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3. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

Αί από εβδομήκοντα περίπου ετών συνεχιζόμεναι εν Έλευσΐνι άνασκα- 
φαί διακοπεΐσαι επί μίαν ολόκληρον δεκαετίαν, άφ’ ενός μεν διά τον πόλε
μον, άφ’ ετέρου δε διά τον θάνατον τοϋ διευθυντοϋ αυτών Κωνσταντίνου 
Κουρουνιώτη, έπανελήφθησαν κατά τό θέρος τοΰ 1950 ύπ’ έμοΰ εντολή καί 
δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

Αί έφετειναί έργασίαι διήρκεσαν τρεις εβδομάδας, έγένοντο δε είς τά 
εξής σημεία: Πρώτον είς τόν χώρον τοϋ 'Ιερού προς έξακρίβωσιν τής θέσεως 
τοΰ εντός τοΰ Τελεστηρίου ’Ανακτόρου, δεύτερον εις την 'Ιεράν οδόν προς 
άποκάλυψιν τής αρχαίας γέφυρας επί τοΰ Έλευσινιακοΰ Κηφισοΰ καί τρίτον 
εις τό πλησίον τοΰ Ίεροΰ καί τής πόλεως Έλευσΐνος ευρισκόμενον άρχαΐον 
νεκροταφεΐον.

1. Άνασκαφή Τελεστηρίου.

Εντός τοΰ 'Ιεροΰ ένηργήθησαν μικραί άνασκαφικαί έρευναι απαραίτη
τοι διά την συμπλήρωσιν τής συνεχιζομένης ΰπ’ εμοΰ γενικής περί τοΰ Έλευ- 
σινιακοΰ 'Ιεροΰ μελέτης. Κυριωτέρα εργασία ήτο ή εντός τοΰ Τελεστηρίου 
άνασκαφή πρός καθορισμόν τής θέσεως τοΰ Ανακτόρου, τοΰ ιδιαιτέρου 
δηλαδή εντός τοΰ Τελεστηρίου δωματίου, οπού υπό απόλυτον μυστικότητα 
έφυλάσσοντο τά ιερά.

Ή άνασκαφή αυτή έστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας, διότι έβεβαιώθη 
πλέον ασφαλώς, οτι τό εις τό κέντρον ακριβώς τοΰ Τελεστηρίου ΰπάρχον 
θεμέλιον ανήκει εις τό Άνάκτορον καί οτι τό Άνάκτορον τοΰτο παρέμεινε 
καθ’ δλας τάς περιόδους τής άρχαιότητος, παρά τάς έκάστοτε μεγεθύνσεις τοΰ 
Τελεστηρίου, επί τής ιδίας θέσεως, ήτις συμπίπτει περίπου μέ τήν θέσιν, τήν 
οποίαν κατεΐχεν ό πρώτος πρός τιμήν τής Δήμητρος άνεγερθείς Μυκη
ναϊκός ναός.

Λεπτομερής μελέτη περί τοΰ ’Ανακτόρου έδημοσιεύθη είς τήν ’Αρχαιο
λογικήν Εφημερίδα 1950-51, σ. 1-16.

2. Ή γέφυρα της Έλευσΐνος.

’Άλλη άνασκαφή εγένετο είς άπόστασιν ενός περίπου χιλιομέτρου άπό 
τής Έλευσΐνος, επί τής άρχαίας Τέρας δδοΰ, είς τήν θέσιν τήν καλουμένην 
«Καλό πηγάδι» πρός άποκάλυψιν τής άρχαίας επί τοΰ Έλευσινιακοΰ Κηφι- 
σοΰ γεφύρας.

Προ τής άνασκαφής ολίγοι μόνον ογκόλιθοι ήσαν ορατοί και τά υψη
λότερα μέρη δύο τόξων, εκ τών οποίων κυρίως είχε διαπιστωθή ή ΰπαρξις
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ενταύθα γέφυρας. Ουδέποτε δμως επεχειρήθη άνασκαφή προς άποκάλυψιν 
αυτής και ουδέν σχεδόν ή το γνωστόν διά την μορφήν τής”γεφΰρας καί τον 
χρόνον τής κατασκευής της.

Διά τής άνασκαφής μου, ά'ν και περιωρισμένης εις έκτασιν, καθωρίσθη

Είκ. 1. “Αποψις τής γέφυρας μετά τήν άνασκαφήν.

τό πρώτον τό σχέδιον τής γέφυρας και έγένοντο γνωστοί δ τρόπος και 
δ χρόνος τής κατασκευής αυτής (είκ. 1-5).

