιάμα
τος έκάλυπτε τό εσωτερικόν τής δεξαμενής, 
ή όποια είχε λαξευθή έντός τού σκληρού Αρ- 
γολιθικού σχιστόλιθου.

Τοιούτοι τύποι δεξαμενών έντοπίζονται συ
χνότατα εις τάς ’Αθήνας, μάλιστα δε, όπου τό 
έδαφος είναι σκληρόν, έξ άργολιθικού σχιστό
λιθου. Συνήθως Ανευρίσκονται καθ’ ομάδας 
συνδεδεμέναι δι’ άγωγών, χάριν μεγαλυτέρας 
Αποθηκεύσεως ύδατος1.

Ενδιαφέρουσα είναι Ανάλογος κατασκευή, 
αδημοσίευτος, Ανευρεθείσα εις τόν Κεραμει- 
κόν. Έκ τών μέχρι τούδε συγκεντρωθέντων 
Ανεπαρκών στοιχείων, ελάχιστων διά την κατά 
τό δυνατόν διερεύνησιν τού θέματος, προκύ
πτει ότι τινές τών δεξαμενών κατεσκευάζοντο 
καί συνετηρούντο πιθανώτατα υπό τού Αθη
ναϊκού δημοσίου, εάν κρίνωμεν έκ τής Ανευ- 
ρεύσεως παρομοίων Αποθηκών ύδατος είς Επί
καιρα σημεία τής πόλεως, ώς ό Κεραμεικός 
καί ή ’Αγορά τών ’Αθηνών2. Σήμερον πιστεύε
ται ότι αΐ παλαιότεραι έκ τών δεξαμενών Ανά
γονται είς τόν 4ον π.Χ. αίώνα.

Τέλος, είς την υστέραν Ρωμαϊκήν περίοδον 
ανήκει έν είσέτι κτίσμα υδραυλικής έγκαταστά- 
σεως Αναφανέν είς τήν ΝΑ. γωνίαν τού οικο
πέδου. Πρόκειται περί δύο δωματίων κατευ- 
θύνσεως ΝΑ. - ΒΑ., τών οποίων τό νοτιώτερον 
δεν άπεκαλύφθη πλήρως, καθόσον είσεχώρει 
υπό τά γειτνιάζοντα οικόπεδα (βλ. κάτοψιν 
είκ. 1). Τό μήκος τής Αποκαλυφθείσης έγκατα- 
στάσεως ανέρχεται είς τά 3.30 μ. τό δε πλάτος 
είς τά 2.21 μ. Τό νότιον δωμάτιον διαχωρίζε
ται τού βορείου διά μεσοτοιχίας πλάτους 0.20 μ., 
συνισταμένης έξ όπτών πλίνθων στερεουμέ- 
νων διά κονιάματος (βλ. πίν. ΙΑα). Τούτο έσώ- 
ζετο είς μέγιστον ύψος 1.35 μ., οί δέ τοίχοι 
έφερον έσωτερικώς έπίχρισμα έκ κονιάματος 
πάχους 0.03 μ. Τό δάπεδον ήτο έπεστρωμένον 
διά πήλινων όπτών πλακών διαστάσεων 0.42 X 
0.47. μ. Αί γωνίαι τού δαπέδου μετά τών πέριξ 1

1 ΑΔ 18, 1963, σ. 32 (Οίκόπεδον όδοΰ Άΰηνάς 
άριθ. 29).

a Agora Picture Book No 11, M. Lang, Water
works in the Athenian Agora, 1968.

τοίχων έφέροντο λοξότμητοι, ώς συνηθίζεται 
είς άπάσας έν γένει τάς δεξαμενάς. Ή ενταύθα 
ύπαρξις δεξαμενής πιστοποιείται έξ άλλου καί 
διά τής Ανευρέσεως δύο άγωγών, οί όποιοι έκ- 
κινοϋντες έκ τής μεσοτοιχίας έβαινον πρός 
ΒΑ., έντός τού βορείου δωματίου. Ό είς έκ 
τών Αγωγών Απετελεϊτο Από καλυπτήρας λα
κωνικού τύπου, Ανοίγματος 0.16 μ., τοποθετη
μένους μέ τήν κυρτήν επιφάνειαν πρός τό δά
πεδον. Ό έτερος, τού όποιου διεσώθη μικρόν 
τμήμα, Απηρτίζετο έκ κυλινδρικών σωλήνων 
έσωτερικής διαμέτρου 0.09 μ. 'βλ. πίν. ΙΑα).

Τό βόρειον δωμάτιον έχει έν κατόψει λίαν 
Ασύμμετρον σχήμα (βλ. κάτοψιν είκ. 1). Οί 
τοίχοι είχον κονιαθή καθ’ όν τρόπον καί τό 
νότιον δωμάτιον. Τό δάπεδον, διά τού όποιου 
διήρχοντο οί προαναφερθέντες Αγωγοί, έκαλύ- 
πτετο υπό όπτών πήλινων πλακών, διαστά
σεων 0.42X0.47 μ. καί 0.39 X 0.20 μ., στε- 
ρεουμένων διά κονιάματος.

Έκ τών ενταύθα Ανευρεθέντων Αντικειμέ
νων σημειοΰται τεθραυσμένη μαρμαρίνη λεκα- 
νίς, βάσις κίονος μικράς διαμέτρου καί πλή
θος όστράκων έξ Αγγείων τής Ρωμαϊκής περι
όδου. Ταύτα καί έν νόμισμα χαλκούν, έφθαρ- 
μένον λίαν, κατά τήν διευθυντρίαν τού Νο
μισματικού Μουσείου Αποδιδόμενον είς τόν 
Άντωνιανόν, χρονολογούν τό όλον συγκρό
τημα έντός τού 3ου μ.Χ. αίώνος.

Ζ. ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Έκ τού οίκοπέδου τής συμβολής τών οδών 
Ψαρομηλίγγου 9 καί Καλογήρου Σαμουήλ προ
έρχονται τά κάτωθι ευρήματα, Αποκαλυφθέντα 
είς διάφορα σημεία αυτού καί παραδοθέντα 
είς τήν Γ' Εφορείαν Αρχαιοτήτων υπό τών 
έργατών έκσκαφής:

1) Τμήμα πυξοειδούς σκύφου συγκεκολλη- 
μένου έκ πολλών θραυσμάτων. Σωζ. μήκος 
χειλέων 0.091. "Υψος 0.063 μ. Πάχος: χειλέων 
0.005, βάσεως 0.006 μ. Έπί τής κοιλίας δια- 
κόσμησις διαγράμμων παραλληλογράμμων. Ή 
έπί τής κοιλίας κυλινδρική λαβή κοσμείται διά 
σειράς στιγμών. 'Υπέρ τήν λαβήν ζώνη Αβα- 
κωτή πλαισιουμένη υπό ζεύγους γραμμών, πε· 
ριθέουσα τήν ανω κοιλίαν τού Αγγείου. Υπέρ 
τήν βάσιν πλατεία μελαμβαφής ζώνη. Γάνωμα
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μέλαν, έξίτηλον εις τινα σημεία, έσωτερικώς 
μελανόφαιον (πίν. ΙΒγ).

2) Θραύσμα γεωμετρικού άμφορέως προερ- 
χόμενον έκ τού χείλους καί τού λαιμού. Σωζό- 
μενονμήκος χείλους 0.253 μ. Σωζ. ύψος 0,06 μ. 
Πάχος 0.016 μ. Περί τό χείλος μέλαν γάνωμα.

3) Δύο θραύσματα έκ τού λαιμού γεωμετρι
κού άμφορέως. Έπί τής πορτοκαλλόχρου επι
φάνειας τού άγγείου άνά δύο ομόκεντροι κύ
κλοι καστανού γανώματος διά διαβήτου.

4) “Εξ θραύσματα έκ τής άνωθεν τής βά- 
σεως κοιλίας γεωμετρικού άγγείου. Πάχος πη
λού 0.005 - 0.007 μ. Διά καστανερύθρου γα
νώματος έζωγραφημένα τρίγωνα περί την 
κάτω κοιλίαν τού άγγείου.

5) Θραύσμα έκ τής κάτω κοιλίας γεωμετρι
κού άγγείου, διαστάσεων0.146X0.10 μ. Πάχος 
0.007. μ. Έπί τής καστανομελαίνης έπιφανείας 
έξηρημένη ζώνη περιέχουσα τέσσαρας παραλ
λήλους γραμμάς καστανού χρώματος.

6) Δύο θραύσματα έκ τής κοιλίας γεωμετρι
κού άγγείου. Πάχος πηλού 0.009 μ. Διακόσμησες 
έκ λεπτών ζωνών, δικτυωτών ρόμβων καί τε
θλασμένης γραμμής.

7) Θραύσμα έκ τού κάτω τμήματος γεωμε
τρικού άγγείου. Σώζεται μέρος τής περίφερείας 
τής δακτυλιοειδούς βάσεως (σωζ. μήκος περιφ· 
0.16 μ.), υπό την όποιαν ίχνη δύο όμοκέντρων 
κύκλων. Δύο ζώναι περιθέουν την έξηρημένην 
έπΐφάνειαν τής κάτω κοιλίας τού άγγείου.

8) Θραύσμα βάσεως καί κοιλίας γεωμετρι
κού άγγείου, σωζ. μήκους περίφερείας 0.116. μ. 
Έπί τής κοιλίας παράλληλοι ζώναι πορτοκαλ
λόχρου καί ύπομέλανος χρώματος.

9) Τρία θραύσματα έκ διαφόρων γεωμετρι
κών άγγείων, δύο έκ κοιλιών καί εν έκ τού 
χείλους μικρού άγγείου, διακεκοσμημένα διά 
περιφερειακών ζωνών.

10) Κοτύλη - πυξίς έλλιπής κατά τό πλεϊ- 
στον, συγκεκολλημένη έκ πολλών θραυσμάτων 
(πίν. ΙΒ δ). Εσωτερική διάμετρος χειλέων 
0.081 μ. Σφζ. μέγιστον ύψος 0.049 μ. Μέγιστον 
πάχος πηλού 0.004 μ. Σώζονται μόνον αί άπο- 
φύσεις τών έλλειπουσών λαβών. Ό πηλός υπο
κίτρινος, ούχί άττικός, έφερε δυσδιάκριτον δια- 
κόσμησιν λόγω τής κακής ποιότητος τού βερνι- 
κίου. Τό πώμα σώζεται άνευ τού κομβίου. Έπί 
τής έπιφανείας τού πώματος έξίτηλος διακό-

σμησις έκ δυσδιάκριτων κύκλων καί παρά τό 
χείλος έκ λοξών παραλλήλων πλατειών γραμ
μών. Εσωτερικώς άνευ γανώματος1.

11) Πηλίνη άγνύς, ύψους 0.086 μ. διαμέτρου 
βάσεως 0.034 μ. Σχήμα κωνικόν, άποκεκρουμέ- 
νον κατά την παραπληρωματικήν έπιφάνειαν. 
Χρώμα πηλού τεφροκίτρινον.

12) Πηλίνη κωνική άγνύς, άποκεκρουμένη 
κατά τήν παραπληρωματικήν έπιφάνειαν, έφ’ 
ής καί μία δπή (πίν. ΙΒ ε, άριστερά).

13) Πηλίνη πυραμιδοειδής άγνύς, ύψους 
0.086. μ. Ή βάσις παραλληλόγραμμος, διαστά
σεων 0.04 X 0.02 μ. Αί άκμαί τών πλευρών, 
δπου τέμνονται πρός άλλήλας καί προς τήν βά- 
σιν, είναι άπεστρογγυλευμέναι. Χρώμα πηλού 
ύπέρυθρον (πίν. ΙΒ ε, δεξιά).

14) Λαβή άμφορέως πεπλατυσμένη, σφζομέ- 
νη μετά τμήματος χειλέων. Σωζ. μήκος 0.185 μ. 
πλάτος 0.051 μ. πάχος 0.027 μ. Έπί τής άνω 
έπιφανείας τής λαβής έντός δύο δίσκων άνά εν 
έκτυπον στοιχείον Δ. Προφανώς, πρώτη προσ. 
πάθεια σφραγίσεως τής λαβής ΰπήρξεν άνεπι- 
τυχής, δι’ δ καί αύτη έπανελήφθη. Χρώμα πη
λού καστανέρυθρον (πίν. ΙΒ ε, μέσον).

Κατά τήν Virginia Grace ή σφραγίς αύτη 
είναι άνάλογος πρός τάς άδημοσιεύτους 
SS. 11342 καί 11334 έκ τής ’Αγοράς, άνευρε- 
θείσας έν έπιχώσει τού 4ου π.X. αίώνος. Έξ έ- 
πιχώσεως τού τέλους τού 4ου π.Χ. αί., τού φρέ- 
ατος F 11:2 τής ’Αγοράς2, προέρχεται έτέρα 
σφραγίς, ή 11240, μέ τό αυτό έκτυπον στοι- 
χείον. Τό ψηφίον Δ ύφίσταται εις μίαν άκόμη 
λαβήν, πιθανώς Θασιακήν, ή οποία έν Etu
des Thasiennes, IV, δημοσιεύεται ύπ’ άριθ. 
2191 3. ’Αξιοσημείωτος ή όμοιότης τής λαβής 
πρός άλλας Θασιακάς έσφραγισμένας μέ διά
φορα ψηφία, άνευρεθείσας εις Πύκνα έν στρώ
σει κατερχομένη μέχρι τού 340 π.Χ. καί δη-

1 Μέ σχετικός αναλογίας ή κοτύλη - πυξίς 11 
(Τ. 3231) έκ τού τάφου 159 τής Κορίνθου, τοΰ 
6ου π.Χ. αίώνος - Corinth, XIII, 1964, είκ. 12.

2 Περί τής έπιχώσεως τοΰ φρέατος βλ. The Α- 
thenian Agora, TV, 1958, Richard Hubbard 
Howiand, Greek Lamps and Their Survivals, 
σ. 238.

3 Anne; Marie Bon - Antoine Bon - Virginia 

Grace, Les timbres amphoriques de Thasos, Etu
des Thasiennes, IV, 1957, a. 500.
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μοσιευομένας έν Hesperia Suppl. X, πίν. 78, 
υπό Αριθμούς 234 - 237.

15) Δύο πήλιναι βάσεις δξυπυθμένων Αμφο
ρέων, διάτρητοι κάτωθεν, σωζομένου ύψους 
0.09 μ. τής μιας καί 0.058 μ. τής ετέρας.

16) Κωνικόν σφονδύλιον διάτρητον. Σωζό- 
μενον ύψος 0.02 μ. Διάμετρος βάσεως 0.031 μ. 
Άποκεκρουμένον έλαφρώς κατά την κορυφήν 
ώς κα'ι την κωνικήν έπιφάνειαν. “Ίχνη εξίτη
λου καστανερύθρου γανώματος 1 (πίν. ΙΓ γ).

17) Λύχνος έλλιπής κατά τήν ανω κοιλίαν. 
Μήκ. 0.091 μ., ύψος 0.039 μ., πλάτος 0.062 μ. 
Άποκεκρουμένος κατά τό πλειστον τής κοιλίας* 
στερούμενος παντελώς λαβής. Ή μύξα έπιμή- 
κης, ή δπή μικρά. Βάσις δισκοειδής. Έξωτερι- 
κώς άνευ γανώματος. Έσωτερικώς σκοτεινόν 
καστανόν γάνωμα" 4ος π.Χ. αίών (πίν. ΙΓ ε).

