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Ελευσίνα, αναπαράσταση του Ιερού με την
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Eleusis, reconstruction drawing of the sanctuary
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Φρέαρ «Κνωσού»
‘Knossos’ Ventilation Shaft

Κεραμεικός, αναπαράσταση του Διπύλου και της Ιεράς
Πύλης με το Πομπείο, περιοχή εκκίνησης της Ιεράς Οδού
Kerameikos, reconstruction drawing of the Dipylon (Double
Gate) and the Hiera Pyle (Sacred Gate) with the Pompeion,
starting point of the Hiera Hodos (Sacred Road)

Φρέαρ «Προφήτης Δανιήλ»
‘Profitis Daniil’ Ventilation Shaft

Γέφυρα
Ελευσινιακού Κηφισού
Bridge over the
Eleusinian Kephissos

Ιερό Αφροδίτης
στην περιοχή
Δαφνίου
Sanctuary of
Aphrodite in the
area of Daphni

Το Αθηναϊκό πεδίο όπως θα ήτ
αρχαιότητα. Άποψη από το βορρά
το όρος Αιγάλεω κατεβαίνει ως τη
και ένα σχετικά στενό πέρασμα ε
στην Ιερά Οδό να φθάσει στην Ε
από τις νότιες παρυφές του Θ
πεδίου. Ανατολικά της πόλης υψ
Υμηττός. Mέσα σε αυτή τη λεκάνη ε
το Αττικό πεδίο με καλλιέργειες πο
ο Κηφισός ποταμός. Στο βάθος δι
η νήσος Σαλαμίνα, Αθηναϊκή κτ
νοτιοανατολικά ο Πειραιάς, το μεγάλ
τότε και σήμερα.

Έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων από ανασκαφές της
Γ´ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
κατά μήκος της ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Γενικός συντονισμός-Οργάνωση ΥΠ.ΠΟ.Τ., Γ´ Ε.Π.Κ.Α.:
Νικολέττα Βαλάκου, ΥΠ.ΠΟ.Τ., Διευθύντρια Δ.Π.Κ.Α., τέως Διευθύντρια Γ´ Ε.Π.Κ.Α.
Όλγα Ζαχαριάδου, Αρχαιολόγος, τέως Τμηματάρχις Αρχ. Χώρων Γ´ Ε.Π.Κ.Α
Γεώργιος Αλεξόπουλος, Αρχαιολόγος Γ´ Ε.Π.Κ.Α

Εφαρμογή μουσειογραφικής μελέτης Γ´ Ε.Π.Κ.Α.:
Γεώργιος Αλεξόπουλος (Επίβλεψη – συντονισμός)
Έλλη Κόκκαλη, Μαρία Μερτζάνη
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. - ΑΜΕΛ Α.Ε. (Τεχνική υποστήριξη)

Τεχνική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Μουσειολογική μελέτη Γ´ Ε.Π.Κ.Α.:
Γεώργιος Αλεξόπουλος, Νικολέττα Βαλάκου, Όλγα Ζαχαριάδου

Σχεδιασμός και γραφιστική επεξεργασία εποπτικού υλικού:
Αθηνά Ιακωβίδου, athina@printall.gr

Μουσειογραφική μελέτη:
Δημήτριος Κουτσογιάννης, Αρχιτέκτων, demkout@otenet.gr
Κείμενα Προθήκες 0-10:
Γ. Αλεξόπουλος. Προθήκες 11-16: Ο. Ζαχαριάδου
Επιμέλεια αρχαιολογικού υλικού Γ´ Ε.Π.Κ.Α.:
Γεώργιος Αλεξόπουλος, Έφη Ανέστη,
Όλγα Ζαχαριάδου, Χριστίνα Θεοδωροπούλου
Συντήρηση αρχαιοτήτων:
Έλλη Κόκκαλη, Μαρίνα Μάλιαρη, Μαρία Μερτζάνη,
Μαριάννα Παπαδημητροπούλου, Βασιλική Χαρίση
Επιμέλεια εποπτικού υλικού:
Γ. Αλεξόπουλος, Ο. Ζαχαριάδου

Παραγωγή και τοποθέτηση εποπτικού υλικού:
Printall, www.printall.gr
Μετάφραση κειμένων:
Αλεξάνδρα Ντούμα, doumases@otenet.gr
Προοπτικό ανάγλυφο Αλόγου:
Toby Short (γλύπτης), tobyshort@gmail.com
Αναπαραγωγή αγγείων:
Ελένη Αλούπη, Thetis Authentics Ltd, www.thetis.gr
Εκμαγεία:
Χρήστος Μάρης, Αθανάσιος Γκριζάπης, marischristos@gmail.com
Αντίγραφα μετάλλινων αντικειμένων:
Δ. Φιλιππάκης, PHILIPPAKIS ART, www.philippakis.gr

0 Χάρτης Αττικής
Γεωγραφική έκταση Ιεράς Οδού
1 Ιερά ή Ελευσινία Οδός Η μακρά ιστορία ενός δρόμου μύθος και λατρεία
Ηiera Ηodos (Sacred Way) to Eleusis The long history of a road myth and cult
2 Το Φυσικό Περιβάλλον Πλημμύρες και Γέφυρες (Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
The natural environment Floods and Bridges (ELAIONAS Station)

Οι τίτλοι των προθηκών 0-16

3 Το Άλογο στην Αρχαία Αθήνα (Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
The Horse in Ancient Athens (ELAIONAS Station)
4 Ύδρευση και Υδάτινοι Πόροι στην Αρχαία Αθήνα
Water Supply and Water Resources in Ancient Athens
5 Αρχαία πηγάδια - Παράθυρα στο Παρελθόν
Ancient Wells - Windows on the Past
6 Ελαιώνας - Άνθρωποι και Καλλιέργειες (Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
Sacred Olive Grove - Men and Crops (ELAIONAS Station)
7 Βιοτεχνική δραστηριότητα εκτός των Τειχών (Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
Manufacturing Activity outside the City Walls (ELAIONAS Station)
8 Διαχρονικές χρήσεις γης στον Ελαιώνα
Land use in the area “Elaionas” through time
9 ΓΡΑΦΗΚΑΙΑΝΑΓΝΩΣΗ Ενεπίγραφα μνημεία στην αρχαία Αθήνα
READINGANDWRITING Inscribed monuments in ancient Athens
10 Ύπνος και Θάνατος Ταφές παρά την Ιερά Οδό
Hypnos and Thanatos Burials beside the Sacred Way
11 Ταφικές Στήλες από νεκροταφεία της Ιεράς Οδού
Grave Stelai from cemeteries beside the sacred way
12 Νεκροταφεία της Ιεράς Οδού (Φρέαρ «Σπύρου Πάτση»)
Cemeteries of the Sacred Way (‘Spyroυ Patsi’ Shaft)
13 Παιδικές Ταφές από νεκροταφεία της Ιεράς Οδού (Φρέαρ «Σπύρου Πάτση»)
Children Burials from cemeteries beside the sacred way (‘Spyroυ Patsi’ Shaft)
14 Ιερά και μνημεία στην πορεία της Ιεράς Οδού (Φρέαρ «Προφήτη Δανιήλ»)
Sanctuaries and monuments along the Sacred Way (‘Prophitis Daniil’ Shaft)
15 Ιερά Οδός. Ταφικά έθιμα στην αρχαία Αθήνα. (Σταθμός ΑΙΓΑΛΕΩ)
Hiera Hodos. Burial customs in ancient Athens (EGALEO STATION)
16 Nεκροταφεία και Tαφικά μνημεία κατά μήκος της Ιεράς Οδού (Σταθμός ΑΙΓΑΛΕΩ)
Cemeteries and tomb monuments lining the sides of the Sacred Way (EGALEO Station)

A 19290

1 Παναθηναϊκός αμφορέας, 490 π.X. περίπου. Ανάπλαση αγγείου του τύπου αυτού με

βάση όστρακο (θραύσμα) το οποίο βρέθηκε στην ανασκαφή του σταθμού ΕΛΑΙΩΝΑΣ.
Οι Παναθηναϊκοί αμφορείς ήταν μεγάλα αγγεία με παραστάσεις και στις δύο πλευρές
τους. Η κύρια παράσταση απεικόνιζε την Αθηνά Πρόμαχο (αυτή που μάχεται στην
πρώτη γραμμή) με την επιγραφή τῶν Ἀθένεθεν ἆθλον, δηλαδή «[ένα] από τα έπαθλα
από την Αθήνα». Στην άλλη πλευρά εικονιζόταν το άθλημα στο οποίο διακρίθηκε ο
νικητής (πάλη, δρόμος, αρματοδρομία κ.λπ.). Ηταν δημόσια αγγεία και την ευθύνη
της κατασκευής και απονομής τους είχαν τα αρμόδια όργανα της Aθηναϊκής Πολιτείας.

(Αντίγραφο)

Panathenaic amphora, ca 490 BC. Reconstruction of a vase of this type on the
basis of a sherd (fragment) found in the excavation at ELAIONAS Station.
Panathenaic amphorae were large vases with representations on both sides. Τhe
main representation was of the goddess Athena Promachos (she, who fights in the
front line of battle), with the inscription τῶν Ἀθένεθεν ἆθλον, that is, ‘[one] of the
prizes from Athens’. Depicted on the other side was the contest in which the athlete
was victorious (wrestling, footrace, chariot race, etc.). These were public vases,
and specific authorities of the Athenian State were responsible for overseeing the
making and awarding of them. (Copy)

2

Αμφορέας τύπου «S-O-S», 700 π.Χ. περίπου. Ανάπλαση αγγείου
του τύπου αυτού με βάση όστρακα εγχυτρισμού που βρέθηκε
στο Φρέαρ «Κνωσού». Εμφανίστηκε την Ύστερη Γεωμετρική
εποχή (μέσα του 8ου αι. π.Χ.) για τη μεταφορά λαδιού και κρασιού.
Μορφολογικά, αποτελεί τον πρόδρομο του Παναθηναϊκού
αμφορέα ο οποίος τον αντικατέστησε γύρω στα μέσα του 6ου αι. π.Χ.
Ονομάστηκε από τα γράμματα S-O-S του Λατινικού αλφαβήτου
τα οποία θυμίζει η γραπτή διακόσμηση στο λαιμό του αγγείου.
(Αντίγραφο)

Amphora of ‘S-O-S’ type, Ca 700 BC. Reconstruction of a vase
of this type on the basis of sherds (fragments) from a jar burial
(enchytrismos) found in the ‘Knossos’ Ventilation Shaft. This
vase type appeared in the Late Geometric period (mid-8th c.
BC) for transporting olive oil and wine. Morphologically it is
the precursor of the Panathenaic amphora, which replaced it
around the mid-6th century BC. It was named after the letters
S-O-S (of the Latin alphabet), which the painted decoration
on the neck of the vase recalls. (Copy)
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Ηiera Ηodos (Sacred Way) to Eleusis The long history of aΗiera
road –Ηodos
myth and
(Sacred
cult Way) to Eleusis The long history of a road – myth and cu
Πριν επιστρέψει στον Ολυμπο με την Κόρη, η Δήμητρα δίδαξε τους Ελευσινίους πως να τη
λατρεύουν και όρισε τα των τελετών (τα Μυστήρια) να μην κοινολογούνται στους αμύητους.
Ετσι, σύμφωνα με το μύθο, οι τελετές απέκτησαν μυστικιστικό χαρακτήρα και διαρκούσαν
9 ημέρες, όσο και η περιπλάνηση της θεάς. Η μυστικότητα τηρήθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε
σήμερα να γνωρίζουμε ελάχιστα για το περιεχόμενο των τελετών. Για την πορεία όμως των
μυστών στην Ιερά Οδό, είμαστε καλύτερα πληροφορημένοι από τις αρχαίες πηγές.

The course of the Hiera Hodos (Sacred Way) has changed little from antiquity to the present
day. A basic road axis of ancient (as well as modern) Athens, it commenced at the Hiera
Pyle (Sacred Gate) in the Kerameikos and terminated at the sanctuary of Eleusis. It provided
the necessary access for the circulation of raw materials and the distribution of agricultural
produce and workshop products in the market. The roadway served not only Eleusis but also
the Thriasian Plain, and linked Attica with the major urban centres of the Peloponnese and the
rest of Greece to the north. However, it owes its fame and its name to the great procession of
initiates who made their way along it, as far as the Eleusinian sanctuary of Demeter and Kore
(Persephone), where they celebrated the ‘Eleusinian Mysteries’.

Με την πάροδο του χρόνου η λατρεία αναπτύχθηκε και στα Ρωμαϊκά χρόνια τα Μεγάλα
Μυστήρια έφθασαν στο απόγειο της δόξας τους. Το ιερό της Ελευσίνας έπαυσε να λειτουργεί
με τα διατάγματα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α΄ του Μεγάλου (έως το 391 μ.Χ.), όμως το
τελειωτικό πλήγμα επέφεραν οι ορδές των Γότθων του Αλάριχου το 395 μ.Χ.

The cult of Demeter and Kore was very ancient and was associated with the cultivation of
the soil and the ripening of crops, particularly cereals, which in Greek are called ‘demetriaka’.
Myth has it that worship was instituted by the goddess herself. As her daughter, Persephone,
was picking flowers in a meadow, with her girlfriends, perhaps somewhere in the Attica Plain,

των εποχών …πᾶσα δέ φύλλοισίν τε καί ἂνθεσιν εὐρεία χθῶν ἒβρισε (Ομηρικός ύμνος
στη Δήμητρα).
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Σταθμός Ελαιώνας - Το φυσικό περιβάλλον Πλημμύρες και Γέφυρες
H μέριμνα για τη φύση δεν είναι μια όψιμη ανάγκη της εποχής μας. Στην αρχαία
Ελλάδα το φυσικό περιβάλλον θεωρείτο σφαίρα δραστηριότητας των θεών και οι
άνθρωποι το αντιμετώπιζαν με δέος και σεβασμό. Επιγραφές μας πληροφορούν
ότι οι ελληνικές πόλεις ασκούσαν έλεγχο στην υλοτομία εντός της επικρατείας
τους και σε μερικές περιπτώσεις απαιτούσαν την αναδάσωση των υλοτομημένων
εκτάσεων. Αλλά, ενώ την εποχή του Oμήρου η Eλλάδα ήταν γεμάτη δάση, τέσσερις
αιώνες αργότερα, ο Πλάτων εκφράζοντας τη λύπη του για την αποψίλωση της
χώρας, λέει ότι τα βουνά της Αττικής έμοιαζαν με νοσήσαντος σώματος ὀστά.
Η εξασφάλιση ξύλου για διάφορες δραστηριότητες, οδηγούσε φαίνεται σε εκτεταμένη
υλοτόμηση. H κατασκευή πλοίων, η παραγωγή ενέργειας για τα πάμπολλα Αττικά
εργαστήρια και τα σπίτια, η οικοδομική, η καύση των νεκρών, αλλά και κάθε είδους
θυσιαστικές τελετές απαιτούσαν τεράστιες ποσότητες ξυλείας. Στο σπίτι η οικιακή
εστία δεν έσβηνε ποτέ.

Τα αποτελέσματα της αποψίλωσης για την οποία διαμαρτυρόταν ο Πλάτων ήταν ορατά
στην ανασκαφή του σταθμού ΕΛΑΙΩΝΑΣ, όπου αποκαλύφθηκαν βαθιές επιχώσεις
από ιλύ, κροκάλες και άμμο. Είναι το αποτέλεσμα καταστροφικών πλημμυρών που
οδήγησαν στην αναγκαστική εγκατάλειψη μιας βιοτεχνικής εγκατάστασης και στην
κατάχωση ενός νεκροταφείου.
Οι πλημμύρες αυτές πιθανότατα συνδέονται με υλοτόμηση αλλά και συνεχή βόσκηση
των ορεινών όγκων στις παρυφές του Αθηναϊκού πεδίου, δραστηριότητες οι οποίες
είχαν δυσμενείς συνέπειες στη συγκράτηση του νερού από το έδαφος. Για την ακρίβεια,
η περιοχή από το Βοτανικό έως την πλατεία Εσταυρωμένου (Αιγάλεω) είναι φυσική
λεκάνη απορροής του Κηφισού ποταμού ο οποίος πηγάζει από την Πάρνηθα. Αν και
…θέρους δε μειοῦται τελέως (Στράβων, Αττική), τις εποχές των βροχών, ο Κηφισός
μπορούσε να γίνει εξαιρετικά καταστροφικός, καθώς στην αρχαιότητα, αλλά και πριν
ακόμη εγκιβωτιστεί στη σημερινή τεχνητή κοίτη, έρρε ανεξέλεγκτος. Μία αρχαία κοίτη

του που είχε προσχωθεί με διαστρωματωμένο αμμοχάλικο, αποκαλύφθηκε σε βάθος 6 – 9
μέτρων.
Η κατασκευή γεφυριών, ξύλινων ή λίθινων, για τη διάβαση του Κηφισού πρόβαλε ως επιτακτική
ανάγκη και όχι μόνο στο απώτερο παρελθόν. Ενα τετράστιχο μας πληροφορεί ότι κάποιος
Ξενοκλής είχε κατασκευάσει μια γέφυρα στον Κηφισό το 320 π.Χ. και κατέστησε τη διάβαση
του ποταμού ασφαλή.
Η πιο καλά διατηρημένη γέφυρα του Ελευσινιακού Κηφισού (σημερινού Σαρανταπόταμου)
βρίσκεται στη θέση Καλό Πηγάδι, ένα χιλιόμετρο περίπου από το ιερό της Eλευσίνας και
είναι έργο του αυτοκράτορα Αδριανού (124-5 π.Χ.). Αλλη μία γέφυρα, άγνωστη ως τώρα,
ήρθε στο φως στο σταθμό ΕΛΑΙΩΝΑΣ. Σε βάθος 6,5 μέτρων αποκαλύφθηκαν τρία βάθρα
από τη θεμελίωση της γέφυρας καθώς και τμήματα ενός από τα τόξα της. Με απόφαση
του ΥΠ.ΠΟ.Τ., εγκρίθηκε η προσωρινή απόσπαση των βάθρων, τα οποία εκτίθενται στην
πλατεία του σταθμού.
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Από τον αποθέτη

Πήλινο ειδώλιο Σειληνού (συνοδού του Διονύσου). Τέλη 6ου-αρχές 5ου αι. π.Χ. (Α)
Κεφάλι πήλινου γυναικείου ειδωλίου. Αρχές 5ου αι. π.Χ. (Α)
Πήλινο ειδώλιο αναβάτη. Αρχές 5ου αι. π.Χ. (Α)
Μελαμβαφής κύλικα (αγγείο πόσεως). 575-550 π.Χ. (Α)
Φιαλίδιο. 550-530 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφής οινοχόη (κανάτα). 600-550 π.Χ. (Α)
Κορινθιακή οινοχόη. 600-550 π.Χ. (Α)

Από το χώρο με τις οπές

8 Λεκανίδα. 10ος αι. π.Χ. (Α)
9 Μελαμβαφές κύπελλο. 10ος αι. π.Χ. (Α)
(Α)=Αντίγραφο
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From the apothetes

Terracotta figurine of Silenus (companion of Dionysos). Late 6th-early 5th c. BC. (R)
Head of a terracotta female figurine. Early 5th c. BC. (R)
Terracotta jockey figurine. Early 5th c. BC. (R)
Black-glaze kylix (drinking vase). 575-550 BC. (R)
Small bowl. 550-530 BC. (R)
Black-glaze oinochoe (jug). 600-550 BC. (R)
Corinthian oinochoe. 600-550 BC. (R)

Elaionas Station – The natural environment Floods and Bridges
for shipbuilding, for construction, as fuel for the numerous Attic
workshops and houses, for the cremation of the dead, as well as
for all manner of sacrifices. In the home, the household hearth was
never extinguished.

