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τοΟ σφοδροΟ

βορρά τους έκκλησιάζοντας.

53

Δυσεξήγητου

όμως μένει, Sri τόσον μεγάλη καί τόσον δαπανηρά μετασκευή έθεωρήθη άναγκαία εις έποχήν, καθ’ ήν ή Πνύξ
δεν ήτο πλέον ο συνήθης τόπος των εκκλησιών τοΟ λαοΟ.

Πλήν ταύτης τής άνασκαφής ό κ. Κουρουνιώτης ένήργησε μόνος δυο άλλας έν Άθήναις, την μέν έν τή οδώ
Θερμοπυλών, την δέ κατά τό ΒΑ τών προπόδων τής
Άκ[$οπόλεως. Έν τή πρώτη άνεκαλύφθησαν 10 τάφοι
περιέχοντες δλίγα πενιχρά κτερίσματα, προ πάντων αγ
γεία τοΟ 5ου καί τοΟ 4ου αΐώνος, τής δέ δευτέρας σκοπός
ήτο νά έξακριβωθή, έάν έν τφ οικοπέδω, τό όποιον προ
έτών ήγοράσθη υπό τοΰ Δημοσίου παρά τοΟ ΓΙαπαδοπούλου, έσώζοντο λείψανα αρχαίων οικοδομημάτων- τό απο
τέλεσμα ύπήρξεν αρνητικόν.
Ούχί μακράν τής τελευαίας σκαφής έγένετο τετάρτη
διά τοΟ εφόρου κ. Κεραμοπούλλου. Έξ άφορμής διαρρυθμίσεως τοΟ προ τής έκκλησίας τής Αγίας Αικατερίνης χώ
ρου, ήν διαρρύθμισίν έπεχείρησαν οι επίτροποι τής έκκλη
σίας, εσκαψεν ό κ. Κεραμόπουλλος περί τους δύο έκεΐ όρθίους ίσταμένους ιωνικούς κίονας, έφάνη θ' έκ τής σκαφής,
ότι οί κίονες άνήκον άληθώς, ώς

ύπετίθετο, εις στοάν

υστάτων ρωμαϊκών χρόνων εχουσαν το μέτωπον έστραμμένον προς άνατολάς- μεταξύ τής στοάς καί τής έκκλη
σίας άπεκαλύφθησαν δεξαμενή καί δύο φρέατα, ίσως δέ
πρόκειται περί λειψάνων μεγάλης τινός οικίας.
"Αλλη δοκιμαστική σκαφή έν Άθήναις έγινε διά τοΟ
συμβούλου κ. Καστριώτου εις τό βορειοδυτικόν άκρον τής
πόλεως, παρά τον Άγιον Δανιήλ. Έκεΐ προ έτών πολ
λών ειχεν αγοράσει ή Εταιρεία ήμών γήπεδον, έν τώ
όποίφ ύπέθετεν ότι ύπήρχον τάφοι, καί ειχεν άνασκάψει
αύτόένμέρει" τήν έρευναν δ’εκείνην συνεπλήρωσε νΟν ό κ.
Καστριώτης, δέν εύρεν όμως ειμή μόνον δύο συντετριμ
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΠΑΡΑ

ΤΟΝ

ΑΓΙΟΝ

ΔΑΝΙΗΛ

Αί παρά τον “Αγιον Δανιήλ τών ’Αθηνών, δαπάναις
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, γενόμεναι άνασκαφαί άρξάμεναι

την 1 1

παρελθόντος μηνός Αύγουστου έληξαν

την 9 Σεπτεμβρίου άνευ άξιου σχεδόν λόγου τινός απο
τελέσματος.
Ό χώρος οδτος ΒΔ τών

Αθηνών κείμενος παρείχε

πολλάς ελπίδας, ότι ήθελον εύρεθή εκεί τάφοι, ώς εύρισκόμενος εις την διεύθυνσιν τής ύποτιθεμένης όδοΟ τής
προς

την

’Ακαδημίαν

άγούσης,

ένθα κατά Παυσανίαν

XXIX, 22, έκειντο οί τάφοι τών επισήμων άνδρών τής
’Αθηναίων πολιτείας.
Άλλ’ ήτο καί άλλοθεν γνωστόν, δτι εύρέθησαν άλ
λοτε πέριξ