Κυρίως ήνοίχθη βαθεΐα τάφρος πλάτους 1.00 μ., ή δποία άπεκάλυψε τό 
ανατολικόν ήμισυ τής νοτίας πλευράς τής γέφυρας, ά'λλη δέ τάφρος μικρόν 
τμήμα τής βόρειας πλευράς αυτής. Τό μέγιστον βάθος τής έπιχώσεως, άποτε- 
λουμένης κατά μεν τά βαθύτερα στρώματα έξ ά'μμου καί χαλίκων, κατά δέ τά 
ανώτερα έκ καθαράς αργίλου, είναι από τής σημερινής επιφάνειας τοΰ εδά
φους μέχρι τής αρχαίας κοίτης τοΰ ποταμού 3.50 μ.

Αι διαστάσεις τής γέφυρας είναι αϊ εξής: Συνολικόν μήκος 50.00 μ. και 
πλάτος 5.30 μ. Τό πλάτος έξ άλλου τοΰ ποταμού είναι 30.00 μ. περίπου 
γεφυρούμενον υπό τεσσάρων τόξων διαμέτρου των μεν μεσαίων 6.90 μ., των 
δέ ακραίων 4.30 μ. Τό υπό τήν γέφυραν τμήμα τής κοίτης τού ποταμού 
(μήκους 30.00 μ. καί πλάτους 8.00 μ.) είναι εστρωμένον διά μεγάλων δρθο-
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Είκ. 3. Βόθρον τής γέφυρας πρός τά κατάντη τοΰ ρεύματος.

Είκ. 4. Βόθρον τής γεφύρας πρός τά άνάντη τοΰ ρεύματος.
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γωνικών πωρολίθων, επί τών οποίων εδράζονται τά βάθρα των τόξων τής 
γέφυρας διαστάσεων 5.30X1.75 μ. καί ΰψους 0.60 μ. (είκ. 2-4).

Αί χαμηλαί όχθαι τοϋ ποταμοί, ύψους μόλις 0.60 μ., έπέβαλον την

Είκ. 5. Ή επί τής γέφυρας οδός.

προέκτασιν τών τοίχων τής γέφυρας, εκατέρωθεν τοΰ κυρίου σώματος αυτής, 
κατά 10.00 μ. προς κατασκευήν τής ανηφορικής όδοϋ τής διερχομένης επί 
τής γέφυρας (είκ. 5).

Οί τοίχοι τής γέφυρας, τά βάθρα καί τα τόξα αυτής είναι κατεσκευα- 
σμένα δια σκληρών πωρολίθων τοϋ Πειραιώς, ή δε επεξεργασία αυτών καί
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κατά την αρμογήν και κατά τάς όρατάς επιφάνειας των τόσον επιμελη
μένη, ώστε ένομίσθη, ότι ή γέφυρα ήτο έ'ργον τών Ελληνικών χρόνων. 
Ή χρησιμοποίησις όμως ασβέστου εις πλεΐστα σημεία αυτής, τό σχήμα 
τών συνδέσμων, δι’ ών συνδέονται οΐ λίθοι μεταξύ των και τέλος οί υπάρ
χοντες επί πολλών λίθων λαξευμένοι λατινικοί αριθμοί μάς πείθουν, ότι 
χρονολογικώς ή γέφυρα ανήκει εις τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους καί μάλιστα εις 
τούς χρόνους τοϋ Άδριανοΰ. Χαρακτηριστικόν ιδίως είναι, ότι παρόμοιοι 
λατινικοί αριθμοί είναι λαξευμένοι, ως τελευταίως διεπίστωσα, καί επί πλεί- 
στων λίθων τών τοίχων τής έν Άθήναις Βιβλιοθήκης τοϋ Άδριανοΰ.

Προς τάς άναιτέρω άλλωστε ενδείξεις συμφωνούν καί αί μαρτυρίαι 
αρχαίων συγγραφέων, οί όποιοι μάς πληροφορούν, ότι ό Άδριανός έλθών εις 
Αθήνας καί μυηθείς εις τά Έλευσίνια Μυστήρια κατεσκεύασε καί γέφυραν 
επί τοϋ Έλευσινιακοΰ Κηφισού λ Διά τούτο νομίζω, ότι ή ήμετέρα γέφυρα 
όχι μόνον ανήκει εις τούς Άδριανείους χρόνους, άλλ’ είναι έ'ργον αυτού 
τούτου τού αύτοκράτορος Άδριανοΰ. Επειδή δέ, ως γνωστόν, ό Άδριανός 
έμυήθη εις τά Μυστήρια κατά τήν πρώτην αυτού έπίσκεψιν εις τήν Ελλάδα, 
ήτοι μεταξύ τών ετών 124-125 μ. X., εΐς αυτήν τήν χρονικήν περίοδον 
πρέπει νά τοποιθετηθή καί ή κατασκευή τής γέφυρας.