18) Συμπαγές Αλάβαστρον έξ υποκίτρινου 
πωρολίθου, συναποτελούμενον έκ δύο θραυ
σμάτων και ελλιπές κατά τό ανω μέρος. Σωζό- 
μενον ύψος 0.313 μ. Μεγίστη διάμετρος κοιλί
ας 0.073 μ. Ή ανω κοιλία περιθέεται υπό πέντε 
Αναγλύφων ταινιών 4ος π.Χ. αιών2 (πίν. ΙΓ β).

19) Θραύσμα μαρμάρινου πινακίου, σωζομέ- 
νης περιφερείας χειλέων 0.091 μ. Πάχος 0.004 μ.

20) Μαρμάρινον θραύσμα έγγεγλυμμένυν. 
Σωζ. ύψος 0.20 μ., πλάτος 0.10 μ., πάχος 0.05 μ. 
περίπου. Ή παράστασις, λίαν έλλιπής, είκονί- 
ζει βραχίονα Ανδρικής μορφής (; ).

21) Πήλινον άγαλμάτιον γυμνής Ανδρικής 
μορφής. Σφζόμενον ύψος 0.069 μ. Πάχος πηλού 
0.003 - 0.004 μ. Ελλιπές κατά τήν κεφαλήν και 
τά ανω κα'ι κάτω ακρα, φέρει επί τής έπιφα- 
νείας καστανέρυθρον στιλπνόν γάνωμα. Ή 
εν γένει κίνησις τού κορμού μετά τού προτε
ταμένου θώρακος δύναται νά Αποδοθή εις Α
θλητήν 3ος μ.Χ αιών (πίν. ΙΓ δ).

Η. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Ή τοποθεσία, οπού κεϊται τό οίκόπεδον, εμ
φανίζει γενικώς έδαφικήν κλίσιν Από Ν. - Β.,

1 Παρόμοιον, καίτοι μεγαλύτερον μετά διαφόρου 
χρωματισμού, σφονδύλων της Αγοράς έν Hesperia 
18, 1949, σ. 340, πίν. 101, ϋπ άρ. 130.

s Βλ. συμπαγή ανάλογα αγγεία έκ τής άνασκαφής 
τοΰ Μνημείου τού Ελληνικού έν ΑΕ 17, 1961/2, 
Χρονικά, σ. 35.

καθισταμένην έτι σαφεστέραν Από τής δδοϋ 
Διπύλου μέχρι καί τής παραλλήλου πρός Βορράν, 
όδού Πειραιώς. Τό έδαφος τών δύο Ανωτέρω 
θέσεων παρουσιάζει σημαντικήν διαφοράν έπι- 
φανειών μέ ταπεινοτέραν βεβαίως τήν στάθμην 
τής δδοϋ Πειραιώς. Είς ικανήν Απόστασιν βο- 
ρείως ταύτης θά πρέπει νά Αναζητηθή δ κατά 
τήν Αρχαιότητα διαρρέων τήν περιοχήν χεί
μαρρος Κυκλοβόρος.

Γενικώς τό έδαφος τής περιοχής εμφανίζε
ται στερεώτατον ώς συνιστάμενον έξ ύποπρα- 
σίνου μαλακού καί, βαθύτερον, σκληρού αργο- 
λιθικού σχιστόλιθου (κιμηλιά). Εντός τούτου 
διηνοίγοντο ένίοτε οί λακκοειδείς τάφοι τών 
θαπτομένων νεκρών, ώς έπίσης καί αί τάφροι, 
έντός τών όποιων έτοποθετούντο αί πήλιναι 
σωληνώσεις τών υδραγωγών.

Ή έν τώ οίκοπέδω διεξαχθείσα Ανασκαφική 
έρευνα ένεφάνισε τά αύτά χαρακτηριστικά έ- 
δάφους. Έπιπροσθέτως παρετηρήθη δτι κατά 
τήν έναρξιν τών ταφών τού 5ου π.Χ. αίώνος 
ή κιμηλιά δέν ήτο γυμνή Αλλ’ έκαλύπτετο υπό 
έπιχώσεως μικρού πάχους. Ή έπίχωσις αΰτη, 
συν τω χρόνιο αύξηθείσα, συνετέλει είς τήν 
Ανόρυξιν τάφων ούχΐ έντός τής κιμηλιάς, ώς 
έγένετο Αρχικώς, Αλλ’ έν τώ έπισυσσωρευομένιο 
χωματίνω μανδύα. Τό αυτό ΐσχυε καί διά 
υδραγωγούς, οιτινες δεικνύουν λίαν πιθανάς 
θέσεις διελεύσεως Αρχαίων όδών.

Διά τού έν τή νοτία πλευρά τού οικοπέδου 
άποκαλυφθέντος λίθινου υδραγωγού καθίστα
ται λίαν Ασφαλής ή ένταύθα διέλευσις δδού, 
κατευθύνσεως Από Νότου πρός Βορράν. Ή δδός 
αύτη, πιθανώς διερχομένη διά τών Ήρίων πυ
λών, έβαινεν έφαπτομένη τοΰ Βορειοδυτικού οι
κοδομήματος, συνεχίζουσα καί περαιτέρω τήν 
πρός Βορράν πορείαν της. Ή χρήσις ταύτης 
φαίνεται δτι διεκόπη κατά τδν 4ον π.Χ. αιώνα, 
ώς δεικνύουν αί έν τώ δδοστρώματι έσφη- 
νωμέναι λήκυθοι.

Είς τήν αυτήν περίοδον τού 4ου π.Χ. αίώ
νος θά πρέπει νά Ανήκη έτέρα Αναζητουμένη 
δδός, κατευθύνσεως Από Δυσμών πρός Άνατο- 
λάς, διερχομένη νοτίως τών περιγραφεισών 
κατασκευών, τού Βορειοδυτικού οικοδομήματος 
καί τού Μνημείου. Τούτο έπιβεβαιούται έκ δύο 
δεδομένων: Αφ’ ενός μέν δ επί τού Μνημείου 
δρος Ανευρέθη έστραμμένος πρός Νότον, Αφ
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έτέρου δέ είς το Βορειοδυτικόν οικοδόμημα 
τής β' οικοδομικής φάσεως παρετηρήθησαν 
ίχνη κατωφλιού επί τής νοτίας τούτου πλευράς.

Τρίτη τέλος δδός δύναται να δρισθή κατά 
μήκος τήςδδοϋ Ψαρομηλίγγου.Αϋτη, έκκινοϋσα 
εκ τοϋ Διπύλου, έβαινε δι’ ευθείας γραμμής 
άπό Δυσμών πρός Άνατολάς, είς σχετικώς 
βραχείαν άπόστασιν άπό τοϋ Θεμιστοκλείου 
περιβόλου.

Τήν εντεύθεν διέλευσιν άρχαίας δδοΰ άντε- 
λήφθησαν ενωρίς οι παλαιοί έρευνηταί, καίτοι 
έστεροϋντο ουσιαστικών δεδομένων1. Παρά 
ταϋτα σήμερον έπιβεβαιοϋται ή διατυπωθεϊσα 
ήδη άποψις, καθ’ ήν θά πρέπει δπωσδήποτε 
νά γίνη δεκτή ή ϋπαρξις άρχαίας οδού ύπό 
τήν σήμερον εν χρήσει δδόν Ψαρομηλίγγου, 
διερχομένης βορείως τοϋ Βορειοδυτικού οικο
δομήματος, εφαπτομένη δέ καί τής προσό- 
ψεως τοϋ Μνημείου. Τούτο θά είχεν ίδρυθή, 
ώς ήτο φυσικόν, έπ'ι σημείου συχναζομένου καί 
όδικώς προσιτού, τή βοήθεια διερχομένης μέσο) 
των τάφων δδοϋ.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΗΡΙΑΣ ΠΥΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Α. ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ

Ή σπουδαιότης τών έπΐ τής έφορείας τοϋ 
άειμνήστου Ί. Θρεψιάδη άποκαλυφθεισών άρ- 
χαιοτήτων κατανοειται πληρέστερον έν συ- 
σχετισμφ πρός τό βαθμιαίως περί τόν πυρήνα 
τής σπουδαιοτάτης δδοϋ τών Ήρίων άναπτυ- 
χθέν ’Αθηναϊκόν νεκροταφεϊον, ήτοι τό κατά 
μήκος τής συνδεούσης τάς Ήρίας πύλας μετά 
τοϋ Τππίου Κολωνοϋ έκτεταμένης δδοϋ. Τό 
ώς άνω νεκροταφεϊον, άποδώσαν κατά χρονικά 
διαστήματα πλουσιώτατα άνασκαφικά ευρή
ματα, δύναται νά λογισθή ώς έν τών σημαν- 
τικωτέρων τής άρχαίας πόλεως τών ’Αθηνών.

Αί έσχάτως άποκαλυφθεϊσαι άρχαιότητες 
κεινται είς άπόστασιν 170 μ. περίπου άπό τοϋ 
Διπύλου. Έκεϊθεν εκκινούν τό άρχαιον τεί
χος κατ’ άρχάς μέν εβαινε πρός τά Βορειοανα
τολικά, ύστερον δέ καμπτόμενον δίς (;) έστρέ- 
φετο πρός Άνατολάς, διερχόμενον περί τά 40

1 Βλ. AM 18, 1893, πίν. V, 1.

περίπου μέτρα νοτίως τοϋ άνασκαφέντος οί- 
κοπέδου. Ή περαιτέρω πορεία τοϋ άρχαίου 
τείχους, ώς συνάγεται έκ προσφάτων παρατη
ρήσεων, διαγράφεται μέ κατεύθυνσιν Α. - Δ. 
μέχρις δτου και πάλιν στρεφόμενον εβαινε 
πρός Βορράν. Τοιουτοτρόπως, διά διαδοχικών 
κάμψεων τό τείχος έσχημάτιζεν έσοχήν, έντός 
τής δποίας περιελαμβάνετο ίκανή έκτασις 
(είκ. 4), δριζομένη άπό τής θέσεως τής ήμετέ- 
ρας άνασκαφής μέχρι καί τής πλατείας Ελευ
θερίας (ή Ιδία πλατεία φέρει καί τάς παλαιο- 
τέρας δνομασίας Λουδοβίκου είτα δέ Κουμουν- 
δούρου).

Έκ τών παραδεδομένων διαφωτιστικών πε
ριγραφών γνωρίζομεν σήμερον, μετά σχετικής 
άκριβεΐας, όλίγας θέσεις, ένθα κατά τόν πα
ρελθόντα κυρίως αιώνα έπεσημάνθησαν λεί
ψανα τού άρχαίου τείχους. Τά λείψανα ταϋτα 
άνήκοντα προφανώς είς διαφόρους χρονικάς 
περιόδους, οπότε τό τείχος είτε άνεκαινίζετο 
είτε διά νεωτέρων επεμβάσεων ήλλασσε θέσιν 
έν σχέσει πρός τό παλαιότερον, κλασσικόν, δύ- 
νανται νά διαχωρισθοϋν είς δύο κυρίως κατη
γορίας. Ή πρώτη εκ τών κατηγοριών τούτων 
περιλαμβάνει ερείπια ευρισκόμενα είς στενήν 
σχέσιν μετά τοϋ καθαυτό περιβόλου τής άρ
χαίας πόλεως, ένώ ή δευτέρα χαρακτηρίζεται 
άπό λείψανα, έκ τών όποιων άλλα μέν στε
ρούνται οίασδήποτε σχέσεως πρός τό άρχαιον 
τείχος, άλλα δέ ένωρις άπεδείχθησαν μεταγε
νέστερα, ώς περιέχοντα οίκοδομικά ύλικά πι
στοποιούντο τήν χρονολογικήν κατάταξίν των 
είς νεωτέρους χρόνους.

Έκ τών γνωστών έρειπίων τών δυναμένων 
νά συνδεθοϋν μετά τού Θεμιστοκλείου περι
βόλου άναφέρεται πρώτον, τμήμα τείχους, εύ- 
ρεθέν κατά τό 1894 παρά τήν γωνίαν τών 
δδών Ψαρομηλίγγου και Άσωμάτων2, έπικυ- 
ροϋν τήν άποψιν, καθ’ ήν τό άρχαιον τεί
χος έκκινοϋν έκ τοϋ Διπύλου κατηυθύνετο διά 
δύο (;) κάμψεων πρός τήν γωνίαν τών προ- 
αναφερθεισών δδών, βαΐνον είτα πρός Άνα- 
τολάς, δπου τοποθετείται μία έκ τών πυλών 
τοϋ τείχους. Ή θέσις τής πύλης δρίζεται παρά 
τήν συμβολήν τών δδών Διπύλου καί Καλο- 
γήρου Σαμουήλ (τέως Βασιλέως Ηρακλείου).

2 AM 19, 1894, 529, πίν. ID3.
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Εΐκ. 4. Τμήμα έκ τοΰ χάρτου τής είκ. 7. Τό πρό των Ήρίων πυλών άρχαϊον νεκροταφεΐον.
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Ή περαιτέρω πορεία τοϋ τείχους άπεδείχθη 
πλέον δτι ήκολούθει κατεύθυνσιν Α. - Δ.1, εν
τεύθεν τής νϋν πλατείας Ελευθερίας. Είς 
την πλατείαν Ελευθερίας, ίσως είς το νό
τιόν της τμήμα, ό Lolling έσημείωσεν ίχνη 
τοϋ Θεμιστοκλείου τείχους υπό την οικίαν τοϋ 
Θεοδώρου Στεφάνου. Ή έκεί άναγνώρισις 
τοϋ κλασσικού τείχους τοϋ 5ου αίώνος έπι- 
στοποιήθη καί διά τής άνευρέσεως μιας έντε- 
τειχισμένης αρχαϊκής έπιγραφής' αυτή άνήκεν 
είς σήμα των Προπερσικών χρόνων 2. Έν τε
λεί είς την πλατείαν Ελευθερίας τό τείχος 
μετέβαλλε καί πάλιν πορείαν κλϊνον ίσχυρώς 
πρός Βορράν, ως έπεβεβαιώθη διά τών λειψά
νων, τά οποία προσωπικώς διεπίστωσεν ό 
Stuart3 κατά την συμβολήν τών οδών Σαχ- 
τούρη καί Κορίννης4 (βλ. είκ. 6). Στενώς συν- 
δεδεμένον μετά τής άνωτέρω όμάδος ερειπίων 
δύναται νά θεωρηθή καί έν είσέτι τμήμα έκ 
τοϋ Κονωνείου τείχους, άποκαλυφθέν υπό τού 
A. Bruckner βορείως τής παρά την συμ
βολήν τών οδών Διπύλου καί Βασιλέως Ηρα
κλείου πύλης, ώς αΰτη καθωρίζετο υπό τοϋ 
JUDEICH.