τοΟ γηπέδου

τούτου σποραδικώς τάφοι

καί

δή εν τοΐς παρακειμένοις άνατολικώς τούτου οίκοπέδοις,
γενομένων άνασκαφών Οπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας
έν ετει 1871 διά τοΟ άοιδίμου καθηγητοΟ τών Λατινικών
Γραμμάτων Εύθ. Ιίαστόρχη, (πρβλ. Πρακτικά Άρχαιολ.
Εταιρείας 1872), εύρέθη δε τότε πληθυς τάφων ώς καί θε
μέλια αρχαίων κτιρίων.
Συμβούλιον τής

Διά τους ανωτέρω

λόγους το

Αρχαιολογικής Εταιρείας άπεφάσισεν,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
02/12/2022 01:26:09 EET - 44.210.85.190

98

ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1911

ί'να έξερευνήση

τ'ο γήπεδον

τοΟτο διά σκαφής,

τήν δέ

διεύθυνσιν τής εργασίας ταύτης άνέθηκεν εις εμέ.
Ούτως ήρξάμεθα τής άνασκαφής δι’ άνορύξεως τάφρων
καθ’ όλον το μήκος και πλάτος τοΰ γηπέδου μέχρι βάθους
3 μέτρων και ένιαχοΟ 4, φθάσαντες εις το στερεόν έδα
φος. Ευρομεν δε μέγα ύδραγωγεΐον ή μάλλον όχετον άρχαιοτάτων χρόνων, έκ μεγάλων αψιδωτών κεράμων άποτελούμενον, διαμ. 0,70 και απ’ ανατολών πρός δυσμάς
τοΟ χώρου τοΰ γηπέδου διήκοντα. Ανωθεν τοΟ όχετοΟ τού
του εις βάθος 2 1/2 μετρ, εύρομεν δύο παμμεγέθεις γεωμετρικοΟ ρυθμοΟ άμφορεΐς άποτελουμένους έκ τεμαχίων
πολλών

συνδεδεμένων

διά

περιέχοντας οστά παιδιών,
νωμεν

έκ τοΟ μεγέθους

μολυβδίνων

συνδέσμων

καί

ή μάλλον βρεφών, έάν κρίτών

οστών

τοΟ

κρανίου , ώς

επίσης και έκ τής μή εύρέσεως όδόντων. Οί σκελετοί ούτοι τών βρεφών, ή μάλλον τά όστά ήσαν άκαυστα, ουδό
λως εΰρεθείσης τέφρας, ή τεμαχίων κεκαυμένων ξύλων,
διότι, ώς γνωστόν, οί παιδες έςαιρετικώς δεν έκαίοντο,
άλλ’ έθάπτοντο' τουλάχιστον παρά Ρωμαίοις ύπήρχε καί
νόμος

άπαγορευτικος

τούτου.

(Πρβλ.

PlinillS Nat.

Hist. VIII, 16, 72, καί Juvenalis Sat. XV, 140.
— Marquardt, Rom Privatalterthiimer S. 376.)
’Αλλά τό εθιμον τοΟτο τής μή καύσεως παιδίων θά έπεκράτει πιθανώς, έάν εΐκάσωμεν έκ τών μέχρι τοΟδε άνασκαφών, άπό τών άρχαιοτάτων ήδη χρόνων.
’Εντός τών άμφορέων τούτων, έκτος τών όστών εύρομεν ώς κτερίσματα τοΟ νεκροΟ περί τά 10 μικρά μελλαμβαφή αγγεία, πάντα' τοΟ Ε’. π. X. αΐώνος, διααοάρων σχημάτων οΐον :
1.
γραφάς

Κύλικα μετά βάσεως,
Σειρήνων

πρζλ. εικ

καί

φέρουσαν μελανόμορφους

Σφιγγών

ύψ. 0,07 διαμ. 0,10

άρ. 1.
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2. Τρία σαυροειδή αγγεία
άπλά

ρέροντα

μέλαιναν

99

μετά λαβών

γάνωσιν,

άνευ

οριζοντίων,

γραρής

διαμ.

0,0ο—0,06 ύψ. 0,04 (πρβλ. εϊκ. 2).
3. Δύο ριαλοειδή άγγεΐα ρέροντα μέλαιναν γάνωσιν
άπλα άνευ γραρής διαμ. 0,10 (πρβλ. εικόνα άρ. 2).
4)

Ομοίωμα σύκου πήλινον υψ. 0,04.

5) Μικρόν μόνωτον προχο'ίδιον ύψ. 0,15 (πρβλ. εϊκ.
άρ. 3) καλώς διατηρούμενον, ρέρον παράστασιν μελανάμορρον δύο Σατύρων

ίΟυραλλικών όρχουμένων καί έν τώ

Εϊκ. 1.