3. Άρχαϊον νεχροταφεΐον Έλευσΐνος.

Προς δυσμάς τοϋ Ιερού καί πλησίον τής βάσεως τής βόρειας πλευράς τού 
λόφου τής Έλευσΐνος, επί τού οποίου ύψοϋται ό φραγκικός πύργος, εΐχομεν 
επιχειρήσει μετά τοϋ μακαρίτου Κουρουνιώτη τό 1938 άνασκαφήν προς άπο- 
κάλυψιν τών τυχαίως ενταύθα, υπό τών εργατών τής ’Ηλεκτρικής Εταιρείας, 
άνευρεθέντων τάφων1 2. Προς συμπλήρωσιν τής άνασκαφής μας εκείνης καί 
κυρίως προς σχεδίασιν τών άποπαλυφθέντων τάφων καί έξακρίβωσιν διαφό
ρων λεπτομερειών τής κατασκευής αυτών έξετέλεσα καί εις τό σημεΐον αυτό 
μικράν άνασκαφικήν έρευναν.

Ή άνασκαφεϊσα περιοχή καταλαμβάνει έ'κτασιν 11.00X6.00 μ., εντός 
δ’ αυτής άνευρέθησαν οί επί τοϋ σχεδίου τού πίνακος Α σημειούμενοι 18 
τάφοι3. Δέν περιορίζονται όμως οί τάφοι μόνον εις τό άνασκαφέν αυτό 
μικρόν τμήμα, αλλ’εκτείνονται, ως διεπίστωσα, εις μεγάλην έ'κτασιν, τουλάχι
στον 200X100 μ. Τό γεγονός τούτο καί τό ότι οί άνευρεθέντες τάφοι άνή-

1 Ρ. Graindor Athenes sous Hadrien, le Caire 1934, σ. 35, ένθα παρατί
θενται δλα τά σχετικά χωρία.

2 Κ. Κουρουνιώτη καί I. Τραυλου Άνασκαφαι έν Έλευσίνι, ΠΑΕ 1938, σ. 40 
και ΠΑΕ 1939, σ. 41.

8 Είς τό σχέδιον δέν περιλαμβάνονται οί ΰπ’ άριθ. 9 καί 10 τάφοι, ευρισκόμενοι 
εϊς αρκετήν άπόστασιν πρός δυσμάς τοΰ ΰπ’ άριθ. 11 τάφου.
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κουν εις δλας τάς περιόδους, από των προϊστορικών χρόνων μέχρι και των 
τελευταίων 'Ρωμαϊκών, άποδεικνυουν, δτι ή περιοχή αυτή έχρησιμοποιήθη 
καθ’ δλας τάς περιόδους ως νεκροταφείου, τό όποιον μάλιστα φαίνεται δτι 
ήτο και τό σπουδαιότερου τής Έλευσΐνος.

Καθ’ δλην αυτήν τήν έκτασιν πλήθος τάφων ήλθεν εις φώς μέχρι σήμε
ρον. Εντός τοΰ γηπέδου τοΰ «Πανελευσινιακοΰ» τάφοι τοϋ 5ου καί 6ου π.Χ. 
αίώνος, ως και τάφοι τών 'Ρωμαϊκών χρόνων. Εις τήν υπό τών εγκαταστά
σεων τοΰ κεραμοποιείου Ί. Θανασουλοπουλου καταλαμβανομένην έκτασιν 
τάφοι τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος καί τών Γεωμετρικών χρόνων, οί όποιοι δμως 
τελείως κατεστράφησαν κατά τήν άνευρεσίν των υπό τών εργατών τοϋ 
κεραμοποιείου. Έκ τών τελευταίων αυτών Γεωμετρικών τάφων προέρχεται 
ό ενταΰθα δημοσιευόμενος καί εις τάφον μικροϋ παιδός άνήκων μεγάλος 
άμφορεύς (είπ. 6).

Πολλοί επίσης τάφοι τοϋ 4ου καί 5ου π.Χ. αίώνος άνευρέθησαν προς 
βορράν τής σημερινής δημοσίας όδοϋ Έλευσΐνος Μεγάρων, τάφοι δε τών 
τελευταίων 'Ρωμαϊκών χρόνων πλησίον τοΰ σιδηροδρομικοϋ σταθμοϋ τής 
Έλευσΐνος. ’Αλλά καί καθ’δλην τήν έκτασιν τοΰ αρχαίου νεκροταφείου φαί
νονται επί τής επιφάνειας τοΰ εδάφους τάφοι—οί πλεΐστοι τών όποιων δμως 
έχουν συληθή υπό τών χωρικών1 —ως καί διάφοροι τοίχοι άνήκοντες εις 
περιβόλους οικογενειακών τάφων.

