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τό δάπεδον μιας τούτων εύρέθη, έν αλλοις, και έπιγραφή (τι
μητικόν ψήφισμα) άναγράφουσα το αληθές όνομα τοΟ ναού, 
δν άπ’αιώνων πάντες έθεώρουν ώς άνήκοντα τή Άθηνα. 
Είνε άναμφισβήτητον πλέον δτι δ έπί τής Σουνιάδος άκρας 
γνωστός περίοπτος ναός, εινε του Ποσειδώνος καί ούχί, ώς 
ένομίζετο, τής Αθήνας, δστις άνευρέθη πέρυσι κείμενος 
έπί ταπεινοτέρου έδάφους Τα περί τούτων δημοσιευθήσον- 
ται έν τή Άρχ. Έφημ. τού τρέχοντος έτους, μετά των 
αναγκαίων επεξηγήσεων καί σχολίων. Άνεσκάφη πρός τού- 
τοις μέγα ήμικυκλικόν οικοδόμημα πρός άνατολάς, εύθύς 
μετά τά προπύλαια, έπί τού τείχους τού φρουρίου έρειδό- 
μενον- εινε δέ τοΰτο, κατά τινα άνευρεθεΐσαν πλησίον έπι- 
γραφήν, Σιτοβολεΐον. Άνεσκάφη δέ ολόκληρος ή έπί τοΟ 
περιβόλου στοά, έχουσα σχήμα Γ. Έν αύτή εύρέθησαν 
έπιγραφαί καί λίθινοι σφαϊραι ενΰημοι,. Έπί πλέον άνεσκά- 
φησαν ήμιτελώς πολλά κτίρια κατά το δυτικόν τού φρου
ρίου, έν οίς πάντως καί ιερόν τοΟ ’Ασκληπιού, ώς ονομάζει 
τούτο πλησίον εύρεθεϊσα άλλη έπιγραφή· καί έπιδιωρθώθη 
κατά μέρος ή βάσις τοΟ ναού δΓ ειδικών έργατών, μετά 
την άποπεράτωσιν δέ τής έργασίας ταύτης, δ ναός θ’ άνα- 
κτήση κατά μέγα μέρος, τό άρχαϊον κάλλος αύτοΟ».

Έτέρα άνασκαφή ένηργήθη έν ΠΙαταιαϊς διά τοΟ έφο
ρου άρχαιοτήτων καί μέλους τοΟ Συμβουλίου Α. Σκιά 
σκοπούσα την άποκάλυψιν των έπισήμων τής πόλεως έκεί- 
νης μνημείων, των γνωστών ιδίως έκ τής περιηγήσεως τοΟ 
Παυσανίου. Καί άνεζητήθησαν μέν διά σκαφής τά τε έξω 
τής πόλεως ιδρυμένα τό πάλαι καί πανελλήνια μνημεία 
καί τά έντός τής πόλεως ιερά καί δημόσια κτίρια, οΰδέν 
δ'μως ίχνος τούτων εύρέθη, άλλ’ άπεδείχθη δτι έντελώς 
ειχον ταΟτα καταστραφή άπό τών μεταγενεστέρων ρωμαϊ
κών καί βυζαντινών χρόνων.Μόνον ή θέσις ενός ιερού έφάνη, 
άποκαλυφθέντος μέρους μεγάλου περιβόλου καί δύο άνα- 
θηματικών έπιγραφών παρ’ αύτον εύρεθεισών. Έξ άλλων δέ
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γενομένων εύρημάτων μνημονευτέον μαργαρίνην αρχαϊκής 
τέχνης κεφαλήν έκ μετόπης ναοί», ώς φαίνεται, προερχο- 
μένην. Διά των σκαφικών τούτων έργασιών έδείχθη προς 
τούτοις, ό'τι έν τή περιοχή των Πλαταιών ύπήρχε και συν- 
οικισμόςτιςπροϊστορικός, καί έξηκριβώθησαν τα τής ιστορίας 
τής οικοδομής του περιβάλλοντος τήν πόλιν τείχους.

Καί έν Θερμοπύλαις ένήργησεν ή Εταιρεία διά τοί» έφο
ρου αρχαιοτήτων Π. Καστριώτου δοκιμαστικήν τινα σκα- 
φήν προς έξακρίβωσιν των κατά τον τάφον των Οπό τον 
Λεωνίδαν έκεϊ πεσόντων Σπαρτιατών. Έγένετο σκαφή έπί 
του λεγομένου Κοίωνον έπί είϋόόω, κατά τήν θέσιν Κα
λύβια Δρακοσπηλιάς καί κατά τον νομιζόμενον Μελάμπυ- 
γον λίθον, άλλ’ ούδαμου εύρέθη τι δυνάμενον εις τούς αρ
χαίους έκείνους τής μάχης των Θερμοπυλών χρόνους νά 
άναχθή, έξ οδ συμπεραίνει ό τάς σκαφάς ταύτας ένεργήσας 
«ό'τι τά έν θερμοπύλαις ιδρυμένα πολυάνδρών τε καί ό 
«λέων του Λεωνίδα καί αϊ ένεπίγραφοι πλάκες ήσαν απλά 
«κενοτάφια τών ήρωϊκώς πεσόντων καί ούδέν πλέον, άτινα 
«συν τώ χρόνω έξηφανίσθησαν, ό τάφος δέ τών ηρώων 
«τούτων δέον νά ζητηθή άλλαχοΟ, έν τή πεδιάδι του 
« Σπερχειού ».

Έν Θερμω δέ έξηκολούθησαν αί άπό τού 1897 ένεργού- 
μεναι οιά τού έφορου Γ. Σωτηριάδου άνασκαφαί, αίτινες 
ύπο τής αότής εύμενοΟς τύχης παρακολουθούμεναι πολλά 
ήνεγκον καί κατά τό λήξαν έτος εις φώς εύρήματα, ων 
άλλα μεν, οίον πήλινα έκ τοΰ παλαιοί» ναού γλυπτά , 
προστιθέμενα εις τά τών προτέρων χρόνων εύρήματα συντε- 
λούσιν εις πληρεστεραν τών περί τον ναόν έρμηνείαν, άλλα 
οι, οίον οιαφορα κτίσματα, δεξαμενή κρήνης αξιόλογος καί 
έπιγραφαι, πολλά νέα διδάσκουσιν ημάς. Έγένετο δέ καί 
ερευνά τις έν τώ προ τών άνασκαφών νομιζομένψ θέρμω, 
ήτοι έν τή μεγάλη άκροπόλει του ΒλοχοΟ, δι’ ής καί άλλα 
τινα εύρήματα άνεφανησαν καί,τό σπουδαιότατον,έπιγραφή
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΓΙΛΑΤΑΙΑΙΣ

Έν τή ύπό των σωζομένων τειχών της αρχαίας πόλεως των 
Πλαταιών περικλειομένγ) περιοχή δεν διακρίνεται περιωρισμένη 
τις έκτασις σαφώς ένδεδειγμένη είτε έκ τών νυν σωζομένων ερει
πίων είτε έ* τών μαρτυριών τών άρχαίων ώς ή μάλιστα άξια 
άνασκαφικής έξερευνήσεως, ώστε ή διά την ύπ’ έ[Λθϋ ένεργηθεΐ- 
σαν άνασκαφήν ώρισμένη δισχιλιόδραχμος πίστωσις έπρεπε κατ’ 
άνάγκην νά διατεθν) εις δοκιμαστικάς σκαφάς έν τόποις σημαν- 
τικώς όπωσοΰν άφισταμένοις άπ’ άλλήλων. 'Οδηγός έν ταϊς δο- 
κιμαστικαϊς ταύταις σκαφαΐς ύπήρχεν, ώς είκός, ό Παυσανίας 
(IX, 2-4), άλλα δυστυχώς ή περιγραφή αύτοΰ καθίσταται 
λίαν σκοτεινή, έπειδή δεν εΐνε γνωστόν, άν τό βορειοδυτικόν μετα
γενέστερον διατείχισμα τής πόλεως ύπηρχεν έπ’ αύτοΰ ή δεν 
ύπηρχεν ακόμη (1) , ώστε όλως άδηλον εΐνε άν τά ύπ’ αύτοΰ 
μνημονευόμενα ώς κατά τχιν έξοδον μάλιστα την ές Πλά- 
ταιαν και έν αύτη τη πόλεχ κείμενα μνημεία πρέπει νά νοη- 
θώσι σχετικώς πρός την ανατολικήν πλευράν τοΰ έξω τείχους ή 
πρός τό βορειοδυτικόν διατείχισμα (2). Προσέτι δέ καί ή διευθυν- 
σις τής άπ’ ’Ελεύθερων όδοΰ καί τής έκ Μεγάρων, άς ακο
λουθεί ό Παυσανίας,δεν δύναται ούδ’αύτή νά όρισθή μετά μεγά-