Small lekanis (basin). 10th c. BC. (R)
Black-glaze cup. 10th c. BC. (R)

Conservation of nature is not just a latter-day need of our age.
In ancient Greece the natural environment was considered the
domain of activities of the gods, which is why men treated it
with awe and respect. We learn from inscriptions that the Greek
cities exercised control of tree-felling within their territory and
in some cases demanded reforestation of denuded areas of
woodland. But, whereas in the time of Homer Greece was richly
wooded, four centuries later, Plato, expressing his sadness at
the deforestation of the land, remarks that the mountains of Attica
resembled ‘bones of a sickly body’ (νοσήσαντος σώματος ὀστά.)

The effects of the deforestation about which Plato protested were
visible in the excavation conducted on the site of the ELAIONAS
Station, where deep deposits of mud, pebbles and sand were
uncovered. These were the result of destructive floods, which led
to the abandonment of a manufacturing installation and the filling of
a cemetery with alluvial deposits.

extremely catastrophic, since in antiquity – as well as prior to its
encasement in today’s manmade bed – the river flowed uncontrolled.
An ancient river bed was revealed at a depth of 6-9 metres below the
present ground surface, filled with stratified deposits of gravel.

(R)=Replica

Evidently, securing timber for various activities had led to extensive
felling of trees. Enormous quantities of wood were demanded

In all likelihood, these floods were associated with widespread treefelling and continuous grazing of the mountainous massifs on the

The construction of bridges, wooden or stone, in order to cross the
Kephissos, was imperative, and not only in the distant past. A four-

From the site with the holes

fringes of the Athenian plain, practices with adverse consequences
for water retention. Specifically, the area between Votanikos and
Estavromenou Square (Aigaleo) is a natural drainage basin of the
River Kephissos, which rises on Mount Parnes. Although, according

to Strabo, ‘in summer it decreases and entirely gives out’ (…θέρους δε
μειοῦται τελέως), in the rainy seasons, the Kephissos could become
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Το Άλογο στην Αρχαία Αθήνα (Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
Το άλογο εισήχθη στον Ελλαδικό χώρο γύρω στο 2000 π.Χ., στη Μέση
Eποχή του Χαλκού. Η χρήση του εξαπλώθηκε σχετικά γρήγορα και έγινε
ένα από τα πιο δημοφιλή οικόσιτα ζώα στην αρχαία Ελλάδα. Μια σκηνή της
Ομηρικής Iλιάδας αντικατοπτρίζει τη σπάνια σχέση αλόγου και αναβάτη: τα
άλογα του Aχιλλέα, σκυμμένα και ακίνητα σαν στήλες, πενθούν για το χαμό
του ηνιόχου τους Πατρόκλου, με …δάκρυα…θερμά κατά βλεφάρων….
Tο άλογο είναι γρήγορο και δυνατό, κατάλληλο για τη μάχη, αποτελεσματικό
ως μεταφορικό μέσο, συναρπαστικό στους αγώνες. H κατοχή του
καταδεικνύει την ισχύ και την οικονομική ευρωστία του ιδιοκτήτη του,
το κύρος του αναβάτη. Οι Μυκηναίοι άρχοντες, οι Ιππείς της αρχαίας
Ελλάδος, οι equites της Ρώμης και οι ιππότες της Μεσαιωνικής Ευρώπης,
όλοι συνέδεαν την κοινωνική τους θέση με τη δυνατότητα που είχαν να
συντηρούν και να ιππεύουν άλογα.

Στην Αθήνα, ήδη από τη Γεωμετρική εποχή (9ος-8ος αι. π.Χ.), αλλά κυρίως
από τον 6ο αι. π.Χ. το άλογο παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή
της πόλης και συνδέεται με την αριστοκρατία. Η γιορτή των Παναθηναίων,
αλλά και όλοι οι Πανελλήνιοι αγώνες περιλάμβαναν στο πρόγραμμα τους
ιπποδρομίες, όπου οι νικητές αποσπούσαν έπαθλα πολύ μεγάλης αξίας.
Ο Αλκιβιάδης, ο γνωστός Aθηναίος στρατηγός και πολιτικός, στέφθηκε νικητής
στην αρματοδρομία των Ολυμπιακών αγώνων του 416 π.Χ. και πιθανότατα
και στους Παναθηναϊκούς αγώνες του 418 π.Χ. Το έπαθλο του ήταν 140
παναθηναϊκοί αμφορείς γεμάτοι λάδι!
Δύο θεότητες που συνδέθηκαν με την Αθήνα, η Αθηνά και ο Ποσειδώνας,
είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα άλογα. Λατρεύονταν στον Ίππιο Κολωνό, ως
Ποσειδών Ίππιος και Αθηνά Ιππία και ήταν προστάτες των αλόγων και όλων
των δραστηριοτήτων που είχαν σχέση με αυτά τα υπέροχα ζώα. H Aθηνά,

μάλιστα, φέρεται να είχε επινοήσει το χαλινό που επέτρεψε στους ανθρώπους να
εξημερώσουν το άλογο.
Πληροφορίες για άλογα μας δίνει το αρχείο του Αθηναϊκού Ιππικού, μέρος του
οποίου σώθηκε σε μολύβδινα πλακίδια. Στην ετήσια αποτίμηση του σώματος
κατέγραφαν τον ιδιοκτήτη, το χρώμα του αλόγου, το σημάδι αναγνώρισης και την
αξία του ζώου, η οποία ήταν συνδεδεμένη με την ηλικία του. Οι τιμές κυμαίνονταν
από 500 έως 1200 δρχ. και ήταν μάλλον οι «αντικειμενικές». Xρησίμευαν ως
οδηγός αποζημίωσης του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που το άλογο του αχρηστευόταν
σε μάχη. H κατοχή αλόγου, προνόμιο των οικονομικά ισχυρών, είχε και κοινωνικά
παρελκόμενα. Τη συνήθεια των Αθηναίων, να δίνουν ονόματα στα παιδιά τους
με συστατικό τη λέξη ίππος, όπως Ξάνθιππος, Xαίριππος ή Kαλλιππίδης,
σατιρίζει ο Αριστοφάνης στην κωμωδία «Νεφέλες» (ως προσπάθεια κοινωνικής
καταξίωσης) και έτσι επιβεβαιώνει την έκταση του φαινομένου.

Πρόπλασμα σκελετού αλόγου με αναπαράσταση του ανασκαφικού
σκάμματος, όπως βρέθηκε. (Προοπτικό ανάγλυφο υπό κλίμακα).

Model of a horse skeleton with reconstruction of the excavation
trench, as found. (Perspective relief, to scale).

Το άλογο του ΕΛΑΙΩΝΑ

The horse at the ELAIONAS Station

Το άλογο που βρέθηκε στην ανασκαφή του σταθμού ΕΛΑΙΩΝΑΣ δεν
είχε ταφεί. Η ιστορία του, ή μάλλον το τέλος του, συνδέεται με τη δράση
του Κηφισού ποταμού. Φαίνεται ότι πνίγηκε σε μία από τις πλημμύρες
που κατέκλυσαν την περιοχή και είχαν ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη
της βιοτεχνικής εγκατάστασης που λειτουργούσε εκεί. Το πώς βρέθηκε
σε αυτό το σημείο, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εκείνο όμως που συνάγεται
από τα ταφονομικά δεδομένα, είναι ότι πάλεψε για να σωθεί. Επεσε και
τελικά θάφτηκε από τις προσχώσεις της πλημμύρας, με το κεφάλι του
ελαφρά ανασηκωμένο, σε μια ύστατη προσπάθεια να κρατηθεί πάνω
από το επίπεδο της λάσπης που κατέκλυζε τα πάντα.

The horse found in the excavation on the site of the ELAIONAS
Station had not been buried. Its story, or rather its death, is linked
with the action of the River Kephissos. It appears to have been
drowned in one of the floods that struck the area, resulting in the
abandonment of the manufacturing installation that operated there.
How it came to be in this place, we will never know. Nonetheless, it
can be deduced from the taphonomic data that it struggled to save
itself. It fell and was buried in the end by the silt from the flood, with
its head slightly reared, in a final effort to remain above the level of
the mud that was inundating everything.

The Horse in Ancient Athens (ELAIONAS Station)
The horse was introduced into Greece in the Middle Bronze Age, ca
2000 BC. Its use spread relatively rapidly and it became one of the
most popular domesticated animals in ancient Greece. One scene in
Homer’s Iliad reflects the rare relationship between horse and rider:
the horses of Achilles, motionless as pillars and bowing their heads,
mourn the loss of their charioteer Patroklos, with … warm tears on
their eyelids.
The horse is swift and strong, dependable in battle, effective as a
means of transport, thrilling in contests. Its possession enhanced the
power and economic status of its owner, the prestige of the rider.
The Mycenaean nobles, the Hippeis of ancient Greece, the Equites
of Rome and the Knights of Medieval Europe all linked their social
status with their capacity to keep and to ride horses.

At Athens, already from the Geometric period (9th-8th c. BC), but mainly
from the 6th century BC, the horse played an important role in the social
life of the city and was associated with the aristocracy. The festival of
the Panathenaia, as well as all the panhellenic games, included horse
races, in which the victors were awarded very valuable prizes. The
renowned Athenian general and statesman Alcibiades was crowned
victor in the chariot race at the Olympic Games of 416 BC, and very
probably in the Panathenaic Games of 418 BC. His prize was 140
Panathenaic amphorae full of olive oil!
Two deities connected with Athens, Athena and Poseidon, were
particularly interested in horses. Worshipped at Hippios Kolonos, as
Athena Hippia and Poseidon Hippios, they were protectors of horses
and of all activities relating to these wonderful animals. Indeed, Athena

was believed to have invented the bit, which allowed men to tame the horse.
Information on horses is given by the archive of the Athenian Cavalry, part of
which has survived on a lead plaque. Recorded in the annual assessment
of the corps were the name of the owner, the colour, the distinguishing
marks and the value of the horse, which was linked with its age. Prices
ranged from 500 to 1,200 drachmas and were probably ‘objective’. They
were used as a guide for compensation of the owner in the event of the
horse being killed or disabled in battle. Ownership of a horse, privilege
of the prosperous and powerful, had social ramifications. The fact that
Aristophanes, in his comedy Clouds, satirizes the Athenians’ habit – in their
endeavour to gain social kudos – of giving their children names in which
the word hippos (= horse) is a component, such as Xanthippos, Chair(h)
ippos or Kall(h)ippides, confirms the extent of this phenomenon.
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κατακόρυφα τις ανάγκες για νερό. Ένα άλλο μεγάλο υδραγωγείο, το
κατακόρυφα τις ανάγκες για νερό. Ένα άλλο μεγάλο υδραγωγείο, το
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Τα αγγεία που εκτίθενται εδώ βρέθηκαν σε πηγάδια που εντοπίστηκανΤα αγγεία που The
εκτίθενται
βρέθηκαν
πηγάδια
που
vasesεδώ
displayed
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found
in εντοπίστηκαν
wells uncovered
κατά την εκσκαφή της υπόγειας σήραγγας του METPO.
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Τριφυλλόστομη πρόχους (κανάτι). Τέλη 4ου – αρχές 5ου αι. μ.Χ. 1
2
Αμφορέας. Αρχές 2ου αι. μ.Χ.
3
Μικρός αμφορέας. 2ος αι. μ.Χ.
4
Πρόχους (κανάτι). 300-330 μ.Χ.
5
Πρόχους. Αρχές 5ου αι. μ.Χ.
6
Αμφορέας. Αρχές 4ου αι. μ.Χ.
7
Πρόχους. 300-350 μ.Χ.
8
Πρόχους. 4ος αι. μ.Χ.
9
Αμφορέας. Αρχές 4ου αι. μ.Χ.
10
Πρόχους. Τέλη 5ου αι. μ.Χ
11
Κάδος. Τέλη 2ου αι. μ.Χ.
12
Τριφυλλόστομη πρόχους. Αρχές 6ου αι. μ.Χ.

1 Trefoil-mouth
Τριφυλλόστομη
πρόχους (κανάτι).
Τέλη
4ου – αρχές
5th c. AD.
5ου αι. μ.Χ.
jug. Late
4th-early
Αμφορέας.2 Αρχές
Amphora.
2ου αι. Early
μ.Χ. 2nd c. AD.
ος
3 Small2amphora.
αι. μ.Χ. 2nd c. AD.
Μικρός αμφορέας.
4 Jug. 300-330
Πρόχους (κανάτι).
300-330 μ.Χ.
AD.
Πρόχους. 5Αρχές
Jug.
5ουEarly
5th c. AD.
αι. μ.Χ.
ου
th
Αμφορέας.6 Αρχές
Amphora.
4 αι. Early
μ.Χ. 4 c. AD.
Πρόχους. 7300-350
Jug. 300-350
μ.Χ.
AD.
Πρόχους. 84ος αι.
Jug.
4th c. AD.
μ.Χ.
μ.Χ. 4th c. AD.
Αμφορέας.9 Αρχές
Amphora.
4ου αι. Early
Πρόχους.10ΤέληJug.
5ου αι.
Late
5th c. AD.
μ.Χ
ου
11 2Situlum
Κάδος. Τέλη
(bucket). Late 2nd c. AD.
αι. μ.Χ.
th
12 Trefoil-mouth
Τριφυλλόστομη
πρόχους. Αρχές
jug. Early
6ου αι.6μ.Χ.
c. AD.

The vases displayed here were found in wells uncovered
during the excavation of the METRO tunnel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Trefoil-mouth jug. Late 4th-early 5th c. AD.
Amphora. Early 2nd c. AD.
Small amphora. 2nd c. AD.
Jug. 300-330 AD.
Jug. Early 5th c. AD.
Amphora. Early 4th c. AD.
Jug. 300-350 AD.
Jug. 4th c. AD.
Amphora. Early 4th c. AD.
Jug. Late 5th c. AD.
Situlum (bucket). Late 2nd c. AD.
Trefoil-mouth jug. Early 6th c. AD.

Water Supply and Water Resources
WaterinSupply
Ancient
and
Athens
Water Resources in Ancient Athens
In an arid environment, such as that of Attica, every natural water
resource is precious. The ancient Athenians, in contrast to their modern
counterparts, literally worshipped their rivers. Indeed, personified as
river-gods, these were represented even in the sculptural decoration of
the Parthenon. The three rivers that flowed through Attica in antiquity
have now been covered over: the Eridanos already from Roman times,
the Ilissos in later times, and the greater part of the Kephissos only
recently. The rivers of Athens should probably be characterized as
torrents,which ran in full spate during the rainy seasons. Herakleides, a
traveller who visited Attica in Hellenistic times, remarked that Athens was
dry everywhere and not well-watered (ξηρά πᾶσα και οὐκ εὒϋδρος).
In the long history of Athens, drought was always a serious problem
and supplying the city with water was a basic concern of the authorities.
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Αρχαία πηγάδια - παράθυρα στο παρελθόν
Τα εκατοντάδες πηγάδια διαφόρων εποχών που έχουν
εντοπιστεί σε αρχαιολογικές έρευνες, μαρτυρούν ότι η Αττική
είχε άφθονα και εκμεταλλεύσιμα υπόγεια ύδατα. Η λειψυδρία
από την οποία έπασχε η Αθήνα διαχρονικά, αντιμετωπιζόταν
σε μεγάλο βαθμό με τη διάνοιξη φρεάτων. Σε παρατεταμένες
περιόδους ανομβρίας όμως, ο υδροφόρος ορίζοντας χαμήλωνε
και τα πηγάδια στέρευαν.