Εις τό ύφ’ ημών τό 1938 άνασκαφέν τμήμα τοΰ νεκροταφείου ευρέθη- 
σαν τάφοι τών υστεροελλαδικών II καί III χρόνων, τάφοι τοΰ 6ου, 5ου καί 4ου 
π.Χ. αίώνος, ως καί τάφοι τών 'Ρωμαϊκών χρόνων. Λεπτομερή περιγραφήν 
τών τάφων αυτών ελπίζω, δτι θά δώσω προσεχώς, άφοΰ προηγουμένως 
έπανεύρω επί τή βάσει τών σημειώσεων μου τά αγγεία έκάστου τάφου, τά 
όποια έχουν διασκορπισθή κατά τάς διαφόρους μετακινήσεις τών ευρημάτων 
τοΰ Μουσείου διαρκοΰντος τοΰ πολέμου καί τελευταίως ένεκα τών επισκευών 
τοΰ κτηρίου τοΰ Μουσείου καί τών αποθηκών, ένθα εφυλάσσοντο.

Ένταΰθα θά ασχοληθώ μόνον μέ τήν περιγραφήν τών άνευρεθέντων 
τεσσάρων προϊστορικών τάφων (πίν. Α, 1-4), έκ τών οποίων τους δυο, τούς 
ύπ’ άριθ. 1 καί 2, άνέσκαψα εφέτος. Έκτος δμως τών τεσσάρων αυτών 
τάφων τουλάχιστον άλλοι 35, ως υπολογίζω, προϊστορικοί τάφοι άπεκαλυ- 
φθησαν εκεί πλησίον κατά τάς επί κατοχής γενομένας προς χωματοληψίαν

1 ’Από τάφον τής περιοχής αυτής φαίνεται, δτι προέρχεται καί ή στάμνος τοΰ 
Μουσείου τής Έλευσΐνος, Κ. KOYPOYNISJTH Έλευσινιακή Δαδουχία, ΑΕ 1937, σ. 223.
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εργασίας, άλλων δέ 25 περίπου τα καλύμματα ή αί πλευραι διακρίνονται 
επι τής επιφάνειας τοΰ εδάφους. 'Η άνεύρεσις τόσον μεγάλου αριθμού 
τάφων δεικνύει, δτι ενταύθα εύρίσκετο τό προϊστορικόν νεκροταφειον τής

Είκ. 6.

πόλεως, έκτεινόμενον κατά μήκος τής βόρειας πλευράς τοΰ λόφου, εις την 
βάσιν ακριβώς τοΰ οποίου διέρχεται ή άρχαιοτάτη οδός ή από Ελευσίνας 
είς Μέγαρα άγουσα.

9

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:37:42 EEST - 54.161.213.156



130 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1950

Οι υπό εξέτασιν τέσσαρες τάφοι είναι οΐ άνατολικώτερον πάντων καί οί 
πλησιέστερον τής όδοΰ άνευρεθέντες, άπέχοντες από ταΰτης 16.00 μ. Τών υπο
λοίπων οί πλέον άπομεμακρυσμένοι εύρίσκονται από τοϋ σημείου αυτού προς 
δυσμάς μεν είς άπόστασιν 90.00 μ., προς βορράν δέ εις άπόστασιν 60.00 μ.

Πάντες οί είς την περιοχήν αυτήν άνευρεθέντες προϊστορικοί τάφοι είναι

Είκ. 7. Έξ αριστερών πρός τά δεξιά οί τάφοι 2, 4 καί 1.

δρθογωνικοί, κατεσκευασμένοι διά μεγάλων ή μικρότερων πλακών Έλευσι- 
νιακοϋ λίθου, ό όποιος άφθονε! είς τήν περιοχήν αυτήν.

Πρός χρονολόγησιν αυτών δεν έχομεν επαρκή στοιχεία, διότι άλλοι μεν 
τελείως κατεστράφησαν, ά'λλοι δέ δεν άνεσκάφησαν ακόμη. Έκ τών άνευρε- 
θέντων ό'μως εντός τών τεσσάρων τάφων τής άνασκαφής μας αγγείων 
εξάγεται, δτι τό νεκροταφεΐον ήτο Ιν χρήσει κατά τούς υστεροελλαδικούς 
II καί III χρόνους.