(1) Οΰδαμώς απίθανος φαίνεται ή δπο’θεσις οτι τό διατείχισμα τοϋτο ώκοδο- 
μήθη κατά τήν επιδρομήν τών Κοστοβώκων (Παυσ. X, 34,5). ΙΙρβλ. Ileber- 
dey, Arch. Epigr. Mitth. aus Oesterreich -Ungarn 1890 σελ. 186 I?.

(2) ’Ίδε τό έν American journal of achseology τόμ. VI (1890) πίν. 
XXIII σχεδιαγράφημα τών Πλαταιών, έν ώ τό μέν βορειοδυτικόν διατείχισμα 
σημειοϋται διά τών γραμμάτων Ο — Ζ'—V, τό δέ ανατολικόν τείχος διά τών 
γραμμάτων X—Α'—Κ'. Έν τοϊς προσηρτημένοι; εις τήν περί τής μάχης τών 
Πλαταιών μελέτην τοΰ G. Β. Grundry (The battle of Platsea. London 1894) 
σχεδίοις τά βορειοδυτικόν διατείχισμα αναγράφεται ώς Lower cross wall ή 
Remains of wall of fourth period.
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λης άκριβείας, διότι έν μέν τφ βορειοδυτική διατειχίσματι ούδε- 
μιάς πόλης ίχνη ύπάρχουσι φανερά, έν δέ χφ προς άνατολάς 
τειχει διακρίνεται ριόνον μία πύλη καί αΰτη δεν εινε βέβαιον είς 
τίνα οδόν άντιστοιχεΐ (1).

Άνασκαφοοα! έρευναι έξετελέσθησαν ύπ’ έμοΰ έν πέντε τόποι;- 
α') επί των έξω τοΰ ανατολικού τείχους της πόλεως κρασπέδων 
του Κιθαιρώνος έν τω ύψώματι τφ μεταξύ των δύο βραχιόνων 
τοΰ ρύακος τοΰ άναγεγραμμένου έν τω παρά Grundry (The 
battle of Plataea) σχεδίιρ της έν Πλαταιαΐς μάχης ώς Stream 
Ο” 4 (2), β') έντός της πόλεως μεταξύ τοΰ άνατολικοΰ τείχους 
και τοΰ βορειοδυτικοΰ διατειχίσματος κατά την άριστεράν όχθην 
της μικρά; χαράδρας άντικρύ της υπό των ’Αμερικανών έξερευ- 
νηθείσης βυζαντινής εκκλησίας, της άναγεγραμμένης ΰπ’ άριθ- 
μόν VIII έν τφ σχεδίω τοΰ American journ. of arch. (3),

(1) Της πύλης ταύτης τά ϊχνη εινε ίκανώς ευδιάκριτα, φαίνεται δέ οτι ήτο 
δίπυλον. Κείται 120 μέτρα περίπου βορειότερου της σημερινής όδοΰ άπό Κριε- 
κούχι εις Κόχλα. Ό Leake έσημείωσε τήν πύλην ταύτην Ιν τω τοπογραφιχώ 
σχεδίω των Πλαταιών (Travels ill northern Greece Vol II) ωσαύτως δέ 
καί ό Vischer (Erinnerungen und Eindr. aus Griech. σελ. 544). Παραδό- 
ξως όμως δεν εΐδον αυτήν οί Αμερικανοί ούδ’ Ισημείωσαν έν τω ά'λλως καλώ 
σχεδίω τοΰ American journal of archaeology VI (1890), καίτοι έσωθεν αυ
τής έσκαψαν, ώς ήκουσα, μακράν τάφρον. 'Ωσαύτως δέν σημειοΰται ουδέ παρά 
τω Grundry.

(2) Έκ των δύο βραχιόνων τοΰ Ικ τοΰ Κιθαιρώνος είς τήν κοίτην τής Ώε- 
ρόης κατερχομένου ρύακος ό μέν δυτικός (ό πρό τοΰ τείχους τών Πλαταιών 
ρέων) λέγεται Μοϋλκι καί Τέμμα χάνι, ό δέ ανατολικός Kovxlxo (όχι 
Kondati, ώς γράφεται έν Amer. journ. of arch. VI σελ. 461) Άμφότεροι 
οί βραχίονες οδτοι διατηροΰσιν ύδωρ καί κατά τό θέρος, οπερ διοχετεύεται έν 
παλαιοίς όδραγωγείοις, ών τό τοΰ Κοντίτου προμηθεύει νΰν ύδωρ είς τήν ομώ
νυμον κρήνην (wall with inscribed stones παρά Grundry), Ιν η δπήρχον 
ένωκοδομημέναι καί αί εν CIGS I άριθ. 1692 καί 1697 επιτύμβιοι έπιγραφαί. 
"Ετερον όδραγωγεϊον ή'κουσα ότι εΰρέθη δπό τών επιχωρίων κατά τήν δεξιάν 
όχθην τοΰ ρύακος τοΰ Κοντίτου επ’ αυτής τής σημερινής άπό Κόκλα είς Κριε- 
κούκι όδοΰ. "Ισως !ξ ενός τών ρυάκων τούτων έλάμβανε τό ύδωρ ή υπό Παυσα- 
νίου (IX, 2,3) μνημονευομένη κρήνη έν δεξιά τής έκ Μεγάρων όδοΰ. Ή ράχις 
τοΰ υψώματος, ένθα έγένετο ή άνασκαφή, λέγεται ΜαλλΡάρπς, ό'νομα οπερ ί’σως 
έχει τι κοινόν πρός τήν αλβανικήν φυλήν τών Μαλλίσόρων, άφοΰ ώς γνωστόν 
αλβανικής καταγωγής εινε οί νΰν κάτοικοι τής Πλαταϊκής.

(3) Σαφέστερον φαίνεται ό τόπος παρά Grundry (έν. άν.). Άπό τής μικρας 
ταύτης χαράδρας ί’σως ήρχετο ή είς Θήβας όδός κατά τήν αρχαιότητα.

'Availπαφα! έν ΙΙλαχαιαχς
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γ') έσωθεν του βορειοδυτικού διατειχίσματος παρά τάς μεσαιω
νικά; έκκλησίας τάς υπό των ’Αμερικανών άναγεγραμμένας ύπ’ 
αριθμόν 1 καί IV, δ') έξωθι τοϋ βορειοδυτικού διατειχίσματος 
παρά την πρός νότον πλευράν αύτοΰ όχι μακράν της εκκλησίας 
της σημειουμένης ύπ’ αριθμόν IV παρά τοϊς Άμερικανοις, ε') παρ’ 
αύτό τό βορειοδυτικόν διατείχισμα.

