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ένταΰθα τρία πιθανώς ιερά, ών το εν ήτο άφιερωμένον
εις τους ϊριτοπατρεΤς, το άλλο ίσως εις τήν Έκάτην.
Μεταξύ αύτών καί τοΟ ΉριδανοΟ ήγεν ή 'Ιερά οδός, έκ
της κοίτης δέ τοΰ ποταμοί» άρχόμενα πλείονα ίιδραγωγεΐα
διωχέτευον το ύδωρ αύτοΟ προς δυσμάς—Ιν ή δύο και
προς μεσημβρίαν—ίνα χρησιμεύση προς άρδευσιν των
αγρών. "Αλλας

σπουδαίας τοπογραφικάς λεπτομέρειας

αναγκαζόμενα νά παραλίπωμεν ενταύθα. Τά εύρήματα δέ
της άνασκαφής ύπήρξαν τοσαυτα καί τοιαΟτα, ώστε τάξινομηθέντα ύπό του κ. Οικονόμου έν τφ παρά το Δίπυλον
φυλακείφ άπετέλεσαν συλλογήν διδακτικωτάτην. Τά περιεργότατα έξ αυτών είναι 44 όστρακα ή'τοι τεμάχια πήλι
νων αγγείων, άτινα ειχον χρησιμεύσει κατά τινα εξοστρα
κισμόν γενόμενον έν Άθήναις κατά τά πρώτα έτη τοΟ
ΙΙελοποννησιακοΟ πολέμου' ένδεκα φέρουσι το όνομα τοΟ
γνωστοΟ πολιτικοΟ θουκυδίδου τοΟ υίοΟ τοΟ Μελησίου,
26 όέ το όνομα τοΟ Κλειππίδου, όστις τό 428 ήτο στρα
τηγός τών ’Αθηναίων.
Έν γένει τά πορίσματα τής άνασκαφης του ΚεραμεικοΟ
ύπηρξαν πολλοΟ λόγου άξια, ή Εταιρεία δ’ ημών όφείλει
εύγνωμοσύνην εις τον κ

Bruckner διά τόν άκάματον ζή

λον καί τήν μεγίστην άκριβειαν, μεθ’ ών διηύθυνεν αυτήν.
Δυστυχώς ένεκα τής οικονομικής καταστάσεως τής τε Εται
ρείας καί τοΟ έν τφ Ύπουργείφ ’Αρχαιολογικού Ταμείου
δέν φαίνεται πιθανόν, ό'τι αί έργασίαι τοΟ ΚεραμεικοΟ θά
έπαναληφθώσι ταχέως.

Δευτέρα τών έν Αθήναις άνασκαφών ήτο ή τής Ρω
μαϊκής ’Αγοράς, ής μέγα μέρος εΐχεν άποκαλύψει ή Εται
ρεία ημών ήδη τό 1890 καί '1891. Τό νΟν Οπό τήν διεύ—
θυνσιν τών κυρίων Π. Καστριώτου καί Α. Φιλαδελφέα>ς
καθαρισθέν τμήμα εχει έπιφάνείαν 900 περίπου τετραγ.
μέτρων, έκ τών άποκαλυφθέντων δέ κτίσμάτων άξια ιδίως
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μνείας είναι τα λείψανα μαρμάρινης κρήνης. Τα άλλα
ευρήματα, ήτοι γλυπτά, μέλη άρχιτεκτονικά καί έπιγρα<ραί, είναι πολλά, δυστυχώς όμως σχεδόν πάντα δεινώς
έφθαρμένα ή λίαν κολοβά. Προς εξακολούθησιν των άνασκαφών τούτων καί αποκάλυψή όλης τής αγοράς είναι
ανάγκη ν’ άπαλλοτριωθώσι μεγάλαι ΐδιωτικα'ι οΐκίαι, δπερ
εις τάς παρούσας περιστάσεις δεν είναι εύκολον να γίνη.
’Επί τοΟ χώρου δμως τής άγοράς είναι έκτισμένον καί τ'ο
πεπαλαιωμένον οικοδόμημα τοΟ στρατιωτικοΟ αρτοποιείου,
οδ το γήπεδον συνέχεται μετά τοΟ άνεσκαμμένου χώρου,
ή Εταιρεία δέ ημών καί άλλοτε είχε παρακαλέσει την
Σεβ. Κυβέρνησιν να μεταθέση έκεΐθεν το αρτοποιείου καί
εσχάτως πάλιν ό άντιπρόεδρος ημών έπανέλαβεν αύτοπροσώπως την παράκλησιν παρά τώ προέδρφ τής Κυβερνήσεως καί Ύπουργψ τών Στρατιωτικών. Ό κύριος πρωθυ
πουργός έδέχθη εύμενώς την αϊτησιν, έλπίζομεν δ’ ό'τι τα
χέως θά δυνηθώμεν νά έπεκτείνωμεν την άνασκαφήν προς
τό μέρος τοΟτο.
Τρίτη άνασκαφή έν ’Αθήναις γενομένη είναι ή τής Πνυκός. Άτορμήν εις ταύτην έδωκεν ό έν Μονάχω καθηγητής
καί επίτιμος εταίρος ημών κύριος Drerup, δστις δι’ επι
στολής παρεκάλεσε τήν Εταιρείαν ν’ άναλάβη τήν διά
σκαφής έςακρίβωσιν τής έποχής, καθ’ ήν έκτίσθη τό μέγα
άνάλημμα τής Πνυκός. Τό Συμβούλιου, προθύμως δεχθέν
τήν πρότασιν, άνέθηκε τό εργον εις τον έφορον καί σύμ
βουλον κ Κουρουνιώτην καί εις τον Γραμματέα τής Εται
ρείας, το άποτέλεσμα δέ τής σκαφής ύπήρξεν δλως άπροσδόκητον. Διότι ένώ πρότερον έπίστευον οί μέν πλεΐστοι,
δτι τό άνάλημμα εκείνο έκτίσθη περί τό 500 περίπου προ
Χρ., ό δέ Drerup δτι ανέρχεται εις τήν μυκηναϊκήν επο
χήν, νυν άπεδείχθη

