
2. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

Αί έν Έλευσΐνι άνασκαφαί έξηκολούθησαν καί κατά τό έτος 1961 εις τον 
προς Δυσμάς των Μεγάλων Προπυλαίων έκτεταμένον χώρον, δστις, ως άπεδείχθη 
έκ των προσφάτων έρευνών μας, άπετέλει δχι μόνον συνέχειαν άλλα καί άναπό- 
σπαστον τμήμα του Τεροΰ, περιβαλλόμενον καί τοΰτο υπό του Πεισιστρατείου 
τείχους. Τό τμήμα δμως τοΰτο τοΰ 'Ιεροϋ, ώς εξάγεται έκ των άνευρεθέντων 
εντός τής έπιχώσεως, ήτις έκάλυπτε τά έρείπια, άγγείων καί νομισμάτων, 
έχρησιμοποιήθη μόνον μέχρι των μέσωντοΰ 3ου π.X. αίώνος. Τότε, ώς φαίνεται, 
λόγω μεγαλυτέρας άσφαλείας, έκ τοΰ κινδύνου των κατερχομένων άπό Βορρά 
Έρούλων, έπέβαλον τον περιορισμόν των ορίων τοΰ 'Ιεροϋ προς την κατεύθυνσιν 
ταύτην μέχρι τής γραμμής των Μεγάλων Προπυλαίων καί συνεπώς την έγκα- 
τάλειψιν τοΰ έν λόγφ χώρου.

’Ακριβώς εις τό σημείου αύτό, ήτοι μεταξύ τών Μεγάλων Προπυλαίων 
καί τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως, παρά τό Πλουτώνειον άνηγέρθη κατά τούς 
χρόνους τοΰ αύτοκράτορος Βαλεριανοΰ ( 253 - 260 μ.Χ. ) νέον ισχυρότατου 
τείχος. Είναι τό τείχος αύτό τό όποιον παρέσυρε τούς παλαιοτέρους έρευνητάς 
τής Έλευσΐνος νά πιστεύσουν δτι άπό τούς ΓΙεισιστρατείους ακόμη χρόνους 
έτερματίζετο εις τό σημεΐον αύτό τό 'Ιερόν. 'Ο Noack μάλιστα εις τό βιβλίον 
του δημοσιεύει καί σχετικόν σχέδιον, άντίγραφον τοΰ οποίου παρουσιάζομεν 
καί ένταΰθα ( είκ. 1 ), έξ οδ προκύπτει σαφώς ή έν γένει έπικρατοΰσα τότε 
γνώμη, περί τής έκτάσεως καί τής μορφής τοΰ 'Ιεροϋ κατά τούς Πεισιστρα- 
τείους χρόνους. 'Η πραγματική δμως μορφή καί έκτασις τοΰ 'Ιεροϋ κατά τούς 
χρόνους έκείνους φαίνεται εις τό συνταχθέν ύπ’ έμοΰ επί τή βάσει τών τελευ
ταίων έρευνών μας καί δημοσιευόμενου ένταΰθα σχέδιον ( είκ. 2 ).

Αί άνασκαφαί τοΰ παρελθόντος έτους, εις τάς οποίας καί πάλιν έλαβε 
μέρος ώς βοηθός μου ή άρχαιολόγος κ. Μαρία ’Αναγνοστοπούλου, έγένοντο 
άκριβώς εις τό νέον τοΰτο τμήμα τοΰ 'Ιεροϋ καί συγκεκριμένος πλησίον τών 
’Άστυδε πυλών, ένθα άνεσκάφη έκτασις 28χ12 μ. καί άπεκαλύφθη μέρος 
μεγάλου οικοδομήματος τών ρωμαϊκών χρόνων (είκ. 3 ). Τό οικοδόμημα 
καλύπτει έν μέρει τήν αύλήν τών Άστυδε πυλών, ήτις φαίνεται δτι εΐχεν ήδη 
έγκαταλειφθή δμοΰ μετά τής δευτέρας έσωτερικής πύλης, τό κατώφλιον τής 
οποίας εύρέθη έντετειχισμένον εις τοίχον ευρισκόμενον παραπλεύρως. Οί τοί
χοι τοΰ οικοδομήματος είναι έκτισμένοι διά μικρών λίθων καί πηλοΰ τά δέ
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16 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1961

δωμάτιά του ήσαν διατεταγμένα πέριξ μιας μεγάλης αυλής. Τούτων άπε- 
καλύφθησαν τέσσαρα της βορείου πλευράς καί τρία της δυτικής.

