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στίχω ή βραχυγραφία πρέπει νά συμπληρωθή 
ίσως «νεωκόρον» αντί «νεωτέροντό δέ έκ τριών 
στίχων δεύτερον μέρος τής επιγραφής να άνα- 
γνωσθή ως εξής:
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Έν τώ χάσματι τοϋ δευτέρου στίχου λείπουσιν 
έν ή δύο γράμματα μόνον.

X

Προσέτι ήνοιξα τάφρον παρά την οδόν Φοντάδου 
εντός τής πόλεως πέριξ μικρού τεμαχίου πώρινου 
δωρικού κίονος μικράς διαμέτρου, άλλα προσέ- 
κρουσα εις ερείπια εκκλησίας· τό αυτό δέ συνέβη 
κα'ι επί τού ύψίστου σημείου τής πόλεως εν θέσει 
Βάρδια, ένθα ήνοιξα δύο τάφρους· άλλ’ ενταύθα 
τά ερείπια άνήκουσιν εις μοναστήριον (τού ελαιο
τριβείου ό μέγας κάτω μέλας λίθος ευρηται ακόμη 
εκεί) έχον καί υπόγεια πλήρη νύν χωμάτων καί 
ερειπίων. Μεταξύ τούτων είνε πολλοί κέραμοι 
μεγάλοι καί, ώς νομίζω, όχι νεώτεροι τών πρωτο
χριστιανικών χρόνων. Οί τοίχοι τής εκκλησίας δια
τηρούνται μέχρι τού εδάφους, κατά δέ την αψίδα,

ήτις είνε μεγάλη, διατηρούνται καί ολίγον υπέρ τό 
έδαφος. Ό φόβος τού Κυρίου συνεκράτησεν ολίγον 
τούς άπαγωγεϊς τού οικοδομικού υλικού.

Παραθέτω ενταύθα καί άντίγραφον επιγραφής 
επί κινητού λίθου μετακομισθέντος ήδη εις τό 
μουσεΐον Αίγίνης εκ τής παραλίας θέσεως Κήποι, 
ήτις κεΐται κατά την ΝΑ γωνίαν τής νήσου προς 
Ν τού έκ πέντε οικογενειών άποτελουμένου συνοι
κισμού Βλάχηδες.
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Ή δέ εξής επιγραφή επί πλακός μεγίστου μεγέ
θους 0.48 περίπου καί πάχους 0.14 εύρέθη παρά 
την θέσιν Πόρτες ύπό τής δ. Berthel Schwitzer, 
ήτις μοί έδωκεν άμφότερα τά αντίγραφα.
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ΑΝΤ. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ

ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ

ΥΠΟ I. ΘΡΕΨΙΑΔΟΥ

Ό εις την 'Αγίαν Παρασκευήν Χαλανδρίου 
ιδρυόμενος αστικός συνοικισμός από πολλού ήδη 
έχει αρκούντως πληθυνθή, αί δέ κτισθεΐσαι καί 
διαρκώς κτιζόμενοι οικίαι καί έπαύλεις ήνάγκασαν 
τήν εκεί κοινοτικήν αρχήν εις τήν τομήν οδών. 
Κατά τάς εργασίας αύτάς διά μίαν τών οδών, τήν 
οδόν Βυτίνης, ή σκαπάνη τών εργατών προσέ- 
κρουσεν εις αρχαία λείψανα, περί ών κατωτέρω 
ό λόγος.

Προτού δμως εκθέσω τά κατ’ αυτά * οφείλω καί 
ενταύθα νά έκφράσω τάς θερμάς μου ευχαριστίας 
είς τον πρόεδρον τής κοινότητος 'Αγ. Παρασκευής 
κ. Τερζόπουλλον διά τό θερμόν του ενδιαφέρον, τό 
όποιον έπέδειξεν, παρασχών είς εμέ πάσαν ευκολίαν.

* Ευχαριστώ θερμώς τούς κ. κ. Κ. Κουρουνιώτην καί 
Γ. Οίκονόμον πολλαχώς ώφελήσαντας τήν εργασίαν μου 
αυτήν.

Οί Τάφοι:

Τ’ άποκαλυφθέντα λείψανα εινε τάφοι. Ούτοι 
είνε τρεις τον αριθμόν, κείνται δέ μακράν σχετι- 
κώς τής οδού Μεσογείων, ήτις συνδέει τήν πόλιν 
τών ’Αθηνών μέ τάς Μεσογείους πόλεις καί ήτις 
κατά τήν αρχήν της ταυτίζεται ή ολίγον άφίσταται 
τής αρχαίας οδού. (πρβλ. Κεραμόπουλλον έν Άπο. 
τυμπανισμφ σελ. 124-125). ’Αλλά καί ή μεταξύ 
τών τάφων άπόστασις είνε αρκετή. Ό πρώτος κεΐ- 
ται είς 85.80 μετρ, από τής οδού Μεσογείων έπί 
τής οδού Βυτίνης, ό δεύτερος έπί τής αυτής οδού, 
αλλ άριστερώτερον τού πρώτου, άπέχων τούτου 
14 μετρ, περίπου, καί ό τρίτος απέχει αρκετά μέτρα 
από τού δευτέρου από δέ τής οδού Μεσογείων 
356 περίπου μέτρα.

'Ο πρώτος πώρινος εύρίσκεται απέναντι ακριβώς 
τής νοτίας πλευράς τού κτήματος Μαρούγκα είς 
αποστασιν άπ’ αυτού περί τά 8 μέτρα. Εύρέθη είς 
βάθος 0,60 - 0,65 από τής έπιφανείας τού σημερι
νού έδάφους πλήρους οστράκων. Είνε σαρκοφάγος
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τοποθετηθείσα εν μέρει μέν εις την μαλακήν έπί- 
χωσιν έν μέρει δε εις τον σεσαθρωμένον βράχον, 
κλειόμενη άνωθεν διά δυο εκ πώρου λίθου πλα
κών άρμοζουσών καλώς κατά τά σημεία τής αρμο
γής των μετά τών χειλέων τής σαρκοφάγου.