έκ τοΟ είδους τής έπιχώσεως, ήτις

πληροί τον όπισθεν αυτών χώρον, δτι πιθανώς είναι ύστε-
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Προς το ΝΔ τοΟ περί το Ώρολόγιον τοΰ Κυρρήστου
άρχαιολογικοΟ χώρου κατά τά ετη 1890 καί 1891 ή ήμετέρα Εταιρεία έξετέλεσεν ύπό την διεύθυνσιν τοΰ άειμνήστου αύτής Γραμματέως Στεφάνου Κουμανούδη άνασκαφάς έν μεγάλη κλίμακι, αίτινες ήγαγον εις φως μέγα
τμήμα άρχαίας ’Αγοράς, ής, ώς άπεδείχθη εκτοτε, μέλος
άναπόσπαστον άπετέλει ή προς Δ μέχρι σήμερον σωζομένη
τετράστυλος πρόστασις, ή καί δικαίως κοινώς «Πύλη τής
’Αγοράς» καλούμενη. Καί τότε μέν άπεκαλύφθη ή ΝΑ
γωνία ενός δλου, εύλόγως ύποτιθεμένου όρθογωνίου οικο
δομήματος, καί ήτις περιέχει δάπεδον ύπαιθρον, έστρωμένον ενιαχού διά μεγάλων τετραγωνικών πλακών, περιβαλλόμενον δ’ ύπ'ο διπλού περιστυλίου

