
2. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ εν ελευςινι

Αί συνεχιζόμενοι έν Έλευσΐνι άνασκαφαί, υπό τήν διεΰθυνσίν μου και 
μέ τήν βοήθειαν τής αρχαιολόγου κ. Μ. Άναγνωστοποΰλου από τοϋ I960, 
ένετοπίσθησαν κατά τό 1962 εις τον έκτεταμένον χώρον τοΰ 'Ιεροΰ τον 
προς Δυσμάς των Μεγάλων Προπυλαίων, όπισθεν τής εκεί ευρισκόμενης

Εϊκ. 1. Γενικόν τοπογραφικόν διάγραμμα τοΰ πρύς Δυσμάς των Μεγάλων 
Προπυλαίων τμήματος τοΰ ίεροΰ. Α καί Β -θέσεις, ένθα διεξήχθησαν 

άνασκαφαί τό 1962.

οικίας τοΰ φΰλακος (είκ. 1). Εις τον χώρον αυτόν κατά τό 1961 άνεσκάφη 
μέγα μέρος οικοδομήματος τών ρωμαϊκών χρόνων (είκ. 2 καί πίν. 8) κατά 
δέ τό παρελθόν έτος ή άνασκαφή προωθήθη προς Νότον καί άπεκαλΰφθη 
καί ή προς τήν κατευθυνσιν ταΰτην νοτία πλευρά τής αυλής μετά τών σχε
τικών δωματίων.

Οί τοίχοι τοϋ οικοδομήματος έκτισμένοι δι’ αργών λίθων καί πηλοΰ 
παντού σχεδόν διατηρούν τό αρχικόν ύψος τής λίθινης βάσεώς των εις 
πολλά δέ σημεία καί τμήματα τής έξ ιόμών πλίνθων άνωδομής των. Τό 
ΰψηλότερον μέρος τών πλίνθων διελυθη μετά τήν έγκατάλειψιν τοΰ οίκοδο-
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μήματος καί ούτω έσχηματίσθη δμοϋ μέ τά παρασυρόμενα υπό των όμβριων 
ύδάτων εκ των υψηλότερων μερών τοΰ λόφου χώματα, έπίχωσις ΰψους δυο 
μέτρων.

Τόσον επί τοΰ δαπέδου τής αυλής δσον καί επί των δαπέδων τών δω
ματίων άνευρέθησαν τεμάχια κονιάματος διατηρούντο έγχρωμον διακόσμη-

Είκ. 2. Κάτοψις τοΰ άποκαλυφθέντος οικοδομήματος τών ρωμαϊκών χρόνων.

σιν, άρκεταί οπτόπλινθοι, πολλοί κέραμοι έκ τής στέγης, ως καί πολλά 
όστρακα καί νομίσματα τοΰ 3ου μ, X. αίώνος. Χαρακτηριστικόν είναι δτι 
ούδέν άξιόλογον εύρημα παρουσιάσθη εντός τοΰ οικοδομήματος, εξ αύτοΰ 
δέ συμπεραίνομεν δτι τούτο δεν κατεστράφη βιαίως, άλλ5 έγκατελείφθη περί 
τά μέσα τοΰ 3°υ μ. X. αίώνος ώς καί ολόκληρος ή προς Δυσμάς τών Μεγά
λων Προπυλαίων έκτασις τοΰ 'Ιερού περιορισθέντων τών ορίων αύτοΰ.

Τό οικοδόμημα έκτίσθη κατά τον Ιον μ. X. αιώνα είς την θέσιν άρ- 
χαιοτέρου κτηρίου, τοΰ οποίου έσώθησαν πολλοί τοίχοι χρησιμοποιηθέντες
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και πάλιν κατά την άνοικοδόμησιν αυτοΰ. Τά άποκαλυφθέντα δωμάτια τής 
νοτίας πλευράς είναι πολύ μικρότερα των άλλων πλευρών καί φαίνεται δτι 
έχρησιμοποιοΰντο ώς βοηθητικοί χώροι. Εις εν τούτων άνευρέθη κυκλικόν 
προστομιαΐον ψρέατος καί πλησίον αϋτοΰ μαρμάρινη λεκάνη λαξευιιένη επί 
μεγάλου βάθρου επιτύμβιας τραπέζης, επί τής οποίας είναι χαραγμένη ή 
επιγραφή : Σανγάριος 'Εσστιαίον Κιανος τοΰ 3ου π. X. αίώνος.

Συγχρόνως μέ την άνασκαφήν τοΰ ρωμαϊκού οικοδομήματος έπεχειρήθη 
μικρά δοκιμαστική έρευνα προς έξακρίβωσιν τής ύπάρξεως επί τοΰ δυτικοΰ 
ΙΙεισιστρατείου τείχους πυλίδος (πίν. 9) ή οποία, ώς είχεν ύποτεθή τή οδη
γία σχετικοΰ χωρίου τής επιγραφής τής λογοδοσίας τών επιστατών τής 
Έλευσΐνος τοΰ 329/3 π. X., πρέπει νά εύρίσκετο εις την θέσιν αυτήν.