Ό πώρος λίθος, δστις έχρησιμοποιήθη διά τήν 
σαρκοφάγον είνε σκληρός, υποθέτω δε δτι εγγύς 
που τοΰ Υμηττού άπεκόπη.

Ή κατεύθυνσίς του είνε έξ ανατολών προς δυσμάς- 
α! έσωτερικαί διαστάσεις τής σαρκοφάγου εΐνε 
1.92 X 0,60X0,56X0,08, τών δέ πλακών τού πώ
ματος 1,07x0,86x0,13.

Τού πώματος ή μία πλάξ είχε διαρραγή υπό 
τήν πίεσιν τής άνω επιχώσεως χωρίς όμως νά υπο
χώρηση αυτή εις τό εσωτερικόν τούτου, ομοίως 
ειχεν διαρραγή και ή ΝΑ πλευρά του. Είς τό εσω
τερικόν περιείχε ό τάφος δλιγίστην έπίχωσιν εκ 
λεπτού καθαρού χώματος 0,10, ό δέ σκελετός δεν 
έσώζετο καλώς, λόγω τής διαβρώσεως τών οστών 
του, υπό τοΰ ύδατος τού εισερχομένου εκ τών 
διαρραγεισών πλευρών τού τάφου. Εύρίσκετο ούτος 
κατά τήν συνήθη στάσιν, επί τής ράχεως δηλ. 
με τάς χεΐρας παρά τάς πλευράς καί τούς πόδας 
τεταμένους. Ή κεφαλή του ήτο κατά τήν δυτικήν 
στενήν πλευράν, τό δλον δέ μήκος του θά ήτο 
περίπου 1.72. Ούδέν κτέρισμα παρ’ αυτόν άνευ- 
ρέθη. Τούτο φυσικά δυσκολεύει τήν χρονολογικήν 
του τοποθέτησιν. Ευτυχώς δμως τά ευρήματα τής 
άνω τής επιφάνειας τής σαρκοφάγου επιχώσεως 
μάς βοηθούν αρκετά είς τήν λύσιν τής δυσκολίας 
αυτής.

’Άνω δηλ. καί ολίγον κατά τά πλάγια ή έπί- 
χωσις ήτο μαλακή καί εύκολώτατα έσκάπτετο έν 
σχέσει μέ τήν υπόλοιπον έπίχωσιν τού εδάφους, 
περιείχε δέ τεμάχια αγγείων καί ολίγων οστών, 
προφανώς άποτελούντων τό περιεχόμενον τής 
ύπ’ αυτήν σαρκοφάγου. Συνέβη δηλ. ένταύθα δτι 
συνηθέστατα παρατηρούμεν καί αλλαχού. Ή σαρ
κοφάγος έδέχθη δύο νεκρούς δύο διαφορετικών 
έποχών. Ό νεώτερος νεκρός, πιθανώς τής αυτής 
χρονικής περιόδου, πιθανώτερον δμως μεταγενε- 
στέρας, άντεκατέστησε τον παλαιότερον, αφού 
ούτος 6 παλαιότερος έξεβλήθη τής κατοικίας του 
μαζί μέ τά κτερίσματά του. Τούτο παρετήρησα 
καί είς τήν άνασκαφήν τοΰ νεκροταφείου παρά τον 
"Αγ. Γεώργιον, τήν οποίαν παρηκολούθησα (πρβ. 
Κ. Κουρουνιώτη: Πρακτικά Ακαδημίας τομ. 5. 
σελ. 420). Εκεί δμως συνέβαινε πολλάκις ό νεώτε
ρος νεκρός νά μή έκδιώκη εντελώς τον παλαιό
τερον, αλλά νά παραμερίζη τά οστά του είς μίαν

γωνίαν τού τάφου. Τά τεμάχια ή καί ολόκληρα 
αγγεία, τά όποια περιείχε ή έπίχωσις αύτη, είνε τά 
κατωτέρω περιγραφόμενα.

1) Ληκύθιον αρκούντως πεπλατυσμένον κατά τήν 
κοιλίαν καί ένθυμίζον τά παλαιά πρωτοκοριν- 
θιακά ληκύθια ως προς τό σχήμα. Άπηρτίσθη έκ 
πολλών τεμαχίων, έλλείπουν δμως μερικά συμπλη- 
ρωθέντα διά γύψου. "Υψος 0,07 διάμετρος βάσεως 
0,09 διάμετρος στομίου 0,04, πηλός χονδρός μελα
νού χρώματος, φέρων άφθονα σχάσματα γενόμενα 
κατά τήν δπτησιν. ’Έχει κατά τήν έπιφάνειαν τής 
κοιλίας άναγλύφους ραβδώσεις διατεταγμένας δίκην 
άκτίνων περί τήν βάσιν τού λαιμού (είκ. 1).

Είκ. 1. Αγγεία εκ τής επιχώσεως τον πρώτον τά(ροχ).

2) Τεμάχιον πινακίου μετά χαμηλής βάσεως έκ 
πολλών τεμαχίων συγκροτηθέν. Μήκος 0,09. Πηλός 
υπέρυθρος, φέρων επί τής επιφάνειας του μελα
νήν βαφήν, επί δέ τής ομοίως μελανής εσωτερικής 
έπιφανείας διακόσμησιν έκ ταινιών έξ έμπιέστων 
στιγμών. Αύται δέν διακρίνονται καλώς λόγφ τής 
μεγάλης φθοράς τοΰ αγγείου (είκ. 2 άνω δεξιά).

3) “Ομοιον μικρότερον, έκ τριών τεμαχίων συγ- 
κολληθέν, άνευ ούδεμιάς διακοσμήσεως.

4) Φιάλη μικρά ακέραια, επί χαμηλής βάσεως, 
μελαμβαφής. "Υψος 0,03, διάμετρος 0,055, πηλός 
υπόφαιος (είκ. 1).