μετά πρόπυλου καί

δωματίων. Τ’ άποκαλυφθέντα ταΰτα ερείπια αρχαίας έπί
Ρωμαϊκών

χρόνων

άγοράς

μετά πληθύος ευρημάτων,

γλυπτικών, επιγραφικών καί παντοίων

άλλων, ών ένια

άξιολογώτατα, περιέγραψε τότε έν τοΐς Πρακτικοις τών
ετών 1890 καί 1891 ό αοίδιμος καί σοφός εκείνος άνήρ.
Προς έξακολούθησιν τών εργασιών εκείνων καί τελείαν
τοΰ όλου οικοδομήματος άποκάλυψιν ήγοράσθη τότε καί ή
μεγάλη οικία Τυπάλδου, κείμενη έπί τής άρχαίας άγοράς
καί μεταξύ τών σημερινών οδών Πανός καί Πολυγνώτου
καί του προς Β Τζαμιού, ό'περ εϊχεν άπό πολλου χρόνου
μεταπ/ηματισθή εις ναόν Καθολικόν καί ό'περ καί τοΰτο
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προς τον αυτόν σκοπ'ον βραδύτερου ύπ'ο της ήμετέρος εται
ρείας ήγοράσθη.
Καί είχε μεν τότε ευθύς κατεδαφισθή ή οικία Τυπάλδου,
πλήν ένεκα τής άπομακρύνσεως τοΟ κ. Κουμανούδη άπ'ο
των έργασιών τής Εταιρείας παρέμεινεν έκτοτε το γήπεδον τής κατεδαφισθείσης οικίας άνεξερεύνητον μέχρι τοΟ
μην'ος Μαίου παρελθόντος έτους, οπότε δε’ άναφοράς πο'ος
τό Σ. Συμβούλιου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έζητήσαμεν άπ'ο κοινοΟ μετά τοΟ εφόρου ’Αρχαιοτήτων καί Συμ
βούλου τής Εταιρείας κ. Π. Καστριώτου την άδειαν καί
την δέουσαν πίστωσιν προς άνασκαφήν αύτοΟ. Καί ούτω
τή 24 Μαίου τοΟ έτους 1910 ήρξάμεθα των έργασιών ημών
μέ μικρόν αριθμόν έργατών, δστις βραδύτερου έτριπλασίάσθη. Ή άνασκαφή τοΟ γηπέδου διήρκεσεν εξ όλους μήνας,
συγχρόνως δέ κατηδαφίσθη καί τό τζαμίον, οδ άνωτέρω έμνήσθημεν, άνασκαφέντος καί τοΟ χώρου, όν τοΟτο κατεϊχεν,
έκτος ελάχιστου τμήματος, όπερ έμεινεν άσκαφον.
"Απας ο άποκαλυφθείς οδτος χώρος είνε μήκους μέν 29
μέτρ. πλάτους δέ 31 μετρ, τό δέ βάθος ποικίλλει μεταξύ
4,50 καί 4 μετρ, ένεκα τοΟ έπικλινώς προς την Πύλην
τής ’Αγοράς (προς Δ) βαίνοντος έδάφους. Ήτοι άνεσκάφθησαν εν όλω 3821 μέτρα κυβικά. ’Ιδού δέ ήδη εν περιλήψει τα εξαγόμενα τών είρημένων άνασκαφών, τάποκαλυφθέντα δηλ. κτίρια καί τα διάφορα άλλα

εύρήματα

(γλυπτά, έπιγραφαί κλπ.).

1). Κτίρια.
Διά τής άνασκαφής ταύτης άπεκαλύφθη, ώς ήτο επόμε
νον, ή συνέχεια τοΟ πλακόστρωτου δαπέδου μετά τής περιθεούσης αύτό στοάς.

Άλλ’ εις τό τμήμα τοΟτο τής άγο-

ράς, όπερ είνε σχεδόν περί τό μέσον αύτής, αντί τής δευ
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τέρας

μεσημβρινής κιονοστοιχίας, εύρομεν

σειράν

κτι

ρίων, άτινα σπουδαίως διαφωτίζουσιν ήμάς περί τοΟ σχή
ματος καί τοΟ αρχικού σχεδίου τοΟ μεγάλου τούτου οι
κοδομήματος. Καί κατά πρώτον μέν, άρχόμενοι άπ’ άνατολών, άνεύρομεν μέγα δωμάτιον, 4 μ. μήκους προς 3 μ.
πλάτους μετά μεγάλης Ουράς προς το βορεινόν περιστύλιον. Τής θύρας ταύτης σώζονται άκέραιαι αί δύο μαρμάριναι παραστάδες μετά κοιλωμάτων εκατέρωθεν διά τούς
γιγγλύμους καί μοχλούς αυτής. Ευθύς μετά τοΟτο έπεται
έτερον δωμάτιον άνευ εισόδου τίνος (είκ.1 αριστερά), μεγαλήτερον δέ του πρώτου, διότι έχει μήκος μέν 4,60 μ. πλάτος
δέ 3 μ. Κατόπιν άπεκαλύφθη κλΐμαξ 1,30 πλάτους (άπό Β
προς Ν διήκουσα), ής σώζονται τέσσαρες μόνον βαθμίδες.
Ή κλΐμαξ αΰτη πιθανόν νά ήγε προς άνώτερόν τινα όροφον
των δωματίων (καταστημάτων ή πρατηρίων), ή καί προς
την άνωθι οδόν τής πόλεως, διότι τό μέρος έκεΐνο εΐνε καί
ήτο λίαν άναντες.
Μετά τήν κλίμακα, ήτις εκατέρωθεν
περιβάλλεται δΤ όγκωδεστάτων τοίχων

στηρίζεται

καί

ικανού πάχους,

άνεύρομεν μαρμαρίνην κρήνην, 2,70 μ. πλάτους, μετά δε
ξαμενής όπισθεν 9 μ. Q έμβαδοΟ,εν τω κέντρω τής οποίας
σώζεται τετράγωνος βάσις τεθραυσμένη άνωθεν καί έφ’ ής
τό πάλαι εστηρίζετο άγαλμα ή τι τοιοΟτον.