Το νερό, απολύτως αναγκαίο αγαθό για τη ζωή, απαιτεί
ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτελεσματική διαχείρησή του.
Με τη νομοθεσία του Σόλωνα (άρχων το 594/3 π.Χ.), δικαίωμα
να αντλούν από δημόσια φρέατα, είχαν όσοι κατοικούσαν
μέσα σε καθορισμένη περιφέρεια: ἐντός ἱππικοῦ (το ιππικό
διάστημα ήταν 740μ. περίπου) Όποιος διέμενε έξω από αυτό
το όριο, ήταν υποχρεωμένος ζητεῖν ὓδωρ ἲδιον.

Στα τέλη του 8 ου αι. π.X. υπάρχουν ενδείξεις για μακρά
περίοδο ξηρασίας που πιθανώς συνοδεύτηκε από επιδημία
και συρίκνωση του πληθυσμού. Tην ίδια εποχή αυξήθηκαν τα
αφιερώματα στο ιερό του Διός Oμβρίου στον Yμηττό και φαίνεται
ότι οι κάτοικοι της Aθήνας, προσέφυγαν στο «νεφεληγερέτη»
Δία για να βρούν λύση στο σοβαρό πρόβλημα της ανομβρίας.

Από τα μέσα του 4 ου αι. π.Χ. η ανομβρία φαίνεται επανήλθε
και η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα κατέστησε τη διάνοιξη
πηγαδιών ασύμφορη, τότε οι Αθηναίοι αντικατέστησαν τα
πηγάδια με δεξαμενές συλλογής ομβρίων υδάτων. Δεν
ήταν σπάνιο το φαινόμενο να αχρηστεύονται πηγάδια, είτε
όταν στέρευαν, είτε για λόγους υγιεινής (μόλυνση) και να

μετατρέπονται σε λάκκους απορριμμάτων (αποθέτες). Έχει διαγνωσθεί
και κατάργηση πηγαδιών ενώ αυτά βρίσκονταν σε χρήση, όπως συνέβη
την εποχή των Πεισιστρατιδών, όταν πολλά ιδιωτικά πηγάδια στην Αγορά,
«θυσιάστηκαν» μαζί με τα σπίτια στα οποία ανήκαν, υπέρ της σταδιακής
επέκτασης του δημόσιου χώρου.
Μερικές φορές αγγεία μπορεί να πέσουν τυχαία σε ένα πηγάδι, αλλά
πολλά κατηργημένα πηγάδια βρέθηκαν γεμάτα με κεραμικά και άλλα
αντικείμενα, τα οποία είχαν απορριφθεί ως άχρηστα. Τμήμα του αρχείου
του Αθηναϊκού Ιππικού, για παράδειγμα, βρέθηκε πεταμένο σε ένα
δημόσιο πηγάδι της Αγοράς. Άλλα πηγάδια πήραν το χαρακτήρα του
«ιερού αποθέτη» και δέχθηκαν αφιερώματα που είχαν απορριφθεί από
παρακείμενο ιερό. Σήμερα, όλα αυτά τα αρχαία «απορρίμματα» δίνουν
πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή στην αρχαία Αθήνα.
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Πρόχους (κανάτι). Τέλη 5ου μ.Χ.
Μικρός Αμφορέας. Αρχές 4ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Αρχές 5ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Αρχές 5ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Τέλη 5ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Τέλη 4ου – αρχές 5ου αι. μ.Χ.
Αμφορέας. Τέλη 4ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Τέλη 4ου – αρχές 5ου αι. μ.Χ.
Μικρός Αμφορέας. Αρχές 4ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Τέλη 4ου αι. μ.Χ.
Πεταλόσχημη κεραμίδα από την επένδυση
αρχαίου πηγαδιού. Φέρει εγκοπή (πάτημα)
για να διευκολύνεται ο καθαρισμός του.
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13
14
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24

Πρόχους. Αρχές 5ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Αρχές 5ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Τέλη 4ου αι. μ.Χ.
Αμφορέας. Τέλη 4ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Τέλη 5ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Αρχές 5ου αι. μ.Χ.
Αμφορέας. Τέλη 4ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Τέλη 4ου – αρχές 5ου αι. μ.Χ.
Αμφορέας. Τέλη 4ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Τέλη 4ου αι. μ.Χ.
Αμφορέας. Τέλη 4ου – αρχές 5ου αι. μ.Χ.
Πινάκιο με αυλακωτή διακόσμηση. Αρχές 4ου αι. μ.Χ.
Πρόχους. Τέλη 4ου αι. μ.Χ.
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Jug. Late 5th c. AD.
Small amphora. Early 4th c. AD.
Jug. Early 5th c. AD.
Jug. Early 5th c. AD.
Jug. Late 5th c. AD.
Jug. Late 4th-early 5th c. AD.
Amphora. Late 4th c. AD.
Jug. Late 4th-early 5th c. AD.
Small amphora. Early 4th c. AD.
Jug. Late 4th c. AD.
Horseshoe-shaped tile from the lining
of an ancient well. It has a notch (step)
to facilitate cleaning the well.
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Jug. Early 5th c. AD.
Jug. Early 5th c. AD.
Jug. Late 4th c. AD.
Amphora. Late 4th c. AD.
Jug. Late 5th c. AD.
Jug. Early 5th c. AD.
Amphora. Late 4th c. AD.
Jug. Late 4th-early 5th c. AD.
Amphora. Late 4th c. AD.
Jug. Late 4th c. AD.
Amphora. Late 4th-early 5th c. AD.
Plate with grooved decoration. Early 4th c. AD.
Jug. Late 4th c. AD.

Ancient wells – windows on the past
The hundreds of wells of various periods that have come to light
in archaeological investigations attest that Attica had abundant
and exploitable subterranean water sources. The chronic problem
of water shortage, which Athens faced, was dealt with largely by
sinking wells. However, in protracted periods of drought the water
table dropped and the wells dried up.
There are indications that in the late 8th century BC the city suffered a
serious drought, which was possibly accompanied by epidemics and
population decrease. In this same period there was a proliferation
of votive offerings in the sanctuary of Zeus Ombrios (Rain god)
on Mount Hymettos and it seems that the inhabitants of Athens
appealed to the ‘cloud-gathering’ god to find a solution to the acute
problem of lack of rain.

Water, which is absolutely essential for life, demands special
care to achieve its effective management. According to the
legislation of Solon, who was archon of Athens in 594/3 BC,
those living within a defined district of 1 hippikon (c. ½ mile),
had the right to draw water from public wells. Whoever
resided outside these limits had to try to get water of their
own.
There is evidence that from the mid-4th century BC drought
returned to Athens and the drop in the water table made
the sinking of wells economically unfeasible. The Athenians
then replaced the wells with cisterns for collecting rainwater.
It was a quite common phenomenon for defunct wells, which
had either dried up or been contaminated, to be turned

into rubbish pits. The abolition of wells while still in use
has also been observed, as in the time of the Peisistratids,
when many private wells in the Agora were dispensed with,
together with the houses to which they belonged, to facilitate
a gradual expansion of the public space.
Sometimes vases fell accidentally into wells, while many
redundant wells were found full of pottery and other objects,
which had been thrown away as useless. Part of the archive
of the Athenian Cavalry, for example, was found discarded
in a public well in the Agora. Other wells became sanctuary
deposits (apothetai), receiving votive offerings dispensed
with from an adjacent sanctuary. Today, all this ancient
‘rubbish’ yields valuable information on life in ancient Athens.

Ελαιώνας - Άνθρωποι και Καλλιέργειες (Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
Η αστική ζωή κατείχε πρωταρχική θέση στην κοινωνική οργάνωση του Ελληνικού κόσμου,
όμως αυτό που εξασφάλιζε τα προς το ζην ήταν η γεωργία. Στην Αθήνα, ο νόμος καθόριζε
ότι μόνον πολίτες είχαν δικαίωμα να κατέχουν γη. Έτσι, ανάμεσα στις δραστηριότητες τις
αντάξιες ενός Αθηναίου πολίτη, εκτός από την πολιτική και τον πόλεμο, ήταν και η καλλιέργεια
της γης.
Οι νέοι της Αθήνας, από τον 4ο αι. π.Χ., ίσως και παλιότερα, στρατολογούντο στα 18 τους
χρόνια για να υπηρετήσουν το θεσμό της «εφηβείας», ένα είδος διετούς προσκοπικής
ζωής με ελαφρό οπλισμό. Ο Ὃρκος ἐφήβων πάτριος…με τον οποίο έληγε αυτή η περίοδος
μύησης στην ενήλικη ζωή, απαριθμούσε τις υποχρεώσεις του Αθηναίου Πολίτη: …ἀμυνῶ δέ
καί ὑπέρ ἱερῶν και ὁσίων…μάρτυρές μου: οι θεοί και οι ὃροι (τα σύνορα) τῆς πατρίδος,
πυροί (σιτάρια), κριθαί, ἂμπελοι, ἐλᾶαι, συκαῖ. Οι έφηβοι, το δεύτερο χρόνο της θητείας
τους, περιπολούσαν τις καλλιεργημένες περιοχές της Αττικής, οι οποίες αν και βρίσκονταν
στις παρυφές της πόλης, ήταν ταυτόσημες με τον πυρήνα αυτού που ονόμαζαν «πατρίδα».

H Eλευσίνα, αρχικά διαφιλονικούμενη περιοχή ανάμεσα στην Aθήνα και
τα Mέγαρα, προσαρτήθηκε από τον Σόλωνα στις αρχές του 6ου αι. και το
πλούσιο σε σιτηρά Θριάσιο πεδίο έγινε Aθηναϊκή κτήση. Όμως, το ξηρό κλίμα
της Αττικής, ευνόησε κυρίως την καλλιέργεια της ελιάς και της αμπέλου, και
παρά την προσάρτιση του Θριασίου, η Αθήνα δεν υπήρξε ποτέ αυτάρκης σε
σιτηρά.
Η εκτεταμένη ελαιοκομία επέτρεπε τη δημιουργία πλεονάσματος, αναγκαίου
για τους Παναθηναϊκούς αγώνες και πολύτιμου σε περιόδους που άλλα
τρόφιμα ήταν δυσεύρετα. Δεν εκπλήσει λοιπόν ο μύθος που λέει ότι η ελιά
ήταν δώρο της Πολιούχου Αθηνάς και διαδόθηκε από το δένδρο που φύτεψε
η ίδια η θεά στο βράχο της Ακροπόλεως. Ήταν η αρχή μιας ένδοξης ιστορίας.
Συλλέγεται τό δ᾿ ἒλαιον ἀπό τῶν μοριῶν, λέει ο Αριστοτέλης αναφερόμενος
στο Παναθηναϊκό λάδι. Η πολιτεία κατέγραψε ως μορίες (ιερές ελιές) όλα τα

γέρικα ελαιόδενδρα και ήταν από αυτά που συγκεντρωνόταν η ποσότητα των 70
τόνων λαδιού οι οποίοι απαιτούντο για τους αγώνες.
Σήμερα, η ακριβής οροθέτηση του Ελαιώνα της αρχαιότητας δεν είναι δυνατή.
Ο Αττικός ελαιώνας περιορίζεται πλέον σε μια μικρή περιοχή όπου διασταυρώνεται
η Λεωφ. Πέτρου Ράλλη με τη Λεωφ. Θηβών (ΤΕΙ Αιγάλεω). Πιθανολογείται
όμως, ότι στο Αττικό πεδίο που διατρέχουν ο Κηφισός και η Ιερά οδός, από τις
υπώρειες της Πεντέλης μέχρι το Φάληρο, υπήρξε συνέχεια στην καλλιέργεια της
ελιάς από αρχαιοτάτων χρόνων.
Η άλλη, ευρύτατα διαδεδομένη καλλιέργεια στην Αττική, ήταν αυτή της αμπέλου.
Oι Aθηναίοι, λάτρεις του καλού κρασιού, κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες και
επειδή η ντόπια παραγωγή δεν επαρκούσε, το εισήγαν. Σε οινοπωλείο της Αγοράς
(400-380 π.X.) βρέθηκαν αμφορείς κρασιού από τη Mένδη της Χαλκιδικής, τη
Θάσο, τη Xίο, τη Λέσβο και την Kόρινθο.
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Άνω τμήμα παναθηναϊκού αμφορέα, 490 π.Χ. (Α)
Πινάκιο (πιάτο), τέλος 7ου αι. π.Χ. (Α)
Μελαμβαφής σκύφος Κορινθιακού τύπου, 575-550 π.Χ. (Α)
Λεκανίδα, 575-550 π.Χ. (Α)
Χάλκινη αιχμή βέλους, 4ος αι. π.X. Ο αρχαίος Ελληνας ήταν εξοικειωμένος με τον πόλεμο καθώς
η Αθήνα της Κλασικής εποχής δεν είχε μακροχρόνιες περιόδους ειρήνης. Συχνά oι ένοπλες
συγκρoύσεις ξεσπούσαν για τον έλεγχο διαφιλονικούμενων αγροτικών περιοχών. (A)
Πρωτοκορινθιακή κοτύλη, 700-650 π.Χ. (αγγείο πόσεως) (Α)
Λεκανίδα με ανθέμια, 700-650 π.Χ. (Α)
Μικρός σκύφος, 625-600 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφής σκύφος, 625-600 π.Χ. (αγγείο πόσεως) (Α)
Μόνωτος μελαμβαφής σκύφος, 450-425 π.Χ. (Α)
Τριφυλλόστομη οινοχόη (κανάτα κρασιού), 4ος αι. π.Χ.
Ολα από το σταθμό ΕΛΑΙΩΝΑΣ.

(Α)=Αντίγραφο
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Upper part of a Panathenaic amphora, 490 BC. (R)
Plate, late 7th c. BC. (R)
Black-glaze skyphos of Corinthian type, 575-550 BC. (R)
Lekanida, 575-550 BC. (R)
Bronze arrowhead, 4th c. BC. Ancient Greeks were familiar with war as
Athens in the Classical period did not enjoy long periods of peace.
Armed clashes for the control of disputed rural areas were frequent. (R)
Protocorinthian kotyle, 700-650 BC. (R)
Lekanida with palmettes, 700-650 BC. (R)
Small skyphos, 625-600 BC. (R)
Black-glaze skyphos, 625-600 BC. (R)
One-handled black-glaze skyphos, 450-425 BC. (R)
Trefoil-mouth oinochoe (wine jug) 4th c. BC
All the exhibits are from the ELAIONAS Station.

(R)=Replica

Sacred Olive Grove - Men and Crops (ELAIONAS Station)
Although urban life had principal place in the social organization of the Hellenic
world, it was agriculture that secured men’s daily bread. Athenian law stipulated that
only citizens had the right to own land. This meant that among the activities worthy
of an Athenian citizen, apart from politics and war, was the cultivation of land.
From the 4th century BC and perhaps even earlier, the young men of Athens were
conscripted at the age of 18 years to serve an institution known as ‘ephebeia’, a
two-year term of a kind of scout life with training in light arms. The ‘ancestral oath
of the ephebes’, which marked the end of this period of initiation into adulthood,
enumerated the obligations of the Athenian citizen: …I shall fight in defence of things
sacred and profane…my witnesses: the gods and the boundaries of the fatherland,
wheat, barley, vines, olives, figs. During the second year of their service, the ephebes
patrolled the farming areas of Attica, which although on the outskirts of the city were
identified with the core of what they called the fatherland (patrida).

Eleusis, initially a disputed area between Athens and Megara, was annexed
by Solon in the early 6th century BC and the Thriasian Plain, with its rich wheat
fields, became an Athenian possession. However, the dry climate of Athens
favoured cultivation of the olive and the vine, and even after annexing the
Thriasian ‘bread basket’, Athens was never self-sufficient in grain.
Extensive olive cultivation produced a surplus of olive oil, essential for the
Panathenaic games and precious in periods when other foodstuffs were scarse.
Thus, there is nothing surprising in the myth that the olive was the patron
goddess Athena’s gift to her city and that from the tree she planted herself on
the rock of the Acropolis its cultivation spread. This was the beginning of a
glorious history.
The oil is gathered from the sacred trees, says Aristotle, referring to the
Panathenaic olive oil. The State inventoried as sacred (mories) all the very old

olive trees and it was from these that the olives were picked for extracting the 70
tonnes of oil required for the games.
It is not possible today to define the exact boundaries of the Elaion (Sacred Olive
Grove) of antiquity. The Attic Elaion is now confined to a small area at the intersection
of Petrou Ralli and Thivon avenues, in the vicinity of the Aigaleo Technical Institute.
However, it is suggested that in the Attic Plain traversed by the River Kephissos
and the Hiera Hodos, from the foothills of Mount Pentele to coastal Phaleron, there
was continuous cultivation of olive trees, going back to most ancient times.
The other widely disseminated crop in Attica was the vine. The Athenians,
“connoisseurs” of good wine, consumed such great quantities of the drink that
local production did not suffice, and they were obliged to import. In a wine-shop in
the Agora (400-380 BC), wine amphorae from Mende in the Chalkidike, Thasos,
Chios, Lesbos and Corinth were found.