Έν τω πρώτιρ των είρημένων πέντε τόπων έσκάφησαν εξ ορύγ
ματα έν όλω τά μέν τέσσαρα μάλλον πρός τό όρος παρά την 
ύποτιθεμένην διεύθυνσιν της εκ Μεγάρων όδοΰ, ητις φαίνεται ότι 
αυτόθι δεν άπεΐχε πολύ της σημερινής αυτοσχεδίου αμαξιτής όδοΰ 
άπό Κόκλα εις Κριεκούκι (1), τά δέ ετερα δύο βορειότερου αν
τίκρυ των σωζομένων λειψάνων της άρχαίας πύλης (ϊδε ανωτέρω), 
ητις πιθανώς αντιστοιχεί πρός την έξ Έλευθερών οδόν. Έπί 
της θέσεως ταύτης εΰρέθησαν άλλοτε ΰπά τών χωρικών τάφοι 
λόγου άξιοι, άλλ’ όχι καί τοιοΰτοι ώστε νά ε’κληφθώσιν ώς τά 
μνήματα τών έν τή περιφήμω μάχη πεσόντων. Ύπ’ έμοϋ οΰ- 
δείς τάφος εόρέθη πλήν λειψάνων τινών καταστραμμένων τάφων 
μεταγενεστέρων χρόνων καί επίσης μεταγενεστέρας επιτύμβιου 
στήλης ένωκοδομημένης έν βυζαντινώ τοιχαρίω Καί όστρακα δέ 
άρχαίων αγγείων ούδαμοΰ φαίνονται, οΰδ’άλλα σημεία μεγάλων 
ταφών ή λείψανα κτερισμάτων. Τούτων ένεκα καίτοι τά ύπ’ 
έμοϋ σκαφέντα ορύγματα δέν άρκοΰσιν ϊνα θεωρηθή ό τόπος ού- 
τος ώς έπαρκώς έξηρευνημένος, πιστεύω ότι οΐ τάφοι τών έν τή 
κατά τών Μήδων μάχη πεσόντων, οΐτινες κατά ΙΙαυσανίαν 
έ'κειντο κατά την έσοδον μάλιστα την ές ΙΙλάταιαν (2) 1

(1) Την διεύθυνσιν της όδοΰ ταύτης [ιοί έφάνησαν ότι όρίζουσιν οπωσδήποτε 
ικανοί τάφοι άνοιχθέντες ύπ ο τυμβωρύχων εν χιλιόμετρον περίπου άνατολικώτε- 
ρον τής θέσεως τής έμής άνασκαφής παρά τάς καί παρά Grundry σημειουμε'νας 
αμπέλους, οχι πολύ μακράν τών βραχωδών κρασπέδων του Κιθαιρώνος. Οί 
πλεΐστοι τών τάφων τούτων είνε λελαζευμένοι έν τω βράχω, επειδή τό έδαυος 
εινε υποπετρον. Εκ τής θεσεως τών τάφων τούτων κρινοιν πιστεύω ότι ή εις 
Μέγαρα οδός διήρχετο δια του βαθύτερου παρά την κρήνην τής βεργουτιάνης 
μέρους τής χαραορας, ώστε δέν ήτο τοσοϋτον άνάντης, ώς σημεωϋται παρά 
Grundry.

12) -Αλλ’ έςω του τείχους άναρ,φιβόλως, ώς δεικνύουσι τά κατόπιν (IX, 2, 5) 
λεγάμενα υπο του ΙΙαυσανίου: έν avtr( δε τη πόλει κτεξ. "Αν ή ανωτέρω δπο'-

Πρακτικά τοϋ 4899
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πρέπει νά άναζητηθώσιν όχι ενταύθα, άλλ’έξωθι του ανωτέρω 
είρημένου βορειοδυτικού διατειχίσματος' άλλ' ώς έκ της με
γίστης καταστροφής των λειψάνων της αρχαίας πόλεως αμφίβο
λον είνε αν έχει περισωθή τι.

Εΰτυχεστέρα οπωσδήποτε ΰπήρξεν ή άνασκαφή έν τω δευ- 
τέρφ τών ειρημένων τόπων, ήτοι μεταξύ τοϋ ανατολικού τεί
χους καί του βορειοδυτικού διατειχίσματος. Αυτόθι διεκρίνετο 
καί προ τής άνασκαφής χώρος τις τεχνητώς ισοπεδωμένος, ό 
αυτός πιθανώτατα, όν έσημείωσε καί ό Vischer (Erinnerun- 
gen und Eindr. aus Griech. σελ. 544-545) καί προ αυτού 
ό Leake είκάζων ότι αυτόθι έκειτο ό υπό Παυσανίου καί 'Ηρο
δότου μνημονευόμενος ναός τής “Ηρας. Διά τού μέσου περίπου 
τού χώρου τούτου διέρχεται μεσαιωνικόν ΰδραγωγεϊον κτιστόν έκ 
νότου πράς βορράν διευθυνόμενον, παρέχον δέ έτι καί όχι πρά 
μακροΰ χρόνου τό ύδωρ εις μύλον τινα έξω τού πρός βορράν τεί
χους τής άρχαίαςπόλεως ίδρυμένον.Έσκάφησαν αυτόθι έννέα ορύγ
ματα κατά διαφόρους θέσεις, αλλά μόνον έν δύο έξ αυτών εύρέθη- 
σαν άρχαία κτίρια εις οπωσδήποτε καλήν κατάστασιν διατετηρη- 
μένα, άλλως δ’ απανταχού τό έδαφος έφαίνετο πολλάκις έν με
ταγενεστέρου χρόνοις άνεσκαμμένον καί τά λείψανα τής άρχαιό- 
τητος άλοσχερώς ήφανισμένα. Τό εν έκ τών εύρεθέντων αρχαίων 
κτιρίων είνε ή πρός βορραν πλευρά τού τείχους τού περιβόλου 
τού τεμένους, χρησιμεΰον έν ταύτφ και ώς ανάλημμα διά την 
ισοπέδωσιν τού χώρου, έπειδή τά έδαφος κλίνει πρός βορράν. Ό 
περίβολος είνε ώκοδομημένος έκ πωρίνων πλινθίδων όχι πολύ 
μεγάλων, σωζόμενος νΰν εις ύψος 1 μ. περίπου, έχει δέ πρός 
βορράν καί αντηρίδας άπεχούσας άπ ’ άλλήλων 2,65 μ. Εις τοι- 
αύτην κατάστασιν άπεκαλύφθη σωζόμενος εις μήκος 12 μ., πε
ραιτέρω δέ πράς άνατολάς ή συνέχεια αυτού εις μήκος 8 μ. είνε 
έκ μεγάλων ακανόνιστων ασβεστόλιθων λογάδην έκτισμένων, οϊτι-

θεσις εινε αληθής, τό πρός άνατολάς μέρος τών τειχών τών Πλαταιών Οά ήτο 
επί Παυσανίου εγκαταλελειμμένον καί καθηρημένον μέχρις εδάφους, ή δέ πόλις 
θά ήτο περιυβρισμένη εντός του βορειοδυτικού διατειχίσματος,καί ή έξω τον δια- 
τειχίσματος προέκτασις αυτής είνε νεωτέρα του Παυσανίου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:56:54 EEST - 18.237.180.167



46

νες άποτελοΰσι βεβαίως επισκευήν τινα του αρχικού έκ πώρι
νων λίθων περιβόλου. Μετά τό έξ άκανονίστων λίθων έκτισμένον 
μέρος τούτο ό περίβολος είνε όλοσχερώς κατεστραμμένος εις 
μήκος ετέρων 8 μ., έπειτα δέ έπεται συνέχεια άθλίως ώκο- 
δομημένου βυζαντινού τοίχου μετά αντηρίδων καμπτομένου 
ήρέμα ΝΑ(1). Ό περίβολος οΰτος λοιπόν ϋπήρχεν έν χρήσει 
μέχρι τών βυζαντινών χρόνων, έξ ου και αί αλλεπάλληλοι επι- 
σκευαί αυτού.