μέσω αυτών τον Διόνυσον,

ίστάμενον

ορθιον καί κρα

τούντα διά της άριστεράς ρυτόν, τό έπαΟλον ίσως τών όρ
χουμένων Σατύρων.
Οί άμρορεϊς οδτοι εχρησίμευσαν βεβαίως ώς τάροι
μικρών παιδιών.

Η τοιαύτη χρήσις τών αγγείων τούτων

είναι ήδη ήμΐν γνωστή καί έξ άλλων άνασκαρών.

Ηδη

νεκροδόχα άγγεΐα, περιέχοντα εντεθειμένα παιδία εύρέθησαν 17 τώ 1892 εν ταΐς άνασκαραις τοΟ ιδιωτικού κτή
ματος Σαπουντζάκη, τού άπέναντι τοΟ Όρρανοτρορείου
Χατζηκώστα κειμένου, εις τό αύτό δε μέρος άπεκαλύρθη
καί κολοσσαΐος πίθος ύψ. 1,40 διαμ. 0,82 χρησιμεύσας
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Ε. Pernice. Ein Attischer Friedhof in Athen
Mittheil. Τομ. 18 (1893) σελ. /9)· Έν Θορικω εύρέθη-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
02/12/2022 01:26:09 EET - 44.210.85.190

ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1911

101

σαν τεμάχια μόνον τοιούτων αγγείων (πρδλ. Πρακτικά
Αρχαιολ. Εταιρείας 1893 σ. 16. — Έφημερίς ’Αρχαιο
λογική 1895 σ. 232, ένθα ολόκληρος πίθος συγκεκολλημένος απεικονίζεται πιν.

11). Και έν τή παναρχαία δέ

νεκροπόλει τής Έλευσΐνος ό κ. Α. Σκιάς άνεΟρε νεκροδόχα αγγεία, έν οις ήσαν τεθαμμένα παιδία μόνον (Έφημ.
Αρχαιολ. 1898 σ. 30 καί 89). Ό δε κ. Τσούντας εδρεν
έν Άμοργω πίθους

καί άλλα εύμεγέθη πήλινα άγγεΐα

ΕΙκ. 3.

περιέχοντα

οστά

άκαυστα

(Έφημ.

Αρχαιολ.

1898

σελ. 208).
’Αλλά καί άλλαχοΟ εύρέθησαν τοιαΟτα άγγεΐα χρησιμεύοντα ώς τάφοι

Mittheil

παιδιών

(πρβλ.

Furtwaengler

έν

IV, σελ. 198. Καί έν ’Ολυμπία δ’ έσχάτως

εύρέθησαν ό'μοιοι πίθοι μετά σκελετών παιδίων έν άνασκα·
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φαΐς ύπ'ο τού κ.

Mittheil. 1911

Dorpfeld (πρβλ. Weege
σελ. 166 καί 177). ’Επίσης

έν

A then.

καί εν Πα-

λαιφ Φαλήρω κατά το παρελθόν θέρος ύπο τού κ. Κουρουνιώτου, ώς και ύπ έμοΰ ώσαύτως έν ταϊς έν Αναβύσω
τής ’Αττικής, ώς είπομεν έν τή περί τούτου έκθέσει ημών,
έν άνασκαφαΐς τύμβων.
Οί πίθοι, ώς είπομεν άνωτέρω, άπετελοΟντο έκ πολ
λών τεμαχίων συνδεδεμένοι διά μολυβδίνων συνδέσμων.
Όμοια παραδείγματα διά μολυβδίνων συνδέσμων άπαντώσι πολύ συχνά έν άνασκαφαΐς

και

άναφέρονται ύπ'ο

πολλών, άλλ’ ούδείς νομίζομεν έδωκε την προσήκουσαν
έξήγησιν.

Ό

Wide

λ. /. άναφέρων περί τών έν Άφί-

δναις ύπ’ αυτού εύρεθέντων πίθων

dattika, Mittheil.

(Aphidna ill

ΝθΓ-

1896 XXI σελ. 386-809 κα'ι διά

μολυβδίνων συνδέσμων συνδεδεμένων, λέγει «δτι οΰτοι οί

πί'&οι πρότερον έχρησίμενον δι άλλον σκοπόν» κα'ι άλλαχού έπίσης: «οί πίϋοι σνχνάκις σννεδέοντο διά μόλυβ