Ερείπια άνήκοντα είς τήν δευτέραν κατη
γορίαν μάς έχουν παραδοθή όλιγώτερα. Αί 
σχετικαι περιγραφαι μάς πληροφορούν περί 
τής ύπάρξεως πύργου περί τά 75 μ. ΝΔ. τής 
θέσεως τής προαναφερθείσης πύλης, ό οποίος 
έσημειώθη υπό τού Strantz 5. Ό Judeich 
άναφερόμενος είς τό λείψανον άποκλείει τήν 
άπόδοσιν τούτου είς τόν Θεμιστόκλειον περί
βολον. Έτέρα θεμελίωσις τείχους μάς παρα-

1 Ό ήμέτερος χάρτης της είκ. 4 εκπονηθείς κατά 
τό 1967, παρέχει είς τό σημεΐον τούτο τήν κατεύθιιν- 
σιν τοϋ τείχους Β. - Α. αντί Α. - Δ., δπερ καί τό ορ
θόν, ώς άπεδείχθη διά τής έρεΰνης τής Γί Άρχ Ε
φορείας. Βλ A A Α 2, 1968, 102 - 105.

2 Ή έπιγροφή, δημοσιευόμενη έν IG I Suppl. 
477h, έχει ώς ακολούθως :

“Ανθρωπε, ο(ς) στείχε[ι]ς καθ’ δδδ/ν φρασιν αλ(λ)α 
μεμοινών, πτή/h / και οΐκτιρον σήμα Θράσωνος ΐδών.

3 W. Judeich, Topographie von Athen, 1931, 
σ. 130.

4 Τήν θεμελίωσιν ταύτην βλ. έν J. Stuart - 
Ν. Revett, Die Alterthiimer zu Atlien, 5 - 6 
Stuart, Liefrg. XXVIII, πίν. IX.

5 W. Judeich, έ.ά· σ. 130 σημ. 3.

δίδεται ύπό τοϋ Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ, ό οποίος 
καί τήν άπεκάλυψε κατόπιν άνασκαφικής έ- 
ρεύνης επί τής οδού Διπύλου, έναντι ακριβώς 
τοϋ άνοίγματος τής οδού Λεωκορίου6 (βλ. 
είκ. 4,α). Τό τείχος, άποκαλυφθέν είς ικανήν 
έκτασιν, έβαινε πρός Δυσμάς, διερχόμενον διά 
τής αυλής οικίας κείμενης είς τήν γωνίαν τών 
οδών Διπύλου καί Άσωμάτων. 'Ως έκ τής κα
τασκευής τούτου, διακρινομένης διά τήν έν- 
σωμάτωσιν παλαιών καί νεωτέρων οίκοδομι- 
κών μελών, έξήχθη τό συμπέρασμα ότι έπρό- 
κειτο περί επισκευής ή οχυρωματικής προσ
θήκης τών χρόνων τού Βαλεριανοϋ. Έκ τών 
έν αύτώ έντετειχισμένων άρχαιοτέρων μελών 
προέρχεται καί τό γνωστόν έπίγραμμα τοϋ 
Επιγραφικού Μουσείου (άριθ. 12745, 12746, 

12747) τό άφιερωθέν είς τούς έν Σικελία πε- 
σόντας7. Τό ΰπό τοϋ ΚΥΙΙΑΡΙΣΣΗ παρεμ- 
βαλλόμενον σχεδιογράφημα άποτυπώνει λε
πτομερώς τά Ρωμαϊκά λείψανα τοϋ τείχους, 
τό όποιον δεν φαίνεται άπλούν, άλλ’ ένισχυ- 
μένον καί διά πύργου.

Β. ΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝΑΙ ΗΡΙΑΙ ΠΥΛΑΙ

Ή γενομένη περιγραφή τών μέχρι τοϋδε 
γνωστών έν τή περιοχή λειψάνων, τά οποία 
ορίζουν τήν πορείαν τού άρχαίου τείχους, όλο- 
κληροϋται διά τής εξετάσεως ενός είσέτι θέ
ματος, όπερ έπανειλημμένως άπησχόλησε τούς 
παλαιούς έρευνητάς. Πολλά συγκλίνοντα στοι
χεία έπέβαλον τήν άναζήτησιν πύλης βορειο
ανατολικούς τοϋ Διπύλου, είς τό τμήμα τοϋ τεί
χους, τό όποιον διήρχετο διά τής δδοϋ Διπύλου, 
ίδίως δέ όπου εύρίσκεται ή συμβολή τής δδοϋ 
ταύτης μετά τής Καλογήρου Σαμουήλ. ’Ήδη 
διά τών νεωτέρων άνασκαφικών δεδομένων 
διαφαίνονται προοπτικοί πιθανωτέρας τοπο- 
θετήσεως τής πύλης. Έκ τής έξετάσεως μά
λιστα δύο λειψάνων τής αρχαίας τειχοδομίας,

6 ΑΔ 11, 1927/8, σ. 56 - 58 (παράρτημα), είκ. 14.
7 Ν. Κυπαριςςης - W. Peek, AM 57, 1932, 

σ.142- 146, πίν. 34 καί 35. C. Μ. Bowra, Classical 
Quarterly 32, 1938, σ. 80 88. Α. Παπαγιαννο-
ΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΣ, Άρχαΐαι Έλληνικαί έπιγραφαί, 
1950, σ. 98 - 105. Donald W. Bradeen, Athenian 
Casualty Lists, Hesperia 33, 1964, σ. 25-29, είκ. 
3 d, e, f, g. Στ. Ν. Κουμανουδης, AE 1964, σ. 83 - 86.
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γνωστών ήδη άπό τού παρελθόντος αίώνος, δ- 
δηγούμεθα είς διαφωτιστικά συμπεράσματα.

Έκ τούτων τό εν, κείμενον είς την συμβο
λήν των οδών Λεωκορίου καί Διπύλου, ση- 
μειούμενον κατά πρώτον είς χάρτην τοϋ 1878 
τών Curtius καί Kaupert 1 (βλ. είκ. 5), δύ- 
ναται να λογισθή ως μάλλον Ασθενής κατα
σκευή (βλ. είκ. 4, β), χαρακτηρισθείσα υπό 
τοΰ Judeich ώς «πύλη τής παλαιοτέρας πό- 
λεως τών ’Αθηνών». Ό αυτός ερευνητής πά

του πύργου, ύφ’ οϊαν ύπδ τών χαρτογράφων 
παραδίδεται κλίμακα3, θά άνήρχετο άσφαλώς 
είς σημαντικόν μήκος, ανω τών 10 μ., ένώ αί 
έπί τούτου κάθετοι πλευράί φαίνεται δτι κατά 
τόν παρελθόντα αιώνα έσώζοντο έλλιπώς είς 
μήκος μεγαλύτερον τών 5 μ. Φαίνεται δτι έκ 
τών περιγραφέντων ερειπίων στενοτέραν σχέ- 
σιν πρός τήν ύπό άναζήτησιν πύλην εμφανί
ζει δ άνωτέρω ευμεγέθης δρθογώνιος πύργος. 
Ό πύργος, καίτοι ευρισκόμενος μακράν, βο-

Εϊκ. 5. Τμήμα τοϋ κατά τό 1878 έκπονηβέντος χάρτου ύπό τών Ε. Curtius καί J. Kaupert, 
έμψαίνων γνωστά λείψανα τοΰ αρχαίου τείχους βορειοανατολικώς τοϋ Διπΰλου.

ρέχει έπιπροσθέτως καί πληροφορίαν περί τής 
έκ τοϋ σημείου τούτου ένάρξεως παλαιάς 
δδοϋ, ύπονοών προφανώς τήν σήμερον έν χρή- 
σει δδόν Λεωκορίου1 2.

Τό έτερον λείψανον είναι τό κείμενον ύπό 
τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τών δδών Διπύλου 
καί Καλογήρου Σαμουήλ (τέως Βασιλέως 'Η
ρακλείου). Πρόκειται περί μιας ίσχυροτάτης 
θεμελιώσεως πύργου, έν κατόψει σχήματος ορ
θογωνίου στερουμένου τής έτέρας μακράς βό
ρειας πλευράς (είκ. 5, βλ. καί 4, γ).

"Ας σημειωθή δτι ή νοτιά μακρά πλευρά

1 Ε. Curtius-J. Kaupert, Atlas von Athen,1878, 
πίν. III.

2 W. Judeich, Topographie von Athen, 1905, 
a. 129, σημ. 12.

ρείως τής γραμμής τοΰ τείχους, ή δποία διεπι- 
στώθη διά τής προαναφερθείσης άνασκαφής 
τής δδοϋ Διπύλου 11, παρέχει έν σημαντικόν 
στοιχείον. Ή θέσις του δεν Αποκλείει τήν διέ- 
λευσιν δδοϋ Ν. - Β. κατευθύνσεως. Ό αξων 
τής δδοϋ διέρχεται παραλλήλως τής δυτικής 
πλευράς τού πύργου.

Τήν δδόν αναφέρει δ Judeich καί ένετο- 
πίσαμεν καί ήμείς έν τώ οίκοπέδφ Κακαβά.

Ό πύργος δυνατόν νά ύποτεθή δτι άνήκει 
είτε είς τό προτείχισμα είτε είς μεταγενεστέραν 
οχυρωματικήν προσθήκην. Ώς πρός τάς Ή- 
ρίας πύλας, αύται πρέπει νά άναζητηθοΰν νο- 
τιώτερον, δπου εύρίσκετο τό άρχαϊον τείχος,

8 Βλ. είκ. 38, έκ τοΰ πίν. 1 τοΰ W. Judeich (1905).
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άκριβώς εις τό στόμιον τής όδοϋ Λεωκορίου. 
5Αλλά πρέπει νά προσθέσωμεν κα'ι μίαν πα- 
ρατήρησιν διά τδ έτερον προαναφερθέν λεί- 
ψανον τής πύλης τής άρχαιοτέρας πόλεως 
κατά τδν Judeich, ύπδ τήν ΝΑ. γωνίαν τής 
συμβολής τών οδών Λεωκορίου κα'ι Διπύλου.

Είκ. 6. Χάρτης τής περιοχής Ινεραμεικοϋ 
Διακρίνεται πρό τοϋ τείχους

και Καλογήρου Σαμουήλ λείτβανα θά έπρε
πε νά ταυτισθοϋν προς τάς Θριασίας πύ- 
λας. Παρά ταΰτα άργότερον (1931), άναιρών 
ούτος σημεία τοΰ έργου του, παρεδέχθη τήν 
ένταϋθα ΰπαρξιν πύργου μόνον, άποδίδων όρ- 
θώς τήν ονομασίαν «Θριάσιαι πύλαι» εις τδ

καί Ήρίων πυλών κατά τον W, Judeich. 
τό έκτεταμένον νεκρό ταφεΐον.

Δι’ έξετάσεως τών παρεχόμενων χαρτών (βλ. 
είκ. 5 καί 6) παρατηρείται δτι ό άξων τής 
άρχαίας όδοϋ διέρχεται διά τοϋ σημείου, δπου 
σημειοϋται καί τδ λείψανον. Τδ λείψανον τού
το, φυσικά, έχει σχέσιν μέ τδ έκείθεν διερχό- 
μενον άρχαίον τείχος ή καί μέ τήν πύλην, 
όμως φαίνεται δτι κατά τήν χαρτογράφησιν έ- 
σημειώθη λανθασμένως εις τήν θέσιν δπου 
μάς παραδίδεται. Πιθανώτατα τδ λείψανον 
τοϋτο έκειτο δυτικώτερον τής σημειουμένης 
έν τοίς σχεδίοις θέσεως.

Έκ τών γνωστών περί τά τοπογραφικά τών 
’Αθηνών παλαιών ερευνητών, ό Judeich κατά 
τδ 1905, έν Topographie von Athen, ύπε- 
στήριξεν δτι τά παρά τήν δδδν Διπύλου

Δίπυλον. 'Ως πρδς τάς «Ήρίας πύλας» έπί- 
στευεν δτι όμοΰ μετά τής «Τέρας» Πύλης ά- 
νήκον ώς όνομασίαι εις τήν αυτήν μικράν 
παρά τδν Ήριδανδν πύλην τοϋ Κεραμεικοϋ, 
ήτις σήμερον άναμφιβόλως ταυτίζεται πρδς 
τήν 'Ιεράν πύλην.

Κατά τδ I960 δι’ έπανεξετάσεως τού δλου 
προβλήματος προεβλήθη άκόμη μία άποψις 
δυναμένη νά θεωρηθή ώς έπικρατεστέρα τών 
μέχρι τοϋδε προταθεισών. Διά ταύτης άφ’ 
ένδς μέν καθωρίζετο πύλη κατά τήν πρδς 
Βορράν έπέκτασιν τής όδοϋ Λεωκορίου, άφ’ 
ετέρου δέ ή πύλη αΰτη έταυτίζετο έπιτυχώς 
με τάς ύπδ τών φιλολογικών πηγών παραδε-
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δομένας «Ήρίας πύλας»1. “Ηδη διά τής άνα- 
σκαφής τοΰ οικοπέδου Κακαβά έπεβεβαιώθη 
κατά τινα τρόπον ή ΰπαρξις τής πύλης, δεδο
μένου ότι ό άξων τής έν αύτώ άποκαλυφθεί- 
σης όδοϋ προεκτεινόμενος, διά μικράς νοτιο
δυτικής άποκλίσεως, διήρχετο διά τής όδοϋ 
Λεωκορίου.

Γ. ΤΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΗΡΙΑ

Αί άρχαίαι φιλολογικά! πηγαι άναφερόμε- 
ναι εις τάς ενταύθα τοποθετουμένας Ήρίας 
πύλας ερμηνεύουν Ήρία: Αί πνλαι Άθήνησι 
διά τό τούς νεκρούς έκφέρεσΟαι εκεί έπί τά 
ήρία, δ έατι τούς τάφους 1 2.

Κυρίως διά τής λέξεως ήρίον3 ύπονοειται 
τάφος έν τή γή κεχωσμένος καί μη κοσμούμε
νος διά μνημειακής έπί τούτου κατασκευής, 
.παρά τό ότι ή λέξις έν εύρυτέρα σημασία περι
λαμβάνει πάντα τά είδη τάφων, ως καθίστα
ται φανερόν διά τόϋ κατωτέρω παρατιθεμένου 
σχολίου τού 'Αρποκρατίωνος έν λέξει ’Ηρία: 
Λυκούργος έν τώ κατ’ Α,ύτολνκον ήρία είσίν 
οι τάφοι, ώς καί αυτός ό ρήτωρ δήλον ποιεί' 
φασί δέ τινες κοινότερον μέν πάντας τούς τά
φους οντοος όνομάζεσΟαι, κατ’ έξαίρεσιν δέ τούς 
μή έν νψει τά οικοδομήματα έχοντας, άλλ’ όταν 
τά σώματα εις γην κατατεθή.

Καί ήρία όντως εις έκπληκτικώς μέγαν αρι
θμόν άπεκαλύφθησαν ενταύθα, διαφόρων μά
λιστα ειδών, άναλόγως τής χρονολογικής κα- 
τατάξεώς των, με έπικρατοϋντα τύπον τούς 
λακκοειδεϊς τάφους ώς καί τούς απλούς, κα- 
λυβίτας όνομαζομένους καί έν τή γή κατακε- 
χωσμένους. Ή ΰπαρξις τού νεκροταφείου δια
γράφεται ήδη άπό τής 'Υπομυκηναϊκής περι
όδου ή καί παλαιότερον, συνεχιζομένη άδια- 
κόπως μέχρι των Ρωμαϊκών χρόνων. Υπέρ
μετρος ύπήρξεν ή άνάπτυξις τού νεκροταφείου 
κατά την Γεωμετρικήν περίοδον. Αΰτη αντι
προσωπεύεται ύπό πλήθους έξαιρέτου διατη-

1 I. ΤΡΑΥΛΟΥ, Πολεοδομική έξέλιξις των ’Αθηνών, 
1960, σ. 52.

2 ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ έν. λ.