5) Μικρόν πινάκιον φαιού πηλού έκ δύο τεμα
χίων συγκολληθέν. Διάμετρος 0,10. Σώζει ίχνη 
έρυθράς βαφής, καί

6) Πλεΐστα άλλα τεμάχια έκ μικρών φιαλών 
μετά χαμηλής βάσεως, μικρών πινακίων έκ πηλού 
υποφαίου, ληκυθίων μελαμβαφών κλπ. Μεταξύ 
τούτων εύρέθη χάλκινος καθρέπτης διαμέτρου 0.12 
άνευ ούδεμιάς διακοσμήσεως καί είς σύνδεσμος έκ 
μολύβδου εις δύο τεμάχια. Ούτος άποτελεΐται έκ 
δύο ελασμάτων μήκους 0,11 περίπου τεθέντων 
εκατέρωθεν κεράμου ή πίθου πάχους 0,03, συνδε- 
θέντων δέ είτα κατά τά άκρα των διά δύο μολυ- 
βδίνων ήλων.
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Τοΰ τάφου ή χρονολογική τοποθέτησις εκ τών 
ευρημάτων τής ύπεράνω του έπιχώσεως δύναται 
μετά πιθανότητος νά όρισθή. Ανήκει, ως φαίνεται, 
κατά τό τέλος τοΰ 4ου ή κα'ι τόν 30ν αϊ., κατά τούς 
Ελληνιστικούς δηλ. χρόνους. Τούτο συμπεραίνεται 
ιδία έκ τών χαρακτηριστικών διά τήν εποχήν ταύ- 
την πινακίων (πρβλ. Κ. Κουρουνιώτη. Διπλή θαλα
μοειδής δεξαμενή εν Έλευσΐνι. Έλευσινιακά, τεύχος 
Α', σελ. 247, είκών 9. Ure: Black Glaze Pottery 
σελ. 23, 26, 27, 30 pi. XVI 1, XVII 1, 21). Τά 
ήμέτερα δεν διατηρούνται δυστυχώς καλώς λόγω 
τής φθοράς τοΰ πηλού. Αί παρατιθέμενοι εικόνες 1

Είκ. 2. "Οστρακα εκ της έπιχώσεως τον πρώτον 
καί δευτέρου τάφον.

1 καί 2 δεικνύουν ολίγα έκ τών συλλεγέντων.
Άριστερώτερον τού πώρινου τάφου καί εις άπό- 

στασιν από τούτου 14 περίπου μέτρων άπεκαλύ- 
φθη, ως εϊπον ανωτέρω, ό δεύτερος τάφος.

Ούτος εύρέθη εις βάθος 0,40 από τής επιφά
νειας τοΰ σημερινού εδάφους. Έκαλύπτετο κατά 
τήν άνω έπιφάνειάν του έκ τεμαχίων όξυπυθμένου 
άμφορέως χονδρού πηλού, κάτωθεν δε τού σκε
πάσματος τούτου είχεν γίνει ό συνήθης έκ χώματος 
τυμβίσκος ό καλύπτων τόν θανόντα (καλυβίτης).

Έπί τοΰ φυσικού έδάφους απ’ ευθείας έκειτο 
ό σκελετός, σωζόμενος εις όχι καλήν κατάστασιν. 
Αί γενικαί διαστάσεις τού οΰτω πως κατασκευα
σμένου τάφου είνε 2,15X0,62X0,35, ή δε κατεύ- 
θυνσίς του έκ νότου πρός βορράν. Ό νεκρός είχε 
τήν συνήθη στάσιν, έπί τής ράχεοος δηλ. μέ τάς 
χεϊρας παρά τάς πλευράς καί τούς πόδας τεταμμέ- 
νους, τό δέ γενικόν του μήκος ήτο 1,68. Ευτυχώς 
είχεν ούτος κτερίσματα. Παρά τάς πλευράς του δύο 
αγγεία, έξ ών τό εν ολόκληρον τό δ’ άλλο έλλεΐπον 
κατά μικρόν μέρος, ακόμη δέ ή έπίχωσίς του ήτο

Θρεψιάδου ΑΕ 1932

πλήρης οστράκων, δι’ ών είνε κατορθωτή ή χρονο- 
λόγησίς του μετά βεβαιότητος.

Τά ευρήματα τής έπιχώσεως και τού τάφου είνε 
λεπτομερέστεροι' τά εξής:

1) Μικρότατον ληκύθιον (;) (όμοιάζον πρός 
υδρίαν), σωζόμενον ακέραιον ύψος 0,11, διάμε
τρος βάσεως 0,03, άνοιγμα στομίου 0,02. Ό πηλός 
του είνε λεπτός καθαρός υπερύθρου χρώματος. 
Τούτο διακρίνεται έκ τών μερών τού αγγείου είς 
τά όποια έχει άποτριβή ή μελανή βαφή. Όλίγα 
έπίσης σχάσματα προξενηθέντα κατά τήν όπτησιν 
είνε φανερά. Έπί τής μελανής έπιφανείας ούδεμία 
διακόσμησις, έκτος τριών ταινιών έπί τού ώμου

Είκ. Η. ’Όστρακα εκ της έπιχώοεως του πρώτου 
καί δευτέρου τάφου.

καί τού λαιμού, αΐτινες έγένοντο άφεθέντος άβά- 
πτου τού έδάφους τού αγγείου.

2) Ληκύθιον άτρακτοειδές περισσότερον σφαιρι
κόν κατά τήν κοιλίαν. "Υψος 0,11, διάμετρος 
βάσεως 0,03, στομίου 0,025, περίμετρος κοιλίας 
0,24. Τούτο συνεκροτήθη έξ ολοκλήρου έκ τεμα
χίων. Έπί τής ύποφαίας έπιφανείας του, ήτις 
προέρχεται έκ τού φυσικού χρώματος τού πηλού, 
από τού λαιμού μέχρι τής βάσεως υπάρχουν κατά 
διαστήματα ταινίαι έξ έρυθρωποΰ χρώματος. Λόγω 
τής φθοράς τού αγγείου δεν δύνανται νά διακρι- 
θώσιν είμή 9-10 ταινίαι (είκ. 4).