Ή κρήνη

αύτη, ώς καί πάντα τά προμνημονευθέντα δωμάτια, εινε έξω
θεν πλουσίως διακεκοσμημένη διά μαρμάρινης έπενδύσεως,
ήτις φέρει άνωθεν γλυφήν μετά κυματίου καί κανόνων.
Καί αί μέν προχοαί τής κρήνης έξηφανίσθησαν, σώζονται
δ’ ό'μως άντιστοιχοΟσαι προς ταύτας κάτωθεν επί

τετρα-

πλεύρου δρθογωνίου μαρμαρίνης λεκάνης τέσσαρες κοιλό
τητες, αΐτινες πιθανόν έχρησίμευον τό πάλαι, ό'πως εντός
αυτών στηρίζωνται οί προς ύδρευσιν άμφορεΐς καί αί ύδρίαι.
Ή λεκάνη αύτη φέρει οπάς, δι’ ών εκρέει τό ύδωρ τής δε-
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ξαμενής, δπερ άναβλύζει εκ τοΟ πυθμένος αυτής καί έκ
τού οπισθίου άναληαματικοΟ τοίχου, οστις διήκει από A
προς Δ καί ορίζει πάσαν τήν μεσημβρινήν πλευράν τής
’Αγοράς, ύποστηρίζων τά άνωθεν χώματα, άτινα κατέρ
χονται βαθμηδόν έκ τής Άκροπόλεως.
Το ύδωρ τοΟτο προέρχεται έξ άρχαίων θραυσθέντων καί
καταστραφέντων υδραγωγείων, πολύ δέ πιθαν'ον να εϊνε
αΰτ'ο τοΟτο τ'ο περίπυστον ύδωρ τής Κλεψύδρας, τής γνω
στής πηγής, ής τ'ο ύδωρ καταλείβεται άκριβώς έκ τής ΒΔ
γωνίας τής Άκροπόλεως, χρησιμοποιούμενόν ποτέ εις τ'ο
ύδραυλικ'ον Ώρολόγιον τοΟ Κυρρήστου.

Ισως λοιπόν τ'ο

ύδωρ τοΟτο, ρέον προς τ'ο είρημένον ώρολόγιον, διήρχετο
πρότερον διά τής ’Αγοράς, άν καί ή εικασία αύτη άνατρέπεται έκ τοΟ γεγονότος δτι ή στάθμη αύτοΟ έν τή κρήνη
εινε πολύ χθαμαλοτέρα τής θέσεως καί των σωζομένων
λειψάνων τοΟ πολυθρυλήτου εκείνου χρονομέτρου.
Τό βέβαιον εϊνε δτι τό ύ-ράλμύρον τοΟτο ύδωρ (περί τά
100 δράμια) ρέον διηνεκώς παρέσχεν ήμΐν πολλά πράγ
ματα κατά τήν άνασκαφήν, λιμνάζον διαρκώς καί κατακλύζον πάν τό ύπαιθρον επίπεδον τής ’Αγοράς. Ευτυχώς
δμως τυχαίως άνεκαλύψαμεν περί τό τέλος τών έργασιών
όπήν βαθεΐαν, δι’ ής διοχετευθέν έκτοτε άπόλλυται τίς οιδε
εις τί έτερον άγνωστον άρχαΐον ύδραγωγεΐον.
Μετά τήν κρήνην, ής ή δεξαμενή λιθόστρωτος ούσα
έπανειλημμένως κατά τούς Βυζαντινούς πιθανόν χρόνους
διά πλίνθων έπεσκευάσθη, πάντοτε προς Δ κατευθυνόμενοι
άνεύρομεν παχύτατον τείχος, δπερ καί αύτό εινε μεταγε
νεστέρων χρόνων, είτα δέ δύο κίονας τοΟ αύτοΟ ρυθμοΟ καί
μεγέθους προς τούς λοιπούς κίονας τοΟ περιστυλίου' τούτων
ό είς εύρέθη ακέραιος, μονόλιθος δ’ ώς εϊνε φθάνει ολίγα
μόνον ύφεκατοστόμετρα κάτωθεν τής σημερινής έπιφανείας
τοΟ άνωθεν εδάφους. Άμφότεροι οί κίονες οδτοι ήσαν ένω-
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κοδομημένοι έντός των θεμελίων της κατεδαφισθείσης οι
κίας, τά όποια διήκουσι πάντα μέχρι το0 άρχαίου εδάφους
έκ τούτου ού μόνον δυσχεράναντα εις μέγιστον βαθμόν την
άνασκαφήν έκ της πληθύος των τοίχων, ούς έπρεπε να
καταστρέψωμεν, άλλ’ άφαιρέσαντα καί πάσαν ελπίδα άνευρέσεως σπουδαίου τίνος έργου τέχνης, άφοΟ ή άνθρωπίνη
χείρ μέχρι προ ολίγων έτι δεκαετηρίδων έπανειλημμένως
τάρχαΐα εκείνα χώματα άνεκίνησεν.
Όπισθεν των κιόνων τούτων και δλίγον τι ανωτέρω τοΟ
άρχαίου εδάφους άνευρέθησαν δύο τάφοι βνζαντινών χρό