3 Περί της λέξεως βλ. 0ΕΟΦΡΑΣΤΟΥ Χαρακτή
ρες, 14. Χρήσις ταύτης ήδη έν τή Ίλιάδι (Ω 126)
Ή λέξις άπαντα καί είς έπιγραφάς, περί ών βλ·
Liddell - Scott - Jones, Greek - English Lexikon
έν λ. ήρίον.

ρήσεως ταφών, τών οποίων ή ποικιλία καί ή 
ποιότης τών κτερισμάτων προκαλεϊ όντως έν- 
διαψέρον άλλά καί κατάπληξιν, δεδομένου ότι 
τό νεκροταφεϊον τού Κεραμεικοϋ, τό κατά τούς 
κλασσικούς χρόνους επίσημον τών ’Αθηνών, 
παρέσχε γεωμετρικά ευρήματα ήσσονος σπου- 
δαιότητος.

Έκ τών παλαιών έρευνητών 5 Fauvel, ώς 
j άποδεικνύεται έκ τού περιεχομένου τινών τών 

επιστολών του προς τον έκδότην τοΰ Άναχάρ- 
σεως Barbie du Boccace, ύπήρξεν έκ τών 
πρώτων, ό οποίος άνασκάψας εξωθι τού περι
βόλου τής άρχαίας πόλεως εφερεν είς φώς άγ- 
γεϊα γεωμετρικά, «φοινικικά» κατ’ αυτόν4. Ή 
θέσις τών παλαιών εκείνων άνασκαφών σή
μερον δεν έχει επακριβώς έξακριβωθή. Έν 
πάση περιπτώσει ό Fauvel σαφώς δηλοί ότι 
διενήργησεν έρεύνας είς τό Αίπυλον5, τήν θέ- 
σιν τού οποίου προφανώς έταύτιζεν όρθώς, ώς 
προκύπτει καί έξ ενός χάρτου του, ό όποιος 
παρατίθεται είς τό γνωστόν περιηγητικόν έρ- 
γον τού Robert Walpole 6 *. Έάν ό Fauvel 
διενήργησεν άνασκαφάς ή όχι παρά τήν θέσιν 
τών Ήρίων πυλών είναι θέμα χρήζον μελέτης, 
καθόσον ώρισμέναι παρατηρήσεις δεν άποκλεί- 
ουν τήν τοιαύτην ύπόθεσιν. "Ας σημειωθή 
ότι έν τώ καταλόγω τού Ε. Pottier, Vases 
antiques du Louvre, άναφέρεται ότι δ ύπό τοΰ 
Fauvel παραδοθείς είς τό μουσείον τού Λού
βρου κρατήρ Α. 514 7 άνευρέθη έν τώ «Κερα- 
μεικώ», δΓ ής λέξεως πιθανώς ύποδηλοϋται ή 
περιοχή τής ήμετέρας έρεύνης. ’Άλλα όμως 
αγγεία, δημοσιευόμενα έν τώ αύτώ καταλόγω, 
φέρονται προερχόμενα είδικώς εκ τοΰ «Διπύ- 
λου», ώς λ.χ. ό μέγας άμφορεύς Α. 516 8. Δια- 
στέλλεται λοιπόν ή θέσις τού Διπύλου άπό τήν 
τού Κεραμεικοϋ, δΓ ής ύποδηλοϋται περιοχή 
εύρείας έκτάσεως. Έπιπροσθέτως παρατηρεί-

4 Επιστολή 19ης Δεκεμβρίου 1811 έν Magasin 
Encyclopedique II, 1812, ο. 103. Έξ ίσου απο
καλυπτική καί ή έπιστολή 11ης Μαΐου 1813 έν Maga- 
sin Encj'clopedique V, 1813, σ. 362 - 366.

5 Έπιπροσθέτως βλ. G. Hirschfeld, Vasi arcaici 
Ateniesi, Annali dell’Instituto 1872, a. 135.

6 R. Walpole, Memoirs Relating to Euro
pean and Asiatic Turkey, 1818, πίν. III.

7 E. Pottier, Vases antiques du Louvre, Paris 
1897, τ. I, a. 22.

8 Βλ. Ε· Pottier, αυτόθι σ, 22 - 23.
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ται δτι καί εις τον μεταγενεστέρως έκδοθέντα 
κατάλογον τών Μάχιμε Collignon καί 
Louis Couve τηρείται ή αυτή διάκρισις, καθ’ 
ήν μάλιστα, δταν έκφέρεται ώς τόπος εύρέ- 
σεως δ Κεραμεικός, συνήθως υπονοείται ή πε
ριοχή τών Ήρίων πυλών 1.

Θά ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν καί τινας 
άλλους γνωστούς έρευνητάς τής αυτής εποχής, 
ώς επί παραδείγματι τδν ζωγράφον S. Lusi- 
eri, δ δποϊος, ώς εξάγεται έκ τών επιστολών 
του, θά εύρε γεωμετρικάς ταφάς έξωθι τοϋ 
περιβόλου τής αρχαίας πόλεως1 2 3, πλήν δμως, 
λόγω τής άσαφείας τών ύπ’ αυτόν διασωθει- 
σών ειδήσεων, καθίσταται άδύνατος ή έντόπι- 
σις τών σημείων άνασκαφής καί κατ’ άκολου- 
θίαν κρίνεται παρακεκινδυνευμένη ή περί τάς 
έρευνας του στήριξις συμπερασμάτων θετικού 
περιεχομένου.

Πρώτη άνασκαφική έρευνα, τής δποίας λε
πτομερώς γνωρίζομεν τήν θέσιν διεξαγωγής 
καθώς καί τά έκ ταύτης προκύψαντα άποτελέ. 
σματα, ύπήρξεν ή διενεργηθείσα έν οίκοπέδφ 
παρά τήν συμβολήν τών δδών Πειραιώς καί 
Κριεζή, έναντι τοϋ ορφανοτροφείου Χατζή 
Κώστα, κατά τδ 187Is (βλ. είκ. 4, θέσις άνα
σκαφής ύπ’ άριθ. θ).

Ή έρευνα έγένετο ύπό τοϋ κατά τήν περί
οδον έκείνην γνωστού άρχαιοπώλου Ίωάννου 
Παλαιολόγου4 5. Ούτος μεταξύ τών άλλων γεω
μετρικών άγγείων άνεκάλυψε τήν γνωστήν 
οίνοχόην τοϋ Εθνικού Μουσείου, τήν φέρου- 
σαν έπί τών ώμων τήν άρχαιοτέραν τών εύ- 
ρεθεισών έλληνικών έπιγραφών6.

Έκ τής ώς άνω έρεύνης δ Rayet, δ όποιος 
παρευρέθη προσωπικώς είς τάς ’Αθήνας, διε-

1 Collignon - Couve, Catalogue des vases 
peints du Musee National d’Athenes, 1902, 
34 κε.

2 R. Walpole, Memoirs, 1818, σ. 325, οπού επι
στολή τις τοϋ S. Lusieri αναγόμενη είς τό 1813.

3 Άθήναιον 9, 1880, (προσθήκη), σ. 1 - 4.
4 Βλ σχετικώς έν Rayet - Collignon, Histoire 

de la Ceramique Grecque, 1888, a. 23. Διά τοϋ 

αύτοϋ έργου ορίζεται και ή κατ’ έγγιστα θέσις τη? 

άνασκαφής.
5 Πρώτη δημοσίευσις τής έπιγραφής έγένετο ύπό

τοϋ ΣΤ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, ’Αθήναιον 9, 1880, προσθήκη
σ. 1 - 4. Ήκολοΰθησαν πλεΐσται δημοσιεύσεις, απα-
σαι άναφερόμεναι ύπό Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ -

τύπωσεν είς τό έργον του6 λεπτομερή περι
γραφήν, προερχομένην ίσως έκ προφορικής ά- 
φηγήσεως τοϋ Παλαιολόγου7. Κατά τήν περι
γραφήν ταύτην γίνεται κυρίως νύξις περί λακ- 
κοειδών τάφων, οιτινες πλήν τών κτερισμά- 
των, πήλινων άγγείων, σιδηρών σπαθών καί 
χρυσών έμπιέστων ταινιών, ύπεράνω τής τα
φής έφερον άνά έν μέγα τεθραυσμένον άγγείον.

Προσωπικάς παρατηρήσεις λίαν χρησίμους 
άφήκεκαί δ G. Hirschfeld,παραστάς προφα
νώς είς τήν έρευναν καθ’ δλην τήν διάρκειάν 
της. Τό άνασκαφέν νεκροταφείον άπέδωκε κατά 
πρώτον κλασσικός ταφάς καί έπιτυμβίαν στή
λην8 προϊούσης δέ τής έρεύνης, κάτωθι «τριών 
ή τεσσάρων στρώσεων ταφών», άνεφάνησαν 
αί άρχαιότεραι ταφαί, έκ τών δποίων ούτος πε
ριγράφει δύο, πιθανόν τάς πλέον εντυπωσια
κός, συνισταμένας έκ λακκοειδών τάφων τής 
μιας μέ καϋσιν τοϋ νεκρού, τής δέ έτέρας άνευ. 
Ό Hirschfeld έπιπροσθέτως περιγράφει ώ- 
ρισμένα έκ τών ευρημάτων, τά δποία εξεταζό
μενα κρίνονται όντως άξιολογώτατα9.

Κατά τό 1873 νέα ευρήματα ήλθον είς φώς. 
Πρόκειται περί γεωμετρικών άγγείων άνευρε- 
θέντων είς τά νοτίως καί έναντι τού ορφανο
τροφείου Χατζή Κώστα οικόπεδα10. ’Αποτέλε
σμα τής έκάστοτε άνευρέσεως τοιούτου είδους 
άγγείων (ταϋτα, ώς έκ τών Ιδιοτύπων διακο- 
σμητικών συνθέσεων, άνεγνωρίζοντο ώς «εί
δους φοινικικού» ή «ρυθμού άρχαϊκού») ύπήρ- 
ξεν ή έναρξις διεξαγωγής άνασκαφών έντός 
τού άρχαίου περιβόλου, είς τόν Κεραμεικόν, μέ 
λίαν ενθαρρυντικά άποτελέσματα.

Δέκα καί δκτώ έτη άργότερον διεξήχθη ύπό 
τής Γενικής Εφορείας άλλη άνασκαφή έν τώ 
οίκοπέδω Διομήδους Χαρακωμένου ήτοι, ώς 
άπεδείχθη διά τής έν τώ 'Υποθηκοφυλακεία)

ΠΑΛΑΙΟΥ έν ΆρχαΙαι Ελληνικού έπιγραφαί, 1950, 
σ. 57.

6 Rayet - Collignon, έ. ά. σ. 23 - 24.

7 Frederik Poulsen, Die Dipylongraber und 
die Dipylonvasen, 1905, σ. 11.

8 AZ 29, 1871, O.50- 51, όπου παρέχονται λεπτο- 
μέρειαι ύπό τοϋ Ε· Curtius.

9 G. Hirschfeld, Vasi arcaici Ateniesi, Annali 
dell’Instituto 1872, σ. 135 κέ.

10 ΠΑΕ 29, 1873/4, 25.
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Αθηνών έρεύνης ημών, έν οίκοπέδω κειμένφ 
παρά την συμβολήν τών οδών Πειραιώς κα'ι 
Καλογήρου Σαμουήλ (βλ. είκ. 4. s). Εκεί άν- 
ευρέθη δ Πρωτοαττικός άμφορεύς τού Νέτου, 
ώς επίσης κα'ι τάφοι τής κλασσικής περιόδου1.

Κατά το άμέσως επόμενον έτος ή άνασκαφή 
έπεξετάθη είς τό κατ’ Άνατολάς κα'ι Νότον 
συνορεϋον οίκόπεδον τοϋ ταγματάρχου Κ. Σα
πουντζάκη (βλ. είκ. 4, 7). Ή έρευνα έγένετο 
υπό τοϋ Β. Σταη, κατ’ αυτήν δέ, μετά παρέ- 
λευσιν χρόνου τινός, συμμετέσχον καί οι 
Bruckner καί Pernice. Δι’ αυτής ήρευνήθη 
πλουσιώτατον νεκροταφείον μέ ταφάς τριών 
κυρίως περιόδων1 2. Ή παλαιοτέρα περίοδος άν- 
τεπροσωπεύετο υπό λακκοειδών τάφων, ύπερά- 
νω τών δποίων ενίοτε άνευρίσκετο εύμέγε- 
θες άγγείον τοϋ ρυθμού τοΰ «Διπύλου». Τά 
άποκαλυφθέντα κτερίσματα, πολυάριθμα καί 
άρίστης ποιότητος, προεκάλεσαν θαυμασμόν, 
καίτοι άνεμένετο τοιαύτη άνακάλυψις, δεδομέ
νου δτι ή προηγηθείσα άνασκαφή τοΰ Ί. Πα- 
λαιολόγου μέ τά όντως μοναδικά ευρήματα 
είχε διεξαχθή έν χώρω συνορεΰοντι πρός Δυ- 
σμάς μετά τοΰ οίκοπέδου Σαπουντζάκη3.

Οί περίφημοι άμφορείς καί κρατήρες τοΰ 
καλούμενου ρυθμού τοΰ Διπύλου προέρχονται 
έξ αυτού τοϋ οικοπέδου4, ώς επίσης καί τά 
γνωστά ελεφάντινα ειδώλια τοΰ Εθνικού 
Μουσείου ’Αθηνών5.

Ή δευτέρα περίοδος, ή Προπερσική, άντε- 
προσωπεύετο ύπό ταφών μετά τύμβου. Οί νε
κροί τής περιόδου ταύτης συνήθως έκαίοντο. 
Ή άκολουθοΰσα τρίτη περίοδος ένεφάνιζε 
πλήθος κλασσικών ταφών απλών ή εντός σαρ
κοφάγων.

Αί άνασκαφαί, διαρκέσασαι περί μίαν τρι
μηνίαν, άπέδωκαν πλήθος άγγείων γεωμετρι
κών, πρωτοαττικών, μελανομόρφων, έρυθρο-

1 ΑΔ 1890, ο. 4 καί σ. 30 - 36, είιρήμ. 1 - 45.
2 ΑΔ 1891, ο. 19- 21 (Μάρτιοί).
8 AM 18, 18.13, σ. 74 κα'ι 75 περί τής Οέσεως τοϋ 

οίκοπέδου Σαπουντζάκη.
4 ΑΔ 1892, σ. 6- 14, ευρήμ. 1 - 58.
5 Georges Perrot, Figurines d’ivoire, trou-

vees dans une tombe du Ceramique a Athenes,
BCH 19, 1895, a. 273 - 295. 'Ομοίως βλ. BCH 15,
1891, σ. 441 (Attique).