Τά έντός τής έπιχώσεως τού τάφου αγγεία ή τεμά
χια τούτων τά σπουδαιότατα αναφέρω κατωτέρω.

1) Τεμάχιον πινακίου μετά χαμηλής βάσεως 
μελαμβαφές. Άπηρτίσθη έκ δύο μικροτέρων τεμα
χίων φέρει δέ κατά τό κέντρον έσωτερικώς (είκ. 3) 
κυκλοτερή βάθυνσιν ένώ εις τό ίδιον μέρος, κατά 
τήν έξωτερικήν της έπιφάνειάν φαίνεται αύτη ως 
έξόγκωσις δίκην κομβίου. Ή βαφή είνε αρκετά 
κατεστραμμένη· τούτο μάς δεικνύει τόν πηλόν, όστις
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είνε λεπτός, χρώματος υπερύθρου. Μήκος 0,09.
2) "Ομοιον άβαθές εξ ολοκλήρου σωζόμενον εκ 

πηλοΰ ύποφαίου, έφ’ ου ετέ-θη μελανή βαψή. Ού- 
δεμία διακόσμησις.

3) Δεκαπέντε (1δ) τεμάχια μικρών βαθέων ή 
άβαθών πινακίων, εξ ών πολλά σψζουν εϊσέτι την 
επ'ι τής επιφάνειας των μελανήν βαφήν, ά'λλα δέ 
την τοΰ πηλοΰ. Μεταξύ τούτων,, λαιμός άτρακτοει- 
δοΰς ληκυθίου, πώματα μικρών πυξίδων ερυθρω
πήν βαφήν έχοντα κ. ά. (είκ. 2 και 3).

4) Μικρά πυξίς επί χαμηλής βάσεως ύποφαίου 
πηλοΰ, συγκροτηθεΐσα έκ πολλών τεμαχίων (εικ. 4). 
Είνε βεβαμμένη διά μελανοΰ χρώματος. "Υψος 
0,05, διάμετρος 0,05.

Έκ τών ευρημάτων τούτων, τά όποια εντός τής

Είκ. 4. Ευρήματα εκ τον δευτέρου τάφον.

έπιχώσεως τοΰ τάφου και παρά τόν σκελετόν εύρέ- 
θησαν, φαίνεται δτι και ούτος ανήκει εις τούς 
αυτούς ώς ό προηγούμενος χρόνους.

Δυστυχώς και τούτου τά αγγεία είνε αρκετά 
έφθαρμένα και πενιχρά, ιδία τά κατά τήν έπίχωσίν 
του, διατηρούνται δμως σχετικώς τά κτερίσματα 
τοΰ νεκρού· ταΰτα δέ ασφαλώς μάς δίδουν τό 
χρονολογικόν τεκμήριον τής ηλικίας τοΰ τάφου, 
δστις δεν ήμπορεΐ νά είνε παλαιότερος τής ανω
τέρω όρισθείσης χρονολογίας. ’Ιδία δέ βοηθεΐ εις 
τούτο τό άτρακτοειδές ληκύθιον (πρβλ. Γιάννη 
Μηλιάδη. Άμβρακίας τάφοι, έν Α. Δ. τομ. 10, σελ. 
75 κ. εξ.), τοΰ οποίου τό σχήμα καί έν γένει ή 
διακόσμησις δέν ήμπορεΐ νά είνε παλαιοτέρα.

Ό τρίτος τέλος τάφος εύρίσκεται περαιτέρω 
τών δύο ανωτέρω αρκετά. Είνε ακριβώς πλησίον 
τής ιδιοκτήτου οικίας Κ. Παππά καί είς άπόστασιν 
από ταύτης 6,50 μέτρ., εύρέθη είς βάθος από τής 
επιφάνειας τοΰ σημερινού εδάφους 0,30, έχει δέ 
εντελώς πρόχειρον κατασκευήν. Άποτελεΐται έκ 
πήλινων καλυμμάτων καμαροσκεποΰς οχετού, ών 
έκαστον έχει διαστάσεις, πλάτος 0,47, ύψος 0,48,
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μήκος 0,64 καί πάχος 0,045. Τά πήλινα αυτά κα
λύμματα πρέπει νά έχουν ληφθή έξ υδραγωγείου 
παλαιοτέρου έκείθεν που διερχομένου. Ή τοποθέ- 
τησίς των έχει γίνει έντός τοΰ έδάφους κατακορύ- 
φως μετά τής μεγίστης δυνατής έπιμελείας, ούτως 
ώστε σχηματίζουν κατασκεύασμα τάφου. Τούτο έχει 
τάς εξής διαστάσεις 0,90x0,40x0,62. Κατά δέ 
τήν βάσιν των διά νά πατήσουν έχει ίσοπεδωθή τό 
έδαφος καί έχουν τεθή μικρότατα πήλινα κεραμίδια. 
Ό πηλός, έξ ού κατεσκευάσθησαν ταΰτα φαίνεται ό 
έγχώριος στακτόχρους, δμοιος μέ τά άνευρεθέντα 
τεμάχια τοΰ άμφορέως, δστις έχρησίμευεν ώς σκέ
πασμα τοΰ ανωτέρω ώς δευτέρου τάφου άναφερ- 
θέντος λ

Ό τάφος έκλείετο διά μεγάλου λίθου πεπλατυ
σμένου φέροντος κατά τήν μίαν έπιφάνειαν άβαθή 
λακκίσκον 0,09 προελθόντα έκ κατεργασίας, κατά δέ 
τήν ά'λλην ήτο έντελώς ακατέργαστος. Αί διαστάσεις

Είκ. 5. Νόμισμα έκ τής έπιχώσεως τον τρίτον τάφον.