Βιοτεχνική δραστηριότητα εκτός των Τειχών (Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
Πολλά από τα εργαστήρια της αρχαίας Αθήνας λειτουργούσαν στην Αγορά, όμως
αυτά με οχλούσες δραστηριότητες χωροθετούνταν σε περιοχές όπου δεν
δημιουργούσαν προβλήματα στην κατοίκηση και σε άλλες ασύμβατες προς αυτά
χρήσεις. Συνήθως τα βρίσκουμε εκτός πόλεως, πλάι σε νεκροταφεία ή κατά μήκος
οδικών αρτηριών. Η θέση τους διευκόλυνε τη διακίνηση των πρώτων υλών και
τη διάθεση του τελικού προϊόντος, αλλά δεν τα καταστούσε χώρους κοινωνικής
συναστροφής. Οπως μας πληροφορεί ο Λυσίας, ελάχιστοι Αθηναίοι επισκέπτονταν
εργαστήρια μακριά από την Αγορά.
Στην ανασκαφή του σταθμού ΕΛΑΙΩΝΑΣ, παρά την εκτενή καταστροφή από
πλημμύρες, συλλέξαμε μαρτυρίες για την υφαντική, τη μεταλλοτεχνία και την
παραγωγή κεραμεικής. Η περιοχή βρίσκεται αρκετά μακριά από την πόλη, αλλά
παρείχε καλή πρόσβαση (Ιερά Οδός), άφθονο νερό (Κηφισός) και βεβαίως πηλό
για την κεραμοποιία (προσχωσιγενή εδάφη). Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ λειτουργούσε

πλήθος βιοτεχνιών και εργαστηρίων μέχρι τις μέρες μας, μερικά από τα οποία
υπάρχουν ακόμη.
Η ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε αρχιτεκτονικά λείψανα κάτω από προσχώσεις
πάχους 5 μ. περίπου. Οι τοίχοι, κτισμένοι με κροκάλες και πηλοκονίαμα ως συνδετικό
υλικό, ήταν μάλλον πρόχειρες κατασκευές για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα
διαθέσιμα σε αφθονία φυσικά υλικά. Η περισυλλογή καμινευτικών υποπροϊόντων
πηλού, σιδήρου, χαλκού και μολύβδου, η ύπαρξη εστιών και λάκκων με πυρές, καθώς
και η πρόχειρη κατασκευή των τοίχων, ερμηνεύουν τη χρήση της εγκατάστασης
ως εργαστηριακή. Ολα τα κτίσματα με τους επιμέρους χώρους τους βρισκόταν
εντός περιβόλου που οροθετούσε τα εργαστήρια και παράλληλα τα διαχώριζε από
παρακείμενο νεκροταφείο.
Εργαστήρια και νεκροταφείο χρονολογούνται στην Ελληνιστική εποχή, αλλά φαίνεται
ότι επαναλαμβανόμενες πλημμύρες αχρήστευαν κατά καιρούς τις εγκαταστάσεις,

1
οι οποίες ξαναχτίζονταν στα μεσοδιαστήματα όταν η περιοχή ήταν στεγνή.
Αντίστοιχη εικόνα, αν και σε μικρότερη έκταση, έφερε στο φως η έρευνα
του Δυτικού φρέατος του σταθμού: λείψανα τοίχων κτισμένων με κροκάλες,
λάκκοι πυρών και τμήματα μεγάλων αποθηκευτικών αγγείων βρέθηκαν να
περιβάλλονται από χαμηλό τοίχο. Ομοίως, η εγκατάσταση αυτή θα πρέπει
να ήταν εργαστηριακού χαρακτήρα και ίσως εν μέρει αποθηκευτικού. Στις
επισκευές και μετασκευές των τοίχων διακρίνονται τουλάχιστον τρεις φάσεις
που πιθανότατα υποδηλώνουν καταστροφές από επαναλαμβανόμενες
πλημμύρες.
Κοντά σε αυτούς τους εργαστηριακούς χώρους, σε μήκος 15 μέτρων,
αποκαλύφθηκε η Ιερά Οδός με το νότιο κράσπεδό της και οκτώ επάλληλα
οδοστρώματα από πατημένο χώμα και χαλίκι τα οποία φέρουν αυλακιές
από τροχούς αμαξιών.

Μαρμάρινη ενεπίγραφη στήλη (όρος υποθήκης),
4ος – 3ος αι. π.Χ. (Α)
ὃρος χωρίου πεΟρόσημο κτήματος
πραμένου ὲπί λύσει υποθηκευμένου
φερεκλεῖ Θημακεῖ για τον Φερεκλή από τον Θημακέα
ΤΧΠΗ
[για]1 τάλαντο και 1500 δραχμές (=7500 χιλιάδες δραχμές).
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Όταν ο όρος περιήλθε σε αχρηστία εντοιχίστηκε ως οικοδομικό υλικό σε τοίχο
του εργαστηρίου.
Μελαμβαφής σφαιρική λήκυθος. 325-300 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφές λυχνάρι, 350-325 π.Χ.
Μελαμβαφές φιαλίδιο (μικρό κύπελλο), 325-300 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφές φιαλίδιο, 325-300 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφής κάλυκας (βαθύ κύπελλο) με ανάγλυφη μορφή στον πυθμένα,
300-275 π.Χ. (Α)
(Α)=Αντίγραφο

7 Τμήμα από μήτρα (καλούπι) Μεγαρικού σκύφου 145-86 π.Χ. Τα περίτεχνα
ανάγλυφα μοτίβα, με τα οποία είναι διακοσμημένοι αυτοί οι σκύφοι,
κατασκευάζονταν σε μήτρες και όχι στον τροχό.
8 Μάζα ψημένου πηλού. Πιθανόν στήριγμα αγγείου. Τέτοια πρόχειρα στηρίγματα μαζί
με άλλα, κατασκευασμένα ειδικά, χρησίμευαν στους κεραμείς για να συγκρατούν τα
αγγεία μέσα στο καμίνι.
9 Τμήμα ακροκέραμου, 350-325 π.Χ. Σώζει μέρος του ονόματος του κατασκευαστή
[Η]ΡΑΚΛΕΙ[ΔΟΥ].
10 Χείλος πίθου, έχει επισκευαστεί με δύο μολύβδινους συνδέσμους. Ελληνιστική εποχή.
11 Μολύβδινος σύνδεσμος. Ελληνιστική εποχή. (Α)
12 Σταθμό με ανάγλυφη παράσταση αστραγάλου. Επιγράφεται με τα γράμματα ΣΤΤΑ
(Στατήρ). (Α)
13 Σταθμό με ανάγλυφη παράσταση μισής χελώνας και την επιγραφή ΔΕΜΟ[ΣΙΟΝ],
δηλωτική της κρατικής πιστοποίησης. (Α)
14 Σταθμό με ανάγλυφη παράσταση και γράμματα δυσανάγνωστα. (Α)
15 Σταθμό με ανάγλυφη παράσταση χελώνας. (Α)
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Marble inscribed stele, boundary marker (horos) of a mortgaged
property. 4th-3rd c. BC. (R)
Boundary marker of a piece of land
ὃρος χωρίου πεπραμένου ὲπί λύσει mortgaged
φερεκλεῖ Θημακεῖ for Pherekles by Themakeus
[for] 1 talent and 1,500 drachmas (=7,500 drachmas).
ΤΧΠΗ
When the boundary marker was no longer in use it was
incorporated in a wall of the workshop, as building material.
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Black-glaze globular lekythos. 325-300 BC. (R)
Black-glaze lamp. 350-325 BC.
Black-glaze shallow cup. 325-300 BC. (R)
Black-glaze shallow cup. 325-300 BC. (R)
Black-glaze kalyx (deep cup) with relief figure at the bottom.
300-275 BC. (R)
(R)=Replica
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Fragment of a mould of a Megarian skyphos. 145-86 BC. In order to achieve the
ornate relief motifs that decorate these skyphoi (bowls), they were made in moulds
and not on the potter’s wheel.
Lump of fired clay. Possibly a setter for a vase. Improvised setters
such as this, along with others especially made, were used by potters to hold the
vases in place when stacked in the kiln for firing.
Fragment of an antefix. 350-325 BC. Preserved is part of the name
of the maker: [Η]ΡΑΚΛΕΙ[ΔΟΥ] (of Herakleides).
Rim of a pithos, repaired using two lead clamps. Hellenistic period.
Lead clamp, Hellenistic period. (R)
Weight with relief representation of a knucklebone (astragalos). Inscribed with the
letters ΣΤΤΑ (stater). (R)
Weight with relief representation of half a tortoise and the inscription ΔΕΜΟ[ΣΙΟΝ]
(Demosion = of the demos), denoting authentication by the State. (R)
Weight with relief representation and illegible letters. (R)
Weight with relief representation of a tortoise. (R)

Manufacturing Activity outside the City Walls (ELAIONAS Station)
Many of the workshops of ancient Athens operated in the Agora, but those
in which the activities generated pollution were located in areas where
they did not cause problems to residents and to other uses with which
they were incompatible. Workshops are usually found extra muros, that is,
outside the walls of the city, next to cemeteries or along road arteries. Their
position facilitated the transport and supply of raw materials, as well as the
circulation of finished products, but meant that these were not places for
social interaction. As Lysias remarks, very few Athenians visited workshops
far away from the Agora.
The excavation on the site of ELAIONAS Station, despite the extensive
destruction caused by floods, yielded evidence of metalworking, potterymaking and weaving activities. The area is a considerable distance from the
city, but was easily accessible (Hiera Hodos), had plenteous water (River

Kephissos) and abundant clay (alluvial soil) for pottery making. It is
no accident that a host of manufacturing installations and workshops
functioned here even in recent times, and indeed some still exist.
The excavation revealed architectural remains under deposits of
alluvium about 5 m. thick. The walls, built of river pebbles and clay
mortar, were rather makeshift constructions for which raw materials
available at close hand were used. The collection of by-products of
firing pottery, working iron, bronze and lead, the existence of hearths
and of fire-pits, as well as the shoddy construction of the walls, all
point to a workshop use for the installation. All the buildings with their
individual spaces were situated inside an enclosure, which at one
demarcated the workshops and separated them from an adjacent
cemetery. Workshops and cemetery are dated to the Hellenistic

period, but it seems that repeated flooding at various times seriously
damaged the workshops, which were rebuilt in the intervals when the area
was dry.
A corresponding picture, although on smaller scale, was brought to light in
the West ventilation shaft of the station. A low enclosure delimited remnants
of walls built of river pebbles, fire-pits and fragments of large storage vases.
This installation too must have been for workshop use or in part for storage.
At least three phases can be discerned in the repairs and reconstructions
of the walls, very probably pointing to destructions by repeated floods.
Close by these workshop spaces, the Hiera Hodos (Sacred Way) was
uncovered, together with its kerb, for a length of 15 metres. Eight successive
road surfaces of beaten earth and gravel were distinguished, scored by
ruts from wheeled vehicles.

Διαχρονικές χρήσεις γης στον Ελαιώνα
Στη διάρκεια του 20ου αι. το φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα άλλαξε δραματικά. Μία από
τις παραδοσιακές χρήσεις της περιοχής, ως τόπος ίδρυσης και λειτουργίας βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
και γενικά εργαστηρίων, αναπτύχθηκε υπέρμετρα σε βάρος της αγροτικής γης. Τελικά οι καλλιέργειες
εκτοπίστηκαν τελείως και εγκαταλείφθηκαν. Σήμερα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο με τους κήπους που
διατηρεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αποτελεί πολύτιμο μνημείο να μας θυμίζει τον παλιό Ελαιώνα με τις
καλλιέργειες και τα άλση με τα νερά.
Στο φρέαρ «Κνωσού», σε βάθος 5.5μ, κάτω από βαθιές αποθέσεις του Κηφισού, εντοπίσθηκε η αρχαία
Ιερά Οδός. Εκατέρωθεν του δρόμου αποκαλύφθηκαν μία ταφή βρέφους σε αμφορέα (εγχυτρισμός) και το
καμίνι ενός πλινθοκεραμοποιείου.
Η ταφή ανάγεται στο 700 π.Χ. περίπου και χρονολογεί την Ιερά Οδό, αλλά η κεραμοκάμινος, η οποία είχε
όλως τυχαίως εδρασθεί στο επίπεδο του δρόμου της Γεωμετρικής εποχής δεν είναι παλαιότερη των αρχών
του 20ου αι. μ.Χ. Το δάπεδο των καμινιών συνήθως κατασκευαζόταν υπογείως, ώστε να μην επηρεάζεται
από τον άνεμο η είσοδος του θαλάμου καύσης (μπούκα), από όπου γινόταν η τροφοδοσία της φωτιάς.

Land use in the area “Elaionas” through time
Στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα υπήρχαν πολλά πλινθοκεραμοποιεία για τις ανάγκες της
οικοδομικής δραστηριότητας της πρωτεύουσας. Λειτουργούσαν με ξύλο πεύκης, γιαάνθρακα,
ροκανίδια αλλά κυρίως με ελαιοπυρήνα, που υπήρχε άφθονος στην περιοχή ως υποπροϊόν
των ελαιοτριβείων.

τα παλιά καμίνια του Ελαιώνα σε αχρηστία. Πιθανόν τότε εγκαταλείφθηκε και στη συνέχεια
μπαζώθηκε το καμίνι του φρέατος «Κνωσού». Την ίδια εποχή τα μεγάλα οικόπεδα των
καμινιών καθώς και τα περιβόλια που τα περιέβαλαν οικοπεδοποιήθηκαν και ο χαρακτήρας
της περιοχής άλλαξε άρδην.

Στους νεότερους χρόνους, η Ιερά οδός συνέχισε να παρέχει την απαιτούμενη πρόσβαση για
την λειτουργία των εργαστηρίων. Τα άφθονα υπόγεια νερά και το προσχωσιγενές έδαφος,
κατάλληλο για αργιλοληψίες, κατέστησαν την περιοχή ιδανική για την ίδρυση κεραμοποιείων
που λειτούργησαν πλάι στα προπολεμικά σαπωνοποιεία, τα ελαιοτριβεία, τα βυρσοδεψεία και
άλλα εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής λειτουργούσε ακόμη, όμορο στο σκάμμα,
εργαστήριο μεταλλοτεχνίας (χυτήριο).

Οι κοινότητες τεχνιτών, εργατών και καλλιεργητών, που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτούς
τους εργασιακούς χώρους και τους κήπους, εξυπηρετούνταν από το εκκλησάκι του «Αγίου
Σάββα» επί της Ιεράς οδού, ναό Βυζαντινής εποχής ανατολικά του σταθμού ΕΛΑΙΩΝΑΣ. Στη
λιθοδομή της νότιας πλευράς του έχουν εντοιχιστεί αρχαία και βυζαντινά ανάγλυφα. Μερικοί
ταυτίζουν τη θέση του με την ιερή συκιά και αρχαίο ναό αφιερωμένο στη Δήμητρα και Κόρη
(Περσεφόνη).

Στη δεκαετία του 1960 πολλά κεραμοποιεία εκσυγχρονίστηκαν και άρχισαν να χρησιμοποιούν
πετρέλαιο για καύσιμο. Το γεγονός αυτό, καθώς και το ότι μεγάλα κεραμοποιεία της Λαμίας,
Χαλκίδας και Καλαμάτας άρχισαν να τροφοδοτούν τις αυξημένες ανάγκες της Αθήνας, οδήγησαν

Τέλος, η υφαντική τέχνη ήταν μάλλον οικοτεχνική δραστηριότητα που λίγο άλλαξε από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τα σχετικά ευρήματα που εκτίθενται εδώ προέρχονται από την
ανασκαφή του σταθμού ΕΛΑΙΩΝΑΣ.
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Επτά αγνύθες (υφαντικά βάρη), 6ος αι. π.Χ.
Χάλκινος σταυρός βυζαντινής εποχής. (Α)
Σφονδύλι, 6ος αι. π.Χ.

(Α)=Αντίγραφο
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Seven loom-weights, 6th c. BC.
Copper-alloy cross of the Byzantine Age. (R)
Spindle whorl, 6th c. BC.

(R)=Replica

In the course of the twentieth century, the natural landscape in the wider area of the Elaionas
changed dramatically. One of the traditional uses of this place, for founding and operating
craft-industrial installations and workshops in general, developed excessively, at the expense
of agricultural land. In the end, arable farming was ousted completely and abandoned. Today,
the Agricultural University of Athens, with the gardens it upkeeps for educational purposes,
is a precious monument reminding us of the old Elaionas with its cultivated fields and wellwatered groves.

beginning of the twentieth century A.D. The floor of kilns is usually constructed underground, so that
the stoke hole of the fire pit is not affected by the wind.
In the wider area of the Elaionas there were many tileries and brickworks, which supplied the needs
of building activity in the capital. They were fuelled by pinewood, coal, wood-shavings and, in the
main, olive pits, which were available in abundance as waste product of the olive presses.

In the ‘Knossou Ventilation Shaft’, at a depth of 5.5 m., beneath thick alluvial deposits of the River
Kephissos, the ancient Hiera Hodos (Sacred Way) was identified. On either side of the road were
revealed an infant burial in an amphora (enchytrismos) and the kiln of a tilery and brickworks.

The Hiera Hodos continued to provide the necessary access for the operation of workshops, even in
recent times. The subterranean water courses and the alluvial soil, suitable for extracting clay, made
this an ideal area for setting up tileries, which functioned alongside the soap factories, oil presses,
tanneries and other workshops in the interwar years. In fact, while the excavation was in progress,
a foundry was still operating on the plot adjacent to the trench.

The burial is dated to around 700 BC and so dates the Hiera Hodos, but the kiln, which had
been founded quite by chance on the road surface of the Geometric period, is no earlier than the

In the 1960s, many tileries were modernized and began using petroleum as fuel. As a consequence
of this move, combined with the fact that large tileries in Lamia, Chalkis and Kalamata began to

supply the increased needs of Athens, the old kilns in the Elaionas became redundant. It was possibly
at this time that the kiln in the ‘Knossou Ventilation Shaft’ was abandoned and subsequently filled
with debris. In the same period, the large plots of land on which the kilns stood, and the orchardsvegetable gardens that surrounded them, were built upon and the character of the area changed
radically.
The communities of craftsmen, labourers and farmers, which developed around the workplaces and
market-gardens, were served by the small Byzantine church of Saint Savvas, beside the Hiera Hodos,
which stands to the east of the ELAIONAS Station. Built into the fabric of its south wall are fragments
of ancient and Byzantine relief sculptures. Some students of antiquity identify the site of the church
with the sacred fig tree and an ancient temple dedicated to Demeter and Kore (Persephone).
Last, textile production (spinning and weaving) was rather a domestic manufacturing activity which
has changed little since antiquity. The associated finds exhibited here come from the excavation
conducted on the site of the ELAIONAS Station.

Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Ι Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η Ενεπίγραφα μνημεία στην αρχαία Αθήνα
H χρήση λίθινων στηλών ίσως ξεκίνησε από μεγάλους ακατέργαστους και ανεπίγραφους
λίθους που δήλωναν κάτι σημαντικό, όπως ένα σύνορο. Αργότερα, μερικές από τις
πρώτες επιγραφές χαράχθηκαν σε τοίχους ναών ή ακόμη και πάνω σε φυσικούς βράχους.
Οι ενεπίγραφες στήλες πιθανόν ήταν η εξέλιξη απλών φυσικών ορθοστατών που είχαν
χρησιμοποιηθεί ως ορόσημα (ὃρος, σῆμα). Όμως όποια κι αν ήταν η προέλευση αυτής
της συνήθειας να επιγράφονται κομμάτια πέτρας, εξελίχθηκε σε κάτι που ενείχε το
συμβολισμό του μόνιμου και ανεξίτηλου. Στήλες με μνημεία, νόμους, λογαριασμούς,
ψηφίσματα της Eκκλησίας του Δήμου και της Bουλής, είχαν το χαρακτήρα της επικύρωσης
και της παγίωσης των γραφομένων. Η τοποθέτησή τους σε δημόσιους χώρους καθιστούσε
το περιεχόμενο τους προσιτό στον καθένα και έτσι λειτουργούσαν υποβοηθητικά στη
δημοκρατική διαδικασία. H Αθηναϊκή δημοκρατία, έδωσε στους ενεπίγραφους λίθους
το χαρακτήρα του δημόσιου και για αυτό το λόγο, έγιναν προσπάθειες να περιοριστεί η
ιδιωτική χρήση εντυπωσιακών μνημείων. Φαίνεται πως την περίοδο 500-425 π.Χ. ήταν

απαγορευμένο στους Αθηναίους να ανεγείρουν πολυτελή μνημεία, παρεκτός για
νεκρούς που είχαν πέσει υπέρ πατρίδος. Aργότερα, το διάταγμα του Δημητρίου
του Φαληρέως (317-307 π.Χ.) έβαλε τέλος στην Αθηναϊκή τέχνη των ταφικών
μνημείων, τα οποία αντικαταστάθηκαν με απλές τράπεζες και κιονίσκους.

δικαστήριο, τελετουργικές συναθροίσεις). Aναμφισβήτητα, η Αθηναϊκή Δημοκρατία
ήταν πιο στενά συνδεδεμένη με τον προφορικό λόγο, δηλαδή με την ικανότητα των
πολιτών να ομιλούν για δημόσια θέματα, δημοσίως και να μπορούν να πείθουν το
ακροατήριο τους στην Εκκλησία του Δήμου και στο δικαστήριο.

Οι επιγραφές υπήρξαν κατά καιρούς η αφορμή για την αναθέρμανση της
συζήτησης γύρω από τον αλφαβητισμό στην αρχαία Αθήνα. H ίδια η λειτουργία
της δημοκρατίας βασιζόταν στην έγγραφη καταχώρηση των υποθέσεων των
πολιτών και ενθάρρυνε τη χρήση της γραφής σε δημόσια κείμενα. Προήγε έτσι
την ισοτιμία και την ισονομία: γεγραμμένων δε τῶν νόμων ὃ τ’ άσθενής | ὁ
πλούσιός τε τήν δίκην ἲσην ἒχει (Ευριπίδης, Ικέτιδες). Πάντως η εύρεση χιλιάδων
επιγραφών, δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός ότι η κλασική Αθήνα ήταν, πάνω
από όλα, «πολιτισμός της δημόσιας παράστασης», με τις δραστηριότητες του
εστιασμένες στην οπτική και την προφορική καλλιέργεια (θέατρο, συνελεύσεις,

Ο τρόπος που έγραφαν οι Eλληνες, χωρίς να χωρίζουν τις λέξεις μεταξύ τους,
απαιτούσε να διαβάζουν μεγαλόφωνα, με αποτέλεσμα ακόμη και η κατ’ ιδίαν ανάγνωση
ενός κειμένου να έχει μια μορφή θεατρικότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η
δημόσια παράσταση ήταν η καρδιά της δημοκρατίας και πως το γραπτό κείμενο
είχε το ρόλο μνημονικού βοηθήματος. Η ανάγνωση, πιο εύκολη στην εκμάθησή της
από τη γραφή, πιθανότατα εθεωρείτο βασική δεξιότητα ήδη από τα τέλη του 5ου
αι. π.Χ., όταν εμφανίζονται περισσότερα κείμενα από ποτέ άλλοτε. Ανάγνωση και
γραφή είναι δύο ξεχωριστές δεξιότητες και δεν είναι απαραίτητο, ούτε και αναγκαίο,
να συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο.

Εκτίθενται τέσσερα επιτύμβια ενεπίγραφα μνημεία: δύο στήλες και δύο κιονίσκοι. Είχαν ανεγερθεί σε
αντίστοιχους τάφους και μνημονεύουν τους νεκρούς αναφέροντας το όνομα, το πατρώνυμο και την
περιοχή καταγωγής των ενταφιασμένων ατόμων.
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Ἐπίνους Κηπίωνος
Ἀθμονεύς

Επίνους, γιος του Κηπίωνα
από το Άθμονον (το σημερινό Μαρούσι)

2 Μαρμάρινη ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη.
Τέλη του 4ου – αρχές του 3ου αι. π.Χ. Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ.
Βρέθηκε σε δεύτερη χρήση ως δομικό στοιχείο κιβωτιόσχημου τάφου. (Α)
Ῥοδοκλῆς
Σωτηρίωνος
Μεγαρεύς
(Α)=Αντίγραφο

Ροδοκλής
γιος του Σωτηρίωνα
από τα Μέγαρα

Ενεπίγραφος ταφικός κιονίσκος. 3ος αι. π.Χ.
Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ. (Α)
Ληναΐς
Ἰάσονος
Ἀντιόχισα

1 Μαρμάρινη ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη με ανάγλυφη παράσταση δεξίωσης. Περί τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.
Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ. Βρέθηκε σε δεύτερη χρήση ως δομικό στοιχείο κιβωτιόσχημου τάφου. (Α)
4

Ληναΐς
κόρη του Ιάσονα
από την Αντιόχεια

Exhibited are four inscribed grave monuments: two stelai and two colonnettes.
They had been set up on corresponding tombs and commemorate the dead,
recording the name, the patronymic and the region of origin of the buried individuals.
1

Τμήμα επιτύμβιου κιονίσκου. 3ος – 2ος αι. π.Χ. Φρέαρ
«Προφήτης Δανιήλ». Χρησιμοποιήθηκε σε δεύτερη χρήση
ως υλικό οδόστρωσης της Ιεράς Οδού. (Α)
Εὐπραξίς
Εὐπόρου
Σημαχίδου
γυνή

Ευπραξίς,
γυναίκα του Ευπόρου
από τους Σημαχίδες
(δήμος της βορειοανατολικής Αττικής,
ίσως στο σημερινό Καλέντζι).

Marble inscribed grave stele with relief representation of valediction (dexioses). Ca
mid-4th c. BC. ELAIONAS Station. Found in second use as a structural element of a
cist grave. (R)
Ἐπίνους Κηπίωνος Epinous son of Kepion
Ἀθμονεύς
from Athmonon (pres. Athenian suburb Marousi)

2

Marble inscribed grave stele. Late 4th-early 3rd c. BC. ELAIONAS Station. Found in
second use as a structural element of a cist grave. (R)
Ῥοδοκλῆς
Σωτηρίωνος
Μεγαρεύς
(R)=Replica

Rhodokles
son of Soterion
from Megara

3

Inscribed grave colonnette. 3rd c. BC.
ELAIONAS Station. (R)
Ληναΐς
Ἰάσονος
Ἀντιόχισα

4

Lenais
daughter of Iason
from Antioch

Part of a grave colonnette. 3rd-2nd c. BC.
‘Prophitis Daniil’ Ventilation Shaft. Incorporated,
in second use, as material in the road surface
of the Hiera Hodos (Sacred Way). (R)
Εὐπραξίς
Εὐπόρου
Σημαχίδου
γυνή

Eupraxis
wife of Euporos
from Semachidai [demos
of northeast Attica,perhaps
at present Kalentzi]

R E A D I N G A N D W R I T I N G Inscribed monuments in ancient Athens
The use of stone stelai perhaps began from large boulders, without inscriptions,
which denoted something important, such as a border. Later, some of the first
inscriptions were incised on walls of temples or even on rocks. The inscribed stelai
were possibly the development of simple natural standing stones that had been
used as a boundary marker (horosemo = horos, sema). However, whatever the
origin of this habit of inscribing pieces of stone, this evolved into something that
embodied the symbolism of the permanent and indelible. Stelai with memorials,
laws, accounts, decrees of the Ekklesia of the Demos (Citizens’ Assembly)
and the Boule, in effect ratified and established what was written upon them.
The placement of these stelai in public places made their content accessible to
everyone, and so they functioned as aids to the democratic process. The Athenian
Democracy accorded to inscribed stones a public character, and for this reason
efforts were made to curtail the private use of impressive monuments. It seems

that in the 500-425 BC Athenians were prohibited from erecting luxurious
monuments, except in honour of the dead who had fallen fighting for the
fatherland. Later, the decree of Demetrios Phalireus (317-307 BC) ended the
Athenian art of funerary monuments, which were replaced by plain ‘tables’
(trapezes) and colonnettes.
The inscriptions were at various times the pretext for rekindling debate on
the issue of literacy in ancient Athens. The very functioning of the democracy
was based on the written record of citizens’ affairs and encouraged the use
of script in public texts. Thus, egalitarianism and isonomy were promoted:
But when the laws are written, both the powerless/ and the rich have equal
access to justice (Euripides, Suppliants). However, the finding of thousands
of inscriptions cannot change the fact that Classical Athens was, above all, ‘a
civilization of public performance’, with its activities focused on the visual and

oral culture (theatre, assemblies, law court, ritual gatherings). Without doubt,
the Athenian Democracy was more closely linked with the spoken word, that is,
with the ability of citizens to speak on public issues, in public, and to persuade
their audience in the Ekklesia of the Demos and in the law court.
The way in which the Greeks wrote, without separating the words from each
other, demanded that they read out loud, with the result that even the private
reading of a text had some form of theatricality. It could be said that the public
performance was the heart of the democracy and that the written text played
the role of an aide memoire. Reading, easier to learn than writing, was most
probably considered a basic skill already by the late fifth century BC, when
there was an unprecedented proliferation of texts. Reading and writing are
two separate skills and it is neither essential nor necessary that a person
should master both.

Ύπνος και Θάνατος Ταφές παρά την Ιερά Οδό
Στην αρχαία Ελλάδα ο θάνατος δεν νοείται ως συμβάν αλλά μάλλον ως πορεία, η μετάβαση από μια κατάσταση
σε άλλη. Οι δύο κόσμοι, ο Άνω και ο Κάτω, είναι σαφώς διακεκριμένοι και ο Ερμής ψυχοπομπός αναλαμβάνει
να οδηγήσει τους νεκρούς στον τελικό προορισμό τους. Τα αδέλφια Ύπνος και Θάνατος, γιοί της Νύχτας,
συχνά παριστάνονται να απομακρύνουν από το πεδίο της μάχης τα σώματα νεκρών πολεμιστών για να τα
μεταφέρουν στον τόπο ταφής. Την υποχρέωση όμως να προβούν στις αρμόζουσες ενέργειες, ώστε ο νεκρός
να καταλήξει εκεί που ανήκει, είχαν οι οικείοι του. Η κηδεία αποτελούσε ύψιστη υποχρέωση των ζώντων και
άρνηση ή αμέλεια ταφής νεκρού – νέκυς ἂκλαυτος, ἂθαπτος (Ομήρου Ιλιάς) - αποτελούσε σοβαρή παράβαση
καθήκοντος που επέσυρε φοβερές τιμωρίες.
Στα αρχαία νεκροταφεία η φροντίδα για τους νεκρούς είναι έκδηλη. Το σώμα ενταφιάζεται με μερικά κτερίσματα
που συνήθως αποτελούν προσωπικά αντικείμενα του θανόντος. Κάποια αγγεία κατασκευάζονταν αποκλειστικά
για ταφική χρήση, όπως τα μυροδοχεία ή οι λευκές λήκυθοι – τα δεύτερα, ακριβά αντικείμενα, συνόδευαν ταφές
των πλουσιοτέρων τάξεων. Οι διακρίσεις δεν ήταν λιγότερες στο θάνατο από ότι στη ζωή και πολλοί τάφοι,
προφανώς φτωχών ανθρώπων, ήταν ακτέριστοι.

Hypnos and Thanatos Burials beside the Sacred Way
Εδώ εκτίθενται κτερίσματα τριών ταφών. Δύο τάφοι ενηλίκων (τάφοι 4 και 11) προέρχονται από νεκροταφείο
Ελληνιστικής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) που αναπτύχθηκε πλάι σε εργαστήρια του Ελαιώνα. Τμήμα περιβόλου, που
σώζεται στο ανατολικό όριο του νεκροταφείου, οδηγεί στην υπόθεση ότι εξυπηρετούσε την κοινότητα των τεχνιτών
και των εργατών του παρακείμενου εργαστηρίου. Η ένταξη τάφων στο εσωτερικό ενός περιβόλου, συνηθισμένη
πρακτική στα Αθηναϊκά νεκροταφεία, υποδηλώνει συχνά την κοινή προέλευση των νεκρών (είτε οικογένεια, είτε
ομάδα ανθρώπων με κοινό επάγγελμα ή καταγωγή). Οι 27 τάφοι που ερευνήθηκαν ήταν κτισμένοι με αργούς λίθους
ή απλοί λάκκοι, μερικοί ήταν κεραμοσκεπείς και οι περισσότεροι ακτέριστοι. Εξαίρεση αποτελούν δύο ιδιαίτερα
φροντισμένοι κιβωτιόσχημοι τάφοι, κατασκευασμένοι με μαρμάρινα μέλη και στήλες από παλαιότερο νεκροταφείο
του 4ου αι. π.Χ. (τάφοι 4 και 11).
Ο τρίτος τάφος (τάφος 1) βρέθηκε στο φρέαρ «Κνωσού», όπου η ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε ένα ακόμη τμήμα
της αρχαίας Ιεράς Οδού. Ο δρόμος χρονολογείται πριν το 700 π.Χ., όπως μαρτυρά αυτή η ταφή σε αμφορέα
(εγχυτρισμός). Ο ενταφιασμός του βρέφους έγινε στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. πάνω στο παλαιό οδόστρωμα όταν ο
δρόμος είχε ήδη μετατοπισθεί νοτιότερα.

Τάφος 1 (εγχυτρισμός για τον ενταφιασμό βρέφους),
αρχές 7ου αι. π.Χ. Φρέαρ «Κνωσού»
1, 2
3
4
5

Μόνωτο κύπελλο. (Α)
Σκυφίδιο. (Α)
Μικρή τριφυλλόστομη πρόχους. (Α)
Σκυφίδιο. (Α)

Τάφος 11, 250-225 π.Χ.
Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ
6

7
8
(Α)=Αντίγραφο

Δίσκος χάλκινου κατόπτρου χειρός.
Λείπει η λαβή. O δίσκος είναι διαβρωμένος
και θαμπός, αλλά όταν ήταν σε χρήση θα ήταν
καλά γυαλισμένος στην μία του πλευρά ώστε να
λειτουργεί ως καθρέπτης. (Α)
Χάλκινο ανθρωπόμορφο περίαπτο, μάλλον
φυλακτό. Βρέθηκε περασμένο στο λαιμό της
νεκρής με νήμα που δεν σώθηκε. (Α)
Χάλκινη σπάτουλα.
Ισως εργαλείο καλωπισμού. (Α)

Τάφος 4, 200-175 π.Χ.
Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ
9
10
11
12

Μεγαρικός σκύφος, 225-175 π.Χ. (Α)
Μυροδοχείο, 250-200 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφές λυχνάρι, 225-175 π.Χ.
Λεκανίδα, 250-200 π.Χ. (Α)

Grave 1 (enchytrismos for an infant burial),
early 7th c. BC. ‘Knossou’ Ventilation Shaft.
1, 2
3
4
5

One-handled cup. (R)
Small skyphos. (R)
Small trefoil-mouth jug. (R)
Small skyphos. (R)

(R)=Replica

Grave 11, 250-225 BC.
ELAIONAS Station.
6 Disc of a bronze hand mirror. (R)
The handle is missing. The disc is corroded and
lusterless, but when it was in use it would have been
highly polished on one face, to function as a mirror.
Bronze anthropomorphic pendant, probably an amulet.
7 It was hung on the neck of the dead female, from thread
that has not survived. (R)
8 Bronze spatula. Perhaps an implement used in the
female toilet. (R)

Grave 4, 200-175 π.Χ.
ELAIONAS Station.
9
10
11
12

Megarian skyphos, 225-175 BC. (R)
Unguentarium, 250-200 BC. (R)
Black-glaze lamp, 225-175 BC.
Small lekanis, 250-200 BC. (R)

In ancient Greece, death was perceived not as an event but rather as a passage, the transition from one state
to another. The two worlds, the Upper and the Under, were clearly distinguished, and Hermes Psychopompos
(conductor of souls) undertook to lead the dead to their final destination. The brothers Hypnos (Sleep) and
Thanatos (Death), sons of Nychta (Night), are frequently represented removing from the battlefield the bodies
of slain warriors, in order to take them to the burial place. However, it was the relatives of the deceased who
were responsible for taking the appropriate measures to ensure that he ended up where he belonged. The
funeral was the highest obligation of the living, and refusal or neglect of burial of a dead person – a dead man,
unwept, unburied (Homer, Iliad) – was a serious violation of duty, which incurred terrible punishments.
There are obvious signs of care of the dead in the ancient cemeteries. The corpse was inhumed with a few grave
goods, which were usually personal possessions of the deceased. Some vases were made exclusively for
funerary use, such as unguentaria and white lekythoi – the latter being expensive objects which accompanied
burials of the wealthier classes. There were distinctions in death just as in life, and many graves, presumably
of poor people, were devoid of grave goods.