μόρφων ώς καί λευκών ληκύθων 6.
Αί έρευναι έν συνεχεία έξηκόλούθησαν καί 

είς τό παρακείμενον οίκόπεδον, ιδιοκτησίας 
Καρατζά7. Τά ευρήματα τοΰ οίκοπέδου Κα- 
ρατζά, οπερ θά έκειτο νοτιώτερον τοϋ κτήμα
τος Σαπουντζάκη (βλ. είκ. 4, β), ανάγονται είς 
τήν κλασσικήν περίοδον, καί μάλιστα είς τόν 
4ον π.Χ. αίώνα8. Διά τής άνασκαφής καί τοΰ 
τρίτου τούτου οίκοπέδου συνεπληρώθη ή εκ
τεταμένη έρευνα, ή άργότερον δημοσιευθείσα 
λεπτομερώς ύπό τών Bruckner καί Pernice 9· 
’Αποτέλεσμα τών ερευνών τούτων ύπήρξεν ή 
διασάφησις περί τής ύπάρξεως θραυσμάτων 
έκ μεγάλων άγγείων ύπεράνω τών Γεωμετρι
κών τάφων. Τά άγγεία, τών οποίων τεμάχια 
συχνότατα άνευρίσκοντο άνωθεν ταφών, δεν 
εθραύοντο επί τούτω, ώς είχε γίνει πιστευτόν10, 
άλλ’ ίδρύοντο επί τάφων ώς σήματα, άντικα- 
τεστάθησαν δέ βραδύτερον ύπό τών έπιτυμ- 
βίων στηλών11.

Έξ ίσου άποκαλυπτική ύπήρξεν ή εντός τοΰ 
οίκοπέδου Όθωνος Ρουσσοπούλου διεξαχθείσα 
έρευνα. Τούτο, κείμενον εγγύτατα τοΰ οίκοπέ
δου Κακαβά, ήτοι παρά τήν συμβολήν τών 
οδών Βασιλέως Ηρακλείου (νϋν Καλ. Σαμουήλ) 
καί Ψαρομηλίγγου άρ. 5 καί 7, άνεσκάφη κατά 
τόν Αύγουστον τοΰ 1900 ύπό τοΰ Δ. ΦΙΛΙΟΥ 

(βλ. είκ. 4, 4). ’Εντός τούτου άνευρέθησαν 
τάφοι τής κλασσικής περιόδου, πρός τούτοις 
δέ καί μία πώρινη κρηπίς (πιθανώς τετραγω
νική) μήκους 4 μ. περίπου, εις βάθος 4 μ. άπό 
τοΰ ύψους τής οδού. Πρόσβασις δδηγεί επί 
ταύτης έξ ’Ανατολών12. Έκ τών παραδοθει- 
σών ύπό τοΰ Φιλίου πρός Ρουσσόπουλον βε- 
βαιιόσεων παραλαβής άρχαιοτήτων, αί όποίαι 
εύγενώς έτέθησαν ύπ’ όψιν ημών ύπό τής θυ-

6 Περί τών άνασκαφών καί ευρημάτων βλ. ΑΔ 
1891, σ. 67, 2, 1892, σ. 6 - 14, οπού τά ευρήματα 
1 - 58. ΠΑΕ 1910, σ. 99. ’Επίσης βλ. ειδήσεις έν Άτ- 
τικφ Μουσείψ 3, 1890, 364 καί 377.

7 ΑΔ 1891, σ. 67, 2 καί 86, 2, 1892, σ. 3, 1.
s ΑΔ 1892, σ. 91 κέ. ευρήματα 31 - 55.
9 BrOckner - Pernice, Ein attischer Fried- 

hof, AM 18, 1893, σ. 73 - 191.
10 Rayet Colugnon, Histoire de la Ceramique 

Grecque, 1888, σ. 24.
11 E. Pottier, Catalogue des vases antiques de 

terre cuite (Musee du Eouvre), τ. I, 1896, σ. 214,
12 AM 25, 1900, a. 308 - 312 «Funde».
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γατρδς τού ιδιοκτήτου Κας ’Όλγας Ρουσσο- 
πούλου, καταφαίνεται ή υπό τοϋ Φιλίου πα
ραλαβή επιτύμβιων στηλών, ών μία τοϋ 5ου 
π.Χ. αίώνος φέρει την έπιγραφήν σωσίβιος, 

τριών τεμαχίων άνεπιγράφου μολυβδίνης πλα- 
κός, εξ λευκών ληκύθων μελανομόρφων καί 
έρυθρομόρφων ληκύθων, ένδς κατόπτρου, τέ
λος δέ μελών πηλίνου υδραγωγού διαστάσεων 
0.83 X 0.55 μ. Εις τδν ιδιοκτήτην έπεστράφησάν 
τινα έκ τών αγγείων, ώρισμένα τών όποιων 
άνάγονται είς τήν Γεωμετρικήν περίοδον1.

Κατά τήν έκσκαφήν έξ άλλου πρδς θεμελί- 
ωσιν οικοδομής έν τώ άνατολικώς συνορεύοντι 
οίκοπέδω τοϋ ’Αναστασίου Τσιώμη, επί τής 
αυτής όδοΰ Ψαρομηλίγγου 3 (βλ. πίν. 4, 5), 

έπεσημάνθησαν κατά τδν ’Ιούνιον τοϋ 1956 
ποικίλα άρχαΐα λείψανα. ’Αξιοσημείωτος κρί- 
νεται ή κατά τήν ΝΔ. γωνίαν τοϋ οικοπέδου 
άνακάλυψις, είς βάθος 3 μ., δύο τοίχων έκ κρο
καλοπαγών λίθων συμβεβλημένων είς γωνίαν, 
οιτινες κατηυθύνοντο υπό τάς εγγύς οικοδο
μάς καί πιθανώς άνήκον είς ταφικδν περίβο
λον τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος. Είς τήν ΒΔ. γω
νίαν τού αύτοΰ οίκοπέδου διηρευνήθη πήλι
νος άγωγδς έκ κεράμων, τεθειμένων άνά δύο 
είς σχήμα γοτθικού τόξου, έπί τής είς βάθος 
4 μ. έπιφανείας τής κι μηλιάς. Ό υδραγωγός 
είσήρχετο έκ Δυσμών έντός τοϋ οίκοπέδου, 
λήγων είς φρεάτιον έπισκέψεως, έκείθεν δ’ 
έκάμπτετο πρδς ΒΑ., υπό γωνίαν 135°, βαί- 
νων ύπδ τήν όδδν Ψαρομηλίγγου. Τέλος, δύο 
τάφοι Β. - Ν. προσανατολισμού, άνευρέθησαν 
έν τώ μέσφ τοϋ οίκοπέδου. Λείψανα άλλων 
πήλινων τάφων κειμένων ύπδ τήν όδδν Ψα
ρομηλίγγου διεκρίνοντο έπί τής βόρειας πα
ρειάς τοϋ οίκοπέδου. Ύπδ τού I. 0ΡΕΨΙΑΔΗ 

συνελέγησαν πλείστα κτερισματικά αγγεία τοϋ 
5ου π.Χ. αί., νϋν φυλασσόμενα έν τή άπο- 
θήκη τής Γλ Άρχ. Εφορείας ’Αθηνών.

Τά μέχρι τοΰδε άναφερθέντα ευρήματα άνε- 
φάνησαν είς άκτίνα 140 μ. περίπου άπδ τής 
θέσεως, οπού άναζητοϋνται αί Ήρίαι πύλαι. 
Τδ έξωθι όμως τής πύλης έξαπλούμενον νε- 
κροταφεϊον είχε τοιαύτην έκτασιν ώστε νά

1 Εσχάτως έδημοσιεύθη εν τών γεωμετρικών αγ
γείων ύπό τοϋ Α. ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑ έν ΑΔ 20, 1965, Μέ
ρος Α', σ. 65 - 74.

περατοϋται είς τδν "Ιππιον Κολωνόν. Τούτο 
βεβαιοϋται έκ τής άνευρέσεως πλήθους ταφών, 
άπδ τής οδού Πειραιώς μέχρι καί τοϋ προ- 
αναφερθέντος λόφου2.

Οΰτω, κατά τήν διάνοιξιν τάφρου ύπδ τής 
ΥΔΡΕΞ πρδς τοποθέτησιν άποχετευτικών ά- 
γωγών κατά μήκος τής βόρειας πλευράς τής 
όδοϋ Πειραιώς, είς τδ τμήμα τδ όριζόμενον 
ύπδ τών καθέτων παρόδων Θερμοπυλών άφ’ 
ένδς καί Μέτωνος άφ’ ετέρου άνεφάνησαν 
ταφαί (’Απρίλιος - ’Ιούνιος 1961) διεσπαρμέ
νοι είς διαφόρους θέσεις καί βάθη, καλύπτου- 
σαι χρονικήν έκτασιν άπδ τής Γεωμετρικής 
μέχρι καί τής Έλληνορρωμαϊκής περιόδου. 
Έξόχως ένδιαφέρουσα ύπήρξεν ή είς τρία ση
μεία τοϋ χάνδακος άνεύρεσις άγγείων τοϋ 8ου 
καί τών άρχών τοϋ 7ου π.Χ. αί. : παρά τήν 
γωνίαν τών οδών Θερμοπυλών καί Πειραιώς, 
οπού άνευρέθη ευμεγέθης κρατήρ3 μέ παρά- 
στασιν προθέσεως νεκρού (είκ. 4, ίο), ολίγον 
βορειανατολικώτερον τής συμβολής τών οδών 
Καλογ. Σαμουήλ καί Πειραιώς, όπου άνεφάνη 
έντδς πίθου παιδική ταφή (είκ. 4, ιϊ). Τέλος 
δέ, έξωθι τοϋ κτηρίου τού ΙΚΑ, όπου άπεκα- 
λύφθη ένδιαφέρουσα Πρωτοαττική ύδρία (είκ. 
4, 13).

Αί προαναφερθείσαι ένδείξεις όρίξουν κατά 
προσέγγισιν τδ πλάτος τοϋ νεκροταφείου τών 
Γεωμετρικών χρόνων. Ώς καί τδ μεταγενέ
στερον, τοΰτο δεν πιστεύεται ότι έπεξετάθη 
δυτικώτερον τής όδοϋ Θερμοπυλών. Άντιθέ- 
τως πρδς Άνατολάς, αί ταφαί συν τώ χρόνω 
έξαπλοϋνται πέραν τού σημείου εύρέσεως 13, 
φθάνουσαι μάλιστα μέχρι τής συμβολής τών 
δδών Πειραιώς καί Μέτωνος.

Ταφαί έξικνούμεναι άπδ τής Γεωμετρικής 
περιόδου άνευρέθησαν κατά τδ 1963 καί έν 
τώ έκτεταμένω οίκοπέδω τής όδοϋ Πειραιώς 68 
ιδιοκτησίας ιδρύματος Χατζή Κώστα καί Ό- 
θωνος Λέφα - Τετενέ. Μεταξύ τών άποκαλυ- 
φθέντων, ένδιαφέρων άρχαίος δρόμος, δστις

2 Μελέτη διαπραγματευομένη τήν έξέλιξιν τών α
θηναϊκών νεκροταφείων τής άρχαιότητος έλπίζεται 
δτι συντόμως θά δημοσιευθή ύπό τοϋ γράφοντος εις 
τήν αγγλικήν ύπό τόν τίτλον The Ancient. Ceme
teries of Athens. Architectural Development of 
Attic Funeral Monuments.

3 ΑΔ 17, 1961/2, Χρονικά, σ. 23, πίν· 22 - 23.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:36 EEST - 18.237.180.167



AE 1968 Άναακαφ«ΐ παρά τάς «Ήρίας πύλας» καί τβπβγραφικά προβλήματα της περιοχής 43

διχάζων τδ οίκόπεδον έβαινε μέ κατεύθυνσιν 
άπδ ΝΑ. προς ΒΔ.1 (είκ. 4, 14).

Έν τώ μεταξύ, επί τού παρακειμένου οίκο- 
πέδου τού κεντρικού κτιρίου ΙΚΑ είχε διεξα- 
χθή κατά τδ 1951/2 έτέρα άνασκαφή ύπδ τού 
εφόρου αρχαιοτήτων I. ΘΡΕΨΙΑΔΗ (είκ. 
4, is). Ώς προκύπτει έκ τών εκθέσεων τού άνα- 
σκαφέως, τάς δποίας λίαν εύγενώς μας έθεσεν 
ύπ’ δψιν δ τέως διευθυντής τού Μουσείου Άκρο- 
πόλεωςκ.Ι. ΜίΙΑΙΑΔΗΣ, είςέκτασιν 25Χ10μ., 
εύρισκομένην εις την ΝΔ. γωνίαν τού οικο
πέδου, άνευρέθησαν 48 πήλινοι τάφοι, ώς και 
έντδς πίθων ταφαί, 4,85 εις βάθος 2.5 μ.-4.85 μ. 
Παρετηρήθη δτι ενταύθα κυρίως έπυκνοΰντο 
αί ταφαί, ενώ εις την υπόλοιπον έκτασιν άνε- 
σκάφησαν όλίγοι τάφοι ή πυραί. Άνευρέθη
σαν επιτύμβιοι στήλαι καί πενιχρά κτερίσματα 
έντδς τών τάφων, οϊτινες ανάγονται καθ’ όλο- 
κληρίαν εις τδν 4ον π.Χ. αιώνα. Αί πέριξ έπι- 
χώσεις ένεφάνιζον έν τούτοις πλούτον ευρη
μάτων τού 5ου π.Χ. αίώνος προερχομένων έκ 
παλαιοτέρων ταφών, τών δποίων άνευρέθησαν 
δστά τών παραμερισθέντων νεκρών, ουδέποτε 
δμως τάφοι αυτούσιοι.

Διά τής έκθέσεως τής 1ης Νοεμβρίου 1952 
δ αείμνηστος I. 0ΡΕΨΙΑΔΗΣ άναφέρεται καί εις 
αλλας ταφάς, άποκαλυφθείσας κατά την έκ- 
σκαφήν λάκκου - βόθρου διαστάσεων 2.50 X 
5.10 μ. καί βάθους 5.70 μ. έντδς τής αυλής τής 
ευρισκόμενης πρδς Δυσμάς τού έν τή Πλατεία 
Ελευθερίας Βρεφοκομείου. Έντδς τού λάκ
κου, δ όποιος άπεϊχεν 1.60 μ. έκ τού Μαγει
ρείου καί 0.60 μ. έκ τού Ραφείου τού 'Ιδρύ
ματος, άνευρέθησαν εις βάθος 2.30 - 3.50 μ. 
δεκατρείς κεραμοσκεπείς τάφοι τού 4ου π.Χ. 
αίώνος. Οί τάφοι ούτοι είχον καταλάβει τάς 
θέσεις προγενεστέρων τάφων τού 5ου π.Χ. 
αίώνος, ώς έδηλούτο διά τής έν τή έπιχώσει 
άνευρέσεως παλαιοτέροον κτερισμάτων καί πα- 
λαιοτέρας πυράς. Μεταξύ τών ευρημάτων συγ
καταλέγονται είκοσι καί έν άγγεϊα τού 5ου 
καί τού 4ου π.Χ. αίώνος, ώς καί δρος μετά 
τής επιγραφής: HORO [ίΘΕΚΕί] (είκ. 4, 12).