Μεταξύ του οικοδομήματος καί της βορείου πλευράς τοϋ τείχους του 
περιβόλου παρεμβάλλεται οδός, πλάτους 2.80 μ., ήτις άρχομένη άπό των "Αστυδε 
πυλών έξυπηρέτει ολόκληρον τον προς Δυσμάς των Μεγάλων Προπυλαίων

Είκ. 2. Τό 'Ιερόν τής Έλευσΐνος κατά τούς Πεισιστρατείους χρόνους 
(κατά Ί. Τραυλόν 1961).

χώρον καταλήγουσα προ των Μικρών Προπυλαίων. Διά τής οδού ταύτης ικανού 
πλάτους διήρχοντο καί άμαξαι, αί δποΐαι, έφ’ όσον παρίστατο άνάγκη, εΐσήρχοντο 
καί εντός τού κυρίως 'Ιερού, ώς τούτο άποδεικνύεται έκ τών αυλακώσεων έκ 
τών τροχών επί τού δαπέδου τών Μικρών Προπυλαίων.

'Η είσοδος τού άποκαλυφθέντος οικοδομήματος εύρίσκεται έναντι τών 
’Άστυδε πυλών, ώς κατώφλιον δέ αυτής έχρησιμοποιήθη το κατώφλιον τής
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έγκαταλειφθείσης εσωτερικής Πεισιστρατείου πύλης. Διά του προαυλίου Α, 
εκατέρωθεν του όποιου εύρίσκονται δύο μικρά δωμάτια Β καί Γ, έπεκοινώνει 
ή είσοδος μετά τής αυλής.

'Υπό τό δάπεδον του προαυλίου καί κάτωθεν του κατωφλιού τής εισόδου 
διέρχεται πήλινος οχετός σχήματος άνεστραμμένου Π, διά του οποίου διωχετεύον-

Είκ. 3. Τό άποκαλυφθέν πλησίον των ’Άστυδε πυλών οικοδόμημα 
των ρωμαϊκών χρόνων.

το μακράν τά όμβρια δδατα έκ τής αύλής. Είς τον χώρον επίσης του προαυλίου 
ευρίσκετο καί τό χαμηλότερον τμήμα κτιστής κλίμακος άποτελούμενον έκ 5 
βαθμιδών, ή υπαρξις τής οποίας άποδεικνύει δτι τό οικοδόμημα είχε καί δεύτερον 
όροφον.

Πάντα τά άλλα δωμάτια έπεκοινώνουν απ’ ευθείας μετά τής αύλής.
Προς την βόρειον πλευράν αυτής, τά δωμάτια Δ, Ε καί Ζ καί προς την 