Αί διαστάσεις τών τάφων ώς καί ή κατασκευή τής εισόδου αυτών πολύ 
διαφέρουν μεταξύ των, επί τή βάσει δέ τών χαρακτηριστικών των στοιχείων 
είναι δυνατόν νά κατατάξωμεν αυτούς εις τρεις κατηγορίας ή τύπους.

Τύπος Α. Τάφοι τοΰ τύπου αυτού εύρέθησαν πολλοί εις τήν περιοχήν, 
ό'που κατά τήν κατοχήν έγίνετο χωματοληψία. Είναι δρθογωνικοί μικρών 
διαστάσεων (τοΰ μεγαλυτέρου αί διαστάσεις είναι 0.70X1.60 μ. καί τό ύψος
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0.53 μ., τοϋ δέ μικρότερου 0.60X1.15 μ. καί ύψος 0.45 μ.). Αί πλευραί αυτών 
είναι κατεσκευασμέναι διά πλακών Έλευσινιακοϋ λίθου, μιας πλακός εις 
έκάστην πλευράν, τα δέ καλύμματα διά μιας ή δύο πλακών, αί όποΐαι άκουμ- 
βοΰν καί επί τών τεσσάρων πλευρών τοϋ τάφου.

Ή κατασκευή τών τάφων αυτών ομοιάζει πολύ με τήν κατασκευήν τών

Είκ. 8. Τομή κατά πλάτος τών τάφων 2, 4 καί 1.

μεσοελλαδικών καί υστεροελλαδικών τάφων τών άνασκαφέντων εντός τοϋ 
'Ιεροΰ ή τοϋ μεγαλύτερου τών οποίων αί διαστάσεις είναι 0.67X1.35 μ. καί 
τό ύψος 0.45 μ. Τόσον δέ εις τούς τάφους τοϋ προϊστορικού) νεκροταφείου, 
δσον καί εις τούς τάφους τοϋ Τεροϋ, ή ταφή έγίνετο ά'νωθεν, προ τής τοπο- 
θετήσεως δηλαδή τών καλυμμάτων, ό δέ σκελετός καταλαμβάνει ολόκληρον 
σχεδόν τό εμβαδόν τοϋ τάφου. Τέλος ούδείς τών τάφων αυτών εχρησιμο- 
ποιήθη καί διά δευτέραν ταφήν.

Τύπος Β. Εις τον τύπον αυτόν ανήκουν οί επί τοϋ σχεδίου τοϋ πίνα- 
κος Α σημειούμενοι τρεις τάφοι ύπ’ άριθ. 1-3 (είκ. 7-9)· Είναι όρθογω- 
νικοί, κατεσκευασμένοι διά μεγάλων ή μικρότερων πλακών Έλευσινιακοϋ 
λίθου καί καλύπτονται ύπό τριών ή τεσσάρων πλακών, αί όποΐαι πατοϋν 
επί τών τριών μόνον πλευρών τοϋ τάφου. Τήν τετάρτην, τήν προς άνατολάς 
στενήν πλευράν, διά τής οποίας είσάγεται ό νεκρός εις τον τάφον, φράσσει 
μεγάλη πλάξ, ή οποία προεξέχει τών καλυμμάτων. 1

1 Γ. Μυλονα Προϊστορική Έλευσίς, Έλευσινιακά, A 1932, σ. 36-59.
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01 τάφοι τοϋ τΰπου αυτοί είναι οικογενειακοί και φαίνεται δτι εχρη- 
σιμοποιήθησαν επί μακρόν χρονικόν διάστημα προς ταφήν των διαφόρων 
μελών τής αυτής οικογένειας.

Τάφος 1. Είναι ό μικρότερος εκ των τριών άνευρεθέντων κα'ι έχει δια
στάσεις 0.82X1.50 μ. και ύψος 0.78. μ. Ό σκελετός ήτο τοποθετημένος 
απ’ευθείας επι τοϋ φυσικοί εδάφους, κατά την ΝΔ δέ γωνίαν του τάφου 
και παρά την κεφαλήν τοί νεκροί εύρέθη μικρόν κυπελλον άνήκον πιθανώς 
εις τούς υστεροελλαδικούς III χρόνους.

Τάφος 2. Διαστάσεων 0.74X1.98 μ. και υψους 0.78 μ. Τά καλύμματα 
τοί τάφου αυτοί φαίνεται, δτι εΐχον άφαιρεθή ήδη κατά τήν αρχαιότητα, 
εντός δέ τοί τάφου εύρέθη ή πυρά 12, ή οποία έφθανεν ολίγα μόνον εκατο
στά άνωθεν τοί σκελετοί διατηρηθέντος εις πολύ καλήν κατάστασιν.