Τά αποτελέσματα εις τό σημεΐον αυτό ήσαν έξόχως ευχάριστα καί συν 
τφ χρόνο) ή δοκιμαστική αύτη έρευνα μετετράπη εις κανονικήν άνασκαφήν, 
ή οποία, λόγφ καί τής μικράς έπιχώσεως ένταΰθα, έλαβε μεγάλην έκτασιν. 
Διά τής άνασκαφής τούτης διεπιστώθησαν τά εξής :

Τό δυτικόν τείχος, τοΰ οποίου τμήμα εΐχομεν άποκαλύψει τύ 1960 πλη
σίον τών ’Άστυδε πΰλών, εκτείνεται κατ’ ευθείαν γραμμήν διατηρούμενον 
εις πολύ καλήν κατάστασιν εις μήκος 53 μ., δπου καί διακόπτεται. Εις τό 
σημεΐον ακριβώς αυτό άνευρέθη ή άναμενομένη πυλίς, ή οποία τέμνει λοξώς 
τό τείχος καί έχει πλάτος 1.65 μ. Τό τείχος πέραν τής πυλίδος έσυνεχίζετο 
μέ μικράν άπόκλισιν προς Βορράν καί έτερματίζετο επί τοΰ άνευρεθέντος 
ετέρου πύργου, ευρισκομένου εις άπόστασιν 58 μ. από τοΰ πρώτου. Ό 
ανασκαφείς νέος πύργος είναι τετράγωνος, πλευράς 6 μ., δση δηλαδή καί 
ή πλευρά τών ά'λλων ΙΙεισιστρατείων πύργων τοΰ 'Ιεροΰ καί εύρίσκεται 
ακριβώς εις την βάσιν τής άποτόμως άνερχομένης πλευράς τοΰ λόφου. 
’Από τής νοτίας πλευράς τοΰ πύργου συνεχίζεται καί πάλιν τό τείχος ακο
λουθούν κατεύθυνσιν κάθετον προς τήν κλίσιν τοΰ λόφου, φθάνον εις τό 
ύψηλότερον σημεΐον αυτοΰ δπου, ώς φαίνεται, ήνοΰτο μετά τοΰ τείχους 
τής άκροπόλεως.

Τόσον τοΰ πύργου δσον καί τοΰ τείχους, τό όποιον άνεσκάφη καθ’ 
δλην τήν διαδρομήν του, ήτοι εις μήκος 68 μ., σώζονται αρκετοί λίθοι ώς 
καί χαρακτηριστικά επί τοΰ βράχου λαξεύματα, επί τών οποίων ήδράζοντο 
οί έλλείποντες λίθοι. Τό πλάτος τοΰ τείχους είναι 2.30 μ. πλήν τής αρχής 
του πλησίον τοΰ πύργου, δπου τό πλάτος του φθάνει τά 3.70 μ. Ένταΰθα 
δμως πρόκειται δχι περί ενός τείχους, άλλα περί δύο διαφορετικών κατα
σκευών (είκ. 1) τοΰ τείχους τοΰ περιβόλου καί ετέρου τοίχου πλάτους ενός 
περίπου μέτρου, δστις καί αυτός άρχόμενος από τής νοτίας πλευράς τοΰ 
πύργου ακολουθεί παράλληλον περίπου κατεύθυνσιν προς τό τείχος μέχρις

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:40 EEST - 52.90.75.110



Ίωάννου Τραυλοί : Άνασκαφαί έν Έλευσΐνι 15

άπυστάσεως 8.50 μ. Κατόπιν στρέφεται προς Άνατολάς κατ’ ορθήν σχεδόν 
γωνίαν, προς τήν κατεύθυνσιν δέ ταυτην παρηκολουθήθη μέχρις άποστά- 
σεως 13 μ. Ό δεύτερος αυτός τοίχος, δστις διετηρήθη εις πολύ καλυτέραν 
κατάστασιν, έκτίσθη συγχρόνως μέ τον Πεισιστράτειον περίβολον καί είναι 
πολύ πιθανόν νά άποτελή to ζητοΰμενον εις τήν περιοχήν ταύτην διατεί- 
χισμα, τό όποιον πρέπει, κατά τήν επιγραφήν τής λογοδοσίας των επιστα
τών, νά έτερματίζετο κάπου εις τό σημεΐον αυτό πλησίον τής άνευρεθείσης 
πυλίδος τής «άπαντροκυ τον δολίχου».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ
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Πιναξ 8 ΠΑΕ 1962—2. ανλςκλφαι εν ελευςινι
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