νων θολωτοί ή μάλλον μέ ήμικυλινδροειδεϊς θόλους άνω
θεν. Οι τάφοι ούτοι εΐνε έκ των καλουμένων «Χωνευτη

ρίων» , εντός των όποιων έκρύπτοντο τά δστά πολλών όμοΟ
νεκρών κατά τούς χριστιανικούς χρόνους, εΐνε δ’ ωκοδομημένοι μετά πολλής ακρίβειας καί έπιμελείας, χρησιμοποιηθέντων καί άρχαίων λίθων προς τούτο.
Ή ύπαρξις τών τάφων τούτων, ώς καί πληθύς βυζαν
τινών

κοσμημάτων

καί αναγλύφων,

άτινα άνευρέθησαν

κατ’ άμφοτέρας τάς άνασκαφάς, τάς τε έπί Κουμανούδη
καί τάς ήμετέρας πέρυσιν, παρέχουσι την ύπόνοιαν μή τι
Ιν τώ άρχαιω τούτω χώριυ τής ’Αγοράς άνηγέρθη ύπό
τών Βυζαντίνων μέγας τις ναός χριστιανικός, τελείως είτα
ύπό τών Τούρκων έξαφανισθείς, διότι άλλως δεν έξηγεΐται
τό πλήθος τών άρχιτεκτονικών μελών καί το κάλλος τών
άναγλύπτων

κοσμημάτων,

άτινα

σήμερον

φυλάσσονται

εντός καί πέριξ τοΟ Ωρολογίου τοΟ Κυρρήστου’ τήν ύπόvotav ταύτην ένισχύει καί ή άνεύρεσις μεγάλου καί παχυτάτου τείχους έκ λίθων καί πλίνθων έναλλάξ κατά τον
Βυζαντινόν τρόπον ώκοδομημένου καί άπο Ν προς Β διήκοντος παραλλήλως τής όδοΟ Πανός, ής τό έπί τής άγοράς
τμήμα, άδεία τοΟ Δήμου ’Αθηναίων καταργηθέν, κατεσκάψαμεν μέχρι τοΟ άρχαίου έδάφους, διότι ή οδός αδτη διέ-
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σχίζε τον άρχαΐον χώρον και καθίστα άδύνατον την συνένωσιν του προ εικοσαετίας άνασκαφθέντος τμήματος τής
αρχαίας άγοράς μετά τού ύφ’ ήμών τελευταίου άποκαλυφθέντος.
Μεταξύ τής κρήνης και των τάφων τούτων ύπάρχει
έτέρα δεξαμενή, πλήν εις το βάθος αΰτη, προς το τείχος
το άναλημματικόν, καί έκ κεράμων, πλήρης ο’ ύδατος.
Σώζονται δέ καί πολλοί λίθοι καί μάρμαρα, άτινα φέρουσιν ίχνη τής επ’ αύτών ροής τού ύδατος καί αύλακας προς
ύδρευσιν καί τα όποια θά έχρησίμευον ώς στόμια ή

στε

φάνη άνωθεν τής δεξαμενής.
Έν γένει το μέρος τούτο τής αγοράς ήν προς ύδρευσιν
αύτής προωρισμένον, διότι έκτος των άνωτέρω άνεύρομεν
καί πλεΐστα άλλα μικρά ύδραγωγεΐα, όχετούς, πήλινους
σωλήνας κλπ. άτινα πιστοποιοΰσιν ότι εκεί ύπήρχε μεγάλη
ποσότης ύδατος, ήτις καί σήμερον δύναται επωφελώς νά
χρησιμοποιηθή, έάν γένωνται αί δέουσαι ύδραυλικαί έκ
μέρους τού Δήμου έργασίαι.
Παραλλήλως προς πάντα τάνωτέρω κτίρια, άτινα άποτελοΟσι συνέχειαν τοΟ μεσημβρινού περιστυλίου τού ύπ'ο
τού άοιδίμου Κουμανούδη κατά τό 1890 άποκαλυφθέντος,
καί εις 6 μ. άπόστασιν άπ'ο Ν προς Β άνεύρομεν τό δεύτε