Πλήν τοί σκελετοί, κατά τήν δυτικήν πλευράν τοί τάφου εύρέθησαν 
δύο ακόμη κρανία και πολλά οστά προερχόμενα εκ προγενεστέρων ταφών. 
Επίσης κατά τήν ΝΔ γωνίαν τοί τάφου εΰρέθη τεμάχιον βάσεως προϊστο
ρικοί αγγείου, τελείως δμως κατεστραμμένον.

Ή έπίχωσις τής πυράς άπετελεΐτο από κεκαυμένα χώματα καί πολλά 
άπηνθρακωμένα τεμάχια ξύλων, εντός δ’αυτής εύρέθησαν μικρά τεμάχια οστών 
εκ τών υπολειμμάτων τής καύσεως τοί νεκροί καί πολλά θραύσματα αγγείων, 
εκ τών οποίων συνεκολλήθησαν τά ενταύθα δημοσιευόμενα Ιπτά ληκύθια 
(είκ. ΙΟ) χρονολογούμενα μεταξύ τών ετών 480-470 π.Χ. Αί δύο μετά λευ
κοί βάθους λήκυθοι, άριθ. 2 (είκ. 13) καί 3 (είκ. 11 καί 12), άπεδόθη- 
σαν υπό τής δδο? Βαρβάρας Φιλιππάκη εις τον ζωγράφον τοί Bowdoin1 
(Bowdoin Painter).

Τάφος 3. Διαστάσεων 0.80X1.90 μ. καί υψους 0.75 μ. (είκ. 9). Ό σκε
λετός εύρέθη πλησίον τής εισόδου τοί τάφου καί επί τοί δαπέδου αυτοί 
καταλαμβάνων τό ήμισυ τοί έμβαδοί τοί τάφου. Τό υπόλοιπον ήμισυ ήτο 
πλήρες ανθρωπίνων οστών άνηκόντων τουλάχιστον εις έξ νεκρούς, ως δυνά- 
μεθα νά συμπεράνωμεν εκ τών άνευρεθέντων κρανίων.

Μεταξύ τών οστών κατά τήν δυτικήν πλευράν τοί τάφου εύρέθησαν καί 
τρία αγγεία τών ύστεροελλαδικών II χρόνων καθώς καί μικρόν μαχαίριον με 
δστεΐνην λαβήν, τό όποιον κατετέθη εις τό έν’Αθήναις Αρχαιολογικόν Μουσεΐον.

Τύπος Γ. Εις τον τύπον αυτόν ανήκει ό τάφος 4. Είναι ό μεγαλύτερος 1

1 J. D. Beazley Paralipomena, σ· 1045, ζωγράφος τοΰ Bowdoin άριθ. 178 bis.
α) Διά τήν ένδειξιν ταύτην θερμώς ευχαριστώ και ένταΰθα τήν δίδα Β. Φιλιπ- 

πάκη. ’Επίσης πολλάς ευχαριστίας όψείλω εις τήν δίδα Alison Frantz ή οποία, ώς 
πάντοτε, τόσον προθύμως έξετέλεσε τάς δημοσιευομένας ένταΰθα φωτογραφίας, είκ. 10 
καί 12. Αί λοιπαί φωτογραφίαι οφείλονται εις τόν φωτογράφον τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου 
κ. Γ. Τσίμαν.
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πάντων των ένταΰθα άνευρεθέντων προϊστορικών τάφων έ'χων μέγιστον μή
κος 3.54 μ., μέγιστον πλάτος 1.50 μ. και ύψος 1.10 μ.

Κατά την διάστασιν τοϋ μήκους του 6 τάφος έχωρίζετο διά τοίχου εις 
δυο ίσα περίπου τμήματα. Έκ τούτων τό δυτικόν είναι κανονικόν όρθογώ-

Είκ. 9. Τάφος 3.

νιον, διαστάσεων 1.00X1.70 μ. Αί δυο μακραί πλευραί αυτού αποτελούνται 
εκ δύο μεγάλων πλακών διαστάσεων 1.20X1.88X0.20 μ., ενώ ή προς δυσμάς 
μικρότερα πλευρά είναι έκτισμένη διά περισσοτέρων πλακών δριζοντίως τοπο
θετημένων. Τό τμήμα τούτο τού τάφου έκαλΰπτετο υπό τριών πλακών 
επ’ αυτών δέ άνευρέθη ή πυρά 11, τά χώματα τής οποίας εΐσχωρήσαντα 
εντός τού τάφου διά τών αρμών τών καλυμμάτων εσχημάτισαν επίχωσιν 
πάχους 0.25 μ.