Έξω τού διά πωρίνων πλινθίδων ώκοδομημένου μέρους αυτού 
εις άπόστασιν 1,50 μ. εΰρέθη τάφος ορυκτός παραλλήλως πρός 
αυτόν διευθυνόμενος, έχων μήκος 2,50, πλάτος 0,85 καί βάθος 
0,70. Ή κεφαλή τού νεκρού ήτο τεθειμένη πρός άνατολάς, 
παρ’ αυτήν δέ εΰρέθησαν λείψανα έπιχάλκου τινός σκεύους (πι
θανώς πυξίδος ξύλινης), ήτοι κλεϊθρον, κρίκοι, άλυσίδες, κοχλίαι 
κλπ., παρά τούς πόδας αυτού μικρόν σφαιροειδές άγγεΐον μετά 
μακροΰ λαιμού έκ μέλανος πηλού, οία τά έν τάφοις τών τελευ
ταίων πρό Χριστού αιώνων ευρισκόμενα καί εκατέρωθεν τού κορ
μού δύο σιδηρά όβελοειδή μετά λαβής έχοντα μήκος περίπου 
0,30(2). 'Τπεράνω δέ τών έπικαλυπτόντων τάν τάφον λίθων 
εΰρέθη μικρός άμφορεός αγάνωτος μετά οξείας βάσεως, έν ω 
ύπήρχον οστά μικρού ζώου (ίσως λαγού) προσενεχθέντος τω 
νεκρώ.Ό τάφος οΰτος ήτο έπικεκαλυμμένος διά τριών μεγάλων 
πωρίνων πλινθίδων καί ένός μεγάλου άσβεστολίθου έχοντος σχήμα 
πρισματοειδές, έξ άπαντος δέ χρησιμεύσαντος τό πρώτον ώς έπί- 
κρανον τού έκ πωρίνων πλινθίδων περιβόλου, όστις οΰτω πρέπει 
νά θεωρηθή έν έρειπίοις ήδη ευρισκόμενος καί έγκαταλελειμμένος 
κατά τούς χρόνους, εις ους άνήκει ό τάφος. ’Επειδή δέ όλως

(1) ’Έξω τοϋ βυζανπνοϋ τούτου μέρους τοϋ τείχους εις άπόστασιν 12 βημά- 
των περίπου άπ’ αύτου εΰρέθη οίλλοτε υπό χωρικών φρέαρ αρχαίου υδραγωγείου, 
έν ώ λέγεται δτι έρρεεν άφθονώτατον ύδωρ.

(2) Τά σίδηρα ταυτα είνε κατιωμένα, ώστε δέν δύναται νά διακριθή τί ήσαν. 
Ξίφη δέν φαίνονται δτι ήσαν, διο'τι δέν είνε πλατέα. Του ένός ή αιχμή καίπερ 
λίαν εφθαρμένη φαίνεται δτι ήτο συνεστραμμένη δίκην φελλάγρας, ώστε Ισως 
είνε είδος τι εγχειριδίου πρός τό φονικώ τερον έξηρτυμένον διά τής ιδιορρύθμου 
ταύτης κατασκευής

Πρακτικά τοϋ 1899
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άπίθανον είνε ότι ήτο έγκαταταλελειμμένον τό ύπό τοϋ περι
βόλου τούτου περικλειόμενον ιερόν ύφισταμένης της πόλεως, 
πρέπει νά θεωρηθή πιθανώτατον ότι ό τάφος ανήκει εις χρόνους, 
καθ’ οΰς αί Ιΐλαταιαί δεν ΰφίσταντο ώς πόλις, ήτοι εις τους 
ολίγον πρό τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ώς δηλοΰσι τά κτερί- 
σματα (1).

’Εντός τοϋ είρημένου περιβόλου, άλλ' εις ικανήν άπ’ αύτοΰ 
άπόστασιν πρός νότον, παραπλεύρως δέ τοϋ προειρημένου μετα
γενεστέρου υδραγωγείου εύρέθησαν τά θεμέλια μεγάλου οικοδο
μήματος έκτισμένου διά μεγάλων πλινθίδων επιχωρίου άσβεστο- 
λίθου καλώς είργασμένων, αϊτινες άποτελοϋσι την πρόσοψιν τοϋ 
τοίχου, ένω τό όπισθεν μέρος αύτοΰ είνε έκτισμένον διά μικρών 
λίθων μετά άμμοκονίας. Τοϋ οικοδομήματος τούτου άπεκαλύφθη 
ή βορειοδυτική γωνία καί μέγα μέρος τοϋ δυτικοϋ τοίχου, ού δεν 
εύρέθη τά τέρμα. Τά εϋρεθέντα λείψανα δεν σώζονται δυστυχώς 
εις καλήν κατάστασιν, ώστε τούτο μόνον δύναται νά ρηθή μετά 
βεβαιότητος, ότι τό οικοδόμημα δεν ήτο ναός' πιθανώς δέ ήτο 
καταγώγιόν τι (2) ή καί στοά έκ βορρά πρός νότον εκτεινόμενη 
μετά προσόψεως πρός δυσμάς.’Εκ τοϋ τρόπου τής οίκοδομίας τό 
οικοδόμημα φαίνεται άνήκον εις τούς μ.ετά τόν Μέγαν ’Αλέξαν
δρον χρόνους, παλαιότερον ον πιθανώτατα τών χρόνων τών 'Ρω- 
μ,αίων αύτοκρατόρων.

Πλήν τοϋ οικοδομήματος τούτου ούδενός άλλου οικοδομή
ματος έξηκριβώθη ή ΰπαρξις έντός τοϋ περιβόλου. Μόνον δύο 
τοιχάρια τό μέν έκ μικρών άκατεργάστων λίθων έκτισμ.ένον 
καί ’ίσως προϊστορικόν, τά δέ έκ μικρών λίθων λογάδην συνηρμο- 
σμένων εύρεθέντα έν τοϊς όρύγμασι φαίνονται άνήκοντα εις πα
λαιούς χρόνους (3), αλλά τοσοϋτον είνε κατεστραμμένα καί ύπό 
μεταγενεστέρων έποικοδημήσεων παραμεμορφωμένα,ώστε εις ούδέν 
είνε χρήσιμα. Μεταγενέστεροι όμως άθλιοι τοίχοι εύρέθησαν 
πολλαχοΰ ικανοί.

(1) Εις πολύ νεωτέρους χρόνους [χοί φαίνεται ότι τά χτεοίσματα δεν επιτρέ- 
τρέπουσι νά άναχθη.

(2) ΙΙρβλ. Καββαδια, Τό ιερόν του ’Ασκληπιού σελ. 162 έξ.
(3) Τό δεύτερον κεΐται ολίγον τι Εξωθεν του περιβόλου πρός βορράν.
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“Οτι ό υπό του εύρεθένχος περιβόλου περιβαλλόμενος χώρος 
είνε ιερόν, άποδεεκνύουσι, νομίζω, δυο άναθηματικαί επιγραφαί 
τοϊς θεοϊς άναγεγραμμέναι, προσέτι δε καί το ενταύθα άπει- 
κονιζόμενον τεμάχιον αναθηματικού άναγλύφου, έν ώ φαίνονται 
δύο προσώπων χεϊρες κρατούσαι σκήπτρα. 'II μία των αναθη
ματικών επιγραφών είνε κεχαραγμένη επί μεγάλου μαρμάρου 
ένιρκοδομημένου έν μεταγενεστέρα κλίμακι · ή δε έτέρα επι