ρον εξωτερικόν περιστύλων, ή μάλλον τον μαρμάρινον αύτοΟ στυλοβάτην, όστϊς εϊνε συνέχεια καί αυτός τού προ
20ετίας άνακαλυφθέντος, φέρων ομοίως καί ούτος μίαν
βαθμίδα προς τό δάπεδον τής ’Αγοράς καί τον λίθινον οχε
τόν κάτωθεν ταύτης, όπως διοχετεύωνται εις αύτόν πάντα
τά ΰδατα τής τε διπλής στοάς καί ολοκλήρου τού ύπαιθρίου έδάφους τής Αγοράς. ’Επί τού στυλοβάτου τούτου,
ου έλλε ίπουσι τμήματά τινα, άνεύρομεν κίονα πεπτωκότα
καί τεθραυσμένον, κατά χώραν δε τμήμα τετραπλεύρου
μαρμαρίνης παραστάδος ή βάσεως μετά γλυφών, διότι τό
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άνωθεν αώτής [Λερός ελλείπει, ώστε καθίσταται ασαφές το
μέγεθος καί ό προορισμ'ος αύτής.
Επίσης παραπλεύρως τού αύτοΰ στυλοβάτου άνεύρομεν
μέγαν τετράγωνον καλώς εξειργασμένον λίθον, Ι,οΟμ. μή
κους έκάστης πλευράς, καί έφ’ οδ εϊνε λελαξευμένος βαθύς
κυκλικός αύλαξ μετά προχοής έκ μιας των γωνιών. Πρό
κειται ασφαλώς περί έλαιοτριδικοΰ λίθου, διότι εις ούδεμίαν άλλην χρήσιν θά ήτο πρόσφορον το κατασκεύασμα
τούτο, ό'περ ενθυμίζει την περίφημον περί ώνής καί ΐτωλήσεως ελαίου επιγραφήν, την εύρεθεΐσαν κατά χώραν εν
αυτή ταύτη τή ’Αγορά καί παρά την ομώνυμον Πύλην
καί σήμερον ετι άνακειμένην.
’Αλλά καί πλεΐστοι πίθοι, μικροί καί μεγάλος πήλινοι
καί πλινθόκτιστοι, εύρέθησαν

εις το βάθος τού άρχαίου

εδάφους, οίτινες μετά πάντων των ανωτέρω πιστοποιούσι
καί ένισχύουσι διά τού μάλλον άναμφισβητήτου τρόπου, ότι
πράγματι περί Αγοράς πρόκειται καί ότι ούδένα έτερον
προορισμόν είχε τό παμμέγιστον καί κάλλιστον τούτο οι
κοδόμημα, όπερ ούτω δεινώς κατεστράφη καί κατεχώσθη
κατά τούς χρόνους τής δουλείας καί βαρβαρότητος.
Αλλά καί αρχιτεκτονικά μέλη πάμπολλα εντός τών χω
μάτων άνευρέθησαν, ιδίως τέσσαρα ώραιότατα καί ώς άρι
στα διατηρούμενα γείσα μετά τής άνωθι σίμης ή κορωνίδος αύτών, πάντα ιωνικού ρυθμού, ώς καί τά κατά την
προτέραν άνασκαφήν εύρεθέντα, μαρτυρούντα δέ περί τής
κομψότητος καί τού πλούτου τής άγοράς ταύτης. Πάντων
τών γείσων τούτων άνεξαιρέτως έχουσιν άποκοπή συστη
ματικούς, τις οιδε ύπό τίνων βανδάλων, τά λεοντοκέφαλα,
τέσσαρα άνά έκαστον μέλος.