του είνε 0,61 X 0,55x0,13, φαίνεται δέ δτι έλήφθη 
άλλοθεν τό υπόλοιπον κενόν έκλείετο δι’ άλλων 
μικροτέρων λίθων. Ό τάφος ήτο πλήρης χώματος 
καθαρού, έντός τοΰ οποίου όλίγιστα οστά ανθρώ
πινα καί όστρακα έκ χονδρού πηλοΰ ακαθορίστου 
σχήματος αγγείων ύπήρχον άνεσκάφη δέ μέχρις 
0,75-0,80 βάθους χωρίς σημαίνον τι ν’ άνευρεθή. 
Κατά τήν άνω δμως έπιφάνειαν τής έπιχώσεως 
καί παρ’ αυτόν, είς βάθος δέ από τοΰ σημερινού 
έδάφους 0,25-0,30 εύρέθη νόμισμα (είκ. 5) άνήκον, 
κατά τόν κ. Κωνσταντόπουλον, εις τήν έποχήν τών 
αρχόντων (229 π. X. - 30 π. X.). Κατά τήν μίαν όψιν 
τούτου παρίσταται ή Άθηνά έν προτομή φέρουσα 
κράνος κορινθιακόν, κατά δέ τήν άλλην Ζεύς ό 
καλούμενος Πολιεύς κρατών κεραυνόν διά τής 
καμπτομένης δεξιάς, έχων δέ τήν αριστερόν προ- 
τεταμένην, ένώ παρά τούς πόδας παρίστανται πίλοι 
Διοσκούρων, έκ τών οποίων μόνον ό παρά τόν

1 Ένταΰθα αναφέρω, δτι κατά τάς έρευνας μου καθ’ 
ολόκληρον τήν περιφέρειαν τοΰ συνοικισμοί τής 'Αγίας 
Παρασκευής πολλάκις άνεϋρον είς οικίας έξ ολοκλήρου 
σιοζομένους όξυπυθμένους αμφορείς.
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δεξιόν φαίνεται, ό άλλο; είνε έφθαρμένος. Τοΰ 
νομίσματος δ τύπος είνε και άλλοθεν γνωστός 
(πρβλ. Head-Σβορώνον, 'Ιστορία τών Νομισμά
των σελ. 482. R. S. Poole, Catalogue of Creek 
Coins, σελ. 80 πίναξ XIV, 4. Svoronos, Tresor 
des monnaies d’Athenes πίν. 81 άριθ. 33 - 39, 
διά δέ τον τόπον τοΰ Διός νεωστι Γ. Οικονόμος 
Πρακτικά ’Ακαδημίας τόμ. 3°? σελ. 751, ό ίδιος 
Le nouveau «Zeus» du Musee d’Athenes, έν 
Monuments Piot Tom. XXX σελ. 1 κέξ.). To 
μέγεθος τοΰ τάφου δεικνύει δτι ανήκει είς μικρόν 
παιδίον, έκ τοΰ νομίσματος δέ δΰναται καί ουτος 
κάλλιστα νά τεθή εις τους τελευταίους Ελληνιστι
κούς χρόνους.

Οί τρεις ανωτέρω περιγραφέντες τάφοι ανήκουν 
εις νεκροταφεΐον; Τοΰτο δεν δύναμαι μετά βεβαιό- 
τητος νά υποστηρίξω. "Οπως δμως εΰρέθησαν είνε 
πολύ πιθανόν νά κεΐνται είτε παρά την άρχαίαν 
οδόν, την συνδέουσαν τάς ’Αθήνας μέ τούς μεσο
γείους δήμους, είτε ένθεν και ένθεν μικρού τίνος 
δρόμου όδηγοΰντος εις κτήματα ή καί είς τον προ 
αυτών όρθουμενον Υμηττόν. Τό τελευταΐον είνε 
κάπως πιθανώτερον έκ τής φυσικής δηλονότι δια- 
μορφώσεως τοΰ εδάφους κατά τό σημεΐον τοΰτο 
δπου οί τάφοι, καί έκ τής διαρρυθμίσεως τοΰ 
Ύμηττοΰ, δστις αρκούντως χαμηλοΰται ένταΰθα, 
ήμπορεΐ νά φαντασθή κανείς δτι μικρά τις ατραπός, 
μονοπάτι ως θά έλέγομεν σήμερον, θά ώδήγει πρός 
τον Υμηττόν, είς τό σημεΐον δπου τό έκκλησίδιον 
τοΰ 'Αγ. ’Ιωάννου καί ίσως εις δήμον τινα έκεΐθεν 
τοΰ Ύμηττοΰ. Οί τάφοι επομένως θά ήσαν παρά 
την ατραπόν αυτήν.

Έκ τής προχείρου έξερευνήσεως, ήν ένήργησα 
ένταΰθα δεν κατώρθωσα, μη διαθέτων καί επί 
πολύν χρόνον έργάτας, ν’ άνευρο ίχνη όδοΰ. Τοΰτο 
ίσως έπιτευχθή δι’ άλλης έρευνης μου.

Δεν αποκλείεται δμως καί ή περίπτωσις νά έχω- 
μεν μεμονωμένος ταφάς είς κτήματα ιδιωτών, οικο
γενειακούς δηλ. τάφους1.

Αλλά κατά τάς ανωτέρω περιπτώσεις είτε δηλ. 
είνε τάφοι νεκροταφείου παρά τινα οδόν, είτε καί 
μεμονωμένοι ταφαί εις κτήματα ιδιωτών κλπ. προ-

1 Βλ. Δημοοθένους προς Καλλικλέα, 1276. 14. Καί γάρ 
τά δένδρα πεφύτευται πρότερον ή τόν πατέρα περιοικο- 
δομήσαι τήν αιμασιάν, καί τά μνήματα παλαιά καί πρίν 
ημάς κτήσασθαι τό χωρίον γεγενημένα έστίν.

Κατωτέρω 15 ... άρ’ υμΐν δοκοΰσι διαρρήδην μαρτυρεΐν 
καί τό χωρίον είναι δένδρων μεστόν καί μνήματ’ έχειν τινα 
καί τάλλ’ άπερ καί τοϊς πλείστοις χωρίοις συμβέβηκεν... 
(Πρβλ. καί Κεραμόπουλλον έν Άποτυμπανισμφ σελ. 1).