Πρακτικά τοϋ 1899

γραφή καί τό τεμάχιον τού αναθηματικού άναγλύφου τουναντίον 
είνε μικρότατα τό μέγεθος καί εις ούδεμίαν κοινήν χρείαν χρήσιμα, 
ώστε διά τήν μεγάλην διαφοράν τού μεγέθους αυτών νομίζω 
ότι δεν επιτρέπεται ή ΰπόθεσις ότι πάντα ταΰτα μετεκομίσθησαν 
έξ άλλου τόπου ενταύθα. Έν τώ αύτώ τόπω εύρέθη προσέτι 
καί μικρόν θραύσμα τού κιονόκρανου δωρικού κίονος μαρμά
ρινου ίκανώς μεγάλου (1) καί τεμάχιον λεοντοκεφαλής ΰδρορ- 1

(1) Τό σωζο'μενον μέρος είνε έκ τοϋ έχίνου (εχοντος ύψος 0,10) μετά μέρους 
των δακτυλίων τοϋ υποτραχηλίου καί μικρού μέρους τοϋ άβακος.
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ρόης έκ λευκοΰ χονδροκόκκου μαρμάρου καλής εργασίας, καί 
πιθανώς εις τό αυτό οικοδόμημα άνηκούσης μετά τοϋ κίονος. 
"Ετερον εύρημα άξιολογώτερον των προειρημ.ένων καί πιθα
νώς άνήκον εις τό αυτό οικοδόμημα, όιτερ έξ αύτοΰ φαίνεται 
ότι ήτο ναός, είνε μικρά μαρμάρινη κεφαλή ύψους έν όλω 0,11 
(τοϋ λαιριοϋ μόνον 0,023), ήτις άναμφιβόλως είνε άπεσπασμένη 
έξ αναγλύφου τινός έκτυπου, πιθανώτατα δε έκ μετόπης, ώς δη- 
λοϊ τό τεθραυσμένον οπίσθιον μέρος της κεφαλής καί ή ήμελημε'νη 
έξεργασία τοϋ μη θεατού ΰπεράνω τοϋ άριστεροΰ ώτός μέρους 
αυτής καί τοϋ λίαν παχέος καί δυσμόρφου τραχήλου. Ή κεφαλή 
αύτη παριστα πρόσωπον νεανικόν γυναικεΐον μετά πυκνής κόμης, 
είνε δέ κατά τι έστραμμένη προς αριστερά καί ατενίζει ολίγον τι 
πρός τά άνω. Οί οφθαλμοί είνε πεποιημένοι αυλακωτοί, τά ώτα 
κεκλιμένα καί κατωτέρω τής φυσικής αυτών θέσεως, έν δέ τοΐς 
χείλεσιν υπάρχει έ'τι τό άρχαϊκόν μειδίαμα. Ώς έκ τής τέ
χνης ή κεφαλή αύτη φαίνεται άνήκουσα εις τούς ολίγον πρό τοϋ 
Φειδίου χρόνους , διά δέ την τεχνοτροπίαν φαίνεται μοι έ'ργον 
άξιολογώτατον καί άξιον έκτενεστέρας μελέτης. (Εύρετ. Γλυ
πτών τοϋ Έθν. Μουσείου άριθ. 1849). Εύρέθησαν προσέτι έν τφ 
αύτώ τοπίο καί δύο μικρά τεμάχια δωρικών πωρίνων κιόνων 
μετά έπιχρίσματος, άτινα δύνανται νά άνήκωσιν εις άλλα κτίρια 
έντός τοϋ αύτοΰ τεμένους υπάρχοντα (Εύρετήριον τοϋ έν Θήβαις 
μουσείου, άριθ. 1086 — 1087). Δυστυχώς έξ οΰδενάς τών 
προειρημένων ευρημάτων δύναται νά όρισθή τίνες ήσαν οί έν τφ 
ίερφ τούτω λατρευόμενοι θεοί (1), βέβαιον όμως φαίνεται ότι 
τοΰτο δέν είνε έκ τών υπό τοϋ Ιίαυσανίου μνημονευομένων, καί 
ότι διετέλεσε τιμ-ώμενον έπι μακρόν χρόνον, διότι ή μέν προειρη- 1

(1) Κατ’ άβεβαίαν, άλλ’ οχι άπίθανον εικασίαν δύναται νά prj0rj δτι οί θεοί 
ουτοι ήσαν ίατήρες, επειδή αυτόθι εύρέθησαν ικανά τον άριθμόν μικρά χαλκά 
εργαλεία, άτινα φαίνονται χειρουργικά, ή'τοι τρία δμοια πρός ο’ίτογλυφίδας (οστο- 
ξέσται, μήκος αυτών 0,11—0,13), εν αιχμηρόν μήκους 0,12 και έν πτυοειδές 
0,083, προσέτι δέ καί οστέινη περο'νη μήκους 0,056. Τυχαΐον φαίνεται δτι εινε 
αυτόθι τό εύρημα τεμαχίου μαρμάρινου άγαλματίου (μέγεθος του σωζομένου μέ
ρους από του όμφαλού μέχρι τών γονάτων 0,14), δπερ φαίνεται δτι είνε άντί- 
τυπον τής Κνιδίας Αφροδίτης τού Πραξιτέλους. (Ευρετήρ. του εν Θήβαις μου
σείου άριθ. 1101).

ΆναΟκαφαί έν Πλαταιαΐς
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μ.ένη κεφαλή άνήκεϊ εις τόν Ε' π. X. αιώνα, ή μικρά αναθημα
τική επιγραφή καί τό άνάγλυφον εις τόν Δ ', ή δέ μεγάλη επι
γραφή εις τους ύστερους μακεδονικούς χρόνους. Εύρέθησαν προσέτι 
αυτόθι καί δύο σφονδύλια προϊστορικά λίθινα έκ των γνωστών 
καί ίππάριον πήλινον μυκηναϊκής τέχνης καί όστρακα γεωμε
τρικών αγγείων, αλλά ταΰτα πάντα δύνανται καί νά μή έχωσι 
σχέσιν τινά πρός τό ιερόν.

’Εντός του υπό τοϋ βορειοδυτικού διατειχίσματος περικλειο- 
μένου μέρους τής πόλεως, έσκάφησαν επτά ορύγματα, τρία μέν 
παρά τήν κατά τούς Άμ.ερικανούς ύπ’ άριθ. IV έν έρειπίοις σω- 
ζομένην βυζαντινήν εκκλησίαν, έτερα δύο εις άπόστασιν 70—100 
βημάτων άπ’ αυτής πρός βορράν, έκτον μεταξύ αυτής καί τής 
ΰπ’ άριθ. I κατά τούς ’Αμερικανούς εκκλησίας, καί τό τελευ- 
ταΐον βορειανατολικώς τής ΰπ’ άριθ. IV εκκλησίας παρά τάς ση- 
μερινάς μ.άνδρας πρός καταυλισμ,όν βοών, ένθα έφαίνοντο ερείπια 
παλαιού κτιρίου θολωτού, όπερ άπεδείχθη ότι ήτο μικρά δεξα
μενή. Καθ’άπαν τούτο τό μέρος τά αρχαία ερείπια άπεδείγθησαν 
ότι είνε τελείως καί όλοσχερώς ήφανισμένα ύπό άθλιων μεταγενε
στέρων εποικοδομήσεων,δι’ών πλειστάκις άνεστατώθη τό έδαφος, 
ή δ’ άνασκαφή απανταχού άπεκάλυπτε θλιβερήν εικόνα έρημώ- 
σεως όμοίαν περίπου πρός ήν άλλοτε είδον έν Κορίνθω. (Πρα
κτικά τής Άρχ. Έτ. 1892 σελ. 120 καί 123— 124). Ούδέν 
’ίχνος καλού άρχαίου κτιρίου ε’φάνη ούδαμοΰ, άλλά τά πολλά 
βάθρα άνδριάντων καί επίκρανα καί άλλοι έξ άρχαίων κτισμάτων 
ειλημμένοι λίθοι ένωκοδομημένοι έν τοΐς έρειπίοις τών έκκλησιών 
καί ικανά τεμ,άχια έπιγραφών τών καλών χρόνων καί όστρακα 
μελανόμορφων καί έρυθρομόρφων άγγείων μαρτυρούσιν ότι αυτόθι 
που άναμφιβόλως ύπήρχεν έπίσημός τις τόπος τής άρχαίας πόλεως, 
ίσως ή άγορά(Ι). Αυτόθι εύρέθη καί μεγάλη τις έπιγραφή χαλκή 
μεταγενεστέρων χρόνων, προσεχώς έκδοθησομένη μετά τών άλ- 1