Ή τελευταία τών έκθέσεων τού άνασκα- 
φέως τής 31ης Ιανουάριου 1953 προσθέτει

1 Τήν ϋπαρξιν τούτου διεπίστωσε κατά τάς έκ- 
σκαφάς προσωπικούς ό κ. I. ΤΡΑΥΛΟΣ.

την άνεύρεσιν τάφου έντδς λάκκου διαστά
σεων 1.40Χ1.40μ. εις βάθος 1.70 μ. ύπδ τδ 
δάπεδον τής προαναφερθείσης αυλής τού Βρε
φοκομείου. Ό λάκκος ούτος άπεϊχεν 8 μ. νοτί- 
ως τού ετέρου λάκκου - βόθρου (βλ. άνωτέρω).

Ό άποκαλυφθείς τάφος τού τύπου τών κα- 
λυβιτών είχε διαστάσεις 1.90Χ0.60Χ0. 40 μ. 
περίπου καί προσανατολισμόν Α. - Δ. Παρά 
τδν σκελετόν άνευρέθη μελαμβαφές άρυβαλ- 
λοειδές ληκύθιον, ώς καί τμήμα χαλκής 
στλεγγίδος.

'Ότι τδ νεκροταφείον έγνώρισεν ιδιαιτέραν 
άνάπτυξιν κατά τήν Αρχαϊκήν περίοδον, άπο- 
δεικνύεται ούχί μόνον έκ τού πλήθους τών 
έκάστοτε άποκαλυπτομένων κτερισμάτων, άλλά 
καί έκ τής άνακαλύψεως όπισθεν τού κτη
ρίου Χατζή Κώστα 2 τών εις τδ Μουσεϊον τού 
Βερολίνου άποκειμένων έπιτυμβίων πήλινων 
πινάκων τής 6ης π.Χ. έκατ., καί τού έν τώ 
Έθνικώ Μουσείω Αθηνών ύπ’ άριθ. 71 ανω 
ήμίσεος κορμού άκεφάλου Κούρου. Έν τώ οί- 
κείω καταλόγω άναγραφής τού κορμού τούτου 
τού Εθνικού Μουσείου, ύπδ ήμερομηνίαν 16 
Μαρτίου 1885, άναφέρεται δτι ούτος άνευρέθη 
πρδς Βορράν τού ορφανοτροφείου (Χατζή Κώ
στα), έν όδώ παραλλήλω τής δδού Πειραιώς 
(πιθανώς ύπονοείται ή δδδς ’Αγησιλάου), άγο- 
ρασθείς ύπό τίνος Π. Κόκκαρη. Ή φύσις τού 
εύρήματος, ώς καί δ χώρος εις δν τούτο άπε- 
καλύφθη, δικαιολογούν άπολύτως τδν άποδο- 
θέντα χαρακτηρισμόν «νεκρικόν μνημεΐον»3

Ή πρδς Βορράν έξάπλωσις τού νεκροτα
φείου φθάνει μέχρι τής οδού Κεραμεικοϋ, δπου 
καί πληρούται ή έκτασις τού κυρίως χώρου 
ένταφιασμών τού άναπτυχθέντος παρά τάς 
Ήρίας πύλας Έκ τής θέσεως ταύτης αί πρδς 
’Άρκτον ταφαί ολιγοστεύουν συναντώμεναι 
μόνον είς μικρά σύνολα (συστάδας), έκατέρω- 
φεν τής πρδς τδν "Ιππιον Κολωνόν άγούσης 
δδού.

Ταφαί σημειούνται κατά μέγα μήκος τής 
οδού Κεραμεικοϋ.

Κατά τήν διάνοιξιν τάιρρου κατά μήκος τής 
νοτίας πλευράς της πρδς κατασκευήν δχετοΰ

2 AM 1893, 75, σημ. 5.
3 Θεμιστοκλής Σοφουλης, Μνημεΐον αρχαϊκού 

τρόπου, ΑΕ 1887, σ. 37 κέ.
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διεπιστώθη υπό τού γράφοντος κατά την 5ην 
καί τήν 6ην Αύγουστου 1960 ή εις βάθος 2 μ. 
άπό τοϋ οδοστρώματος ϋπαρξις τάφων κυρίως 
τής Έλληνορρωμαΐκής περιόδου. Κατά τήν 
διενεργηθε'ισαν ύπδ τοϋ I. 0ΡΕΨΙΑΔΗ αυτο
ψίαν συνελέγησαν κλασσικά θραύσματα άγ- 
γείων, ώς καί έ'τερον παλαιότερον τού 7ου 
π.Χ. αίώνος ι.

Εις τήν συμβολήν τής ώς άνω όδοϋ μετά 
τής όδοϋ Μυλέρου (πρώην όδδς Μεταξουρ
γείου) άνεσκάφη κατά τό 1888 οίκόπεδον ιδιο
κτησίας Ί. Παναγιωτοπούλου (βλ. είκ. 4, ιβ), 
περί τού οποίου σχετικαί λεπτομέρειαι έδημο- 
σιεύθησαν υπό τοϋ Β. Σ ΓΑΗ1 2.

Μετά τήν λήξιν τής έρεύνης έν τώ ώς άνω 
οίκοπέδω αί ερευναι έπεξετάθησαν επί των 
δδών Κεραμεικοϋ καί Μεταξουργείου. Διεπι- 
στώθησαν συνολικώς περί τάς 140 ταφαί ποι
κίλης κατασκευής ήτοι θήκαι, μαρμάριναι ή 
πώριναι, τάφοι, καλυβίται ή λακκοειδείς, εις 
βάθος κυμαινόμενων άπό τριών έως τεσσάρων 
μέτρων. Τινές τούτων διέσωζον τούς επιτύμ
βιους κιονίσκους των3, ενώ έκ τοϋ έσωτερικοϋ 
πλείστων έξ αυτών προέρχεται μέγας άριθμός 
κτερισμάτων, οίον αγγεία, μελανόμορφα ερυ
θρόμορφα, λευκαί λήκυθοι καί πήλινα αγαλ- 
μάτια, ευρήματα, τά οποία καλύπτουν επαλ
λήλους περιόδους άπό τών ’Αρχαϊκών μέχρι 
καί τών Έλληνορρωμαϊκών χρόνων4. ’Αξιό
λογος κρίνεται ή περιγραφή άποκαλυφθείσης 
άρχαίας όδοϋ πλάτους τριών περίπου μέτριον, 
κατευθυνομένης άπό «άρκτου πρός μεσημβρίαν

1 Έκ της αυτής όδοΰ προέρχεται μαρμάρινη επι
τύμβια πλάξ, ή όποια άπό μακροϋ χρόνου κατέκειτο 
έν τφ τυπογραφείφ τής όδοΰ Κεραμεικοϋ 53. Παρά 
τάς προσπάθειας τοΰ γράψοντος δέν κατέστη δυνα
τόν νά έντοπισθή ή ακριβής θέσις καί ό χρόνος 
άνευρέσεως ταΰτης. Ή πλάξ, σχήματος παραλληλο
γράμμου, μέ γόμφον ΰψους 5.5 έκατ. κατά τήν άπό- 
ληξιν τής κάτω μακράς πλευράς, έ'χει διαστάσεις: 
ΰψος 0.75 μ., πλάτος 0.968, πάχος βάσεως 0 21 καί 
κορυφής, ήν διατρέχει κυμάτων, 0.23. Κάτωθεν τοϋ 
οριζοντίου κυματίου τής κορυφής κεχαραγμένη εις 
τρεις στίχους, διά γραμμάτων ΰψους 0.07 μ., ή με- 
τευκλείδειος επιγραφή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ£/ΔΗΜΟΚΡ1 ΓΟΥ/ 
ΑΦΙΔΝ ΑΙΟΣ.

2 ΑΔ 1888, σ. 13 - 14.
3 ΑΔ 1888, σ. 33.
4 Βλ. ΑΔ 1888, σ. 6, ευρήματα 6 - 34, καί σ. 25

κέ., ευρήματα 1-14 καί 15 - 43.

ή άνατολικομεσημβρίαν». Ή θέσις της ορίζε
ται προ τοϋ σταθμού τών πυροσβεστών5, κατά 
τήν δδόν Κεραμεικοϋ, πλησίον τοϋ στρατώνος 
(είκ. 4, 17).

Έκ τών βορειοδυτικώτερον διεσπαρμένων 
ταφικών συνόλων άληθώς διαφωτιστική ύπήρ- 
ξεν ή άνασκαφή μιας συστάδος τάφων, άπο
καλυφθείσης κατά τό 1936 έν οίκοπέδω τής 
δδοϋ Λένορμαν 28 (βλ. είκ, 7, is), υπό τής 
Virginia Grace6. Ή άνασκαφεύς, παρακλη- 
θείσα, εύγενώς παρεχώρησε τήν κάτωθι άνέκ- 
δοτον έκθεσιν γενικής περιγραφής τών άνα- 
σκαφεισών αρχαιοτήτων :

«ANCIENT CEMETERY AND ROAD AT 28 
LENORMANT STREET

In the Spring- of 1936, the accidental 
discovery of antiquities in the building lot 
of A. G. Christodoulos at 28 (now 30) Le- 
nonnant Street led to the clearing of part 
of an ancient cemetery in this place. Exca
vations were carried out by workmen from 
the Agora Excavations under the supervi
sion of the undersigned, beginning on 
March 9. The finds from these excavations 
have been published by C. G. Boulter, who 
has included drawings and descriptions of 
the graves.

It remains to place these discoveries a 
little more precisely, and to fill in certain 
details. The following paragraphs are 
drawn in large part from my reports sub
mitted to the Ministry, the one early in 
May and the other early in June, 1936; 
I have supplemented these by a reexam
ination of the records.

The graves lay to east of an ancient 
road of which the whole width, ca. 4.25, 
was cut through by the owner in the 
western part of his lot, which he had 
himself excavated nearly to full depth 
before our arrival. This road lay not 
parallel to Lenormant Street but more truly

5 ΑΔ 1888, o. 14 καί σ. 33.
6 Βλ. δημοσίευσιν τών ευρημάτων ύπό Cedric 

G. Boulter,Graves in Lenormant Street, Athens, 
Hesperia 32, 1963, 113 - 137.
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Είκ. 7. Τοπογραφικόν διάγραμμα τοΰ χώρου 'Αγοράς - Ίππίου Κολωνοϋ. Σημειοϋιται αί θέσεις άνευρεθεισών 
αρχαιοτήτων καί τό οδικόν δίκτυον τοΰ πρός Βορράν τής πόλεως χώρου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:36 EEST - 18.237.180.167



46

north-south. We found it in excavating 
a cut 065 wide for the south foundation 
of the new building, and in a cut 0.90 
wide made to illuminate the basement on 
the west side of the new building, along 
Lenormant Street. The west margin of the 
road, with guard stones, was found in the 
northwest corner of the lot, and a bit of 
its east margin was picked up near the 
southwest corner, and also in the north 
scarp which had been cut by the owner. 
In our west cut, the surface of this ancient 
road of some five different Roman and 
Greek periods was distinguished, with 
evidence of considerable wear and repairs 
in the 5th century B.C- (pi. ΙΓ«) The road 
would seem to have been the most direct 
way from the Agora to Kolonos Hippios, 
passing on from there to Phyle and The
bes.

The fill we excavated in the eastern 
half of the lot gave some further indica
tions of the appearance of this area in the 
5th century B.C. A piece of curved white 
strosis described very accurately the quar
ter of a circle (diameter 9 m) which when 
completed on our plan encloses four of the 
graves of the 5th century B.C.; using 
Boulter’s numbering, these are Giaves A 
(the slab grave, see pi. ΙΕβ) and B (pi. IE «), 
and the cremation pits E (pi. ΙΔ β) and F. 
See the plan (8) and pi. ΙΔ a. The narrow 
band of white was not quite flat, but had 
a slight inclination upward toward the 
center of the circle. Combined with other 
evidence, this curved strosis probably in
dicates a mound which covered the north
ern part of our area plus some of that 
now covered by the lot to the north (still 
unexcavated). Vestiges of a thicker layer 
of white at a level about 0.50 higher than 
the curved narrow band may indicate re
newal of the surface of the mound. One 
of these patches, near the northeast corner 
of the lot, can be seen in pi. ΙΔ a and plan 8. 
Another we found just beyond the south' 
west corner of Grave B, the ancient dig
gers of which had in fact cut through the

AE 1968

white layer, at this point 0.12 thick, and 
in the filling which they threw back after 
the interment, the local red earth was 
mixed with much white.

East of the presumed mound - circle, 
along the edge of Alkippos Street (but 
having a slightly different orientation) we 
cleared a piece of light retaining wall 
with a front to the west against which 
were distinct stroseis of the 5th century 
B. C. We traced this wall for a total 
length of about 8 meters, beyond which 
it appeared to continue both north and 
south. The part cleared was pierced by two 
openings, of which the larger, ca. o 30 
square, was enclosed by a monolithic poros 
arch set on a piece of marble slab; see 
pi. ΙΔ γ. Regarded as drains to save the 
wall, these openings did not seem excess
ively large in view of the force of flood 
water from the east of which we found 
evidence in various deposits east and 
south of the mound circle as well as just 
under the lowest modern floor. This is the 
watershed of the Kephisos.

It maybe mentioned that Boulter’s no 2, 
p. 130 (a black - figured lekythos of the 
Haimon Group) was found under the 
patch of upper white strosis in the north
east corner, and that his no. n and prob
ably also his 13 (p. 131) come from re
pairs in the 5th century B.C. road. No 13» 
the red - figured oinochoe showing am- 
phoras in stands, came actually from just 
south of our lot, in a pocket of sherds 
found by the owner’s workmen just under 
the not very deep foundation of the neigh
boring building, in the area of the ancient 
road. For published finds from a late Hel
lenistic and a Roman ‘level of the road» 
see Boulter, pp. 136-137, Knidian stamped 
amphora handles of about 100 B.C. These 
two later levels of the road were dated 
also respectively by Athenian New Style 
coins and by an Athenian Imperial coin.

The sherds found with Boulter’s no. 13 
consisted mostly of fragments of clay rings* 
such as were also found, although in less

Δημητρίου - Ούμβέρτου Σκιλάρντι
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Είκ. 8. Κάτοψις των κατά τό 1936 έν οίκοπέδφ τής όδοΰ ΛένΟρμαν 28 (30) άποκαλυφΟεισών αρχαιοτήτων. 
Είκονίζονται μόνον αί ταφαί τού 5ου π.Χ. αίώνος A-G (G. Boui/tbr, Graves in Lenormant Street, 

Athens, Hesperia 32, 1963, 113-125) έκ τοΰ συνόλου τών δέκα καί εννέα άνευρεθεισών.
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concentration, in many parts of the exca
vation. Fragments from closed deposits 
show that the series goes back at least to 
the early 5th century B.C. The fragments 
derive from rings of widely different dimen
sions and profiles. Their outer diameter 
varies from about o. 10 to about 0 40. There 
is much variation also in width and thick
ness of the bands. In profile some of the 
rings were nearly vertical, some nearly 
flat; others were variously intermediate 
between the two. The larger rings would 
have served as stands for quite large ves
sels and must have looked much like the 
lower stands among those depicted on 
Boulter’s no. 13, see his pi. 49. Some of 
the fragments have incised letters, and 
many have smears of glaze. It seems likely 
that they are waste from a nearby pot
tery, where the various rings could have 
been used as working stands or kiln props, 
some perhaps as templates1·

A final detail may be added. The disturb
ance in Grave A as seen in the photo
graph, (pi. ΙΕβ), was due to an accident 
during excavation, one of the cover slabs 
having broken and fallen in- The north 
end however (the end with the feet of the 
skeleton) had not been disturbed by us, 
and very little earth had entered the tomb 
as a whole before it was excavated. Across 
the northeast corner may be seen the two 
bronze pliiales (Boulter A 13). Beyond 
these, near the corner, are the crumpled 
remains of an object or objects (Agora IL 
598) apparently originally of leather some
how combined with iron strips, although 
nothing analyzable remained save iron. It 
had been decided to omit from publication 
this object which it seemed could not be 
presented usefully· But a scholar later vis
iting the Agora took an interest in it and 
gave a reference to something comparable

1 For circular stands found at a kiln site see 
B. Homann -’Wsdeking, A Kiln Site at Knos- 
sos, p. 176 (mention) and pp. 184-185, with 
figs. 26 and 27 ; these have vertical sides.

found in a grave in Yugoslavia2: So IL 
598 seems worth mentioning here for com
pleteness.