κόπτει τό έρώτημα τίνος δήμου ήσαν κάτοικοι οί 
έν τοΐς τάφοις τουτοις τεθαμμένοι;

Έκ τών φιλολογικών παρά συγγραφεΰσι καί έν 
έπιγραφαΐς πληροφοριών καί έκ τών κατά καιρούς 
μεταξύ ευρημάτων, εις τό μέρος τό περιλαμ- 
βανόμενον τοΰ σημερινοΰ Χαλανδρίου τής ΒΑ. 
οροσειράς τοΰ Ύμηττοΰ τοποθετοΰσιν οί τοπο
γράφοι ένα τών σημαντικωτέρων δήμων τής ’Ατ
τικής άνήκοντα εις μίαν τών σπουδαιοτάτων φυλών, 
τήν Κεκροπίδα. Είνε δέ ό δήμος ουτος ή Φλόα. 
Είς τοΰτον ό Παυσανίας (I, 31. 4).1 δπως καί είς 
τόν Μυρρινοΰντα, αναφέρει πλεΐστα ιερά καί βω
μούς" « Φλυεϋσι δε εία'ι καί Μνρρινονσίοις, τοϊς μεν 
’Απόλλωνος Διοννοοδότου και Άρτέμιδος Σελα- 
οφόρου, βωμοί Διονύσου τε ’Ανθίου και Νυμφών 
Ίσμηνίδων και Γης, ήν Μεγάλην Θεόν δνομάζουον 
ναός δέ ετερος έχει βωμούς Δήμητρος Άνησιδώρας 
και Διός Κτησίου και Τιθρωνής ’Αθήνας και Κόρης 
Πρωτόγονης και Σεμνών ονομαζόμενων Θεών». 
Σπουδαιοτάτην δέ σημασίαν έξ δλων τούτων φαί
νεται δτι είχε ό ναός τής Δήμητρος καί Κόρης, 
τό τελεστήριον ή κλίσιον τοΰ σπουδαιοτάτου γένους 
τών Λυκομιδών. Τοΰτο μάς τό παραδίδει δ Πλού
ταρχος (Θεμιστοκλής 1.17), «δτι μέντοι τοΰ Αυκο- 
μιδών γένους μετείχε δήλος έστί. Τό γάρ Φλυήαι 
τελεστήριον, δπερ ήν Λυκομιδών κοινόν έμπρησθέν 
ύτιό τών βαρβάρων αυτός επεσκεύασε και γραψαϊς 
έκόαμησεν».

Φαίνεται δτι τό γένος τών Λυκομιδών είχεν 
ιδιωτικόν ναόν έν τώ ίδίφ δήμφ πρός τιμήν τής 
τής Δήμητρος καί Κόρης, καταστραφέντα κατά τήν 
λαίλαπα τών Περσικών πολέμων. Ώνομάζετο δέ 
τοΰτο καί κλίσιον (Πρβλ. Παυσ. IV 1.8 καί δσα 
χωρία συνήθροισεν ό Severin Solders, Die 
ausserstadtischen Kulte und die Einigung

1 Ό C. Hanriot, Recherches sur la topographie 
des demes σελ. 183 -186 καί έπειτα συνεπέραναν δτι 
οί δήμοι Φλΰα καί Μυρρινοΰς κατά τήν σειράν τής άφη- 
γήσεως ύπό τοΰ Παυσανίου καί ως ουτος εκφράζεται 
ένταΰθα πρέπει νά είνε έγγύς καί νά έχουν τά ιερά, άτινα 
αναφέρει κοινά. Τοΰτο μοΰ φαίνεται δτι δέν είνε ορθόν, 
διότι πιθανώς ό Παυσανίας αναφέρει ένταΰθα δυο 
δήμους, οί όποιοι εΤχον ναούς όμοιους. "Αλλωστε δέν 
καθορίζει σαφώς ποιοι ναοί άνήκον είς τόν μέν καί 
ποιοι είς τόν δέ. Άφοΰ δέ ή διατύπωσις τής προτάσεως 
είναι κάπως σκοτεινή άποκλίνω νά παραδεχθώ, δτι ό 
Παυσανίας απλώς κατά τήν άφήγησιν τών είς τούς δή
μους ναών ή ιερών ή παντός είδους βωμών, αναφέρει συν
τομίας χάριν, δύο δήμους άπέχοντας μέν άπ’ άλλήλων, 
έχοντας δμως ναούς άναφερομένους είς τάς αύτάς θεότη
τας ούχί δέ κοινούς. Τοΰτο άλλωστε άποδεικνύουν καί αί 
έρευναι τών τοπογράφων (πρβλ. κατωτέρω σχετικώς).
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Attikas, σελ. 4, 17, 36, 40, 47, 58, 60) έτελοΰντο 
δε εν αύτω τά περίφημα έν Φλύα μυστήρια (βλ. 
Σβορώνου: Διεθνής Έφημερίς Νομισματολογίας 
1916-1917 σελ. 78-82. Άρχ. Έφημ. 1911 σελ. 
39-50. Beloch. Griech. Geschichte σελ. 131). 
’Αλλά και τά άλλα ιερά του φαίνεται δτι ήσαν 
σπουδαιότατα-αρκεί νά σημειωθή δτι πολύ πιθανόν 
ό εύρεθεις ανάγλυφος άρχαίστικός Διόνυσος (πρβλ. 
Ν. Κυπαρίσσην. Α. Δ. 1930-31 παράρτημα σελ. 
15-16) προέρχεται εκ τοΰ βωμοϋ(;) τοΰ Διονύσου, 
ό όποιος ύπήρχεν ενταύθα.