(1) Χαρακτηριστικόν τοϋ μεγέθους της καταστροφής εινε οτι αυτόθι, ώς καί 
εν τώ ανωτέρω περιγραφέντι ίερώ, σχεδόν άπαντα τά εύρεθέντα τεμάχια έπι
γραφών καί γλυπτών συνελέχθησαν έπί τής σημερινής επιφάνειας τοϋ εδάφους, 
όλίγιστα οέ εινε τά βαθύτερου έν τοΐς σκαφεΐσιν όρύγμασιν εύρεθέντα.
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λων (Έθν. Μουσ. Εΰρετ. χαλκ. άριθ. 12,159). Κατά τους μετα
γενεστέρους δέ χρόνους τό μέρος τούτο ήτο τό πυκνότερον κατω- 
κημένον, καίτοι κατά τους χρόνους τούτους ή πόλις έξετάθη καί 
έξω του βορειοδυτικού διατειχίσμ.ατος πρός άνατολάς παρά τό 
άνωτέρω περιγραφέν Ιερόν. Ωσαύτως δέ καί έν τοϊς προϊστορικοις 
χρόνοις τό βορειοδυτικόν τούτο μέρος της άρχαίας πόλεως ήτο 
συνωκισμένον, διότι αυτόθι εΰρέθησαν ΰπ’ εμού καί όστρακα πή
λινων αγγείων προμυκηναϊκά, μυκηναϊκά, γεωμετρικά καί παλαιά 
κορινθιακά, κεφαλή πήλινου ειδωλίου μυκηναϊκού καί λεπίδες 
τινές οψιδιανού λίθου έκ των γνωστών (1 ).'Όλως εσφαλμένη όμως 
μ.οί φαίνεται ή γνώμη των νεωτέρων ότι αυτόθι ύπήρχεν ακρό- 
πολις τής άρχαίας πόλεως, διότι κατά μέν τόν Δ'π. X. αιώνα 
καί ακολούθως τό βορειοδυτικόν μέρος τής πόλεως δεν έχωρίζετο 
διά τείχους άπό τού υπολοίπου πρός νότον καί άνατολάς μέρους 
αυτής, τής δέ τού Ε' αίώνος πόλεως ή περιοχή είνε δλως άγνω-' 
στος, άλλά πιθανώτατα μ,εγαλυτέρα κατά τι τού βορειοδυτικού 
τούτου μέρους,ώς θά ρηθή κατωτέρω. Μόλις έν τοϊς έσχάτοις ρω- 
μαϊκοΐς χρόνοις προφανώς διά τήν άδυναμίαν τής φρουρήσεως τού 
παλαιού τείχους έκτίσθη τό βορειοδυτικόν διατείχισμα έγκατα- 
λεκρθέντος τού έξωτέρου περιβόλου.Ότι δέ ό μέγας έξώτερος περί
βολος έγκατελείφθη μετά τήν οικοδομήν τού βορειοδυτικού διατει- 
χίσματος είνε φανερόν καί έξ αυτής τής κατασκευής τούτου,διότι 
άπαν τό υπέρ τό έδαφος μέρος αύτοΰ είνε έκτισμένον διά λίθων 
καθη,ρημένων έξ άλλου τείχους, όμοιοτάτων δέ πρός τούς κατά 
χώραν κειμένους λίθους τού εξωτέρου περιβόλου' ώστε τό δια- 
τείχισμα ώκοδομήθη προφανώς διά λίθων καθαιρεθέντων έκ τού 
άχρηστου πλέον καταστάντος εξωτερικού περιβόλου (2).

(1) Επομένως εσφαλμένη φαίνεται ή γνώμη του Vischer (Erinnerungen 
und Eindr. aus Griech. σελ. 545 εξ.) δτι έν τω νοτειοτάτω μέρει της περιο
χής της άρχαίας πόλεως έκειτο ο αρχαιότατος συνοικισμός των Πλαταιών.

(2) Πολλοί έκ των λίθων άριθμηθέντες, ώς φαίνεται, κατά τήν καθαίρεσιν συν
αρμόζονται κάλλιστα καί εν τω διατειχίσματι, ώστε ό μή προσέχων δύναται νά 
εκλάβη τό διατείχισμα ώς άρχαιον, ώς καί εξέλαβον αυτό πολλοί. Οί πλειονες 
όμως των λίθων δεν συναρμόζονται, πληρουνται δέ τα κενά Οιά μικρών λίθων, 
πλακών καί κεράμων. Πλησίον τής Μεγάλης Βρνόης υπάρχουσιν ένωκοδο-
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Ούτε αυτόθι λοιπόν ύπήρχεν άκροπολις, ούτε έν τφ πετρώδει 
καί λίαν άνωμάλφ νοτίω μέρει της πόλεως, όπερ ήτο περιτετει- 
χισμένον άναμφιβόλως τούτου μόνου ένεκα, ένα έν πολιοοκίρι χρη- 
σιμεύγ) εις νομήν των κτηνών καί τών ποιρινίων έγκαταλειπό- 
μενον έν άνάγκγ)· διό έρείπια μέν η άλλα ίχνη οίκήσεως ούδαμού 
φαίνονται έν αϋτφ, οΐ δέ πύργοι τοΰ χωρίζοντος αυτό άπό του 
λοιπού μέρους της πόλεως διατειχίσματος είνε έστραμμένοι πρός 
νότον, ένφ τό έναντίον έμελλε νά υπάρχω, άν αυτόθι ύπήρχεν 
άκρόπολις. "Ο,τι λοιπόν ό Θουκυδίδης (Β\ 15) λέγει περί τών 
αρχαιότατων ’Αθηνών ότι ή άκρόπολις πόλις ην, τούτο 
ύφίστατο έν Πλαταιαϊς μέχρι τέλους,διότι τό έν άρχή συνοικισθέν 
μέρος αυτής δεν ήτο φύσει όχυρώτερον τοΰ υπολοίπου.

Ή έτέρα έξωθι τού βορειοδυτικού διατειχίσματος σκάφη άπέ- 
βλεπε τήν έξερεύνησιν μικρού τίνος πολυγωνικού τοίχου έχοντος 
διεύθυνσιν περίπου έκ Ν. πρός 13. καταφανούς δέ ύπάρχοντος 
καί πρά της άνασκαφής αντίκρυ τού πέμπτου άπό τής Μεγάλης 
Βρύσης πύργου τοΰ διατειχίσματος, 180 περίπου μέτρα πρός 
δυσμάς τού ύπό τών ’Αμερικανών άνακαλυφθέντος άρχαίου ναού, 
οΰ τά έρείπια περιγράφονται έν American journal of Ar- 
clueol. VII (1891) σελ. 390 έξ. (1). Ό τοίχος οΰτος έξηρευ— 
νήθη εις μήκος 14 μ., έσωθεν δ' αυτού άνεσκάφη τά έδαφος μέ
χρι 10 μ. "Ιχνη τής καταστρεπτικής έπηρείας τών μεταγενε
στέρων δέν φαίνονται αυτόθι πολλά, άλλα καί ή σώζουσα τάς 
άρχαιότητας έπίχωσις είνε δυστυχώς μικρότατη, έχουσα πάχος 
τό πολύ 1 μ., τά πλεϊστον δέ περιοριζομένη μόλις εις πάχος 
σπιθαμής, καί αΰτη δέ φαίνεται άνακεκινημένη κατά τους τελευ
ταίους π. X. αιώνας'προσέτι δέ καί μεταγενέστερον τοιχάριον εύ- 
ρέθη έ'ν Τούτων ένεκα ούδ’ αυτόθι έγένετο σπουδαία τις άνακά- 
λυψις.Ό πολυγωνικός τοίχος φαίνεται ότι είνε περίβολός τις, διό 
έχει καί δύο μικράς άντηρίδας έσωθεν, ήτοι έν τή πρός δυσμάς

ριηρ,ενοι λίθοι τινές καθιγοημένοι έν. τίνος στρογγυλού πύργοο. Τό Εσωτερικόν τοΰ 
διατειχίσματος πληροΰται διά μικρών λίΟοιν γαλαρώς δι’ όλιγοστης άμμοκονιας 
συνδεδεμενων. ΙΙρβλ. American journ. of Arch. VI σελ. 454.