Here are exhibited grave goods from three burials. Two graves of adults (graves 4 and 11) come from a
cemetery of the Hellenistic period (3rd-2nd c. BC) that developed alongside workshops in the Elaionas. Part of
an enclosure, preserved at the east edge of the cemetery, suggests that it served the community of artisans
and labourers in the adjacent workshop. The inclusion of graves inside an enclosure, normal practice in
Athenian cemeteries, frequently indicates the common origin of the dead (whether family, or group of persons
of the same profession or origin). The 27 graves investigated were built of rubble masonry or were simple
pits, some were covered with tiles and most were unfurnished. Exceptions are two particularly carefully
constructed cist graves, incorporating spolia – marble fragments and stelai – from an earlier cemetery of the
4th c. BC (graves 4 and 11).
The third grave (grave 1) was found in the ‘Knossou’ Ventilation Shaft, where the excavation revealed one
more stretch of the ancient Hiera Hodos (Sacred Way). The road is dated before 700 BC, as attested by this
burial in an amphora (enchytrismos). The infant burial was made in the early 7th century BC, upon the old
road surface, when the Sacred Way had already been shifted further south.

Ταφικές Στήλες από νεκροταφεία της Ιεράς Οδού
Στον ελλαδικό χώρο, ήδη από τα προϊστορικά χρόνια, διαπιστώνεται προσπάθεια να «σημανθεί», να υποδειχθεί δηλαδή
το σημείο ταφής ενός νεκρού. Το ταφικό μνημείο κατασκευάζεται κυρίως για να τιμηθεί ο νεκρός, παράλληλα όμως η
λαμπρότητά του αντικατοπτρίζει τη δύναμη και τον πλούτο του ίδιου και των συγγενών του. Η πολυδάπανη και πολυτελής
διακόσμηση των ταφικών μνημείων της Αρχαϊκής εποχής (6ος αι. π.Χ.) προφανώς γινόταν από εύπορες οικογένειες που
μπορούσαν να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν τέτοια μνημεία.
Στην Αττική διάφοροι νομοθέτες προσπάθησαν κατά καιρούς να περιορίσουν τη σπατάλη και την υπερβολική δημόσια
επίδειξη του πένθους. Έτσι το 508 π.Χ με διάταγμα του Κλεισθένη, που εφαρμόστηκε το 487 π.Χ. από τον Περικλή,
απαγορεύτηκαν οι πολυτελείς κατασκευές και επιβλήθηκε η λιτότητα στα ταφικά μνημεία. Όμως μετά την ολοκλήρωση των
λαμπρών έργων στον Παρθενώνα, επικρατεί και πάλι η τάση για την κατασκευή εντυπωσιακών ταφικών μνημείων, που
εξελίχθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 5ου και του 4ου αι. π.Χ. Ειδικότερα, μετά τον Πελοποννησιακό
πόλεμο (431-404 π.Χ.), ο μεγάλος αριθμός των νεκρών που είτε έπεσαν στη μάχη, είτε πέθαναν από το λοιμό, οδήγησε
τους Αθηναίους να τιμήσουν τους νεκρούς τους, όπως έκανε και η πόλη με τους πεσόντες υπέρ πατρίδος. Σημαντικοί
γλύπτες, όπως ο Πραξιτέλης, ο Λεωχάρης, ο Σθέννος ασχολήθηκαν με τη διακόσμηση επιτυμβίων μνημείων, πολλά

από τα οποία ήταν πραγματικά αριστουργήματα τέχνης. Επειδή όμως επικράτησε και πάλι η υπερβολή, ο γνωστός
πολιτικός και φιλόσοφος Δημήτριος ο Φαληρεύς εκδίδει το 318-317 π.Χ. αυστηρότερο νόμο, με τον οποίο απαγόρευσε
την πολυτέλεια των ταφικών μνημείων στην Αθήνα.
Η στήλη αποτελεί κατά την Κλασική περίοδο τον πιο διαδεδομένο τύπο ταφικού μνημείου. Πρόκειται για λεπτή πλάκα
από μάρμαρο, που στερεώνεται σε μία λίθινη βάση και στήνεται στον τάφο για να μνημονεύσει το νεκρό. Η κορυφή
της συχνά καταλήγει σε ανάγλυφο ανθέμιο ή σε τριγωνικό αέτωμα που μιμείται τους ναούς. Η ανάγλυφη παράσταση
στην κύρια όψη της στήλης άλλοτε αναπτύσσεται ελεύθερα, άλλοτε τοποθετείται σε πλαίσιο (μετόπη), συχνά μάλιστα
πλαισιώνεται δεξιά και αριστερά από κίονες ή παραστάδες (τετράπλευροι κίονες). Την παράσταση συνοδεύει η επιγραφή
με τα στοιχεία του νεκρού.
Τα θέματα των ανάγλυφων παραστάσεων ποικίλλουν, αλλά μπορούν να καταταγούν σε δύο βασικούς τύπους, τις
μεμονωμένες όρθιες ή καθιστές μορφές, που προφανώς αποδίδουν το νεκρό ή τη νεκρή και τις σύνθετες παραστάσεις,
στις οποίες αυτοί περιστοιχίζονται από τους συγγενείς, τους φίλους ή τους υπηρέτες τους. Συνηθέστερη είναι η
παράσταση της «δεξιώσεως», ο αποχαιρετισμός δηλαδή ανάμεσα στο νεκρό και τους οικείους του.

1

Μαρμάρινη ναϊσκόμορφη επιτύμβια στήλη. 4ος αι. π.Χ. Σταθμός ΕΛΑΙΩΝΑΣ.
Εικονίζονται δύο μορφές, μία καθιστού άνδρα και άλλη όρθιου νέου.
Ο πρώτος, μάλλον ο πατέρας, στηρίζει το βάρος των χρόνων και της θλίψης
του σε βακτηρία (μπαστούνι) και αποχαιρετά με το βλέμμα το νεκρό γιό του.
Παρά το ότι η απόσταση μεταξύ τους είναι μικρή, δίνεται η εντύπωση ότι
ο νεκρός νέος είναι ήδη μακριά. (Α)

1

Marble grave stele in the form of a small temple (naiskos).
4th c. BC. ELAIONAS Station. Represented are two figures, a seated man
and a standing youth. The first, probably the father, stricken by age and grief,
leans heavily upon a staff and with his gaze bids farewell to his dead son.
Although the distance between the figures is small, the representation gives the
impression that the departed youth is already far away. (R)

2

Μαρμάρινη κεφαλή γενειοφόρου άνδρα από παράσταση επιτύμβιας στήλης.
4ος αι. π.Χ. Φρέαρ «Προφήτη Δανιήλ». (Α)

2

The bearded head of a man from a grave stele. 4th c. BC.
‘Prophitis Daniil’ Shaft. (R)

3

Μαρμάρινη κεφαλή εφήβου. Αντίγραφο Ρωμαϊκών χρόνων.
Φρέαρ «Προφήτη Δανιήλ». (Α)

3

Marble head of an ephebe. Roman copy of an earlier work.
‘Prophitis Daniil’ Shaft. (R)

4

Τμήμα μαρμάρινης ναόσχημης επιτύμβιας στήλης με ανδρική κεφαλή.
Τέλος 5ου αι. π.Χ. Φρέαρ «Προφήτη Δανιήλ». (Α)

4

Part of a marble temple-shaped grave stele with representation of a male head.
Late 5th c. BC. ‘Prophitis Daniil’ Shaft. (R)

(Α)=Αντίγραφο

(R)=Replica

Grave Stelai from cemeteries beside the sacred way
In Greece, measures taken to ‘mark’ the burial place of a dead person, are observed from as early as prehistoric
times. Although a grave monument is constructed primarily to honour the deceased, its splendour concurrently
reflects the power and wealth of that individual and of his relatives. The costly and luxurious decoration of funerary
monuments of the Archaic period (6th c. BC) was obviously the prerogative of wealthy families, who were able to
meet the expenses of erecting and maintaining such monuments. In Attica, various legislators at various times
tried to restrict the extravagance and the conspicuous public show of grief. An edict of Kleisthenes in 508 BC,
which was applied by Pericles in 487 BC, prohibited opulent constructions and imposed austerity on funerary
monuments.
However, after completion of the magnificent works on the Parthenon, the trend for constructing impressive
funerary monuments prevailed once more, developing apace during the second half of the 5th and the 4th century
BC. Specifically, after the Peloponnesian War (431-404 BC), the large number of dead who fell in battle or were
victims of the plague that struck Athens, led the Athenians to honour their dead, just as the city did too for those
slain defending the fatherland. Leading sculptors, such as Praxiteles, Leochares, Sthennos, were commissioned

to decorate grave monuments, many of which were veritable artistic masterpieces. However, because excess
prevailed once again, in 318-317 BC the renowned statesman and philosopher, Demetrios of Phalerum,
issued a strict sumptuary law banning luxurious funerary monuments in Athens.
The most widespread type of grave monument in the Classical period is the stele. This is a thin plaque of
marble, which was fixed into a stone base and set up on the grave, in order to commemorate the dead. The
top is often formed as a palmette or a triangular pediment, in imitation of a temple. The relief representation
on the front of the stele is sometimes developed freely and sometimes placed in a frame (metope or panel),
often flanked to right and left by columns or antae (four-sided pillars). The representation is accompanied by
an inscription recording details of the deceased.
The subjects of the relief representations are diverse, but can be classed in two basic types: single figures,
standing or seated, which obviously render the dead male or female, and composite representations in which
the deceased is accompanied by his/her relatives, friends or servants. The commonest representation is that
of “dexioses”, that is, of the deceased bidding his/her loved ones farewell.

Cemeteries of the Sacred Way (‘Spyroυ Patsi’ Shaft)

Νεκροταφεία της Ιεράς Οδού (Φρέαρ «Σπύρου Πάτση»)
Κατά την Κλασική περίοδο οι κάτοικοι της Αθήνας

Ο ενταφιασμός

χρησιμοποιούσαν δύο βασικούς τρόπους ταφής για

Οι βασικοί τύποι τάφων, που συχνά συναντώνται στο ίδιο νεκροταφείο, είναι:

τους νεκρούς τους, τον ενταφιασμό και την καύση.

Οι λακκοειδείς, απλοί δηλαδή λάκκοι σκαμμένοι στο χώμα ή ορύγματα στο βράχο όπου τοποθετείται ο νεκρός και
καλύπτεται με χώμα και συχνά με λίθινες ή πήλινες πλάκες. Σε κάποιες περιπτώσεις διατηρούνται λείψανα από
ξύλινα φέρετρα ή φορεία.

Η επιλογή του τρόπου ταφής παραμένει θέμα
προσωπικής ή οικογενειακής προτίμησης και
η υπεροχή της μίας μεθόδου σε σχέση με την
άλλη ποικίλλει ανάλογα με την εποχή ή και τη
γεωγραφική περιοχή.

Η καύση
Οι ταφές σε λάρνακες, δηλαδή πήλινα φέρετρα, που είναι άλλοτε ζωγραφισμένα,
στις περισσότερες όμως περιπτώσεις ακόσμητα.
Οι ε γ χ υ τ ρ ι σ μ ο ί , η τ α φ ή β ρ ε φ ώ ν ή μ ι κ ρ ώ ν π α ι δ ι ώ ν μ έ σ α σ ε μ ε γ ά λ α α γ γ ε ί α
ή σε τμήματά τους.

Οι κιβωτιόσχημοι, κτιστοί δηλαδή τάφοι από λίθους ή οπτοπλίνθους (τούβλα), μέσα στους οποίους θάβεται ο νεκρός
και συνήθως καλύπτεται με πλάκες. Μερικές φορές τα εσωτερικά τοιχώματα καλύπτονται από ασβεστοκονίαμα.

Οι νεκροί τοποθετούνται στους τάφους, κατά κανόνα, σε ύπτια στάση (ανάσκελα), με τα χέρια
παράλληλα με το σώμα και σπανιότερα λυγισμένα στο στήθος ή τη λεκάνη.

Οι κεραμοσκεπείς, οι τάφοι στους οποίους το σώμα του νεκρού καλύπτεται με πήλινες κεραμίδες στέγης, κάθετες
στα τέσσερα τοιχώματα και επίπεδες στην κάλυψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετούνται λοξά πάνω από την
ταφή του νεκρού, με τρόπο που οι κεραμίδες σχηματίζουν δίρριχτη κάλυψη (καλυβίτες).

Τα κτερίσματα (προσφορές) που συχνά συνοδεύουν τους νεκρούς ποικίλλουν ως προς την
ποσότητα και την ποιότητά τους και υποδηλώνουν το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο,
το φύλλο, την ηλικία, το επάγγελμα ή κάποια ιδιότητα του νεκρού. Πρόκειται συνήθως για
πήλινα, γυάλινα ή μετάλλινα αγγεία και σκεύη, νομίσματα, κοσμήματα, πήλινα αγαλματίδια
(ειδώλια), καθρέφτες και άλλα αγαπημένα αντικείμενα του νεκρού.

Οι ταφές σε σαρκοφάγους, δηλαδή λίθινα φέρετρα (από μάρμαρο, ασβεστόλιθο ή πωρόλιθο), τα οποία μερικές
φορές φέρουν ανάγλυφες παραστάσεις, αλλά συνήθως είναι ακόσμητα.

During the Classical period the inhabitants of
Τάφος 25, τελευταίο τέταρτο 5ου αι. π.Χ.

Διακρίνονται δύο είδη καύσεων :
Πρωτογενείς καύσεις, στις οποίες ο νεκρός
αποτεφρώνεται στον ίδιο τον τάφο και τα
καμένα οστά μαζί με τα κτερίσματα καλύπτονται
με χώμα ή πλάκες.
Δευτερογενείς καύσεις, στις οποίες ο νεκρός
αποτεφρώνεται σε συγκεκριμένο χώρο, αλλά
η τέφρα μαζί με τα κτερίσματα τοποθετούνται
στη συνέχεια στο εσωτερικό πήλινων ή
μετάλλινων αγγείων (τεφροδόχα αγγεία) και
ενταφιάζονται αλλού.

1
2
3
4
5
6-8

Μικρή χύτρα (μαγειρικό σκεύος). 425-400 π.Χ. (Α)
Μικρή λοπάς με κάλυμα (μαγειρικό σκεύος). 420-400 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφής κώθων (αγγείο πόσεως). 450-425 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφές σκυφίδιο κορινθιακού τύπου. 425-400 π.Χ. (Α)
Αρυβαλοειδές ληκύθιο με παράσταση καθιστής σφίγγας. 425-400 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφές φιαλίδιο. 425-400 π.Χ. (Α)

(Α)=Αντίγραφο

Grave 25, last quarter of 5th c. BC.
1 Small cooking pot. 425-400 BC. (R)
2 Small lopas (cooking vessel) with lid. 420-400 BC. (R)
3 Black-glaze kothon (drinking vase). 450-425 BC. (R)
4 Black-glaze small skyphos of Corinthian type. 425-400 BC. (R)
5 Aryballoid lekythion with representation of a sedent sphinx. 425-400 BC. (R)
6-8 Black-glaze small bowl. 425-400 BC. (R)

(R)=Replica

Athens used two basic types of burials for their
dead, inhumation and cremation. The choice
of the mode of burial was a matter of personal
or family preference and the preponderance
of one method over the other varies according
to period and/or geographical region.

Cremation

Inhumation
The basic types of graves, which are usually found in the same cemetery, are:
Pit graves: simple pits dug in the ground or ditches cut in the bedrock, in which the dead was placed
and covered over with earth and, frequently, stone or terracotta slabs. In some cases remnants of
wooden coffins or biers are preserved.
Cist graves: built graves of stones or bricks, within which the dead was interred, and usually
covered over by slabs. Sometimes the inside walls are coated with lime plaster.
Tile graves: graves in which the dead is covered over by terracotta roof tiles, vertical on the four
walls and flat on the capping. In some cases the tiles are placed obliquely above the dead, so as to
form a pitched roofing (such graves are called kalyvites)..
Burials in sarcophagi: in stone coffins (of marble, limestone or poros), which are usually plain but
are sometimes decorated with relief representations.

Burials in larnakes: in clay coffins, which are usually plain but sometimes have
painted decoration.

Two kinds of cremations can be
distinguished:

Enchytrismoi: burials of infants or children inside large vases or parts of such
vases.

Primary cremation, in which the dead
is incinerated in the actual grave and the
burnt bones with the funerary offerings are
covered over with earth or slabs.

As a rule, the dead are placed in the graves in supine position, with the arms
down the sides of the body or, more rarely, bent on the chest or the pelvis.
The grave goods (kterismata) that usually accompany the dead differ in quantity
and quality, and denote the social and economic level, the sex, the age, the
occupation or some other status of the dead. They are usually clay, glass or
metal vases and vessels, coins, jewellery, terracotta figurines, mirrors and
other favourite objects of the deceased.

Secondary cremation, in which the dead
is incinerated in a specific space and the
ashes together with the funerary offerings
are collected and placed inside clay or metal
vases (cinerary urns) to be buried elsewhere.