Φυσικά τού δήμου1 τούτου δεν έχει μετά βέβαιο

ί ’Αναφέρω ενταύθα τάς διαφόρους γνώμας δσον άφορά 
τήν τοποθέτησιν τοΰ δήμου Φλύα, τάς έξενεχθείσας κατά 
καιρούς ύπό των έξετασάντων τά κατά τούς δήμους τής 
’Αττικής. Έκ των ήμετέρων ό Σουρμελής τοποθετεί 
(’Αττικά σελ. 105) «παρά τό χωρίον Δραγουμάνον, τό χω- 
ρίον Φλέγα, και τό υποστατικόν τής βασιλίσσης ’Αμαλίας» 
αριστερά δηλ. τοΰ σημερινού δρόμου τοΰ άγοντος είς 
Μενίδιον. Ό Bursian, Geogr. von. Criechenland σελ. 347- 
348 παρά τό Κορωπί, δπου εΐρε ερείπιά τινα. Ό Ross, die 
Demen vou Attika σελ. 100 είς τό ανατολικόν ήμισυ τής 
’Αττικής νοτίως τού Βριλησσοΰ. Ό Kiepert, Atlas von 
Hellas, Karten V σημειώνει τήν Φλύαν έκεΐθεν τοΰ 'Υμητ
τού παρά τήν Βραυρώνα καί εγγύς τόν Μυρρινοΰντα. Ό 
Leake, die Demen von Attika, Taf. 1 σημειοΐ ολίγον μετά 
τά Σπάτα, εγγύς δέ τούτου τού δήμου τόν Μυρρινοΰντα. 
Ό Hanriot, Recherches sur la topographie des denies 
σελ. 183 -186 τοποθετεί παρά τήν Νταοΰ Πεντέλην καί 
εγγύς τόν Μυρρινοΰντα. Ό Curtius-Kaupert, Karten von 
Attika, κείμενον σελ. 36-37 τοποθετεί παρά τό Χαλάνδρι 
(Karten V). Ό Milchhofer. Untersuckungen fiber die 
Demenordnung des Kleistbenes σ. 30 παρά τό Χαλάνδρι. 
Τούτον ακολουθεί καί ό ήμέτερος Καστριώτης (Καστρω- 
μένος) Die Demen von Attika σελ. 101, ό Loper επίσης 
έν Ath. Mith XVII, die Trittyen und Demen Attikas 
σελ. 411, ό Milchofer έν Atb. Mith XVIII σελ. 300. Είς 
τούτους ακολουθούν δλοι σχεδόν- πρβλ. Pauly- Wissowa 
τομ. 2 σελ. 2229, Wilamowitz, Aristoteles und Athen II 
σελ. 145, Real-Lexikon des Klassischen Altertums o. 282. 
Πρός τούς τοποθετοΰντας τόν δήμον παρά τό σημερινόν 
Χαλάνδρι συμφωνεί καί δ ίδικός μας ό Σβορώνος, (ένθ. 
άνωτ. σελ. 78) τοποθετεί δμως τό τελεστήριον των Φλυέων 
παρά τήν Καισαριανήν παραδεχόμενος ολόκληρον τήν 
περιοχήν άπό Χαλανδρίου μέχρι Τραχώνων άνήκουσαν 
είς τόν δήμον τούτον. Πρός αυτόν συμφωνεί καίό Solders 
(ένθ. άνωτ. σελ. 4, βλέπε καί είς τόν χάρτην τόν είς τό 
τέλος τοΰ βιβλίου του παρατιθέμενον). Ή έπικρατεστέρα 
άρα γνώμη αποκλίνει υπέρ τής τοποθετήσεως τού δήμου 
παρά τό σημερινόν Χαλάνδρι. Οί παραδεχόμενοι τούτο 
στηρίζονται έπί άνευρεθέντων έπιγραφικών καί γλυπτικών 
λειψάνων (πρβλ. I. G2 II -1II άριθ. 2776 G.I.A. II 2646, 
2647. Milchofer ένθ’ άνωτ. σελ. 30 τού αυτού έν Ath. 
Mith 1888 σελ. 352 - 353. Καστριώτη, Γλυπτά ’Εθνικού 
Μουσείου άριθ. 1746, 1747. Κυπαρίσσης, ΑΔ. 1930-31, 
παράρτημα 15-16).

τητος όρισθη ή θέσις, διότι ούδεμία μέχρι τοϋδε 
άνασκαφική έρευνα εγένετο- δμως έκ τών μέχρι 
τοϋδε τυχαίων ευρημάτων προερχομένων έκ τυχαίων 
έπίσης έρευνών πείθεται τις σχεδόν μετ’ ασφαλείας, 
δτι έδώ έκειτο ούτος καί δτι ένταΰθα επομένως 
πρέπει ν5 άναζητήσωμεν δλα τά ανωτέρω ιερά καί 
βωμούς. "Ωστε κατά ταϋτα οί νεκροί των τάφων 
θά είνε Φλυεϊς ή κατοικοΰντες έν τη Φλύα, ταφέν- 
τες κατά τούς Ελληνιστικούς χρόνους1.

’Έχομεν επομένως κατοίκησιν τού μέρους κατά

Ely.. 6. Άνάγλνφον Κυβέλης.

1 Τό έν τή είκόνι 6 μικρόν άνάγλυφον πιθανώς Κυβέ
λης εΰρέθη έντετειχισμένον είς μεταγενέστερον τοίχον, 
ίσως 'Ρωμαϊκών χρόνων, μαζί μέ τεμάχιον ’Ιωνικού κιονο- 
κράνου. ΕΙνε άρκούντως ήκρωτηριασμένον κατά τήν άνω 
έπιφάνειάν του, άλλά τό διασωθέν μάς δεικνύει τόν γνω
στόν τύπον τής θεάς Κυβέλης, κρατούσης διά τής δεξιάς 
φιάλην διά τής άριστεράς δέ τύμπανον καί έχούσης έπί 
τών γονάτων της μικρόν λέοντα. Ή εργασία τούτου είνε 
πλημμελής, άνήκει δέ πιθανώς είς τό τέλος τοΰ 4°ν άρχάς 
3ου αίώνος. "Υψος 0,19, πλάτος 0,14, πάχος 0,11 Περί τών 
άναγλύφων τούτων βλ. Walter, Beschreibung der reliefs 
im kleinen Akropolis - Museums in Athen σελ. 75-81. 
Ν. Παπαδάκης, Άνασκαφαί Ίσείου έν Έρετρίφ. Άρχ. Δελ. 
1915 σελ. 132-133 A. ν. Salis Die Gottermutter des Ago- 
rakritos. Jahrbuch 1913 σελ. 1 κ.έξ. R. Horn: Stehende 
Weibliche Gewandstatuen in der Hellenistischen Plastik 
σελ. 29 κ.έξ.
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12 Σ· Γ. Παραακευαΐδου ΑΕ 1932