VIROINIA GRACE·

Μικραί συστάδες τάφων άνεφάνησαν άκόμη 
βορειοδυτικώτερον εις την πέριξ τοΰ Ίππίου 
Κολωνού περιοχήν. Έκ τών ολίγων δημοσιευ- 
θεισών άνακοινώσεων περί τής περιοχής γνω- 
ρίζομεν άνασκαφικήν ερευνάν τοΰ Κ. ΚΟΥ- 
ΡΟΥΝ1ΩΤΟΥ «παρά τον Κολωνόν . . . συντε- 
λέσασαν κυρίως πρδς έξακρίβωσιν τοΰ κατά 
τά μέρη έκείνα σχήματος τών τάφων και τοΰ 
τρόπου ταφής» 3.

Δι’ έτέρας άνασκαφικής έρεύνης άπεκαλύ- 
φθησαν κατά το 1955 δύο τάφοι παρά την 
δδόν Καπανέως. Έκ τούτων δ είς, κείμενος 
3.50 μ. άνατολικώς τής δδοΰ Βορείου Ηπεί
ρου, συνέκειτο έκ κεράμων, περιείχε δε την 
τέφραν τοΰ νεκρού μεθ’ ένδς άργυρού κατό
πτρου. Ό τάφος ούτος χρονολογείται έντδς 
τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος. Ό έτερος τών τάφων, 
άποκαλυφθείς είς βάθος 2.50 μ., συνίστατο 
έκ μαρμάρινης σαρκοφάγου, έντδς τής όποιας 
διετηρεΐτο δ σκελετός τού νεκρού καί παρ’ 
αύτδν έν άλάβαστρον καί ερυθρόμορφος υ
δρία 4 (βλ. είκ. 7, 22).

Συμφώνως πρδς πληροφορίας τάς όποιας 
παρέσχεν είς τδν γράφοντα κάτοικος τής πε
ριοχής δνόματι Σταμάτιος Δερδεμέζης, βορειο- 
δυτικώς τών άνωτέρω ταφών, παρά την γω
νίαν τών δδών Βορ. Ηπείρου καί Καπανέως, 
κατά την διάρκειαν τής αυτής άνασκαφής 
άπεκαλύφθη είς ικανόν βάθος έκ τού όδο- 
στρώματος άρχαία δδδς έστρωμένη δμού διά 
χαλίκων καί ίσχυρώς πεπατημένων χωμάτων. 
Ή κατεύθυνσις τής άρχαίας δδού ήτο σαφώς 
παράλληλος πρδς την σήμερον έν χρήσει δδδν 
Βορ. Ηπείρου (είκ. 7, 21). Ό αυτός πληρο
φοριοδότης άνέφερε καί την κατά τδ 1922 
άνεύρεσιν μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης (ά
γνωστον παραμένει τδ έάν αΰτη περιεσώθη) 
έν οίκοπέδω τής συμβολής τών δδών Μύλων

2 See Β. Covic, Glasnika Zemaljiskog Muse- 
ja Sarajevu 1959, pp. 76 - 77, pi. VIII, 2 - 5 

pi. XIII, 4 and 5.
3 ΠΑΕ 1899, σ. 12.
4 Chroniques des Fouilles en 1954, BCH 79, 

1955, σ. 218.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:36 EEST - 18.237.180.167



AE 1968 Άνκσκαφαι παρά τά; «Ήρίας πύλας» καί τβπβγραφικά προβλήματα τής περιοχής 49

άριθ. 6 καί Ίωαννίνων. Ή στήλη, άνευρε- 
θεΐσα κατά την έκσκαφήν θεμελίων, έφερε 
παράστασιν δύο γυναικών. Κατά την άποκά- 
λυψίν της εύρίσκετο έρριμμένη έκ τής θέσεώς 
της παρά την λιθίνην βάσιν της (είκ. 1,19).

’Ακολούθως, κατά την διάνοιξιν θεμελίων 
τής οικίας Ν. Κανάλη, κατά την ΒΔ. γωνίαν 
των δδών Άδριανουπόλεως καί Βορ. Ηπεί
ρου, ήλθεν εις φώς διατεταραγμένος τάφος των 
υστάτων Ρωμαϊκών ή των πρώτων Χριστια
νικών χρόνων 1 (είκ. 7, 20)■ Αί μακραί ζλευραί 
τού τάφου έσχηματίζοντο έκ τής τεθραυσμένης 
εις δύο πλακδς ύπ’ άριθ. 4464 τοϋ Εθνικού 
Μουσείου, μέ παράστασιν ίππου τιθασευομέ- 
νου ύπό νεαρού Αίθίοπος ιπποκόμου.

Τέλος διά παλαιάς άνασκαφής τού Κ. ΚθΥ· 
ΡΟΥΝΙΩΤΗ, διενεργηθείσης τδ 1899, διηρευ- 
νήθη όμάς τάφων μεταξύ τής τάφρου τού 
έκεϊθεν διερχομένου υδραγωγείου (Karten ν. 
Attica, Β1. I, Unterirdischer Wassercanal) 
καί τών πρός Νότον ορίων τού κτήματος 
Σκούζε. Άνευρέθησαν περί τούς πεντήκοντα 
τάφοι μέ κτερίσματα τού 6ου καί τού 5ου 
π. X. αί.2

Αί ώς άνω θέσεις άποτελοΰν τά σημεία, 
οπού άπό τοϋ παρελθόντος αίώνος, κατά χρο
νικά διαστήματα, ή άρχαιολογική σκαπάνη 
έφερεν εις φώς μέγαν αριθμόν «ήρίων». Τό 
πλήθος τούτων, ώς επίσης καί ή έκτασις εις 
την οποίαν κείνται διεσπαρμένα, οδηγούν είς 
την εύλογον ταύτισιν τής κατά την προέκτα- 
σιν τής οδού Λεωκορίου πύλης πρός τάς σπου- 
δαιοτάτας διά την ιστορίαν τοϋ άρχαίου ά- 
στεως Ήρίας πύλας.

Δ. Η ΠΡΟΣ ΙΠΠΙΟΝ ΚΟΛΩΝΟΝ ΟΔΟΣ

Έκ τών άναφυέντων προβλημάτων κατά 
την μελέτην τών συγκεντρωθέντων άνασκα- 
φικών στοιχείων μέγα ενδιαφέρον προσείλκυσε 
τό άναφερόμενον είς την έντόπισιν τής πο
ρείας μιας έκ τών άρχαιοτέρων οδών τών ’Α
θηνών, ή όποια, έκκινοϋσα έκ τοϋ βωμού τών 
Δώδεκα Θεών τής ’Αγοράς, ήγεν είς τόν "Ιπ-

1 Ν. X. ΚΟΤΖΙΑΣ, Σύμμεικτα, Πολέμων 4, σ. ε' κέ , 

είκ. 1.
2 Κ. ΚΟΥΡΟ ΥΝΙ ΩΤΗΣ, Άνασκαφαί παρά τόν Κο-

λωνόν, ΠΑΑ 1899, σ. 33 - 34.

πιον Κολωνόν, εξυπηρετούσα περαιτέρω όλό- 
κληρον την βορειοδυτικήν έκτασιν τοϋ λεκα
νοπεδίου τών ’Αθηνών. Ή έναρξις τής οδού 
έχει ήδη δρισθή είς τό κέντρον τής άρχαίας 
πόλεως, παρά τόν βωμόν τών Δώδεκα Θεών, 
τού άρχαϊκοϋ μνημείου όπερ, ώς διεπιστώθη, 
άπετέλει «άφετηρίαν δδικών μετρήσεων»1 2 3. 
Εντεύθεν, έκ τοϋ σχηματιζομένου κόμβου 
τών κυρίων οδικών αρτηριών, ή κατευθυνομένη 
πρός τά Βορειοδυτικά οδός, ώδήγει πρός τάς 
προαναφερθείσας Ήρίας πύλας. ’Ίχνη τής δδοΰ 
ταύτης εντός τοϋ περιβόλου ένετοπίσθησαν 
είς δύο θέσεις. Είς την πρώτην, έν οίκοπέόω 
τής δδοϋ “Αστιγγος 11, άπεκαλύφθη δι’άνα
σκαφής ή πλάτους 3.30 μ. όρχαία δδός, έλα- 
φράς βορειοδυτικής κατευθύνσεως4 (βλ. είκ. 
4,ί). Είς την έτέραν θέσιν ή ϋπαρξις τής άρ
χαίας δδού έπιστοποιήθη δι’ άνευρέσεως κατά 
τό 1955 άγωγοϋ ύψους 1.50 μ. περίπου, κατευ
θύνσεως, Β.-Ν., ύπό τό δυτικόν πεζοδρόμιον 
τής δδού Λεωκορίου 23 (βλ. είκ. 4, 2).

Ή αυτή δδός έξερχομένη τοϋ περιβόλου διά 
τών Ήρίων πυλών δι’ ελαφρός πρός Βορράν 
άποκλίσεως διήρχετο τοϋ οίκοπέδου Κακαβά, 
έν τώ δποίω άπεκαλύφθη δ λίθινος κλασσι
κός άγωγός (βλ. σ. 24 καί είκ. 4, .3), ή συνέ- 
χειά της δέ έπανευρίσκεται έν τώ οίκοπέδω 
ιδρύματος Χατζή Κώστα καί Ό. Λέφα-Τετε- 
νέ (βλ. είκ. 4, 14). Αϋτη, διερχομένη έν τφ 
μέσω τού οικοπέδου, άπέκλινε κατ’ όλίγας 
μοίρας πρός τά Βορειοδυτικά, γεγονός τό ό
ποιον έπιτρέπει την σύνδεσιν τών έκεϊ ά- 
νευρεθέντων λειψάνων5 μετά τοϋ άποκαλυ- 
φθέντος ύπό τής Virginia Grace τμήμα
τος κλασσικής δδού πλάτους 4.25 μ, έν τώ οί
κοπέδω τής δδού Λένορμαν 28 (βλ. είκ. 7, ιβ). 

Ή σπουδαιότης τοϋ ένταϋθα άνασκαφέντος 
τμήματος τής δδού έπιβεβαιοϋται διά τής ά- 
ποκαλύψεως έγγύς ταύτης τοϋ προαναφερθέν- 
τος τύμβου.

Ή πρός Βορράν κατεύθυνσις τής δδού δύ- 
ναται νά όρισθή, λαμβανομένου μόνον ύπ’

5 I. ΤΡΑΥΛΟΣ, Πολεοδομική έξέλιξις τών Αθηνών, 

1960, σ. 36.
1 Ε. Vanderpoor - John Threpsiades, Roads 

at the N.-W. Corner of the Athenian Agora, Hes
peria 28, 1959, σ. 295 - 7.

5 ΑΔ 1888, σ. 32.
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όψιν δτι «βασικαί όδικαί άρτηρίαι διετηρήθη- 
σαν είς τάς αύτάς άκριβώς θέσεις μέχρι σή
μερον»1. Ύπ’ αυτήν την προϋπόθεσιν, ή πρδς 
τδν 'Ίππιον Κολωνδν διασχίζουσα τδ ώς άνω 
οίκόπεδον διήρχετο κατά μήκος τοϋ οικοδομι
κού τετραγώνου, έξερχομένη τούτου παρά τήν 
συμβολήν τών οδών Έλευσινίων καί Κων
σταντινουπόλεως, έκείθεν δέ, διά περαιτέρω 
πρδς Βορράν άναπτύξεως, έβαινε κατά μήκος 
τής σήμερον έν χρήσει δδοΰ Ίωαννίνων.

Μετά ταύτα αΰτη διήρχετο σχεδόν κατ' 
επαφήν τής άνατολικής κλιτύος τοϋ Ίππίου 
Κολωνοϋ, εξακολουθούσα δέ τήν πορείαν της 
διά προσπελάσεως έκ βραχείας άποστάσεως 
βορειοδυτικώς τού Πάγου τής Εύχλόου Δήμη- 
τρος, ήκολούθει τήν παλαιοτάτην πρδς Φυλήν 
καί Θήβας διάβασιν.

Ή άνωτέρω δδδς άπετέλει τήν βασικήν 
δδικήν άρτηρίαν τής περιοχής. Συνέδεεν άπ’ 
ευθείας μετά τοϋ ’Άστεως τούς δύο ιερούς 
χώρους, τού 'Ιππίου Κολωνοϋ καί τοϋ 
Κολωνού τής Εύχλόου Δήμητρος. Αί θέσεις 
αΰται, πλήν τής θρησκευτικής αυτών σπου- 
δαιότητος, δεν έστεροϋντο καί στρατιωτικής 
τοιαύτης. Ή προαναφερθεϊσα δδδς άπέβη σύν 
τώ χρόνω κεφαλαιώδους σημασίας ώς έξυπη- 
ρετούσα τήν πρδς Βορράν έπικοινωνίαν καί ώς 
συνδέουσα τήν πόλιν μετά τών προκεχωρη- 
μένων φυλακίων τών διδύμων λόφων. Τδ εύ- 
ρύτερον δδικδν δίκτυον τού μεσολαβοϋντος 
εκτεταμένου χώρου περιεπλέκετο περί τήν 
δδδν ταύτην.

Άγροτικαί δδοί, ήσσονος δμως σπουδαιό- 
τητος, έπισημαίνονται, άποχωριζόμεναι τής 
πρδς 'Ίππιον Κολωνδν άρτηρίας καί διανοι- 
γόμεναι πρδς ποικίλας πρδς Βορράν κατευ
θύνσεις, πάροδοι δηλαδή κείμεναι είς έπικαί- 
ρους θέσεις, καθιστώσαι πληρέστερον τδ δλον 
δδικδν σύστημα.

Οϋτω, πλήν τής διαγραφείσης άρτηρίας, δυ- 
νατδν μετά μεγίστης πιθανότητος νά καθορι- 
σθή ή θέσις μιάς είσέτι δδού. Ή έντόπισις 
λειψάνων άρχαίου δρόμου παρά τήν συμβολήν 
τών όδών Καπανέως καί Βορ. Ηπείρου (βλ. 
σ. 48 είκ. 7, 21) ένισχύει τήν άποψιν, καθ’

1 I. ΤΡΑΥΛΟΣ, Πολεοδομική έξέλιξις τών ’Αθηνών, 
1960, σ. 56.

ήν ταύτα άνήκουν είς διάβασιν κατευθυνομέ- 
νην άπδ Νότου πρδς Βορράν, συνδεομένην δέ 
μετά τής ώς ανω βασικής δδικής άρτηρίας.