Παιδικές Ταφές από νεκροταφεία της Ιεράς Οδού (Φρέαρ «Σπύρου Πάτση»)
Τα παιδιά στην αρχαιότητα συνήθως ενταφιάζονται και δεν αποτεφρώνονται, ακόμη και σε περιοχές που προτιμούσαν την καύση των
νεκρών. Οι παιδικές ταφές μάλιστα μπορούσαν να γίνουν και στο εσωτερικό της πόλης και συχνά κοντά στα σπίτια. Ο φόβος της
μόλυνσης δεν ήταν τόσο μεγάλος και έτσι οι κανονισμοί που αφορούσαν την ταφή των παιδιών ήταν λιγότεροι αυστηροί σε σχέση με
την ταφή ενηλίκων.
Τις περισσότερες φορές τα παιδιά θάβονται σε μικρές λίθινες σαρκοφάγους (λίθινα φέρετρα), ή συνηθέστερα σε πήλινες λάρνακες (πήλινα
φέρετρα) που χρησιμοποιούνται ανά δύο, η μία ανεστραμμένη πάνω στην άλλη, για να περιλάβουν το μικρό σώμα. Ο ενταφιασμός των
παιδιών γινόταν ακόμη σε απλούς λάκκους που καλύπτονταν με επίπεδες πήλινες κεραμίδες στέγης ή με πήλινους κυλινδρικούς αγωγούς
παρόμοιους με εκείνους της υδροδότησης. Συνηθισμένη όμως ήταν η ταφή ενός νεκρού παιδιού σε ένα μεγάλο αγγείο (εγχυτρισμός),
στο οποίο το μικρό σώμα εισαγόταν από το στόμιο ή από μία οπή που ανοιγόταν στο τοίχωμά του. Το αγγείο στερεωνόταν με μικρούς
λίθους στο χώμα και το στόμιο του σφραγιζόταν με λίθινη πλάκα, με κεραμίδα ή με όστρακα (θραύσματα αγγείων).
Η ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του φρέατος εξαερισμού «Σπύρου Πάτση», κοντά στην ομώνυμη οδό, έφερε
στο φως τμήμα νεκροταφείου, το οποίο αποτελεί ένα από τα πολλά παρόδια (παρά την οδό) νεκροταφεία της Ιεράς Οδού. Ερευνήθηκαν
είκοσι τρεις (23) τάφοι διαφόρων τύπων (απλοί λάκκοι, λίθινες σαρκοφάγοι, πήλινες λάρνακες, κεραμοσκεπείς και μία πυρά), στην

πλειονότητά τους συλημένοι ή χωρίς ταφικά κτερίσματα. Ανάλογα με την έκταση του χώρου οι τάφοι ήταν λίγοι και χωρίς κάποια συγκεκριμένη
διάταξη, ένδειξη πιθανότατα ότι βρισκόμαστε στις παρυφές του νεκροταφείου. Τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν, είτε μέσα από τους τάφους,
είτε από τις επιχώσεις, χρονολογούν το νεκροταφείο στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. (450-400 π.Χ.), ίσως και λίγο αργότερα. Από τους
τάφους, τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα έδωσαν οι δύο παιδικές πήλινες λάρνακες που εκτίθενται εδώ.

1, 2
3
4, 5
6
7
8
9

Χόες
Οι χόες είναι μικρές τριφυλλόστομες οινοχόες. Η παραγωγή τους ξεκινά στο δ΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. (425-400 π.Χ.) στα Αττικά εργαστήρια.
Υπάρχουν πολλές εκδοχές για τη χρήση τους και διάφορες ερμηνείες για τις παραστάσεις τους, οι οποίες έχουν συνήθως σχέση με παραστάσεις
παιδιών που παίζουν. Φαίνεται ότι τα μικρογραφικά αυτά αγγεία προσφέρονταν σε παιδιά (ως παιχνίδια), τη δεύτερη ημέρα των Ανθεστηρίων
που είχε το όνομα Χόες. Η γιορτή ήταν αφιερωμένη στη λατρεία του Διονύσου και ο Χούς των πέντε λίτρων κρασιού ήταν στην ημερήσια διάταξη.
Τοποθετούνται συχνά ως κτερίσματα σε τάφους μικρών παιδιών, υπενθύμιση της πρώτης τους συμμετοχής και μύησης στα Ανθεστήρια, αλλά
και σε τάφους παιδιών που έπεσαν θύματα του μεγάλου λοιμού κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου.

10
11
12
13
14

Τάφος 27 (450-425 π.Χ)
Μικρός μελαμβαφής σκύφος κορινθιακού τύπου. 450-425 π.Χ. (Α)
Μικρός μελαμβαφής σκύφος. 425-400 π.Χ. (Α)
Μελανόγραφη λήκυθος λευκού βάθους. Γύρω στο 450 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφές αρυβαλοειδές ληκύθιο. 430-400 π.Χ. (Α)
Μικρός μελαμβαφής σκύφος κορινθιακού τύπου. 450-425 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφής λεκανίδα με κάλυμμα. 430-420 π.Χ. (Α)
Πήλινη παιδική λάρνακα με το κάλυμμά της. 450-425 π.Χ.
Τάφος 12 (450-425 π.Χ)
Μελαμβαφής σκύφος (αγγείο πόσεως). 450-425 π.Χ. (Α)
Λεκανίδα με κάλυμμα. 450-425 π.Χ. (Α)
Μικρή ερυθρόμορφη οινοχόη (Χους). 450-425 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφής λεκανίδα με κάλυμμα. 450-425 π.Χ. (Α)
Πήλινη παιδική λάρνακα με το κάλυμμά της. 450-425 π.Χ.
(Α)=Αντίγραφο

1, 2
3
4, 5
6
7
8
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Grave 27 (450-425 BC.)
Small black-glaze skyphos of Corinthian type. 450-425 BC. (R)
Small black-glaze skyphos. 425-400 BC. (R)
Black-painted white-ground lekythos. Ca 450 BC. (R)
Black-glaze aryballoid lekythion. 430-400 BC. (R)
Small black-glaze skyphos of Corinthian type. 450-425 BC. (R)
Black-glaze lekanis with lid. 430-420 BC. (R)
Child’s clay larnax with its lid. 450-425 BC.

Grave 12 (450-425 BC.)
10 Black-glaze skyphos (drinking vase). 450-425 BC. (R)
11 Lekanis with lid. 450-425 BC. (R)
12 Small red-figure oinochoe (Chous). 450-425 BC. (R)
13 Black-glaze lekanis with lid. 450-425 BC. (R)
14 Child’s clay larnax with its lid. 450-425 BC.
(R)=Replica

Children Burials from cemeteries beside the sacred way (‘Spyroυ Patsi’ Shaft.)
In antiquity, children were usually inhumed and not cremated, even in regions where cremation of the dead was the
preferred practice. Indeed, child burials could take place inside the city, in many cases close to the houses. The fear of
pollution was not so great, and so the regulations pertaining to child burials were less strict than those for adult burials.
Children were buried in small sarcophagi (stone coffins) or, more often, in larnakes (clay coffins), which were used in
pairs, one inverted on top of the other, in order to hold the small corpse. Children were also buried in simple pits, which
were covered over with flat terracotta roof tiles or with clay pipes of the same kind as used in the water-supply system.
However, the commonest type of child burial was inside a large jar, a practice known as enchytrismos. The little corpse
was placed in the vase either through the mouth or through a hole opened in the wall. The vase was kept in position by
small stones in the earth, and its mouth was sealed by a stone slab, a tile or pot sherds.
The excavation conducted on the site of the ‘Spyros Patsis’ ventilation shaft, near Spyros Patsis Street, uncovered part
of one of the many roadside cemeteries that lined the Sacred Way (Hiera Hodos). Twenty-three (23) graves of various
types (simple pits, stone sarcophagi, clay larnakes, graves covered with roof tiles, and one pyre) were investigated.
The majority had been looted or were without grave goods. In proportion to the area investigated, the graves were few

and without any specific arrangement, which probably indicates that the site is on the margins of the cemetery. The finds
recovered, either from inside the graves or from the fill, date the cemetery to the second half of the 5th century BC (450-400
BC) or perhaps slightly later. The most interesting finds come from two child burials in clay larnakes, which are exhibited here.

Choai
Choai are small trefoil-mouth jugs, first produced in Attic workshops in the fourth quarter of the 5th century (425-420 BC).
There are many explanations of their use and various interpretations of the representations decorating them, which are
usually related to children at play. One view is that miniature choai were children’s toys, offered as gifts to young children
on the second day of the Anthesteria festival which carried the name Choes. The festival was dedicated to the worship of
Dionysos and the five-litre Chous was central to the day’s celebration.
Choai were frequently placed as grave goods accompanying burials of children, as a reminder of their first participation and
initiation in the Anthesteria, as well as in graves of children who were victims of the great plague that struck Athens during
the Peloponnesian War.

Ιερά και μνημεία στην πορεία της Ιεράς Οδού. (Φρέαρ «Προφήτη Δανιήλ»)
Η αρχαία οδός που συνδέει την Αθήνα με την Ελευσίνα ονομάζεται Ιερά Οδός, επειδή την
πορεία της ακολουθούσε η πομπή των Ελευσινίων Μυστηρίων. Κάθε χρόνο, στις 19 του
μηνός Βοηδρομιώνος (μέσα Σεπτεμβρίου έως μέσα Οκτωβρίου), μία μεγάλη και επίσημη
πομπή ξεκινούσε από τον Κεραμεικό και δια μέσου της Ιεράς Οδού κατέληγε στην Ελευσίνα.
Οι ακόλουθοι της πομπής μετέφεραν μαζί τους τα «ιερά», τα οποία πριν από μερικές μέρες είχαν
μεταφερθεί στην Αθήνα από το Ελευσίνιο ιερό της Δήμητρας και Κόρης. Με τραγούδια και φωνές
έφθαναν στο ιερό όπου, ύστερα από νηστεία μιας ημέρας, ακολουθούσαν οι τελετές μύησης στα
περίφημα Ελευσίνια Μυστήρια.
Διάφορα μνημεία, ναοί και ιερά πλαισίωναν τον πιο σεβαστό και ιερό δρόμο της αρχαίας Αθήνας,
σε όλο το μήκος των 21 περίπου χιλιομέτρων μέχρι την πόλη της Ελευσίνας.
Στην περιοχή μεταξύ του σημερινού Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Ελαιώνα υπήρχε ιερό
της Δήμητρας και της Κόρης, όπου λατρεύονταν επίσης η Αθηνά και ο Ποσειδών. Σε αυτό
το ιερό έκαναν στάση οι μύστες όταν επέστρεφαν από την Ελευσίνα, για να ανασυγκροτηθούν

και να προχωρήσουν προς την Αθήνα. Στην ίδια περιοχή, στο νότιο κράσπεδο της σημερινής
Ιεράς οδού, είναι κτισμένη η μικρή εκκλησία του Αγίου Σάββα. Εδώ πιστεύεται ότι υπήρχε
το τέμενος του Μειλιχίου Διός και μέσα σε αυτό αρχαίος βωμός. Συνεχίζοντας την πορεία
της προς την Ελευσίνα, η Ιερά Οδός διέρχεται από την περιοχή της Μονής Δαφνίου, όπου ο
περιηγητής Παυσανίας περιγράφει ότι είδε, μέσα σε κτιστό περίβολο, ναό αφιερωμένο στον
Απόλλωνα καθώς και κάποιο κτίσμα με κίονες.
Στη συνέχεια, η αρχαία Οδός βαίνει παράλληλα προς τη σημερινή και σε απόσταση λίγων μόνο
μέτρων από το βόρειο κράσπεδο της σύγχρονης οδού. Προχωρώντας σε αυτή την κατεύθυνση
φθάνουμε στο μικρό αγροτικό ιερό της Αφροδίτης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του
Δαφνίου και είναι προσβάσιμο από τη σημερινή λεωφόρο Αθηνών. Διακρίνονται σε αυτό
αρκετές λαξευτές κόγχες στο βράχο, για την τοποθέτηση των αναθημάτων (αφιερωμάτων)
που προσέφεραν οι πιστοί. Το πιο αξιόλογο από τα οικοδομήματα είναι μία μικρή οικία που
πιθανότατα χρησίμευε ως κατοικία των ιερέων ή ως ξενώνας για προσκυνητές και οδοιπόρους.

Sanctuaries and monuments along the Sacred Way (‘Prophitis Daniil’ Shaft)
Μετά το ιερό της Αφροδίτης η Ιερά Οδός συναντούσε τους Ρειτούς (τη σημερινή
λίμνη Κουμουνδούρου), οι οποίοι ανήκαν στο ιερό της Ελευσίνας και ήταν
αφιερωμένοι στη Δήμητρα και την Κόρη (Περσεφόνη). Οι ιερείς του Ελευσινίου
φρόντιζαν για την καλή κατάσταση της λίμνης και της Ιεράς Οδού, από όπου
περνούσε η μεγάλη πομπή των μυστών.
Αφού διέσχιζε το Θριάσιο πεδίο, η Ιερά Οδός διασταυρωνόταν με την κοίτη
του Ελευσινιακού Κηφισού, ενός ορμητικού χειμάρρου που συχνά πλημμύριζε
την περιοχή. Εκεί υπήρχε γέφυρα που ήταν γνωστή για τους περίφημους
«γεφυρισμούς», τα αστεία δηλαδή πειράγματα που εκτόξευαν ομάδες ανθρώπων
συγκεντρωμένων στη γέφυρα κατά των επιφανών και επωνύμων της πομπής.
Η Ιερά Οδός κατέληγε μέσα στο Ελευσινιακό ιερό, στην ευρύχωρη πλατεία
μπροστά στα Μεγάλα Προπύλαια του ιερού της Δήμητρας και της Κόρης.

Αποθέτης ιερού, Φρέαρ «Προφήτη Δανιήλ»
1
2-4
5
6
7

Κεφαλή ανθρωπόμορφου ειδωλίου. Αρχές 5ου αι. π.Χ. (Α)
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. Αρχές 5ου αι. π.Χ. (Α)
Ζωόμορφο ειδώλιο. Αρχές 5ου αι π.Χ. (Α)
Απλός κέρνος (πλημοχόη). 400-350 π.Χ. (Α)
Κάλυμμα κέρνου με λευκό χρώμα. 350-300 π.Χ. (Α)

The ancient road linking Athens with Eleusis is known as the Sacred Way (Hiera Hodos), because
the procession of the Eleusinian Mysteries followed its course.

Sanctuary deposit (apothetes), ‘Prophitis Daniil’ Shaft
8
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14-16

Απλός κέρνος με λευκό χρώμα. 350-300 π.Χ. (Α)
Κάλυμμα κέρνου με λευκό χρώμα. 350-300 π.Χ. (Α)
Σύνθετος κέρνος. 400-350 π.Χ. (Α)
Απλός κέρνος. Γύρω στο 350 π.Χ. (Α)
Πήλινο ακροκέραμο. 425-400 π.Χ. (Α)

(Α)=Αντίγραφο

1
2-4
5
6
7

Head of an anthropomorphic figurine. Early 5th c. BC. (R)
Anthropomorphic figurine. Early 5th c. BC. (R)
Zoomorphic figurine. Early 5th c. BC. (R)
Simple kernos (plemochoe). 400-350 BC. (R)
Lid of a kernos with white pigment. 350-300 BC. (R)

8
9
10-11

Simple kernos with white pigment. 350-300 BC. (R)
Lid of a kernos with white pigment. 350-300 BC. (R)
Composite kernos. 400-350 BC. (R)

12-13
14-16

Simple kernos. Ca 350 BC. (R)
Terracotta antefix. 425-400 BC. (R)

(R)=Replica

Every year, on the 19th day of the month of Boedromion (mid-September to mid-October), a large
official procession set off from the Kerameikos and made its way along the Hiera Hodos, bound for
Eleusis. Participants in the procession carried with them the sacred paraphernalia (hiera), which they
had brought a few days previously to Athens, from the sanctuary of Demeter and Kore at Eleusis.
Singing and shouting, the celebrants arrived at the sanctuary, where, after a one-day fast, they
attended the rites of initiation into the famed Eleusinian Mysteries.
Various monuments, temples and sanctuaries lined the most revered and sacred road of ancient
Athens, along its entire length of some 21 kilometres, as far as the city of Eleusis. In the area
between today’s Agricultural University of Athens and the Olive Grove (Elaionas) was the sanctuary
of Demeter and Kore, where Athena and Poseidon were also worshipped. The initiates halted at this
sanctuary, on their return journey from Eleusis, in order to re-muster and to proceed towards Athens.

In the same area, on the south kerb of the present road named Hiera Hodos,
stands the little church of St Savvas, which is believed to occupy the site of the
sacred precinct (temenos) of Zeus Meilichios, in which there was an ancient
altar.
Continuing its course towards Eleusis, the Sacred Way passes close to the area
of the Daphni monastery, where the traveller Pausanias describes seeing, inside
a built enclosure (peribolos), a temple dedicated to Apollo, as well as a building
with columns.
The ancient Hiera Hodos then runs parallel and a short distance to the north of
the present road of the same name. As we continue in this direction, we reach
the small rural sanctuary of Aphrodite, which is in the vicinity of Daphni and is
accessible from the modern Athens Highway. Visible here are numerous rockcut niches in which votive offerings (dedications) were placed by devotees of

the goddess. The most notable building is a small edifice (oikos), which probably served as a
residence for priests or a hospice for pilgrims and wayfarers.
Beyond the sanctuary of Aphrodite, the Hiera Hodos met the brackish sacred lake of Rheitoi
(present Lake Koumoundourou), which belonged to the sanctuary of Eleusis and was dedicated
to Demeter and Kore (Persephone). The priests in the Eleusinion were responsible for the
upkeep of the lake and the Hiera Hodos, along which passed the great procession of participants
in the Mysteries.
After crossing the Thriasian Plain, the Hiera Hodos came to the bed of the Eleusinian Kephissos,
a rushing torrent that frequently flooded the area. This was spanned by a bridge, renowned for
the ‘gephyrismoi’ (bridge jests), the ribald jokes hurled by groups of people gathered on the
bridge (Gr. gephyra), against the eminent and eponymous participants in the procession.
The Hiera Hodos ended inside the Eleusinian sanctuary, in the spacious square in front of
the Great Propylaia of the sanctuary of Demeter and Kore.