2) Ευρήματα.
Τά έκ τής ήμετέρας άνασκαφής εύρήματα υπήρξαν δυσ
τυχώς τά πλεϊστα όλως άσήμαντα καί άνάξια λόγου καί
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τοΰτο εύλόγως, διότι πας οδτος ό ανασκαφείς χώρος πλειστάκις ήδη επί χιλιετηρίδας δλας άλλεπαλλήλως κατωκήθη, τα δε θεμέλια των μεταγενεστέρων κτιρίων ψαύοντα
το έδαφος τής αρχαίας ’Αγοράς καΟιστώσιν ήμΐν δήλον οτι
προ πολλοΟ ήδη τα χώματα εκείνα άνεκινήθησαν καί δτι
καί το έλάχιστον έργον τέχνης αξίας τίνος διηρπάγη, των
λοιπών ως αναξίων λόγου άκρωτηριασθέντων καί χρησιμοποιηθέντων εις αύτάς ταύτας τάς οικοδομάς καί δη εις την
τοίχοδομίαν. Παρ’ ό'λα ταΟτα όπάρχουσιν έν τούτοις έργα
τέχνης καί άλλα μνημεία άξια αναγραφής, διότι ή περι
γραφή τούτων γενήσεται έν εύθετωτέρω χώρω καί χρόνω.
Καί γλυπτά μέν εύρέθησαν περί τα τεσσαράκοντα πέντε,

έπιγραφαι περί τάς τριάκοντα καί άριθμός τις τέλος νομι
σμάτων, ρωμαϊκών τών πλείστων χρόνων έκτος έλαχίστων
ελληνικών καί τούτων άσημάντων. ’Ιδού δέ ή άναγραφή
τών σπουδαιοτέρων γλυπτών :
1) κεφαλή έφηβου, 2) κορμός εφήβου άνευ κεφαλής,
3)

κεφαλή άνδρός στεφανηφόρου (εϊκ. 2), 4) πόδες όρ-

χηστρίδος, 3) κεφαλή ίππου ανάγλυφος (εϊκ. 3), 6) τεμάχιον αναγλύφου αναθηματικοί) έκ τών τοΟ Ασκληπιείου
(εϊκ. 4), 7) άγαλμάτιον άκέφαλον Ερμαφρόδιτου, 8) προ
τομή Πανός τοΟ τετραγώνου σχήματος, 9) κορμός γυναι
κείου άγαλματίου (εϊκ. 5),

10) έτερος κορμός γυναικείου

άγάλματος, ίσως άντίγραφον μιας τών Νικών του θωρα
κίου του ΝαοΟ τής Άπτέρου Νίκης (εϊκ. 6), H) τμήμα
επιτύμβιου αναγλύφου τών
σώζεται

ό ποΟς

(άπο

του

στλεγγίδα καί παρ’ αυτόν

έν σχήματι ναΐσκου, έφ’ ού
μηρού)
άκέφαλον

εφήβου κρατοΟντος
σώμα παιδός,

πι

θανόν δούλου, 12) άναθηματικόν άνάγλυφον τεθραυσμένον,
έφ’ οδ εϊκονίζονται δύο κεφαλαί ίππων αντιμέτωποι, κλπ.
κλπ. Έκτος τούτων εύρέθησαν πλεϊστα ώραΐα ανάγλυφα
κοσμήματα επί πλακών παριστώντα φύλλα, κλώνας (εϊκ. 7),

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
04/10/2022 22:04:47 EEST - 44.201.68.86

ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

121

Είκών 2.

Είκών 3.
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Eixwv 4.

("Τψ. 0.35).

Είκών δ.
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( Τψ. 0.70).

ΕΙκών 7.
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άνθη, καρπούς, πτηνά, λέοντας κλπ. Αί πλάκες αύται πι
θανόν να έγρησίμευον ώς στηθαία περί τι των έν τη άγορα
κτιρίων.
Αί έπιγραψαί δυστυχώς αί πλεΐσται είνε επιτύμβια' καί
οίκτρώς κεκολοβωμέναι, έλάγισται ο’ άναθηματικαί, οίον
ή κάτωθι:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙ
ΟΝΥΠΕΡΤΗΣΟ:·
ΝΟΙΑΣΤΟΥΔΗΜΟΥ
ΤΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΑΙΤΟΥΠΑΤΡΙΟΥ
ΕΠΑΓΑΘΩ
ώς καί μία μόνη τεκτονική του Ε’ π. Χ.αίώνος:

ΕΝ
Ο
ΙΘΟ
HO ΑΛ
UOOU
ΤΕΚΤΟ*
ΟΝΕΜΑΤ
ΥΠΟΡΛ
ΑΤΑΜΕ
ΕΡΙ ΕΛ
Ο*.
ΗΟ
ΕΙ
Δ
Αί πλεΐσται είνε των ρωμαϊκών χρόνων, ένιαι δέ καί
των χριστιανικών, εύρέθη δέ καί μια τουρκική, άνήκουσα
βεβαίως εις τό κατεδαΦίσθέν τζαμίον.
ϊοιαΰτα έν συνάψει τα εξαγόμενα τής ήμετέρας άνασκαφής, ήτις δεν άπέδωκε μέν πλούσιον αμητόν εύρημάτων,
ώς άνεμένετο, άφ’ ετέρου δ’ όμως άπεκάλυψε μέγα έτι
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[Λερός της αρχαίας ταύτης των ρωμαϊκών χρόνων ’Αγοράς,
μνημείου