Μετά την άπομάκρυνσιν τής έπιχώσεως ταύτης έφάνη πλησίον τής ανα
τολικής πλευράς τού τάφου ό σκελετός, ό όποιος δεν ήτο τοποθετημένος 
ώς εις τούς άλλους τάφους άπ5 ευθείας επί τού δαπέδου, άλλ’έπί έπιχώσεως 
χωμάτων ύψους 0.45 μ. πλήρους ανθρωπίνων οστών, μεταξύ τών οποίων 
έμέτρησα περί τά 12 κρανία.
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Έπ'ι τού φυσικού δαπέδου τού τάφου καί πλησίον τής δυτικής πλευράς 
αυτού εύρέθησαν και πέντε αγγεία διαφόρων σχημάτων των υστεροελλαδικών 
III χρόνων.

Είκ. 10. ΛηκΰΟια έκ τής πυράς 12.

Τό ανατολικόν τμήμα τού τάφου έχει σχήμα ακανόνιστου τετράπλευρου, 
οί τοίχοι δέ αυτού, πάχους 0.60 μ., είναι έκτισμένοι διά μεγάλων άκατεργά- 
στων Έλευσινιακών λίθων, εις τα μεταξύ των οποίων κενά παρεμβάλλονται
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ΕΙκ, 11, Λήκυθος 3.

Είκ. 12. Λήκυθος 3.

.’Μ#Μνβ,·?Γ&ι*» >,·.·£■?#**. *

ΕΙκ. 13. Λήκυθος 2.
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μικρότεροι λίθοι. Καί τό τμήμα αυτό έκαλύπτετο υπό πλακών, των οποίων 
έσώθησαν ικανά τεμάχια επί τών πλευρών τοϋ τάφου, δλον δέ τό εσωτερικόν 
αΰτοΰ ή το πλήρες μεγάλων λίθων.

Πλήν τών λίθων καί μικράς έπιχώσεως χωμάτων ΰψους μόλις 0.05 μ., 
εις τό τμήμα αυτό τοΰ τάφου ουδέ τό έλάχιστον τεμάχιον ανθρωπίνου δστοΰ 
άνευρέθη, άλλ’ ούτε καί άγγεΐον, έκτος μόνον τεμαχίου ψευδοστόμου άμφο- 
ρίσκου.

Παρόμοιος ακριβώς τάφος άνευρέθη υπό τοΰ Δ. Φιλίου εντός τοϋ 'Ιερού, 
έμπροσθεν τής Φιλωνείου στοάς καί κάτωθεν τοΰ Πεισιστρατείου τείχους1. 
Είναι δέ αυτός ό μεγαλύτερος πάντων τών εν Έλευσΐνι άνευρεθέντων προϊ
στορικών τάφων, έχων διαστάσεις 5.00X1.60 μ. καί ύψος 1.00 μ. Ό Φίλιος 
ονομάζει αυτόν διπλοΰν, διότι, δπως καί ό τάφος 4, χωρίζεται διά τοίχου εις 
δύο τμήματα, εξ αυτών δέ μόνον τό εν, εκείνο εντός τοΰ οποίου εύρέθησαν 
πολλά οστά καί αγγεία, έχρησιμοποιήθη προς ταφήν, ενώ τό άλλο ήτο πλή
ρες λίθων. Πιστεύω δέ, δτι αυτό τό πλήρες λίθων τμήμα τοΰ τάφου έχρησί- 
μευεν ως είδος δρόμου τοΰ κυρίως νεκρικού θαλάμου, τοΰ τμήματος δηλαδή 
εντός τοΰ οποίου άνευρέθησαν τά οστά· καί δτι ό διαχωριστικός τοίχος 
μεθ5 έκάστην ταφήν έκλειε τήν είσοδον τοΰ τάφου.

Τέλος ό τάφος 4 φαίνεται δτι περιωρίζετο υπό περιβόλου έκ μεγάλων 
λίθων ή καί πλακών τοποθετημένων όρθιων τής μιάς παρά τήν άλλην. 
Παρόμοιον περίβολον φαίνεται δτι είχε καί ό τάφος τοΰ 'Ιερού, καθώς καί 
οί τάφοι 1-3, ώς εξάγεται έκ τών πέριξ αυτών σωζομένων λίθων.