Ιερά Οδός. Ταφικά έθιμα στην αρχαία Αθήνα. (Σταθμός ΑΙΓΑΛΕΩ)
Στην ανασκαφή του Σταθμού ΑΙΓΑΛΕΩ αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο τμήμα από την αρχαία
Ιερά Οδό, καθώς και το παρόδιο (παρά την οδό) νεκροταφείο της. Στο βορειοανατολικό
τμήμα της ανασκαφής, μέσα σε ένα ακανόνιστο λάξευμα εντοπίστηκαν έντονα κατάλοιπα
καύσης, λίγα οστά και πολλά θραύσματα αγγείων. Το λάξευμα αυτό,το μοναδικό που
βρέθηκε στο νεκροταφείο, ταυτίστηκε με «αύλακα προσφορών».
Οι αύλακες προσφορών εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. και
συνέχισαν να κατασκευάζονται κατά την Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο. Φαίνεται ότι το
έθιμο αυτό, αν και προαιρετικό, αποτελούσε ένα δαπανηρό συμπλήρωμα της διαδικασίας
της ταφής.
Πρόκειται για επιμήκη, αβαθή αυλάκια σκαμμένα στο έδαφος ή στο βράχο, κοντά στον
τάφο και σπανιότερα για πρόχειρες κατασκευές από όρθιους λίθους, που περιέχουν
προσφορές προς το νεκρό. Βρίσκονται γεμάτες με καμένα ξύλα, στάχτη, λίγα οστά ζώων,
όστρεα (κελύφη θαλασσινών) και θραύσματα καμένων αγγείων, συχνά σε σειρά, γεγονός

που υποδηλώνει ότι αρχικά είχαν τοποθετηθεί με τάξη πάνω σε μια χαμηλή ξύλινη τράπεζα.
Αφού είχαν γίνει οι προσφορές και είχε σβήσει η φωτιά, η αύλακα καλυπτόταν με χώμα.
Το είδος των προσφορών ποικίλλει ανάλογα με την εποχή και εκτός από τα συνηθισμένα
αγγεία, καθιερώνεται σταδιακά η κατασκευή ειδικών αγγείων ή άλλων αντικειμένων, τα
οποία προσφέρονται στο νεκρό (αυγά πραγματικά ή λίθινες απομιμήσεις τους, θυμιατήρια
κλπ). Στην Κλασική εποχή οι συνηθισμένες προσφορές είναι ορισμένοι τύποι αγγείων
και οι μικρογραφίες τους, όπως διάφορα αγγεία πόσεως (σκύφοι, κάνθαροι) ή έκχυσης
(οινοχόες, πρόχοι), πινάκια (πιάτα) διαφόρων τύπων, αγγεία λαδιού ή μύρου (λήκυθοι,
αλάβαστρα, μυροδοχεία), μικρογραφίες μαγειρικών σκευών (χύτρες, λοπάδες), λεκανίδες
και λυχνάρια. Αρκετά από αυτά θεωρείται ότι αποτελούσαν ειδική παραγωγή για ταφική
ή τελετουργική χρήση, αφού βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά σε θέσεις τελετουργικών
πυρών, ταφών και ταφικών προσφορών.

Hiera Hodos. Burial customs in ancient Athens (EGALEO STATION)
Αύλακα προσφορών, Β΄μισό 4ου αι. π.Χ
1
2
3-4
5
6
7
8

Λαιμός λουτροφόρου με ερυθρόμορφη παράσταση. (Α)
Γύρω στα 350 π.Χ. Εικονίζεται πομπή γυναικών και σε κάθε
πλευρά από μία γυναικεία μορφή. (Α)
Πινάκιο με ταινιωτές λαβές. 370-350 π.Χ. (Α)
Πινάκιο. Γύρω στα 350 π.Χ. (Α)
Χύτρα (μαγειρικό σκεύος). 330-300 π.Χ. (Α)
Μικρή χύτρα. 4ος αι. π.Χ. (Α)
Λεκανίδα με το πώμα της. 325-300 π.Χ. (Α)
Λοπάδιο (μαγειρικό σκεύος). 325-300 π.Χ. (Α)
(Α)=Αντίγραφο

9

10
11
12
13
14
15
16

Τριφυλλόστομη οινοχόη με ερυθρόμορφη παράσταση. Γύρω στα 350 π.Χ. Στο σώμα του αγγείου
αναπτύσσεται «Διονυσιακή σκηνή» με παρουσία του Ερμή. Τον θεό Διόνυσο πλαισιώνουν οι
ακόλουθοί του, Σάτυροι και Μαινάδες, σε χορευτικές κινήσεις. Μπροστά από το Διόνυσο παριστάνεται
βωμός και πάνω από αυτόν, σε μικρότερη κλίμακα, διακρίνεται όρθια μορφή με λύρα. (Α)
Ερυθρόμορφος γαμικός λέβητας. Γύρω στα 350 π.Χ. Στο σώμα του αγγείου εικονίζεται ιπτάμενη Νίκη
που κινείται προς μία πομπή γυναικών. (Α)
Μελαμβαφής κάνθαρος (αγγείο πόσεως). 375-350 π.Χ. (Α)
Αρυβαλοειδές ληκύθιο με ανθέμιο. 375-350 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφές φιαλίδιο. 375-350 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφές φιαλίδιο. 350-300 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφές κύπελλο (αγγείο πόσεως) τύπου Bolsal. 380-350 π.Χ. (Α)
Μελαμβαφής λεκανίδα. 325-310 π.Χ. (Α)

Offerings ditch, second half of 4th c. BC
1
2
3-4
5
6
7
8

Neck of a loutrophoros with red-figure representation, c. 350 BC. (R)
Procession of women, one female figure depicted on each side.
Plate with strap handles. 370-350 BC. (R)
Plate. c. 350 BC. (R)
Cooking pot. 330-300 BC. (R)
Small cooking pot. 4th c. BC. (R)
Small lekanis with lid. 325-300 BC. (R)
Lopadio (cooking vessel). 325-300 BC. (R)

(R)=Replica
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11
12
13
14
15
16

Trefoil-mouth oinochoe with red-figure representation, c. 350 BC. On the body of the
vase is depicted a ‘Dionysiac scene’, with Hermes present. Dionysos is flanked by his
dancing devotees, Satyrs and Maenads. In the front of the god is an altar and visible
above him is a standing figure with lyre. (R)
Red-figure nuptial lebes. c. 350 BC. Depicted is a Nike flying to the right,
towards a procession of women. (R)
Black-glaze kantharos (drinking vase). 375-350 BC. (R)
Aryballoid lekythion with palmette. 375-350 BC. (R)
Black-glaze small bowl. 375-350 BC. (R)
Black-glaze small bowl. 350-300 BC. (R)
Black-glaze cup of Bolsal type. 380-350 BC. (R)
Black-glaze small lekanis. 325-310 BC. (R)

The excavation on the site of the AIGALEO Station revealed a long stretch
of the ancient Sacred Way (Hiera Hodos), as well as its roadside cemetery.
In the northeast part of the excavation, inside an irregular cutting in the rock,
there were pronounced traces of cremation, a few bones and vase sherds.
This cutting, the only one found in the cemetery, was identified as an ‘offerings
trench’.
‘Offerings trenches’ first appeared in the late 8th century BC and continued
during the Archaic and Classical periods. It seems that this custom, although
not compulsory, was a costly complement to the burial procedure.
These are long shallow trenches cut in the ground or the bedrock, close
to the grave, or, more rarely, makeshift constructions of standing stones,
which contain offerings to the deceased. They are found full of burnt wood,
ash, a few animal bones, seashells and sherds of burnt vases, often in line,

which fact indicates that they had been placed in an orderly manner upon a low
wooden table. After the offerings had been made and the fire extinguished, the
trench was covered over with earth.
The kind of offerings varies according to the period. In addition to the usual
vases, the production of special vases or other objects that were offered to
the dead (eggs – real or stone imitations, incense-burners, etc.) was gradually
established. In Classical times, the commonest offerings were certain types of
vases and miniature versions of them, such as drinking vases (skyphoi, kantharoi),
pouring vases (oinochoai, jugs), plates (pinakia) of various types, vases for oil or
perfume (lekythoi, alabastra, unguentaria), miniature cooking vessels (chytrai,
lopades), basins and lamps. Several of these vases are thought to have been
made especially for funerary or ceremonial use, since they are found almost
exclusively on the sites of ritual pyres, burials and funerary offerings.

Cemeteries and tomb monuments lining the sides of the Sacred Way (EGALEO Station)

Nεκροταφεία και Tαφικά μνημεία κατά μήκος της Ιεράς Οδού. (Σταθμός ΑΙΓΑΛΕΩ)
Στην Αθήνα οι ταφές στο εσωτερικό της πόλης συνεχίστηκαν μέχρι τον 6ο αι. π.Χ. Μετά την κατασκευή
της οχύρωσης από τον Θεμιστοκλή (478 π.Χ.), απαγορεύτηκε η δημιουργία νεκροταφείων μέσα
στις κατοικημένες περιοχές λόγω του φόβου κάποιας μόλυνσης. Έτσι άρχισε η μεταφορά των
παλιών νεκροταφείων και η ανάπτυξη νέων έξω από την πόλη. Για λόγους ευκολίας, αρχικά τα
οργανωμένα νεκροταφεία εγκαταστάθηκαν αμέσως έξω από τις πύλες του τείχους, σταδιακά όμως
αναπτύχθηκαν κατά μήκος και εκατέρωθεν των βασικών δρόμων που συνέδεαν το άστυ με τους
υπόλοιπους Αθηναϊκούς δήμους, γι΄αυτό και αποκαλούνται «παρόδια», δηλαδή «παρά την οδό».
Ο χώρος κοντά στα κράσπεδα των δρόμων, εκτός από ευκολίες στην πρόσβαση, έδινε τη δυνατότητα
στους διερχόμενους να θαυμάσουν τα επιβλητικά δημόσια και ιδιωτικά μνημεία που υπήρχαν πάνω
από τους τάφους.
Στο δυτικό τμήμα της πόλης ο Κεραμεικός εξακολούθησε να αποτελεί ένα σημαντικό νεκροταφείο.
Οι δύο μεγάλοι δρόμοι που περνούσαν από την περιοχή, η Ιερά Οδός προς την Ελευσίνα και η
οδός προς την Ακαδημία φιλοξενούσαν νεκροταφεία, η δεύτερη μάλιστα το «Δημόσιο Σήμα», το

επίσημο νεκροταφείο των επιφανών Αθηναίων: πολιτικών, στρατιωτικών, πνευματικών
ανθρώπων αλλά και των πεσόντων υπέρ πατρίδος. Μάλιστα προς το τέλος του 5ου
ή τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. η περιοχή πήρε νέα μορφή, καθώς δημιουργήθηκαν εδώ
ομάδες τάφων με μεγαλοπρεπή ταφικά μνημεία, μερικά από τα οποία μπορεί κάποιος
να θαυμάσει, όταν επισκεφθεί τον Αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.
Παλιότερες ανασκαφές, με αφορμή τα έργα διαπλάτυνσης ή κοινής ωφελείας κατά μήκος
της σύγχρονης Ιεράς οδού, διάφορες ανασκαφές στα πλησιέστερα προς το δρόμο
ιδιωτικά οικόπεδα, αλλά κυρίως οι πιο πρόσφατες ανασκαφές, με αφορμή την κατασκευή
της Δυτικής επέκτασης του ΜΕΤΡΟ μέχρι το Αιγάλεω, έφεραν στο φως τόσο την ίδια
την αρχαία οδό, όσο και τμήματα από τα παρόδια νεκροταφεία που αναπτύσσονταν
δεξιά και αριστερά της. Έτσι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε με αρκετή
ακρίβεια την πορεία αυτού του σημαντικού αρχαίου δρόμου.
Μία από αυτές τις ανασκαφές, με σημαντικά αποτελέσματα, πραγματοποιήθηκε στο

χώρο όπου κατασκευάστηκε ο Σταθμός, στον οποίο βρισκόμαστε. Εδώ αποκαλύφθηκε ένα
τμήμα από την αρχαία Ιερά Οδό και το παρόδιο νεκροταφείο στις δύο πλευρές της.
Ο ονομαστός αρχαίος δρόμος αποκαλύφτηκε σε μήκος περίπου 30 μέτρων και σε όλο του το
πλάτος, δηλαδή 5,5 περίπου μέτρα. Διατηρεί και τα δύο κτιστά του αναλήμματα (κράσπεδα)
και μεταξύ τους τα αρχαία οδοστρώματα. Η σπουδαιότητα και η καλή διατήρηση της γνωστής
Οδού οδήγησε στην κήρυξή της ως διατηρητέου και επισκέψιμου Χώρου, ενώ η στέγαση και
η ανάδειξή της στην πλατεία έξω από το Σταθμό του ΜΕΤΡΟ, θα δίνει την αίσθηση στους
επισκέπτες ότι ακολουθούν τα βήματα των αρχαίων Αθηναίων.
Η ανασκαφή επιπλέον, έφερε στο φως 18 τάφους διαφόρων ειδών, κεραμοσκεπείς, λακκοειδείς,
λίθινες σαρκοφάγους, πυρές και έναν εγχυτρισμό (παιδική ταφή στο εσωτερικό μεγάλου
αγγείου). Δυστυχώς οι περισσότεροι από τους τάφους ήταν εντελώς επιφανειακοί και κατά
συνέπεια κατεστραμμένοι. Τα κτερίσματα τους, που βρέθηκαν διασκορπισμένα σε όλο τον
χώρο, περιορίζονται σε λίγα αγγεία που χρονολογούνται κυρίως στον 4ο αι. π.Χ.
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Μελαμβαφής κάνθαρος (αγγείο πόσεως). 375-350 π.Χ. Τάφος 10. (Α)
Μελαμβαφής πυξίδα με πώμα. 350-325 π.Χ. Τάφος 10. (R)
Μελαμβαφές φιαλίδιο. 350-325 π.Χ. Τάφος 5. (R)
Μελαμβαφές μυροδοχείο. 350-325 π.Χ. Τάφος 5. (R)
Μελαμβαφές αρυβαλοειδές ληκύθιο. 350-325 π.Χ. Τάφος 5. (R)
Μελαμβαφής τριφυλλόστομη οινοχόη. 325-310 π.Χ. Τάφος 5. (R)
Λοπάδιο. 350-325 π.Χ. Τάφος 19. (R)

(Α)=Αντίγραφο
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Black-glaze kantharos (drinking vase). 375-350 BC. Grave 10. (R)
Black-glaze pyxis with lid. 350-325 BC. Grave 10. (R)
Black-glaze small bowl. 350-325 BC. Grave 5. (R)
Black-glaze unguentarium. 350-325 BC. Grave 5. (R)
Black-glaze aryballoid lekythion. 350-325 BC. Grave 5.(R)
Black-glaze trefoil-mouth oinochoe. 325-310 BC. Grave 5. (R)
Lopadio. 350-325 BC. Grave 19. (R)

(R)=Replica

At Athens, burial inside the city was practised until the 6th century BC. After the construction of
the defensive wall by Themistocles (478 BC), the creation of cemeteries in inhabited areas was
banned, for fear of pollution and infection. So began the transfer of the old cemeteries and the
development of new ones extra muros. Initially, for practical reasons, the organized cemeteries
were established just outside the gateways in the walls. Gradually, however, they began to develop
on either side of the main road arteries linking Athens with the demes in the Attic countryside,
which is why they are called ‘parodia’ (i.e. roadside) cemeteries. The space near the kerbs of the
roads not only offered easy access but also enabled wayfarers to admire the imposing public and
private monuments set up on the tombs.

In the west part of Athens, the Kerameikos continued to be an important cemetery. Cemeteries
lined the two main roads that passed through the area, the Hiera Hodos to Eleusis and the road
to the Academy. In the latter case, these included the ‘Demosion Sema’, the official cemetery of
Athens, where eminent citizens – statesmen, military men and intellectuals – were buried, as well

as those who fell defending the homeland. Indeed, at the end of the 5th and in the early years of
the 4th century BC, the aspect of the area changed, with the creation here of groups of tombs with
magnificent funerary monuments, some of which can be admired by visitors to the Archaeological
Site of the Kerameikos.

Earlier excavations, occasioned by works to widen the road or for public amenities, along the
side of the modern Hiera Hodos, various excavations on private plots near the road, as well as,
primarily, the recent excavations in connection with the construction of the western extension of
the METRO as far as Aigaleo, have brought to light both the ancient road itself, and parts of the
cemeteries on its right and left sides. As a result, we now have a fairly accurate picture of the
course of this important ancient road.
One of these excavations, with significant results, was carried out on the site where the AIGALEO
Station was constructed. A stretch of the ancient Hiera Hodos and the roadside cemetery on both

flanks were uncovered here. The renowned Sacred Way was revealed for a stretch
about 30 metres long and over its entire width, that is, approximately 5.5 metres.
It preserves its two built retaining walls (kerbs), between which is the ancient road
surface. Because of the importance and the good preservation of the road, it was
declared a scheduled and visitable site. The roofing and the enhancement of it, in the
esplanade outside the METRO Station, will give visitors the impression that they are
following in ancient Athenians’ footsteps.
The excavation also brought to light 18 graves of various kinds – tiled roof, pit, stone
sarcophagi, pyres and one enchytrismos (child burial in a large jar). Unfortunately,
most of the graves were entirely on the surface and consequently destroyed. Their
grave goods, found dispersed over the entire site, are confined to a few vases, dated
mainly to the 4th century BC.

