
2. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

Ή εκ των αποτελεσμάτων των άνασκαφών τοΰ παρελθόντος έτους προ- 
κύψασα διαπίστωσις, ότι τό προς δυσμάς τέρμα τοΰ ίεροΰ πρέπει νά ζητηθή 
έτι δυτικώτερον παρ’ ότι εΐχομεν άρχικώς υποθέσει, μάς ωδήγησεν εις τό 
συμπέρασμα ότι εις τό ιερόν πρέπει νά περιλαμβάνηται ολόκληρος δ προς

Είκ. 1. Τοπογραφικόν διάγραμμα της Δ. των Μ. Προπυλαίων περιοχής.

βορράν τοΰ λόφου τής Άκροπόλεως καί κατά μήκος τής βάσεως αΰτοϋ εκτε
ταμένος χώρος μεταξύ των Μεγάλων Προπυλαίων και τής δυτικής πλευράς 
τοΰ περιβόλου (σχεδιογρ. είκ. 1).

Προς βορράν δ χώρος ούτος δρίζεται υπό τοΰ τείχους, τοΰ δποίου δ 
Κουρουνιώτης άπεκάλυψεν δλόκληρον τήν γραμμήν μήκους 100 περίπου μέ
τρων από τών Μεγάλων Προπυλαίων, ήτοι μέχρι τής ΒΔ. γωνίας του, ενήα 
άνευρέθη καί πύλη, τήν δποίαν, ως εύρισκομένην πλησίον τής ίεράς δδοϋ, έχο- 
μεν ονομάσει ’Άστυδε πιίλας.

Τό μεγαλυτερον τμήμα έκ τοΰ χώρου τούτου τοΰ ίεροΰ παραμένει ά'σκα- 
πτον καί άνεξερεύνητον κάτωθεν δέ αύτοΰ κρύπτεται καί ή δυτική πλευρά τοΰ 
περιβόλου, τής δποίας μικρόν μόνον τμήμα τής αρχής, όπισθεν τών ’Άστυδε 
πυλών, ήτο γνωστόν.
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28 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1957

Έχων και την πολύτιμον βοήθειαν τής αρχαιολόγου κ. Μαρίας ’Ανα
γνοστοπούλου έπεχείρησα τό παρόν έτος εις τό τμήμα ακριβώς αυτό διαφό
ρους δοκιμαστικός έρευνας μέ τα εξής αποτελέσματα:

Συνεχίσθη ή άποκάλυψις τοΰ άνευρεθέντος πέρυσι διατειχίσματος, τοϋ 
διαχωρίζοντος κατά την νοτίαν πλευράν τό ιερόν από την πόλιν, τό όποιον 
άρχόμενον από τής ΒΔ. γωνίας τοϋ Οίκου των Κηρΰκων πρέπει νά 
φθάνη προς δυσμάς μέχρι τοϋ περιβόλου. Τοϋ διατειχίσματος τοϋτου άνε- 
σκάφη τμήμα μήκους 25 μ.

Κατόπιν δοκιμαστικών ερευνών εις τρία σημεία προσδιωρίσθη ή γραμμή 
τοϋ δυτικοϋ τείχους, τό όποιον, άρχόμενον από τών ’Άστυδε Πυλών, προχω
ρεί μέ ΝΔ. κατεύθυνσιν μέχρι τής βάσεως τοΰ λόφου, δπου φαίνεται δτι 
στρέφει προς δυσμάς, ώς προκύπτει έκ σωζομένων εντός τών αγρών τμημά
των του. Έξηκριβώθη έξ ά'λλου ό'τι και ή δυτική πλευρά τοϋ περιβόλου έκτί- 
σθη κατά τούς Πεισιστρατείους χρόνους καί δτι είναι σύγχρονος μέ την βο- 
ρείαν πλευράν τοΰ τείχους.

Ή σημαντικωτέρα δμως διαπίστωσις τών ερευνών μας τοΰ παρόντος 
έτους ήτο ή άνεύρεσις προ τοΰ τείχους τής δυτικής πλευράς μιας άρχαιοτάτης 
όδοϋ βαινούσης παραλλήλως προς αυτό καί συνεχιζομένης επί τών λόφων, 
ένθα σαφώς διακρίνονται επί τοΰ βράχου ίχνη τροχών τών αμαξών. Ή οδός 
αυτή οπωσδήποτε τέμνει την γραμμήν τοΰ τείχους τής βόρειας πλευράς τής 
πόλεως πρέπει δε νά ύποθέσωμεν την υπαρξιν, εις τό σημεΐον τής τομής, πύ
λης. Ή πύλη αυτή, εύρισκομένη τόσον πίτησίον τών ’Άστυδε πυλών, νομίζο- 
μεν δτι δεν θά είχε λόγον ύπάρξεως εάν είχε τον αυτόν προορισμόν μέ τάς 
πύλας ταύτας. Μόνον δέ εάν δεχθώμεν δτι τό ιερόν έξετείνετο μέχρι τοΰ δυ- 
τικοΰ τείχους δικαιολογείται ή ΰπαρξις τών δύο πυλών, τής μιας (τών ’Άστυδε 
πυλών), έξυπηρετούσης την επικοινωνίαν μέ τό ιερόν καί τής ά'λλης (τών Βο
ρείων πυλών), την προς την πλευράν ταύτην επικοινωνίαν τής πόλεως.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:17:59 EEST - 52.90.75.110