ούτω μεγαλοπρεπούς

καί ώραίου τής πόλεως

των ’Αθηνών, ου ή τελεία έκσκαφή επιβάλλεται ού μόνον
οιά λόγους Αρχαιολογικούς άλλα καί δι’ αυτήν την ευπρέ
πειαν τής ήμετέρας πόλεως, διότι εΐνε θλιβερόν θέαμα
μέγα μέρος τοιούτου μνημείου να καλύπτηται

σήμερον

άπό πληθύν οίκίσκων καί προ παντός άπό το άσχημίαν εμ
ποιούν παλαιόν Στρατιωτικόν άρτοποιεΤον.
Ημείς δι’ αναφοράς προς τον Σ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί διά προφορικής προς αύτόν παραστάσεως μετά
τοΟ Σ. αντιπροέδρου τής ήμετέρας Εταιρείας, τοΰ σοφοΟ
των Έλλην. Γραμμάτων ΚαθηγητοΟ, κ. Γ. Μιστριώτου,
τοΟ ένθουσιωδώς υποστήριξαντος την ήμετέραν άνασκαφήν, έζητήσαμεν ό'πως άρθή ή άσχημία εκείνη έκ του ιε
ρού χώρου τής άρχαίας Αγοράς, ΑφοΟ άλλως τε τό Αρτο
ποιείου εκείνο ελάχιστα άνταποκρίνεται σήμερον εις τάς
άνάγκας τοΰ στρατεύματος ένεκα

τής στενοχωρίας καί

άκαταλληλότητος αύτοΰ. Εις επικουρίαν μάλιστα τής αίτήσεως ημών ήλθεν εν καιρφ καί ή έντονος ενέργεια τοΰ
διευθύνοντος τό Αρτοποιείου τούτο νυν λοχαγού τοΰ ΟϊκονομικοΟ κ. Γριτσοπούλου, ό'στις διά μακροτάτου καί λεπτομερεστάτου

προς τό Υπουργείου τών Στρατιωτικών

ύπομνήματος έκτίθησι την ύπό πάσαν εποψιν πλημμελή
αύτοΰ λειτουργίαν.
Διά ταΟτα πάντα έχομεν δι’ έλπίδος, ό'τι ή Σ. Κυβέρνησις τής Ελλάδος θέλει λάβει ύπό σπουδαίαν εποψιν τό
ζήτημα τούτο καί συντελούσα εις εργον ούτω έξάχως εθνι
κόν καί επιστημονικόν, καλλωπίση άμα καί την πάλιν τών
’Αθηνών, άποκαλύπτουσα μνημείου ούτω μέγα καί ιστο
ρικόν.

Ας άναλογισθή τις οίον ύπέροχον θέαμα καί εφά

μιλλου τοΰ περιφήμου Forum Romanum τής Ρώμης θά
παρουσιάση έν τώ μέλλοντι τό τμήμα εκείνο τής πόλεως
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των ’Αθηνών, εάν ποτέ κατεδαφισθώσι πάντα εκείνα τά
έπιπροσθοΟντα κτίρια, ή Ασχήμια τοΟ ’Αρτοποιείου και ή
άληθής λήμη του ΙΙαλαιοΟ Στρατώνος, άποκαλυφθή δέ ολό
κληρος ή άρχαία άγορά και συνδεθή ώς ήτο το πάλαι,
μετά της Άτταλείου Στοάς καί μετά τοΟ προς Β αυτής
Άδριανείου Γυμνασίου ή Βιβλιοθήκης!
Καί ταΟτα πάντα αντί ελάχιστης δαπάνης, διά μόνης
τής αναγραφής 50 χιλ. έτησίως, διότι τά πλεΐστα τούτων
εΐνε δημόσια κτίρια, τά δ’ άλλα μικροί οίκίσκοι καί ευτε
λείς ιδιοκτησία!.
Εν Άθηναις τη 2 Μαρτίου 1911.

Αλεξ. Φιλαδελφετς
Υφηγητής τής 'Αρχαιολογίας εν τώ *Εϋ·ν. Πανεπιστήμια,
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