τούς χρόνους τούτους. Άλλα καί κατά τους επομέ
νους, τούς Ρωμαϊκούς, ως δεικνύεται έκ τών ευρη
μάτων τών τυχαίων ερευνών, (Σ. Παπασπυρίδη: 
Guide du Musee National σελ. 250, άρ. αναγλύ
φων 1746- 1747)1 τών σημείου μενών εν τώ χάρτη 
τοϋ Kaupert λειψάνων και από άλλα τέλος λεί
ψανα τοιχαρίων, οστράκων κλπ. άνευρισκομένων 
κατά την οίκοδομίαν τοϋ νέου συνοικισμού φαίνε
ται δτι εξακολουθεί νά κατοικήται, δεν αποκλείεται 
δέ κα'ι κατά τούς έπιόντας χρόνους.

I. ΘΡΕΊΊΑΔΗΣ

1 Ό Σβορώνος έν τε τη Άρχ. Έφημ. 1911 σελ. 46 καί 
έν τφ βιβλίω του «Τό έν Άθήναις Εθνικόν Μουσεΐον» 
σελ. 473-476, παραδέχεται ότι οί ύπ1 άριθ. 1746 - 1747

βωμίσκοι Ταυροβολίων άνευρέθησαν έν τη όδφ Έρμοΰ 
όπου «τό ίπποπρατήριον τοΰ Δεληγίαννη, δηλαδή μεταξύ 
τοΰ Έκατόγχειρος τής όδοΰ Έρμοΰ καί τής έπί τής όδοΰ 
ταύτης γωνίας τής όδοΰ Νορμάννου» εις ήν θέσιν υποθέ
τει ότι υπήρχε τό ίακχεΐον· άντιθέτως πάντες οί περί 
αυτών γράψαντες, άπό τοϋ Εΰστρατιάδου μέχρι τής 
Καρούσου, αναφέρουν τούτους ώς προερχομένους έκ τοΰ 
Χαλανδρίου. Φυσικά εΐνε δύσκολος ή λύσις τοΰ ζητήματος 
τής προελεύσεως τών σπουδαίων αυτών λειψάνων· εΐνε 
όμως δυνατόν νά ύποθέση κανείς ότι καί έν Άθήναις καί 
έν Χαλανδρίω καί άλλαχοΰ ίσως έν Αττική ή το πιθανόν 
νά υπήρχον τοιοΰτοι βωμίσκοι, άφοΰ άλλωστε εΐνε γνω
στόν ότι κατά τούς χρόνους εις οΰς ανήκουν οΰτοι έχουν 
τόσον έπικρατήσει τά μυστήρια τών λεγομένων ταυροβο- 
λίων, τοΰ κράματος δηλονότι τών μυστηρίων τής Κυβέλης 
καί τών Έλευσινίων.

2 Καί ό κ. Wrede, ώς μοΰ είπεν, έχει παρατηρήσει έπί- 
σης ίχνη συνοικισμού.

ΕΠ1ΓΡΑΦΑ1 ΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΥΠΟ Σ. Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ

Κατά τά τελευταία έτη άνευρέθησαν εις την 
Μυτιλήνην μερικά! μικρά! έπιγραφαί, τάς οποίας 
θεωρώ καλόν νά δημοσιεύσω δι’ ολίγων ενταύθα.

1. Μικρά ορθογώνιος πλάξ άπό λευκόφαιον 
μάρμαρον, έξειργασμένη καλώς μόνον κατά την 
προσθίαν πλευράν, τήν φέρουσαν την επιγραφήν, 
κατά δέ τάς άλλας άδρώς κα! άμελώς και άποκε- 
κρουμένη λοξώς προς τά δπίσα) κατά τήν άριστε- 
ράν στενήν πλευράν.— Ύψ. 0,27. πλ. 0,22. παχ. 
0,095.— Εύρέθη κατά τινα εκσκαφήν πλησίον τού 
παραπήγματος τοϋ Γηροκομείου, άριστερά άπό 
τήν αμαξιτήν οδόν τήν οδηγούσαν άπό τήν Απάνω 
Σκάλα προς τά Δικαστήρια. Φέρει άπελευθερωτικήν 
επιγραφήν (είκ. 1).

1 Τεΐμις Ενκτιμένηα 
άφείει ελενθέραν 
Πέλεαν υπό Αία καί 

ΎΑλιον, άνένκλητόν 
5 μοι γενομέναν,

επεί κε τον βίον έγλίπη.

Τεΐμις Ενκτιμένηα 
άφείει ελενθέραν 
ελενθέραν

10 υπό Δία καί "Αλιον.

Τεΐμις. Τό όνομα, καθόσον γνωρίζω, δεν άπαντά 
άλλαχοΰ. Υπάρχει άρσενικόν Τειμης (Pape-Ben- 
seler3) κα! εις τήν Λέσβον Τειμης (Paton, IG 
XII2 άρ. 547).

Ενκτιμένηα. Περ! τοΰ πατρωνυμικού επιθέτου, 
τό όποιον άπαντά συχνότατα εις τήν Λεσβιακήν, 
καθώς επίσης κα! εις τήν Θεσσαλικήν κα! Βοιωτι- 
κήν διάλεκτον, όμιλε! έκτενώς ό Bechtel έν Griecli.

Είκ. 1. ’ Απελεν&ερωζικη επιγραφή ενρεϋεΐοα 
παρά τό Γηροκομεϊον Μυτιλήνης.

Dialekte I σελ. 108 έξ., παρατηρών ότι τούτο 
άποτελεΐ ένα τών χαρακτηριστικών ιδιωτισμών τής 
όμάδος αυτής τών διαλέκτων.
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