δον, εξ ον σννάγομεν, δτι

υτοι πρότερον διά τάς καϋη -

μερινάς άνάγκας των άνϋρώπων εχρηοίμενον».
Ημείς νομίζομεν, δτι οί πίθοι ούτοι δεν ήσαν ποτέ έν
οικιακή χρήσει, διότι οΰτω πως συνδεδεμένοι δεν ήδύνατο
νά γίνη χρήσις δι’ ύγρά οϊασδήποτε φύσεως, άλλά μόνον
δι ενθεσιν δστών τών νεκρών, ώς νεκροδόχα (όστεοδόχα)
αγγεία έν τοΐς τάφοις. ΙΙροβαίνομεν δέ κα'ι ετι περαιτέρω'
νομίζομεν, δτι έχρησιμοποιοΟντο ώς τάφοι μικρών παι
διών, άλλά και θραυσθέντα ύπο τού χρόνου, συνέλεγον
βραούτερον άλλοι πολΤται

τά τεμάχια καί συνδέσαντες

έχρησιμοποίησαν εις δευτέραν χρήσιν δι’ άλλον νεκρόν,
έκτος άν δεχθώμεν, δτι οί άρχαΐοι συνείθιζον νά θραύωσι
τά αγγεία κατά την κηδείαν, ώς σήμερον τούτο γίνεται
άμα τή έκ τής οικίας έκφορα τού νεκρού, καί είτα διά την
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ταφήν των παιδιών συνέδεον αύτά διά δευτέραν χρήσιν.
Δεν νομίζω δ’ δτι το τοιούτον έποίουν χάριν καχώς εννοού
μενης οικονομίας, δέν ήτο ό λόγος αύτός, διότι ή εργασία
τής συνδέσεως έστοίχιζε περισσότερον ή άν ήγόραζον έκ
νέου νέον πίθον' άλλα μάλλον έκ θρησκευτικοί) λόγου, δτι
ό θραυσθείς πίθος άνήκων εις άλλο μέλος προσφιλές τής
οικογένειας έθεωρειτο ως προσφορώτερος καί όσιώτερος νά
έναποθέσωσι τά οστά τού άποθανόντος

έπίσης ποθεινοί)

τέκνου αύτών.
Πλήν των δυο τούτων αμφορέων, οίτινες εύρέθησαν
εις την βορείαν άκραν τού γηπέδου, ούδέν άλλο εύρημα
έσχομεν, άλλ’ ούδέ καί θραύσματα αγγείων παρετηρήθησαν έν τοϊς χώμασι τής άνασκαφής, έζ ού συνάγεται, δτι
ενταύθα δεν ύπήρξέ ποτέ νεκροταφεΐον, καί τούτο, διότι εις
τό μέρος τούτο, κατά την άρχαιότητα ύπήρχε βαθεΐα κοίτη
ρύακος από ανατολών προς δυσμάς διευθυνομένη, ήν δύναταί τις νά παρακολουθήση εις όλίγων βημάτων άπόστασιν προς τό δυτικώτερον μέρος καί ακριβώς προ τής έκκλησίας τού

Αγ. Δανιήλ, ένθα ρέουσι καί σήμερον τά

ακάθαρτα ΰδατα τής πάλεως, των έκεϊ βυρσοδεψείων καί
ελαιοτριβείων. Ό ρύαξ ούτος διά τής αμμώδους προσχώσεως τού μέρους τούτου ήλλαξε κοίτην ρέων νύν όλίγον
νοτιώτερον, έπομένως ουδέποτε έχρησιμοποιήθη ως νεκρο
ταφείου. Οί δύο άνακαλυφθέντες αμφορείς εύρέθησαν εις
τήν βορείαν άκραν τού γηπέδου καί επί τής δεξιάς όχθης
τού κατερχομένου ρύακος.
Έν έπιμέτρω αναφέρω ένταΰθα, δτι ετι περαιτέρω καί
έγγύτατα τής οδού Καβάλλας (ορα Σχεδ.) κατά τήν γω
νίαν τού γηπέδου εις βάθος 2 72 μετρ, εύρέθη λείψανου
τείγους ϊσοδομικού έκ πειρα'ικών λίθων-

Εν τοΐς

χώ-

μασι δέ ούγι κατά χώραν ευρομεν τήν κάτωθι έλ\ιπή
επιγραφήν :
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-

_ w _ Vw _ ]idvi έστεφάνωιτε

_ ww _
_

_

_ s/w _

_ π ]ολυκοινος άγων
_ε]χει, αθάνατον 8έ

- w _ w _ | _ ]ι θανών (ε)λιπες.

Είναι αυτή επιτύμβιου επίγραμμα έν έξαμέτρω καί πεν
ταμέτρω στίχω υψ. 0,25 πλ. 0,24. Γραφή στοι/ηδόν.

Άθήνησι.

Π. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ
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358

Άνασκαφαϊ παρά τον "Αγιον Δανιήλ

°?32

έν Άϋ-ήναις.
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