δυτικήν τά δύο συνεχόμενα δωμάτια Η.
2
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Οΐ τοίχοι του οικοδομήματος σώζονται εις ύψος 1.40 μ. εις ώρισμένα δέ 
των δωματίων διετηρήθη καί το κονίαμα αυτών σώζον εις άρκετά σημεία καί 
έγχρωμον άπλήν διακόσμησιν. Τά δάπεδα δεν φέρουν καμμίαν έπίστρωσιν 
ούδέν δέ χαρακτηριστικόν εύρημα άνευρέθη έπ’ αύτών προς ερμηνείαν του 
προορισμού των δωματίων. Μόνον επί του δαπέδου του δωματίου Η άνευρέθη 
εις πολλά τεμάχια τεθραυσμένη μαρμάρινη κυκλική βάσις τραπέζης εις δέ την 
νοτιοδυτικήν γωνίαν του δωματίου Ε τμήμα αύτοϋ διαστάσεων 0.90x1.10 μ. 
έστρωμένον διά μαρμάρινων πλακών. Τής αυλής άνεσκάφη τμήμα 10 X 8 μ. 
Αΰτη προς τήν πλευράν των δωματίων καί εις άπόστασιν άπό των τοίχων 
αύτής 1.80 μ. περιβάλλεται ύπό τοίχου, του όποίουή άνω επιφάνεια πολύ λελεα- 
σμένη έκ των πατημάτων των ποδών εύρίσκεται εις το αυτό μέ το δάπεδον τής 
αυλής ύψος. 'Ο τοίχος ούτος φαίνεται ότι προϋπήρχε του οικοδομήματος, πιθανώς 
δέ έχρησίμευεν ώς είδος θεμελίου περιστυλίου, δύο βάσεις τών κιόνων τοϋ 
όποιου σώζονται άκόμη κατά χώραν καί άπέχουν μεταξύ των 10 μ. άπόστασιν. 
Περισσότερον ενδιαφέρον παρουσιάζει τό τμήμα τής αυλής προ του δωματίου Η, 
όπου εύρέθη πλακόστρωτον έξ οπτόπλινθων δάπεδον. Ό ίστάμενος σήμερον 
παρά τήν δεξιάν παραστάδα τής εισόδου Η κίων εύρέθη παραπλεύρως, έτοπο- 
θετήθη δέ εις τήν ύπάρχουσαν κατά χώραν κυκλικήν βάσιν.

Ή άνασκαφεΐσα μέχρι τοϋ δαπέδου τοϋ οικοδομήματος έπίχωσις βάθους 
2 μ. άπετελεΐτο μέχρι μέν βάθους 1 μ., ήτοι μέχρι τής επιφάνειας περίπου 
τών τοίχων, έκ καθαρών χωμάτων περιεχόντων θραύσματα άγγείων τοϋ 4ου 
καί τοϋ 5ου μ.Χ. αΐώνος, βαθύτερον δέ μέχρι τοϋ δαπέδου τοϋ κτηρίου έκ 
διαλελυμένων ώμών πλίνθων, προερχομένων έκ τής άνωδομής τών τοίχων. 
Εντός τής τελευταίας ταύτης έπιχώσεως άνευρέθησαν άγγεΐα καί νομίσματα 
τοϋ 3°υ μ.Χ. αΐώνος.

'Η εις μεγαλύτερον βάθος συνέχισις τής άνασκαφής δέν έκρίθη σκόπιμος 
έπί τοϋ παρόντος, προ δηλαδή τής συμπληρώσεως τών άνασκαφών καί τής 
άποκαλύψεως ολοκλήρου τοϋ διαγράμματος τοϋ κτηρίου. Πάντως ήρχισαν νά 
παρουσιάζωνται διάφοροι παλαιότεροι τοίχοι τοϋ 6°υ καί τοϋ 5°υ π.Χ. αΐώνος, 
υπάρχει δέ έλπις μέ τήν εις βάθος συνέχισιν τών άνασκαφών νά άποκαλυφθώσι, 
καί μάλιστα διατηρούμενα εις καλήν κατάστασιν, τά παλαιότερα κτήρια.

"Οσον άφορα τέλος εις τον προορισμόν τοϋ άποκαλυφθέντος οικοδομήματος 
είναι πρόωρον νά τό ταυτίσωμεν μέ εν έκ τών μνημονευομένων εις τήν έπιγραφήν 
τής λογοδοσίας τών έπιστατών τοϋ Έλευσινιακοΰ Τεροΰ. 'Ως όμως προκύπτει 
έκ τής κατόψεως αύτοϋ, πιθανώς εύρισκόμεθα προ μιας οικίας τοϋ ΐερατικοΰ 
προσωπικού. 'Υπέρ τοϋ χαρακτηρισμού δέ τούτου συνηγορεί ή έντός τής αυλής 
άνεύρεσις δύο βωμών καί τών άλλων κινητών ευρημάτων, ύποδηλούντων τον 
λατρευτικόν χαρακτήρα τοϋ οικοδομήματος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ
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