Τό μέγεθος τών τελευταίων αυτών τάφων τοΰ τύπου Γ, ώς καί ή εν 
γένει κατασκευή αυτών εν συγκρίσει προς τήν τών άλλων τοΰ τύπου Α καί Β, 
μάς επιτρέπουν νά συμπεράνωμεν, δτι οί τάφοι αυτοί είναι οί σπουδαιότεροι 
πάντων τών προϊστορικών τάφων τής Έλευσΐνος καί δτι ανήκουν άναμφι- 
βόλως εις έξέχοντα γένη τής εποχής έκείνης, ίσως δέ καί εις αυτούς τούς 
βασιλείς τής Έλευσΐνος 2.

Ή περαιτέρω έρευνα καί άνασκαφή τοΰ νεκροταφείου ίσως μάς διαφω
τίσουν επί τοΰ ζητήματος αυτού. Πάντως ή άνεύρεσις τών τάφων τοΰ προϊ-

1 Δ. ΦΙΛΙΟΥ Άνασκαφαί αρχαίων τάφων έν Έλευσΐνι, ΑΕ 1889, σ. 187.
* Ό θεωρούμενος άλλοτε ώς θολωτός Μυκηναϊκός τάφος, πλησίον τοΰ Μουσείου 

τής Έλευσΐνος, είναι δεξαμενή τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, ώς άπέδειξεν δ Κ. Κουρουνιώτης 
(Έλευσινιακά, σ. 251-262).
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Σχέόιον τού άνασκαφέντος τμήματος τοΰ αρχαίου νεκροταφείου τής ΈλευσΤνος.
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τορικοΰ νεκροταφείου έ'χειμεγίστην σπουδαιότητα καί διά την έν γένει τοπο
γραφικήν μελέτην τής Έλευσΐνος.

Μεταξύ των τάφων αυτών επίσης θά πρέπτ) ίσως νά άναζητήσωμεν καί 
τούς τάφους των επτά επί Θήβας, τούς οποίους είδεν ό Παυσανίας ακολου
θών την προς τά Μέγαρα οδόν, καί δχι εις την θέσιν «Βλίχα», εΐς άπόστασιν 
δηλαδή δυο χιλιομέτρων από τοϋ Ίεροϋ, ως πάντες πιστεύουν δεχόμενοι, δτι 
ή προς Βοιωτίαν οδός, τήν οποίαν αναφέρει δ Παυσανίας («έκ δε ’Ελευσΐνος 
τραπομένοις επι Βοιωτών»), καί ή άλλη ή προς τά Μέγαρα φέρουσα («έτέρα 
δε όδδς εξ Έλευσΐνος προς Μέγαρα άγει»), ήρχιζον εκεί, δπου καί σήμερον 
διαχωριζόμενοι αρχίζουν.

Ζήτημα άλλωστε είναι ποιαν οδόν προς Βοιωτίαν ήκολούθησεν δ Παυ
σανίας, διότι, ως γνωστόν, κατά τήν αρχαιότητα υπήρχε καί άλλη προς 
βορράν κατευθυνομένη δδός εξυπηρετούσα τήν μεταξύ Έλευσΐνος καί Θηβών 
επικοινωνίαν.

Ή δδός αύτη, ίχνη τής οποίας διατηρούνται εις πολλά σημεία, χρησι
μοποιείται καί σήμερον ακόμη. Έχει τήν αρχήν της ακριβώς προ τής κυρίας 
εισόδου τού Ιερού καί τής πόλεως τής Έλευσΐνος, εις τό σημεΐον δηλαδή 
δπου ήρχιζον καί κατέληγον καί δλαι αί άλλαι δδοί, ως ή τών Μεγάρων, ή 
τών ’Αθηνών (ή 'Ιερά δδός) καί ή από τού λιμένος τής Έλευσΐνος1.

Διά τούτο νομίζω, δτι μάλλον από τού σημείου αυτού, αφετηρίας δλων 
τών δδών, θά ήρχισεν δ Παυσανίας τήν περιγραφήν του (1,39,1) καί δτι 
επομένως από τού σημείου αυτού μέχρι τού προϊστορικού νεκροταφείου, κατά 
μήκος τού τμήματος τής προς τά Μέγαρα δδού, πρέπει νά ζητήσωμεν τά 
ύπ’ αυτού μνημονευόμενα ιερά καί διάφορα άλλα μνημεία, ως τό ’Άνθιον 
φρέαρ, τό ιερόν τής Μετανείρας καί τούς τάφους τών επτά επί Θήβας, εκεί 
δε κάπου πλησίον καί τό μνήμα τής Άλόπης καί τήν παλαίστραν τού 
Κερκυόνος.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΡΑΥΛΟΣ

1 J. Travlos The Topography of Eleusis, Hesperia XVIII, 1919, είκ. 1.
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