Τρίτη δδός, άνεπιβεβαίωτος είσέτι άνασκα- 
φικώς, δυνατδν νά λογισθή ή διαπιστουμένη 
ύφ’ δλον τδ μήκος τής δδού Λένορμαν. Αυτή 
εκκινούσα έκ τοϋ εύμήκους κορμού τής πρδς 
τδν 'Ίππιον Κολωνόν οδού, όλίγον βορειότε- 
ρον τής πλατείας Μεταξουργείου, έβαινε πρδς 
τά βορειοδυτικά προάστεια, άφισταμένη τού 
Κολωνοϋ κατά 150 μ. περίπου.

Χρήσιμος δύναται νά άποβή πρδς σύνθεσιν 
τής είκόνος τού εύρυτέρου οδικού δικτύου τοϋ 
έν γένει χώρου ή μελέτη χαρτών τοϋ παρελ
θόντος αίώνος μετά τών παλαιών άγροτικών 
δρόμων. Ούτως δ χάρτης τών Ε. Curtids - 
J. Kaupert τού 1903 σημειοϊ τήν τελευταίαν 
προαναφερθείσαν οδόν, ένώ έμφανίζει μετα- 
τοπισμένην τήν βασικήν άρτηρίαν άνατολικώ- 
τερον τής άρχαίας της θέσεως (βλ. είκ. 9). 
'Ομοίως διαφωτιστική ώς πρδς τά τοπογρα
φικά προβλήματα τού Κολωνοϋ κρίνεται ή ερ
γασία τοϋ I. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΥ. Διά ταύτης έπι- 
χειρείται εύρεϊα έπισκόπησις, προσέτι δέ καί 
έπίλυσις βασικών προβλημάτων σχετιζομένων 
πρδς τάς δδούς καί τούς ιερούς χώρους τής 
περιοχής2.

Ε. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΛΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΡΙΩΝ ΠΥΛΩΝ

Τδ νεκροταφείον τών ΊΊρίων πυλών παρέ- 
μεινεν έν συνεχεί χρήσει έπί διάστημα δέκα 
καί πλέον αιώνων, τά δέ έκ τής περιοχής του 
προερχόμενα ευρήματα παρέχουν άσφαλώς τήν 
ουσιαστικήν ταύτην διαπίστωσιν:

Ό χώρος γνωρίζει άνθησιν ήδη άπδ τής 
ΥΕ περιόδου, ώς καταφαίνεται έξ άνευρεθέν- 
των έν άνασκαφαίς μυκηναϊκών οστράκων3.

Κατά τήν Ύπομυκηναϊκήν περίοδον τδ πα- 
λαιότερον νεκροταφείον τής ’Αγοράς τού Σό- 
λωνος έπεκτεινόμενον τρέπεται κυρίως πρδς 
τά Βορειοδυτικά τής πόλεως: είς τήν έκτασιν

2 I. Ν. ΣβΟΡΩΝΟΣ, Τό έν Άθήναις ’Εθνικόν Μου- 
σεΐον, τ. Β’, σ 383 - 403.

8 ΑΔ 21, 1966, Μέρος Β’ 1. Χρονικά σ. 63: 
άνασκαφή Γ' ’Εφορείας έν οΐκοπέδω τής όδοΰ Πει
ραιώς 68.
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τής ήμετέρας έρεύνης, εκατέρωθεν τής βασι
κής πρδς Θήβας και Βόρειον Ελλάδα οδού 
καί είς τήν τοϋ Διπύλου, ήτις διεσχίζετο ύφ’ 
έτέρας πρδς Ελευσίνα καί Πελοπόννησον όδοϋ.

Κατά τήν Γεωμετρικήν περίοδον τδ μετέ- 
πειτα συνδεθέν πρδς τάς Ήρίας πύλας νεκρο

χώρον τοϋ παλαιοτέρου Γεωμετρικού νεκρο
ταφείου.

Κατά τήν κλασσικήν περίοδον ή έπικρα- 
τοϋσα τάξις μεταβάλλεται. Τδ νεκροταφείον" 
γνωρίζει τήν δευτέραν αϋτοϋ μεγάλην άκμήν. 
Έπεκτείνεται καί πλουτίζεται τρεπόμενον πρδς

Είκ. 9. Τμήμα τοΰ κατά τδ 1903 συνταχϋέντος χάρτου ύπό τών Ε. Curtius καί J. Kaupert, 
της περιοχής Διπύλου - Κολωνοΰ Εύχλόου Δήμητρος.

ταφείον αναπτύσσεται καί άκμάζει, ως φαίνε
ται έκ τής έκτάσεως καί τής συχνότητος τών 
συναντωμένων ταφών. Ή εκτασις τοϋ νεκρο
ταφείου δρίζεται έντδς πλαισίου καθοριζόμε
νου ύπδ τών οδών Ψαρομηλίγγου - ’Αγησι
λάου καί τών καθέτων πρδς ταύτας δδών 
Θερμοπυλών - Άκαδήμου. Ή περιοχή τοϋ ά- 
νωτέρω νεκροταφείου εν συγκρίσει πρδς τδ 
γειτονεϋον τοϋ Διπύλου άποδεικνύεται πέρα 
πάσης αμφιβολίας διά τής πλουσίας συλλογής 
τών ταφικών κτερισμάτων.

Ευάριθμοι είναι καί αί ταφαί τής ’Αρχαϊ
κής περιόδου, αίτινες ένίοτε συνδέονται μετά 
μοναδικών ευρημάτων (άγγείον Νέτου κ.ά.). 
Αί ταφαί αύται περιορίζονται είς τδν αύτδν

Βορράν. Ό χώρος, είς τδν οποίον άπδ τών 
άρχαιοτάτων χρόνων έγίνοντο ενταφιασμοί, 
πιθανδν γνωστδς έκ παραδόσεως είς τούς ’Α
θηναίους ώς «ήρίων τόπος», παρέχει τήν όνο- 
μασίαν του είς τήν ενταύθα διανοιγεϊσαν πύ
λην κατά τήν άνέγερσιν τοϋ Θεμιστοκλείου 
τείχους (479/8 π.Χ.) Δ

Άνάλογον άνάπτυξιν γνωρίζει ταυτοχρόνως 
τδ παρά τάς Θριασίας πύλας (Δίπυλον) έκτε- 
ταμένον νεκροταφείον. Διά τής καθιερώσεως 
καί τοϋ Δημοσίου Σήματος έκτδς τής θρη
σκευτικής σημασίας, ή θέσις αϋτη λαμβάνει

1 Γ. Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ’Αρχαία Ελληνική Ίσιο- 
ρία, Άθήναι 1964, σ. 7.
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52 Δημητρίβυ - Οΰμβέρτου Σκιλάρντι ΑΕ 1968

άνάλογον πολιτικήν σπουδαιότητα. Αί δημό- 
σιαι τελεταί διά τούς νεκρούς των έκάστοτε 
πολεμικών έπιχειρήσεων διεξάγονται δριστι- 
κώς ένταϋθα. Δημιουργούνται ευάριθμοι πε
ρίβολοι οίκογενειακών τάφων, άνήκοντες είς 
ένδόξους ή πλουσίους πολίτας, μή άποκλειο- 
μένων βεβαίως τών κατωτέρων λαϊκών τά
ξεων.

Παρά ταϋτα, τδ κέντρον βάρους, δσον ά- 
φορα τδν ένταφιασμδν τών απλών άστών, με
τατοπίζεται, ως φυσικόν, ε’ις χώρον μικροτέρας 
πολιτικής σημασίας, ως ό τών Ήρίων πυλών, 
αν και τούτο δεν είναι άπόλυτον, ώς καταφαί
νεται έκ τής άνευρέσεως τού μαρμάρινου Μνη
μείου εν τώ οίκοπεδω Κακαβά. Τά δύο νε
κροταφεία, τού Διπύλου καί τών Ήρίων πυ
λών, άνήκονείς τόν δήμον Κεραμεικού. Ταϋτα 
άνεπτύχθησαν έν τούτοις, εντελώς άνε- 
ξάρτητα πρδς άλλη λα, επικοί νωνοϋντα 
άλλά μή συνεχόμενα, έκάτερον έχον αυτοτελή 
και ίδιον χαρακτήρα. Τδ αυτοτελές τών νεκρο
ταφείων έπιστοποιήθη άνασκαφικώς διά τής 
διανοίξεως τάφρου ύπδ τής ΥΔΡΕΞ κατά μήκος 
τής όδοϋ Πειραιώς (βλ. σ. 42). Διά ταύτης πα- 
ρετηρήθη ότι εις τδ τμήμα τής δδού τδ δριζόμε-

νονύπδ τών έπ’αυτής καθέτων παρόδων, Θερ
μοπυλών άφ’ ένδς (δπου τδ δυτικδν δριον τού 
νεκροταφείου τών Ήρίων πυλών) και Πλαταιών 
άφ’ ετέρου (παρά τήν δποίαν διέρχεται ή πρδς 
’Ακαδημίαν λεωφόρος), ούδεμία ταφή οίασδή- 
ποτε περιόδου άπεκαλύφθη.

Οί έπακολουθήσαντες χρόνοι έπεφύλαξαν 
πλείστας δσας καταστροφάς ε’ις άμφότερα τά 
νεκροταφεία. Νεκρικαι στήλαι καί μέλη μνη
μείων άνηρπάγησαν πρδς ένίσχυσιν τού τεί
χους1, ένώ έπισυμβάσαι προσχώσεις συνετέ- 
λεσαν είς τήν έξαφάνισιν σημαντικών ταφι- 
κών συγκροτημάτων. Βαθμιαίως ταϋτα πα- 
ρήκμασαν, ίδίφ κατά τούς Έλληνορρωμαϊ- 
κούς χρόνους, δπότε διά τής καθιερώσεως καί 
άλλων νεκροταφείων έμειώθη μέν ή σπουδσι- 
ότης των, άλλ’ δμως έπί τινας είσέτι αιώνας 
έξηκολούθησαν ύφιστάμενα έν μαρασμώ, μέχρι 
τής τελείας των έρημιόσεως.

' ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Κατά Λεωκράτους 43. ΑΙΣΧΙΝΗΣ 
Κατά ΚτηαιφιΤιντος 236.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ Φ. ΣΚΙΛΑΡΝΤΙ
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

σ. 20, στ. 11 (δεξιά) αντί 0.605, γράφε 6.05 μ. 

σ. 51, στ. 13 (αριστερά) αντί περιοχή, γράφε υπεροχή.
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Αρχαιολογική Κφημερις 1968 (Χροχικα) Πιχ Ε

β. Τεμάχιον της λευκής ληκύθου 
έκ τοϋ τάφου III.

δ. Τεμάχια αγγείων έκ τού γεμίσματος 
καί τής έπιχώσεως τοϋ τάφου III.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1968 (Χρονικά) Πιν. <7’

α. Ό ερυθρόμορφος κρατήρ τοΰ τάφου III (οπίσθια όψις).

β. "Οστρακα και έκ των δύο όψεων τοΰ ώς άνω κρατήρος.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1963 (Χρονικά) Πιν. Ζ

α. Μελαμβαφής σκΰφος καί λεκανίς τοΰ τάφου IV.

γ. Η επι ιοϋ πώματος τής ανωτέρω πυξίδος παράοτασις.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1968 (Χρονικά) Πιν. Η

α. ”Αποψις άτό ΝΑ. τής μαρμάρινης τοιχοδομίας μετά τής κρηπΐδος τοΰ Μνημείου.

β. “Άποψις αϊτό ΝΔ. τομέως τής άνασκαφής. Διακρίνεται τό Μνημεΐον και ή έμπροσθεν αΰτοΰ πηλίνη σωλή- 
νωσις. Εις τό βάθος διακρίνεται ή παιδική λάρναξ I ώς καί ό κατεστραμμένος τάφος III.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1968 (Χρονικά) Πιν. Θ

α. Ό έκ τοϋ Μνημείου 
προερχόμενος "Ορος.

β. Λεπτομέρεια τής επιγραφής τοϋ “Ορου.

γ. Θραύσμα λύχνου, χαλκούς ήλος καί κύαΦος έκ τοϋ 
υπέρ τόν αγωγόν ελλειπτικής τομής γεμίσματος.

δ. Θραύσματα αγγείων καί μελαμβαφές φιαλίδιον εκ τής στρώσεως ι
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Αρχαιολογική Εφημερις 1968 (Χρονικά) ΠίΝ. I

α. “Οστρακα τής στρώσεως Γ: τεμάχια λύχνων, ερυθρόμορφου αγγείου ώς καί θραύσματα μέ γνωστήν
διακόσμησιν τοΰ τύπου τής Δυτικής κλιτύος.

β - γ. Αί έπί τής αρχαίας οδού άνευρεθεΤσαι μαρμάρινοι λήκυθοι.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1968 (Χρονικά) Πιν. ΙΑ

α. "Αποψις τής υδραυλικής έγκαταστάσεως 
τής Ρωμαϊκής περιόδου άπό Βορρά.

β. ”Οψις ανατολικού τοίχου τοΰ. Βορειοδυτικού) οικοδομή
ματος άπό Δυσμών. Διακρίνεται ό παλαιότερος ακανόνιστος 
ΐσοδομικός δόμος ώς καί ό ύπερκείμενος τής β' οικοδο

μικής φάσεως.

γ. ’Άποψις τοΰ Βορειοδυτικού οικοδομήματος 
άπό Νότου. Διακρίνεται τό δάπεδον καί ή με
σοτοιχία τής παλαιοτέρας φάσεως μετά τών 

επαλλήλων χωμάτινων στρώσεων.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1968 (Χρονικά) Πιν. ΙΒ

α. Πηλίνη άνθεμωτή ήγεμών. β. Πηλίνη πλάξ μετ’ εγχαράκτων γραμμώσεων 
έκ τής στρώσεως Ζ·

δ. ’Ελλιπής κοτύλη - πυξίς μετά πώματος.

ι-------1------- 1-------1-------1------- 1

γ. Τεμάχιον γεωμετρικού σκύφου.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1968 (Χρονικά) Πιν. ΙΓ

α. Τμήμα τής διατάξεως των στρωμάτων τής αρχαίας όδοϋ έκ τής δυτικής παρειά; 
τού οικοπέδου τής όδοΰ Λένορμαν 28.

γ. Κωνικόν σφονδύλιον.

β. Συμπαγές αλάβαστρον 
έκ πωρόλιθου.

δ. Κορμός ανδρικού είδωλίου.

ε. Πήλινος λύχνος ελλιπής.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1968 (Χρονικά) Πιν. ΙΔ

α. Τά επάλληλα λευκά επιχρίσματα τοϋ τύμβου, θεωρούμενα από ΝΔ.

β. Ό πυθμήν τής πυράς Ε από ’Ανατολών.

γ. Ό πολυγωνικός άναλημματικός τοίχος άπό Δυσμών.
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Αρχαιολογική Εφιιμερις 1968 (Χρονικά) Πιν. ΙΕ
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