(I) ’Ίδε τό έν American journ. of. Arch. VI πιν. XXIII σ/έδιον τών 
ΙΙλαταιών, ένθα σημειουνται Votive Cuttings.
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πλευρά αύτοΰ, άνήκει δέ ίσως εις τό ιερόν, ού ό ναό; άνεκαλύφθη 
ύπό τών Αμερικανών.Τό πάχος αΰτοϋ είνε 0,53, σώζεται δε εί; 
ύψος μέχρι; 1 μ. Τοιχάριά τινα έντός αύτοΰ άποκαλυφθέντα, 
καίπερ τά πλεϊστα εις αρχαίους χρόνους άνήκοντα, εινε όλως 
ασήμαντα. Λόγου άξια ΰπήρξεν αυτόθι ή εΰρεσις ένδεκα μικρών 
τεμαχίων κεραμίδων, πιθανώτατα έπιτεγίων, Ιχουσών πάχος 
0,02, αΐτινες φέρουσι μεγάλας σφραγίδας (διαμέτρου 0,07-0,10) 
μετά έκτυπων παραστάσεων αρχαϊκής τέχνης τών αρχών τοϋ Ε’ 
π. X. αιώνος, τινές δέ κατά τι νεωτέρας. Τούτων ένεκα πιστεύω 
ότι καί ό πολυγωνικός τοίχος είνε κτίσμα τής παλαιάς πόλεως, 
τής ύπό τών Λακεδαιμονίων καταστραφείσης, ό δέ τρόπος τής 
οίκοδομίας αύτοΰ αρμόζει εις τούς χρόνους εκείνους κάλλιστα' 
εύρέθησαν όμως καί νεωτέρων χρόνων έργα αυτόθι. ’Επειδή δέ 
ό πολυγωνικός τοίχος κεϊται εις ολίγων μόνον βημάτων άπόστα- 
σιν άπά τοϋ βορειοδυτικού διατειχίσματος,ώστε εάν ύποτεθή ότι τό 
τείχος τής ύπό τών Λακεδαιμονίων καταστραφείσης πόλεως διήρ- 
χετο πλησίον, όπως τό είρημένον διατείχισμα, όλως άπίθανον είνε 
ότι τό μέρος τοΰτο θάκατελείπετο έξω,πιστεύω ότι ή περιοχή τής 
παλαιοτέρας πόλεως δέν συνέπιπτε πρός την τής μεταγενεστέρας 
τής ύπό του βορειοδυτικού διατειχίσματος περικλειομένης, άλλ’ 
ότι ή ήτο μικρότερα εκείνης, όπερ άπίθανον, ή περιελάμβανε καί 
τοΰτο τό μέρος , ένθα ό πολυγωνικός τοίχος καί ό ύπό τών 
’Αμερικανών ανακαλυφθείς αρχαίος ναός.

Έκ τών εύρεθεισών κεραμίδων άξιολογωτέρα την τέχνην είνε 
ή φέρουσα σφραγίδα μετά νεανικής μορφής όλως γυμνής κινού
μενης μεθ’ ορμής πρός δεξιάν, ήτις μοί φαίνεται αθλητή; άκον- 
τίζων, φέρων κόμην άναδεδεμένην εις κρωβύλον(Ι). Κατά τήν 
περιφέρειαν τής σφραγίδας σώζονται τά εξής γράμματα Ν Ο I 
(ήτοι -ιόν). Έκ τών λοιπών τά άξιολογώτερα φέρουσι τάς εξής 
παραστάσεις. Δύο τεμάχια φέρουσι σφραγίδα μετά Γοργονείου 
άρχαϊκωτάτου τερατωδώς μέγα έχοντος τό στόμα καί τούς όδόν- 
τας καί προεκβεβλημένην τήν γλώσσαν. Έν άλλω τεμαχίψ ΰπάρ- 1

(1) Τών ίδο'ντων τις ειπεν δτι εινε μάλλον γυνή κροταλίζουσα, άληθώς δέ 
πράγμα τι, δπερ κρατεί διά τής άριστεράς χειρο'ς, ομοιάζει πολύ πρός κρό-

ΆναΰκαφαΑ έν ΙΙλαταιαις
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χει μορφή πωγωνοφόρος όκλάζουσα, όμοιάζουσα πρός Σειληνόν, 
προ αΰτου δέ μέγας κάνθαρος. Έν άλλφ τεμαχίω σώζεται σκέ
λος ήφανισμένης μορφής, ήτις ήτο σάτυρος, ώς φαίνεται εκ της 
οϋρας. "Αλλου τεμαχίου ή σφραγίς φέρει πέριξ λίαν δυσδιαγνώ- 
στου παραστάσεως τά γράμματα I J— I® (ήτοι φιλί-). Έν 
άλλη) σφοαγϊδι σώζεται τό οπίσθιον σφιγγός, έν άλλη, δέ τό οπί
σθιον δορκάδος. ΓΙλήν των κεραμίδων τούτων μνείας άξια διά 
τό περίεργον μόνον είνε δύο μικρά άγγεϊα ληκυθοειδή απλώς διά 
μέλανος χρώματος ύποκυανίζοντος βε^αμμένα καί έκ τοΰ τετάρ
του π. X. αίώνος ώ; φαίνεται προερχόμενα , εντός των όποιων 
ύπήρχον σιδηρά βελονοειδή μήκους 0,05, άδηλον πρός τίνα σκο
πόν έμβεβλημένα (Εΰρετήριον τοΰ έν Θήβαις μουσείου άριθ. 
1110 —1110α).

’Αντίκρυ τής θέσεως τοΰ πολυγωνικού τούτου τοίχου πρό τινων 
ετών χωρικοί σκάψαντες κατά τά θεμέλια τοΰ βορειοδυτικού δια- 
τειχίσματος (1) άνεϋρον οκτώ σπονδύλους κιόνων δωρικού ρυθμοΰ, 
ών ό μεγαλύτερος έχει διάμετρον 1,05, ό δέ μικρότερος 0,90. 
Οί σπόνδυλοι ούτοι είνε πεποιημένοι έκ λίθου ψαμμίτου καλλί- 
στης ποιότητος (2), έλάχιστα καί σχεδόν είπεΐν οΰδαμώς βεβλαμ- 
μένοι υπό τής υγρασίας καί τών άτμοσφαιρικών έπηρειών, άνή- 
κουσι δέ άναμφιβόλως εις οικοδόμημα έπίσημον κατεσκευασμένον 
πιθανώτατα κατά τόν Ε'π X. αιώνα, ώς δηλοϊ ή καλλίστη αυτών 
εργασία. Ή τυχαία αΰτη άνακάλυψις μέ έπεισε νά άνασκάψω καί 
αυτά τά θεμέλια τοΰ βορειοδυτικού διατειχίσματος, έλπίζων ότι 
καί άλλοι έξ αρχαίων κτιρίων ειλημμένοι λίθοι καί έπιγραφαί καί 
γλυπτά έμελλον νά εύρεθώσιν ένωκοδομημένα έν αύτώ.

Άνέσκαψα λοιπόν τά θεμέλια του διατειχίσματος εις τρία 
μέρη, άλλ’ εις μικράν έκτασιν, καί άληθώς άπεδείχθη ότι πλεΐ-

ταλα- άλλα δυσκολεύομαι νά πιστεύσω δτι κατά τούτους τούς χρόνου; ήδύνατο 
νά ύπαρξη παράστασι; κροταλιστρίας όλογύμνου.

(1) Τά ερείπια των Πλαταιών, καίτοι άπαν τό εοαφο; αυτών ανήκει τώ δη
μοσία», ύφίστανται συχνά; βλάδα; διά τοιούτων σκαφών των χωρικών, δυστυχώ; 
δέ μέχρι τοΰδε δέν κατωρθώθη νά προφυλαχθώσιν άποτελεσματικώ; υπό τή; δη
μοσία; δυνάμεω;.

(2) Έκ ψαμμίτου λίθου συνίστανται οί μεταξύ τών διαφόρων βραχιόνων τή;
Περόη; γήλοφοι, ώ; ειδον κατά τήν έξω τή; πόλεω; άνασκαφήν.

Πρακτικά τοΰ 1899
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στοι λίθοι έξ αρχαιότερων χτισμάτων ΰπάρχουσιν έν αύτω, έν 
οίς καί τινες σπόνδυλοι όμοιοι, ώς έφαίνοντο, προς τούς ΰπό των 
χωρικών εύρεθέντας. Έπιγραφαί όμως καί γλυπτά δεν εΰρέθη- 
σαν, άλλά μόνον μετά την άναχώρησίν μου έξήχθη αΰτόθεν βά- 
σιςτις μετά έπιγραφής άναφερομένης εις τον αύτοκράτορα'Αδρια- 
νόν, ητις παρεδόθη εις τό έν Θήβαις μουσεϊον (άριθ. 1143). 
Οΰδέν ήττον νομίζω ότι επιβάλλεται ή άνασκαφή τών θεμε
λίων τούτων καθ’ άπασαν αυτών τήν έκτασιν έν τώ μέλλοντι.

Κατά τον αυτόν χρόνον ύπά χωρικών λαθραίως άνασκαπτόν- 
των εΰρέθη εξω του βορείου μέρους του τείχους τοΰ Πλαταιών 
πολυτελής μαρμάρινη σαρκοφάγος κατά τό τρίτον περίπου τοΰ 
αρχικού μεγέθους αυτής σωζομένη, ητις συντριβεϊσα ΰπό τών 
εΰρόντων καί κατασχεθεϊσα υπό της αστυνομίας είσήχθη τέλος 
εις τό έν Θήβαις μουσεϊον (άριθ. 1144— 1144 ι). Κατά την 
γνώμην του κ. Κορομάντζου παρίσταται επί τής στενής πλευράς 
ό φόνος τών Νιοβιδών(Ι). 'Υπό τών αυτών χωρικών εύρέθησαν 
καί δύο πώρινοι τρίποδες μετά γάστρας,ών ό εις σχεδόν ακεραίους 
έ'χων τούς πόδας έ'χει ύψος 0,40 καί διάμετρον 0,35, φέρει δέ 
ποικίλην διακόσμησιν δι’ έγχαράκτων γραμμών, ητις μοί φαίνε
ται ότι ανήκει εις προμυκηναϊκούς χρόνους. (Εύρετ. μουσείου 
Θηβών άριθ. 1 160). Ό έτερος τρίπους μεγαλύτερος ών δεν φέρει 
διακόσμησιν τοιαύτην (άριθ. 1161 ).Ό τόπος τής εύρέσεως τών 
τριπόδων μοί είνε άγνωστος, πιστεύω όμως ότι προέρχονται καί 
αυτοί έκ νεκροταφείου, ώς οι κατά τό σχήμα όμοιοι άλλά μι
κρότατοι πήλινοι τρίποδες οί εΰρεθέντες έν τή παναρχαίρι νεκρο- 
πόλει τής ’Ελευσίνας (Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 108).

Έκ τών ευρημάτων τής έμής άνασκαφής τά πλειστα, ώς καί 
πολλαί πρότερον εΰρημέναι έπιγραφαί έν τοϊς έρειπίοις διεσπαρ- 
μέναι, μετεκομίσθησαν εις τά έν Θήβαις μουσεϊον, κατεγράφησαν 
δέ πάντα έν τώ εύρετηρίω αύτοΰ ΰπό τοΰ έπιμελητοΰ Έπ. Κο
ρομάντζου 6ττ’ άριθ. 1065—1115. Έκ τούτων άξια ιδιαιτέρας 
μνείας είνε α')έννέα μεγάλοι λίθοι άνήκοντες εις τρία στρογγύλα 1

(1) Φωτογραφία της παραστάσεως ταύτης υπάρχει εν τη βιβλιοθήκη τής 
Άρχ. Εταιρείας.

ΆναΟκαφαϊ έν Πλαταιαϊς
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βάθρα καί τά υπόβαθρα αυτών, έν οίς είνε κεχαραγμέναι αί εν 
τφ C1GS. I άριθ. 1672— 1674 έπιγραφαί, β’) οι φέροντες τάς 
έν CIGS. I άριθ. 1692. 1697, 3549 καί 3558 λίθοι, γ') πάσαι 
αί ύπ’ έμοϋ εύρεθεϊσαι έπιγραφαί, πλην της χαλκης (σελ. 50) 
καί της μικράς έν τφ ίερφ τών θεών εύρεθείσης αναθηματικής 
(σελ. 48), δ') τά ανωτέρω (σελ. 48) μνημονευθέντα έκ του 
ίεροΰ τών θεών άρχιτεκτονικά τεμάχια καί μικρόν κορινθιακόν 
κιονόκρανον καλής τέχνης εΰρεθέν κατά τό βορειοδυτικόν μέρος 
της πόλεως, ε') δείγματα οστράκων πήλινων άγγείων καί άλλων 
άντικειμένων προϊστορικών χρόνων (σελ. 50· 51).

Εις δέ τό έν Άθήναις Εθνικόν Μουσεϊον κατετέθησαν τά έξης, 
α') ή έν σελ. 49 μνημονευομένη μαρμαρίνη κεφαλή καί τό τε- 
μάχιον του άναθηματικοΰ άναγλύφου μετά τών δύο σκηπτροφό- 
ρων χειρών (Εΰρετ. γλυπτών άριθ. 1849—1850), β') ή χαλκη 
έπιγραφη καί ή μικρά άναθηματικη αί μη κατατεθεΐσαι έν τώ 
έν Θήβαις μουσείω, γ') τά άνωτέρω σελ. 53 μνημονευόμενα 
ένδεκα τεμάχια κεραμίδων, δ') έτέρας νεωτέρων χρόνων κεραμί
δας τεμάχιον μετά σφραγϊδος ένεπιγράφου, ε') τά τεμάχια του 
έν τφ σελ. 46 τάφω εύρεθέντος χαλκοτεύκτου σκεύους, ς-’) τά 
έν σελ. 49 ύποσημ. μνημονευόμενα χειρουργικά έργαλεια, ζ') μι- 
κρότατον άγγεϊον ΰάλινον ύψους 0,019. (Εύρετηρ. χαλκοθηκης 
καί άγγείων άριθ. 12,224—12,227). Ιΐροσέτι δέ καί περί τά 
50 χαλκά νομίσματα, τά πλεϊστα έφθαρμένα.

Πρακτικά, τού 1899

Ανδρεας Ν. Σκιάς
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